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APRESENTAÇÃO

A poucos quilômetros ao sul de Haifa, escondido na floresta do Carmelo, 
encontra-se um kibutz, cujo nome não consigo recordar. Visitei-o no ano 
passado, com um grupo de jesuítas italianos. Naquele ambiente extraordi
nariamente amável e acolhedor, ao entrar na sinagoga, dei-me conta, de um 
modo mais claro do que nunca, de uma coisa que sabemos muito bem: 
para os israelitas, tudo o que nós denominamos “Antigo Testamento” é 
importante. Mas há diferença entre os livros. No lugar de honra estava a 
Torá, o Pentateuco, com seu estojo magnificamente trabalhado. No centro, 
em um lugar importante, porém secundário, estavam os demais livros.

Esta imagem veio-me de imediato à mente ao ler, nào faz muito tempo, 
um artigo de Deist, no qual afirma que a importância excepcional dos 
profetas é um fato tipicamente cristào. E o autor aduz, para demonstrar isto, 
uma simples estatística comparativa das citações dos livros proféticos na 
Mishna e no Novo Testamento. 67% das citações da Mishna referem-se ao 
Pentateuco; no Novo Testamento esta cifra abaixa para 32%. Em contrapo
sição, se as citações dos profetas na Mishna representam somente 11%, no 
Novo Testamento constituem 34%. Dito de outra forma: Na Mishna, a cada 
citação dos profetas correspondem seis da Torá. No Novo Testamento a 
proporção é de uma por uma.

Isto questiona a valorização excessiva que por vezes se tem dispensado 
aos profetas dentro da tradiçào bíblica. Ao mesmo tempo, confirma a 
importância capital que os profetas tiveram para os cristàos desde as suas 
próprias origens.

Embora os numerosos estudos sobre o tema demonstrem o interesse 
que se continua dispensando aos profetas dentro do Antigo Testamento, 
nào existe unanimidade na hora de definir esses personagens. O fato nào 
deve causar estranheza, já que o movimento profético engloba as pessoas 
mais diferentes e em épocas muito diversas.

A presente obra pretende ajudar a caminhar nesse universo tão com
plexo. A primeira parte ocupa-se com a figura do profeta, na qual temos 
de levar em conta aspectos muito diferentes. A segunda traça a história do



movimento profético em Israel. A terceira destaca uma série de temas da 
mensagem dos profetas, a fim de percebermos a sua atualidade.

Quando me encomendaram esta obra, aceitei o compromisso com a 
condição de que ela não fosse uma simples obra de divulgação. Nessa ótica 
eu já havia publicado anteriormente Los pro fetas d e  Israel y  su m ensaje  nas 
Ediciones Cristiandad. De certa maneira, o presente livro é uma ampliação 
e fundamentação do que ali escrevo. Procurei usar um estilo acessível, sem 
excluir às vezes análises mais detalhadas. Ao mesmo tempo, pretendo 
informar sobre os pontos de vista modernos a propósito destas questões. 
O leitor não especializado estranhará a abundância de bibliografia citada, 
e talvez ela até o incomode. O especialista, porém, notará que são mais 
numerosos os títulos e autores que deixam de ser citados. É impossível ter 
tudo presente. A única coisa que posso aconselhar ao leitor é que passe 
tranqüilamente por cima daquilo que o incomodar, e não se assuste com 
as notas ao pé da página.

Granada, junho de 1991



I
0 PROFETA



E s ta  primeira parte pretende abordar a figura do profeta focali- 
zando-o a partir de perspectivas diferentes. Parto de um dado que 
às vezes não se valoriza suficientemente: a antiga relação entre 
adivinhação e profecia. A profecia insere-se humanamente no 
âmbito do enigma do presente e da preocupação com o futuro, 
âmbito típico das práticas de adivinhação. O estudo das semelhan
ças e das diferenças ajuda a compreender a peculiaridade da 
profecia bíblica e a evolução que esta foi sofrendo. O capítulo é 
longo, mas bastante ameno.

Em seguida focalizo os mediadores, esses personagens aos 
quais, segundo a tradição bíblica, Deus concede o conhecimento 
do oculto ou escolhe para transmitir a sua palavra: anjo do Senhor, 
sacerdotes, e diversos tipos de profetas.

Os capítulos terceiro e quarto detêm-se nas relações entre 
Deus e o profeta. Começo pelo mais externo, a saber: a forma com 
que Deus se comunica a eles, através de visões e palavras. Mas 
esta relaçào é mais profunda, como revelam os relatos de vocaçào 
e as crises religiosas pelas quais os protagonistas podem passar.

Essencial para entender os profetas é também a sua relação 
ambivalente com a sociedade, que lhes dá uma grande contribui
ção mas ao mesmo tempo os persegue muito. É o tema do capítulo 
quinto.

Finalmente, os três últimos capítulos estudam a forma da 
transmissão da mensagem: a palavra falada, as ações simbólicas e 
a palavra escrita.

Em resumo, esta primeira parte contempla o profeta a partir 
de uma perspectiva humana, divina, pessoal, social e literária. 
Todos estes fatores parecem-me essenciais.



ADIVINHAÇÃO E PROFECIA

Há uma coisa que é comum aos jornais e revistas das ideologias mais 
díspares: o horóscopo. Em doze constelações e quatro segmentos (amor, 
trabalho, saúde, dinheiro) esboça-se o futuro imediato dos pobres mortais. 
Quase nada se acredita do horóscopo. Mas muitos o lêem. Porque aborda 
uma das coisas mais apaixonantes para o ser humano: seu futuro, esse futuro 
feito de sonhos e de incertezas, de planos grandiosos ou pequenas es
peranças e projetos. Que é que nos reserva a complexa trama da vida? Quem 
conhece o nosso destino?

Também o presente às vezes nos angustia com a sua insegurança e com 
os problemas que nos apresenta. O que será o mais adequado no momento 
presente? Que devo fazer? Em uma época como a nossa aceita-se a 
ignorância e a dúvida; ou, então, recorre-se, quando possível, a soluções 
lógicas e técnicas. Os generais romanos auscultavam as vísceras das vítimas 
antes de iniciar uma batalha. Para o desembarque na Normandia, os 
“adivinhos” da época foram os “meteorologistas”; da informação deles 
dependia a escolha do momento. Saul foi eleito rei — segundo uma tradição
-  tirando-lhe a sorte. Atualmente elegem-se presidentes de governo depo
sitando cédulas nas urnas. A terra de Israel foi distribuída entre as tribos por 
sorteio. Hoje os conflitos de território resolvem-se à base de discussões 
parlamentares, manifestações e construções de estradas.

Nosso mundo e nossa cultura têm mudado profundamente nos últimos 
séculos. Mas isto não deve impedir-nos de compreender a mentalidade do 
homem antigo, ainda bastante parecida à de alguns contemporâneos nossos. 
Muita gente não é capaz de encarar as incertezas da vida com atitude lógica 
e científica, também ela fria e sem carne. Busca-se ajuda em um mundo 
diferente, o dos deuses, dos espíritos, dos astros, ou do destino. No mundo 
que cerca o Israel antigo, as religiões já estavam bem organizadas e 
difundidas naquela época, e, embora por vezes se recorra aos espíritos dos 
antepassados, acredita-se que são os deuses que podem transmitir a



informação desejada. Todavia, estarão eles dispostos a revelar os seus 
conhecimentos?

1. Os deuses e a adivinhação

A maioria dos antigos endossaria as palavras que Heródoto coloca na 
boca de Ciro: “Os deuses velam por mim e me predizem tudo o que se 
trama contra mim" \ Ou, como parece pensar o mesmo Heródoto: “Há que 
deduzir que, quando sobre uma cidade ou urna nação estão por abater-se 
grandes calamidades, a divindade costuma profetizá-las com antecedên
cia””. No fundo esta idéia em nada difere do que o próprio Deus comenta 
antes de destruir Sodoma e Gomorra: “Posso ocultar a Abraão o que tenho 
em mente fazer?” (Gn 18,17). Ou o que se indica de passagem no livro de 
Amós: “O Senhor não fará nada sem revelar seu plano a seus servos os 
profetas” (Am 3,7). A vida pode apresentar-nos muitos sofrimentos e lá
grimas, mas os deuses, que sabem tudo, estão dispostos a evitar maiores 
males para nós se nos preocuparmos em consultá-los, sendo até possível 
que se adiantem em fazê-lo.

Inclusive em uma mentalidade como a grega, em que Zeus sempre tem 
ciúme dos homens, haverá pelo menos outro deus disposto a conceder aos 
mortais o dom da adivinhação. Esta é a idéia formulada genialmente por 
Esquilo em uma passagem do Prometeu acorrentado, a qual constitui ao 
mesmo tempo uma curiosa enumeração das mais diversas práticas de 
adivinhação. Entre os dons que o deus se gloria de haver concedido aos 
homens, depois da medicina, se encontram: “Classifiquei as muitas formas 
de adivinhação e fui o primeiro a discernir a parte de cada sonho que há 
de ocorrer na realidade. Dei-lhes a conhecer os sons que encerram pres
ságios de difícil interpretação e os prognósticos contidos nos encontros 
pelos caminhos. Defini com exatidão o vôo das aves vorazes; quais são 
favoráveis por natureza e quais sinistros; que classe de vida cada uma tem, 
quais são os seus ódios, seus amores e companhias, a claridade das suas 
entranhas e que cor deve ter a bílis para ser agradável aos deuses, e a 
variegada beleza do glóbulo hepático. Encaminhei os mortais para uma arte 
na qual é difícil formular presságios, quando coloquei ao fogo os membros 
cobertos de gordura e o grande lombo. Fiz com que vissem com clareza os

1. História, I, 209, 4. Aconsclho a excdente edição castelhana dc Carlos Schrader, publicada por Gredos 
cm cinco volumes (Madrid 1977 a 1989).

2. VI. 27.1.



sinais que as chamas encerram, chamas essas que antes estavam sem luz 
para eles. Esta foi a minha obra”3.

O que precede é formulação poética e mítica do dom divino da 
adivinhação. Há lugar para uma outra apresentação mais filosófica e 
cotidiana, talvez compartilhada por maior número de pessoas. Na Antigui
dade, quem melhor formulou este ponto de vista foram os estóicos. Cícero 
expõe a mentalidade deles da seguinte maneira: “Se existem deuses e estes 
não dão a conhecer o futuro aos homens, ou não amam os homens, ou eles 
mesmos desconhecem o futuro, ou consideram que o conhecimento do 
futuro não nos interessa, ou pensam não ser próprio da majestade divina 
anunciar-nos as coisas que irão acontecer, ou, em último caso, os próprios 
deuses não podem comunicar-nos este conhecimento. Mas nos amam, são 
benéficos e generosos conosco; não podem desconhecer o que está 
decretado segundo os seus próprios desígnios; sabem que nos interessa o 
futuro, e que a nossa prudência aumenta na proporção deste conhecimento; 
não podem considerar essas advertências impróprias da sua majestade, 
porque nada existe superior à benevolência, nem tampouco podem desco
nhecer o futuro. Se não existem deuses, não há sinais do futuro: mas existem 
deuses; portanto, nos instruem sobre o futuro”*.

O próprio Cícero encarrega-se de refutar a teoria estóica. Para ele “é 
duvidoso e discutível” que os deuses se preocupem com os homens e sejam 
benévolos para com eles; por outro lado, muitas pessoas negam que os 
deuses imortais tenham estabelecido tudo e que possam modificá-lo 
segundo a conveniência do homem'5.

Todavia, por mais que Cícero tenha razão, muita gente, na Antiguidade
-  e desde tempos ancestrais estava convencida de que os deuses ou os 
espíritos estão dispostos a revelar-nos o futuro ou resolver os nossos 
problemas presentes.

2. Adivinhação e magia

Surge assim uma das atividades mais antigas e misteriosas: a adivinha
ção, que no seu início estava intimamente ligada à magia. Efetivamente, o 
importante não era só conhecer o futuro, mas também modificá-lo em caso

3. Ksquiio. Prom eteu acorren tado . 484-500 (tradução de B. Perca Morales).
4 . Cícero, S obre a  ad iv in h ação , livro I, 38. Volta ao tema nos n. 49. 51, 55s.
5. Livro II. 49s. Km seguida examina detidamente as duas formas de adivinhação natural, os vatidnios 

e os sonhos, para demonstrar sua falsidade.



de necessidade. Quando o rei Ocozias de Israel manda consultar o deus 
Belzebu de Ecron, não lhe interessa obter um simples diagnóstico médico; 
no fundo da consulta esconde-se o desejo de que o deus cananeu lhe 
conceda a saúde. Esta relação entre adivinhação e magia foi formulada muito 
bem por Lucano na petição que coloca na boca de Sexto, filho de Pompeu, 
quando vai consultar a necromante: "Tu que podes desvendar aos povos 
os seus destinos e desviar do seu curso os acontecimentos futuros...”. O que 
ela possui não é só conhecimento do futuro, mas também poder de mudá-lo. 
Por isso, termina pedindo-lhe: “arranca à soite o direito de abater-se sobre 
mim súbita e imprevisivelmente”6. Episódios como estes, dos quais há 
numerosos paralelos, demonstram a estreita relação entre adivinhação e 
magia. O mago e o adivinho, como afirma Nilsson, eram um mesmo per
sonagem na Antiguidade . Mesmo em tempos posteriores, o profeta hebreu 
revelará às vezes características mágicas evidentes.

3. As formas de adivinhação

A palavra latina “divinatio” (adivinhação) faz referência ao mundo 
sublime do “divino”. O termo equivalente grego, “mantiké”, é mais neutro. 
Há pouco mais de vinte séculos, Cícero distinguia duas fórmulas de 
adivinhação, a artificial e a natural8. No final do século passado, Bouchet- 
Leclercq, no seu impressionante estudo sobre adivinhação na Antigüidade<;, 
usa uma terminologia um pouco diferente, distinguindo entre a adivinhação 
indutiva ou técnica e a intuitiva ou natural. Passarei a expor a seguir os 
diversos métodos, prestando atenção especial às tradições bíblicas1".

6 . Lucano, Farsália, VI, 590-600.
7 . G eschichte d erg rie ch iscb en  Religion  (Munchen 1941) I. 152s.
8 . “Existem dois gêneros de adivinhação: um artificial e  outro natural. Que povo. que cidade existe que 

não admita, ou as adivinhações artificiais, que consistem no exame das vísceras das vítimas, na 
interpretava») dos pnidígios. dos raios, dos augúrios, da astrologia, ou a adivinhação natural, que 
cngloha os sonhos e  vaticínios?' (Livro I. 6).

9- A. Houchet-LeckTcq. H istoire d e  la  d iv in ation  d a n s  iA ntiquité, 4 vols. (Parts 1879-1892).
10. Sobre o tema, veja -se A. Iiarucq, O racle e t  divination . em DBS VI (1960) 752-88; A. Hoissier, C boix  

d e  lex tes re la t ifsã  ia  d iv in ation  assyro-babylon ienne, l-II (Paris 1905-1906); Id.. M antique tM bylonien- 
n e et m an tiqu e hitlite (Paris 1935); A. Caquot. M. Leibovici. Im  d ivination . 2 vols. (Paris 1968); G. 
Conjenau. L a d iv in ation  c h e z  les Assyriens e l les B aby lon ien s (Paris 1940); J . Dóller. D ie Vídbrsagerei 
im  Allen Testam ent (Münster na Westfália 1923) loferece uma visão de conjunto muito boa. 
especialmente para o que chamamos de adivinhação indutival; O. Eissfeldt. W abrsagung im  Allen 
Testament. em Lei d iv ination . 141-6; O. Garcia de la Fuente. La hú n ju ed a  d e  Dios en  e l AtUiguo 
Testam ento(Madrid 1971) (excelente estudo, com grjnde quantidade de material oracular dos âmbitos 
egípcio, mesopotãmico e  hitita, e  abundante bibliografial: A. Guillaume. P rophecy  a n d  D ivination  
am on g  the H ebretrs a n d  oth er Semites (Londres 1938); Id., P rophétie et d iv ination  c h ez  les Sêmites 
(Paris 1950); A. Jirku. M antik in Altisrael. em \'<>nJerusalem n ach  Lgarit. G esam m eiteS cbríflen  (Graz 
1966) 109-62 leste trabalho de Jirku é  de 19131; F. Schmidtke, T rãum e O raket u n d  Totengeister ais  
K ü n der d erZ u ku n ft  in  Israel u n d  B ahyhm ien : HZ 11 (1967)240-6.



Ela utiliza uma grande variedade de recursos, que podemos catalogar 
da maneira seguinte:

a )  A partir  d a  observação d a  natureza

A observ ação dos corpos celestes (astrologia) e dos fenômenos atmos
féricos (aeromancia) figura entre os procedimentos mais conhecidos em 
todas as culturas para adivinhar o futuro. Baseia-se na estreita relação que 
imagina existir entre o céu e a terra; o que acontece na terra é pressagiado 
no céu.

Entre os corpos celestes, o que mais atrai a atenção é a lua — entre outras 
coisas, por ser a mais fácil de examinar. Estudando a posição dela com 
relação ao sol, aos planetas e a certas estrelas fixas, e observando as fases 
dela, sentiam-se capacitados de adivinhar inúmeros problemas e conflitos 
nacionais, internacionais e pessoais. Mas também os demais planetas e 
estrelas, ou o conjunto do céu, eram estudados e fixados como que em um 
moderno mapa astral.

O Antigo Testamento fala desses astrólogos babilônicos. Em Is 47,13, 
quando o poeta anuncia a grande catástrofe que se aproxima sobre a 
Babilônia, diz-lhe com ironia:

“...que se levantem e te salvem os que estudam11 o céu, os que observam as
estrelas, os que cada mês prognosticam o que vai suceder".

No que tange aos fenômenos atmosféricos, levava-se em conta sobre
tudo a cor das nuvens -  especialmente das que se reúnem em torno do sol 
- ,  sua forma e semelhança com certos objetos e animais. Também o número 
de trovões e relâmpagos podia ajudar a descobrir o futuro. Na Mesopotâmia, 
os movimentos das estrelas fugazes eram interpretados de maneira favorá
vel, se iam da direita para a esquerda, ou desfavorável, se iam da esquerda 
para a direita12.

Existe outra forma menos conhecida de investigar o futuro através da 
natureza. Refiro-me ao murmúrio do vento na copa das árvores. Em 2Sm 
5,24 encontramos essa curiosa tradição. Davi, antes de uma das suas batalhas 
com os filisteus, consulta a Deus, que lhe responde:

11. Literalmente seria “os que quebram" ou "dividem” o céu. repartindo-o em diversos âmbitos, com o 
se faz nos mapas astrais. Outros, como a NHK. interpretam "os que esconjuram o céu".

12. Ver Garcia de la Huente. La Inisquecta cie Ditis. ] 16 e a nota 252 da p. 142.



“Não ataques. Cerca-os por trás, e logo os atacarás em frente às amoreiras. 
Quando ouvires ruído de passos13 na copa cias amoreiras, lança-te para o 
ataque, pois então o Senhor sairá à tua frente para derrotar o exército filisteu”.

Como assinalo na nota ã tradução, a frase mais interessante para nós 
presta-se a várias interpretações. Davi ouvirá alguma coisa na copa das 
amoreiras. Não fica claro se ouve um ruído, gritos, passos ou alguém que 
se aproxima. O importante é que algo se revela na copa das árvores, e é 
possível conhecê-lo ouvindo o seu ruído. Esta idéia, que a alguns pode 
parecer descabida, encontra sua confirmação no célebre oráculo de Dodo- 
na, o mais antigo da velha Grécia14. Escreve Hesíodo:

“Existe uma região de Helópia, rica em campos de trigo e de belos prados, rica 
em ovelhas e em bois de patas curvas. Moram nela homens ricos em cordeiros, 
ricos em bois, muitos, infinitos, raças de homens mortais. Ali, nos seus confins, 
foi fundada uma cidade, Dodona. Zeus a  am ou  e quis qu e o  seu orácu lo  fo sse  
hon rado  pelos hom ens e  estivesse situado no tronco d e  um a azin heira . Dele os 
mortais tiram todos os seus oráculos, toda p essoa qu e a li chega e  pergunta a o  
deus imortal e  àquele que, trazendo presentes, chega com bons augúrios”1’ .

Segundo alguns, um lugar parecido ocuparia, dentro da tradição bíblica, 
o carvalho de Moré (Gn 12,6s; Dt 11,30), que com clareza devemos 
identificar com o “carvalho dos adivinhos” (Jz 9,37). O fato de Deus aparecer 
ali a Abraão e falar-lhe (Gn 12,6-7) confirmaria esta opinião. Contudo, não 
possuímos mais dados sobre ele.

b) A partir d a  observação dos an im ais

Nove anos de guerra são muitos anos, inclusive para os valentes argivos 
sitiadores de Tróia. Basta um pequeno momento de desânimo em Agame- 
non para que todos estejam dispostos a embarcar de volta para a pátria,

13. O texto hebraico é <Jl- compreensão difícil. Literalmente, seria: "quando ouvirem o ruído de la) 
entrada/avanço na copa das amoreiras". O Targum. com uma pequena mudança, interpreta “ruído dc 
gritos", que poderíamos traduzir simplesmente por "gritos', "clamor". A tradução da NHK segue a 
proposta de ler secultm . “passos", ao invés de s e a d â .

14. "Os testemunhos arqueológicos sugerem que Dodona estiva povoada já nos começos da Idade do 
Bronze e, em Homero, o oráculo de Dodona era o santuário oracular por excelência (cf. Iliiuiu. XVI. 
233; Odisséia, XIV. 327 e XIX. 296). As fontes clássicas sào unânimes em afirmar a antiguidade do 
oráculo. Cf. Ksquilo. Suplicantes, 249s: Platão, hedro, 27515; Aristóteles, M eteorologia, I. 14, 352a; 
Kstrahâo, VII. ',1 0 ; IX,2.4; Dionísio de Halicarnasso, 1,18" (C. Schrader. nota 219 ao Livro II da H istória  
de Herrtdoto). Na iliada , XVI, 235-7 afirma-se que o santuário dispunha de um pessoal qualificado: 
"os Selos, teus interpretes, que nào se lavam c>s pés e estendem seus leitos no chão". Provavelmente 
trata-se de um grupo de sacerdotes de vida ascética. Referem-se a eles Sófodes em Trcu/umias. 
1166 e Kurípides em um fragmento do Erecteu  (fr. 355).

15. Hesíodo. fragmento 240 (tradução de A. Pérez Jiméncz e  A. Martínez Dicz). Logicamente, o  grifado 
é meu.



sem conquistar a cidade nem recuperar Helena. A decisão teria sido funesta, 
entre outras coisas porque a Ilíada  terminaria no segundo canto. É preciso 
animar os soldados a continuar combatendo. E Odisseu o consegue, 
contando à tropa um prodígio que havia presenciado antes de começar a 
guerra, enquanto oferecia um sacrifício debaixo de um plátano formoso:

“Uma serpente de encarnado lombo, espantosa... saltando de baixo do altar, 
atirou-se ao plátano. E ali, no ponto mais alto de uma rama, acocorados debaixo 
de algumas folhas, havia oito infelizes filhotes, crias de um gorrião; junto com 
a mãe perfaziam um grupo de nove. Ali a serpente ia devorando-os (...)”.

Depois desse prodígio, o adivinho Calcante explica que, “assim como 
essa serpente devorou os gorriõezinhos e a mãe deles (oito no total, que 
junto com a mãe perfaziam um grupo de nove), da mesma forma nós ali 
lutaremos ao longo de outros tantos anos, mas no décimo ano tomaremos 
a cidade de ruas largas”16.

Séculos mais tarde, as serpentes também significam um presságio para 
Creso. Embora a guerra com Ciro não ocorresse de acordo com os seus 
desejos, estava convencido de que este não se atreveria a atacar Sardes. 
“Enquanto Creso fazia estas previsões, todos os subúrbios de Sardes se 
encheram de serpentes. E, ao aparecimento destas, os cavalos deixavam de 
pastar em suas pastagens e se atiravam a persegui-las para devorá-las. Creso, 
ao ver isto, acreditou -  como de fato era -  que se tratava de um presságio. 
E, sem tardar, despachou emissários aos exegetas de Telmeso”17. Pouco lhe 
adiantou, pois antes de sua volta já havia caído nas mãos de Ciro. Mas os 
“exegetas” responderam que “era de esperar o ataque contra o território de 
Creso, de um exército estrangeiro... alegando que a serpente é filha da terra 
e o cavalo, o inimigo que vinha de fora”18.

O comportamento ou os movimentos dos animais também são usados 
com freqüência para adivinhar. Em ISm 6 narra-se um episódio curioso 
neste sentido. Depois de se terem apoderado da arca, os filisteus não sabem 
o que fazer com ela. Ela nào cessa de provocar-lhes desgraças e epidemias. 
Os sacerdotes e adivinhos suspeitam que o culpado de tudo é Javé, o deus 
dos hebreus, a quem pertence a arca. Mas não têm certeza. E aconselham 
o seguinte: “Fazei um carro novo, tomai duas vacas com cria, sobre as quais

16. Ilíada, II. 305-330 (tradução de A. Lópcv. Kire).
17. Heródoto, História, I, 78.
18. Dada a relação da serpente com a arte de adivinhação, nào estranha que o falso profeta Alexandre 

arranjasse uma serpente domesticada e outra falsa, elaborada de forma sutil, para enganar os ingênuas. 
Veja-se o divertido opúsculo de Luciano de Samósata. A lexan dre ou  o  fa ls o  pro feta , 12.



ainda não tenha sido posta canga; atrelai as vacas ao carro, e mandai os 
bezerros de volta ao estábulo. Depois tomai a arca de Deus e colocai-a no 
carro (...). Observai bem: se tomar o caminho da sua terra por Bet-Sames, 
foi este Deus que nos causou essa terrível calamidade; em caso contrário, 
saberemos que nào foi a mão dele que nos feriu, senão que foi um 
acidente”19.

Dentro dessa adivinhação do futuro através da observação dos animais, 
ocupa um lugar especial o estudo dos pássaros (ornitomancia). O vôo deles, 
o aparecimento deles pela direita ou pela esquerda, os gritos que lançam, 
sào considerados meios adequados de revelação. Na Mesopotâmia encon
tramos a seguinte oração:

"Sarnas, senhor do juízo, Adad, senhor da adivinhação... para que N.N., filho 
de N.N., possa realizar com êxito o seu propósito, fazei com que este pássaro 
011 aquele outro voe do meu lado direito e [passe] para o meu lado esquerdo"20.

Entre os gregos21 e romanos, esta técnica adquiriu uma difusão tão ampla 
que chegou a ocupar uma classe concreta de sacerdotes, os augures. Dentro 
do Antigo Testamento, houve quem quisesse relacionar com esta técnica o 
que se conta de Abraão no momento em que está oferecendo um sacrifício: 
“As aves de rapina desciam sobre os cadáveres e Abraão as espantava” (Gn 
15,11). A fuga dos pássaros seria um indício de que Deus aceita a oferta 
dele e estabelecerá aliança com ele. Mas é preciso muita imaginação para 
ver no gesto do personagem um ato de adivinhação.

19. ISm 6.7-9. A idéia dc deixar-se aconselhar pelo rumo que toma um animal encontra-se também, 
séculos mais tarde. cm Santo Inácio dc Loiola. Pouco depois de sua conversão, caminhando para 
Montsenat. depara com um mouro que nega a virgindade de Maria. Inácio limita-se a discutir e 
argumentar. Mais tarde, porém, quando o  mouro avança, assalta-o a dúvida se deve i:' atrás dele e 
matá-lo. O mouro entrou por um caminho largo. A calçada se bifurca com um caminho estreito. Na 
encruzilhada, deixa que a mula tome a decisão. Assim saberá o que Deus quer. Para tranqüilidade do 
leitor, a mula -  inteligente como a de Balaào -  entrou por um caminho diferente do tomado pelo 
mouro.

20. K. Hbeling, L iteram cbe K eikcbrifttexte au s  As.wríBerlim 1953) n. 137 e 138. Citado por Garcia de la 
Fuente. La bú squ ed a  d e  Dios, 111.

2 1 .0  célebre adivinho Tirésias é  apresentado por Ksquilo como “pastor das aves, que com seus ouvidos 
e seu espírito, sem precisar de fogo Ide sacrifíciosj. observa os pássaros que indicam presságios através 
de uma ciência que nunca se engana" ( Os sele con tra Telxis, 25s). O mesmo Ksquilo recorre 
literariamente a estes presságios quando a rainha persa conta o sonho que teve a propósito de seu 
filho. Xerxes: “F. então vejo uma águia fugindo para o lar que há no altar de Kebo, e com medo. 
amigos, fico sem voz. Fixo-me depois em um falcão que, em vôo veloz, se atira sobre ela e, com suas 
unhas, lhe vai arrancando penas da cabeça. Mas a águia não fazia outra coisa senão fazer par.i si um 
novelo e entregar-se (Osperstts. 205-210). Kuripides recolhe a imagem tradicional de Tirésias quando 
faz Penteu dizer ao adivinho: "Tu te propòes introduzir entre os homens este novo deus IDionisol 
para. deste novo modo, continuar observando o  vôo das aves e a cobrar por isso e pelos teus 
presságios? ' ( A í Ixicantes. 255s).



c) A partir  dos sacrifícios

Muito relacionada com o item anterior está a observação dos animais 
sacrificados. Küchler pensava que a função originária do sacerdote não era 
oferecer sacrifícios, mas observar e interpretar os possíveis sinais divinos 
através desses sacrifícios.

A forma principal de adi\rinhação nesta linha é o estudo das vísceras da 
vítima (aruspicação). Segundo a mentalidade popular, os deuses escreviam 
nelas a sua mensagem. Um hino ao deus Samas afirma: ‘‘Nas vísceras do 
cordeiro tu escreves o oráculo”22. E uma inscrição de Nabônides:

“Fiz uni ato de adivinhação, e Samas e Adad me responderam com um “sim”
seguro, colocando sobre as vísceras do meu cordeiro um sinal favorável a
propósito da fundação deste templo de Eulmas”23.

Nesta linha, a técnica mais desenvolvida e valorizada era a observ ação 
do fígado (hepatoscopia). O fígado, que chamava a atenção pelo seu peso 
e pelo seu volume notável, era visto como o lugar da vida e prestava-se a 
ser analisado detidamente. Segundo Platão, é como um espelho no qual se 
refletem os pensamentos dos deuses. Por vezes depara-se até com a idéia 
de que o fígado foi acrescentado ao corpo humano para que os adivinhos 
pudessem anunciar o futuro. Seu tamanho, anomalias, deformações sào 
estudados e relacionados com outros fenômenos da vida diária: guerras, 
desgraças, revoltas. Emlx>ra a técnica estivesse bem desenvolvida na 
Mesopotâmia, nào devia ser nada fácil a interpretação dos dados, como 
reconhece um sacerdote: “Meus oráculos através do fígado são confusos..., 
o julgamento é Iwm difícil, árduo de averiguar, a investigação do futuro está 
fora da minha capacidade”24. A hepatoscopia só se menciona na Bíblia como 
costume babilônico em Ez 21,26.

Mas os sacrifícios prestam-se também para observar a chama, a forma 
como sobe a fumaça, a sua cor (capnomancia). Às vezes oferece-se incenso 
exclusivamente com esta intenção (libanomancia). É uma prática sobre a 
qual possuímos poucos dados. Dentro do Antigo Testamento, indica-se 
como exemplo Jz 13,19-23, pensando que a mãe de Sansão deduz, da forma 
como sobe a fumaça do sacrifício, que Deus será benévolo com eles e nào 
morrerão. Mas esta interpretação parece rebuscada e desnecessária.

22. K. Kbeling, D ie a k k a d is cb e  Cíebetsserie H a x d e rh eb tm g ", 48, lin. 110.
23- S.H. Langdon, D ie neitbaby lotiiscbe Kõnigsinschriften, 242. n. 4.
24. CAI). II. 122c. Citado por Garcia dc la Fucntc. La b íiu /u ed a  d e  Dins, 102.



d) A partir da  observação d e  alguns líquidos

Em quase todos os povos antigos considera-se a água como elemento 
gerador e revelador. É possível que da simples observação das ondas 
formadas por uma pedra atirada a um lago ou ao mar certos adivinhos 
tentassem obter informação sobre o futuro. Esta técnica se desenvolverá em 
múltiplas possibilidades.

A mais simples consiste no uso de um só líquido, a água (hidromancia); 
em um recipiente ou um alguidar com água jogam-se pedrinhas, pedaços 
de metal ou de madeira, a fim de observar os círculos que se formam, ou 
os ruídos que tais objetos produzem. No Antigo Testamento, é possível que 
se relacione com ela o que se narra a propósito de José, e que vamos 
considerar no item que segue.

Uma técnica mais refinada consiste no uso de diversos líquidos, ge
ralmente água e azeite (lecanomancia)25. Na Mesopotâmia costumava-se 
derramar umas gotas de água em azeite, ou umas gotas de azeite em água. 
Partindo dos círculos que se formam, do lugar do recipiente ou da taça em 
que se concentram etc., os barü  pretendem obter uma informação dos 
deuses. A técnica era usada em assuntos do Estado, nas consultas do rei e 
dos altos personagens, e também nos assuntos privados dos cidadãos.

e) M ediante diversos instrumentos

Tem-se feito uso dos mais diversos instrumentos para fins de adivinha
ção: taça, flechas, bastão, dados, varinhas e, em Israel, esses objetos 
misteriosos e intraduzíveis que são o “urim e tummim”, e o “efod”, dos quais 
falaremos no capítulo seguinte.

Taça. Quando José, o filho de Jacó, pretende que seus irmãos paguem 
em parte o mal que lhe haviam feito, ordena a seu mordomo que coloque 
no saco de seu irmão menor a sua taça de prata. Mais tarde, quando os 
detiverem no caminho de volta a Canaà, lhes perguntarão: “Por que 
roubastes a taça de prata na qual bebe o meu senhor e com a qual costuma 
adivinhar?” (Gn 44,5). É um detalhe bem interessante. Nào poderíamos 
imaginar que a mesma taça usada para beber se use para adivinhar. Quanto 
à técnica empregada, é possível que fosse a hidromancia, da qual falamos

25. Este termo refere-se originariamente ao uso de um prato (lekãn e), no qual se misturavam a água e 
o azeite. Mais tarde aplica-se indiscriminadamente a diversos procedimentos de adivinhação mediante 
a observação de líquidos. Sobre o tema. cf. G, Pettinato, D ie O ehvabrsagung liei den  B abylon iern . 2 
vols. (Roma 1966).



acima. De fato, na Babilônia costumava-se encher a taça de água (a do 
Eufrates era considerada santa).

Flechas. O uso de flechas (belomancia) é atestado na Mesopotâmia em 
tempos bem antigos. Quando Eannatum de Lagas estava a ponto de lutar 
contra o rei de Umma, antes de pegar em armas, consultou o adivinho. E 
o texto diz: “Para Eannatum um homem disparou uma flecha; através da 
flecha ele indicou, empurrou, decidiu. Contra eles (isto é, Eannatum e seus 
guerreiros) não se lutou. O homem alegrou-se”26. O texto não indica como 
se obtinha a informação. Alguns sugerem que esta era deduzida da distância 
percorrida e da forma de a flecha cair. Seria um procedimento parecido com 
o usado na antigüidade clássica, quando em uma flecha se escrevia “Deus 
me manda isto”, e em outra, “Deus me proíbe isto"; a que chegasse mais 
longe indicava a resposta adequada. Uma modalidade diferente seria a de 
introduzir duas ou mais flechas marcadas na aljava e tirar uma delas. Talvez 
seja nesta linha que se oriente Ez 21,26, onde se afirma que Nabucodonosor, 
antes de decidir o ataque contra Jerusalém, “agitou as flechas”. A belomancia 
foi praticada pelos árabes até os tempos de Maomé, o qual a proibiu por 
considerá-la obra do demônio. Dentro de Israel, tem-se relacionado com 
esta prática o que conta 2Rs 13,14-19, quando Eliseu ordena ao rei Joás que 
dispare uma flecha em direção ao oriente. Do vôo da flecha o profeta teria 
deduzido a futura vitória sobre a Síria.

Bastão. Muito antiga parece ser também a rabdomancia, ou adivinhação 
mediante um bastão ou vara. O profeta Oséias menciona esta prática de 
“consultar o pedaço de madeira” (4,12). Nào sabemos como era o procedi
mento israelita. Mas Heródoto, ao falar dos escitas, diz o seguinte: “Entre 
os escitas há numerosos adivinhos que, através de muitas varas de vime, 
exercem a arte da adivinhação da maneira seguinte: levam consigo grandes 
feixes de varas, os quais depositam no chão e depois os desamarram. Em 
seguida, pronunciam umas fórmulas adivinhatórias, colocando cada uma 
das varas ao lado da outra; e, no momento em que pronunciam essas 
fórmulas, voltam a amontoar as varas, para ordená-las novamente uma por

27 'uma” . Também este procedimento não é muito claro. E provável que as 
varas tivessem diversos sinais e se usassem ao estilo das cartas, deduzindo 
o vaticínio da posição que ocupavam ao cair.

26. WAV. Struvc, D ie Frage d er  E xütenz ein es P feilorakels in Sumer, cm Actes du XXVe Q m grès 
In tern ation a l des Oríentalistes, M oscou 9-16 aoü t 1960, I (Moscou 1962) 178-186.

27. Húttória, IV, 67. O uso dc varas c  atestado tambem por Tácito, G erm ân ia, 10; Amiano Marcclino, 
XXXI, 2,24.



Dados, etc. O uso de dados, pedrinhas, pedacinhos de madeira sobre
vive entre nós para averiguar quem deve pagar um café. É a técnica da 
cleronomancia, do “sorteio”28. Em tempos antigos ela era praticada por 
motivos mais sérios e angustiantes. Quando os israelitas perdem a batalha 
de Hai e querem saber quem é o culpado (Js 7,17-18). Quando querem 
escolher um rei dentre todas as tribos (ISm  10,19-21). Não se indica o 
método para efetuar o sorteio, mas se empregou um desses procedimentos. 
Foi também por sorteio que se distribuiu a terra entre as tribos (Js 14,2; 
18,1-21,40). Esta técnica está muito relacionada com o u rim e tummim  e o 
efod, dos quais falaremos no capítulo seguinte, ao tratarmos dos sacerdotes.

Basta dizer que este método da cleronomancia foi dos que mais ra
pidamente perderam prestígio. Cícero escreve a propósito do procedimento 
de tirar a sorte: “Este gênero de adivinhação está muito desprestigiado (...) 
Que magistrado e que varão ilustre recorre a elas?’,2v Isto nos leva a passar 
para outras formas bem diferentes de adivinhação.

3 .2 . A a d iv in h a ç ã o  intu itiva

Três sào as formas principais: a interpretação dos sonhos (oniromancia), 
a consulta aos mortos (necromancia) e a comunicação divina através de 
oráculos (cresmologia). Das três, a mais importante do ponto de vista bíblico 
é a terceira. Por outro lado, a Grécia contribui com um material bem 
abundante que ajuda a compreender algumas reações humanas diante das 
profecias. Por isso, a parte dos oráculos será muito mais desenvolvida do 
que as anteriores.

a )  O nirom an cia’"

“Tu foste o primeiro a dar valor ao sinal divino encerrado em meu 
sonho”, diz a rainha ao Coro em Os persas  de Esquilo (v. 226). Efetivamente, 
desde tempos antigos se considerou que os sonhos encerram um sinal dos 
deuses.

28. J. Lindblom, ü>t-casting in tb e  Old Testament. VT 12 (1962) 164-78.
29. Sobre a  ad iv in h ação . II. 41.
30. No século II da nossa era, Artemidoro escreveu um extenso tratado sobre A in teip retaçào  d os  sonhos, 

traduzido recentemente para o  castelhano por Klisa Ruiz Garcia (Gredos, Madrid 19X9). De um ponto 
de vista moderno, oferece uma vista panorâmica bem ampla a obra Lessongeset leurinteiprêtation. Hgxpte 
aticien . Babyhm ie. Israel. C'anaan. Peupies alraitjiies. Hittites. Cam hodge. Persans. Ktmie. Ja p o n . Inde. 
Islam . Chine. Sources Orientalcs II (Paris 1959). Veja-se também A.L. Oppenheim. Le rê iv  et sou  
in teiprêtation  d an s  le Proche-O rient A ncien  (Paris 1959): K.L. Khrlich, D erT rau m  im Allen Testament: 
BZAW' 73 (lierlin 1953); F. Schmidtke. Trãnme. O rakel u n d  Totengeister a is K iinder d er  Zttknnfl in 
Israel u n d  Babyion ien : BZ 11 (1967) 240-6.



No Poema de Gilgamesh, uma das criações literárias mais poderosas e 
antigas da humanidade, é através de um sonho que Enkidu fica sabendo 
da sua morte iminente. Falando com Gilgamesh, diz-lhe:

“Ouve, amigo meu, o sonho que vi esta noite.
Os céus rugiam e a terra lhes respondia.
No meio estava eu, aí.
Havia um homem de rosto sombrio (...)•
Pegou-me pela ponta dos cabelos, dominou-me.
Eu tentava golpeá-lo, mas ele pulava como uma corda (...).
Pegou-me e arrastou-me para a casa das trev as,
a morada de Irkalla, para a casa de se entrar e não sair,
para o caminho de ir e não voltar,
para a casa cujos moradores estão privados de luz,
onde se alimentam de pó
e o único alimento deles é o barro..."3i.

Permanecendo no âmbito mesopotâmico, em um sonho o deus Ningirsu 
aparece a Gudea e lhe ordena a constmçào de um templo. Em um sonho, 
Marduc aparece a Nabônides para ordenar-lhe que construa um templo em 
Harran. E não somente a indivíduos. Até ao exército inteiro aparece em sonhos 
a deusa Istar de Arbela, quando aquele tem de atravessar o rio Idide em Elam32.

Em ambiente grego também se dá grande valor aos sonhos. Zeus serve-se 
de um sonho para prejudicar a Agamêmnon e aos aqueus33. E Heródoto dá 
conta de diversos exemplos na sua História. Referindo-se a Creso, conta que, 
“enquanto dormia, sobreveio-lhe de improviso um sonho que lhe revelava, 
com vistas à verdade, as desgraças que iam desabar sobre a pessoa de seu 
filho”3'1. Com efeito, “o sonho indicou a Creso que perderia o tal Atis em 
decorrência de uma ferida produzida com uma ponta de ferro”. Assim sucedeu, 
por mais que seu pai se esforçasse por afastá-lo de todo perigo.

Às vezes, os sonhos são mais simbólicos, prestando-se a falsas interpre
tações. Por exemplo, Ciro, após atravessar o rio Araxes com seu exército, 
“ao cair a noite e enquanto dormia, teve a seguinte visão: Acreditou ver em 
sonhos o filho maior de Histaspe (Dario) com asas nos ombros, e que com 
a sombra de uma delas cobria a Ásia, e com a outra a Europa"3\ Ciro deduziu

31. Tabela VII, col. IV. versos 14s. Tradução de K Malbran-Labar. Giincimé;(Docum entos en torno de la 
Hiblia 7) (Kstella 1983).

32. Kxemplos citados por Schmidlke, Tríinnie. 240-2.
33. liiada . II. 1-37.
34. I, 34s.

35. I, 209.



que Dario conspirava contra ele. Mas enganava-se: “a divindade estava 
profetizando a ele que ia morrer ali, naquele país, e que seu reino caberia 
a Dario”. A culpa foi de Ciro por querer interpretar seus próprios sonhos.

Por isso, a maioria dos reis destina parte da renda nacional para manter 
um grupo de adivinhos, magos, astrólogos e agoureiros, para que lhes 
interpretem os sonhos de forma adequada. Os pobres viam-se submetidos 
a duras provas. Por exemplo, quando Astíages “acreditou ver em sonhos 
que sua filha urinava tanto que alagava a sua cidade e até inundava a Ásia 
inteira. Submeteu então a visão ao julgamento dos magos intérpretes de 
sonhos e ficou aterrorizado ao saber por eles o significado da mesma”36. Na 
realidade, Astíages deveria ter contratado uma equipe de psicanalistas, já 
que anos mais tarde teve esta outra visão: “parecia-lhe que dos órgãos 
genitais dessa sua filha saía um cepo, e que este cepo cobria a Ásia inteira”37. 
Desta vez a resposta não era muito difícil: “os magos intérpretes de sonhos 
lhe prediziam que o fruto de sua filha chegaria a reinar em lugar dele”. A 
notícia não lhe agrada em absoluto, pois Astíages é como Herodes: cioso 
de seu poder, ao qual de modo algum quer renunciar. O nascimento desse 
menino (Ciro) não o faz feliz. Começa assim um conluio ao estilo persa, no 
qual o rei tentará, por todos os meios, eliminar o menino, enquanto o destino 
se encarrega de libertá-lo das mãos dele. E, em um determinado momento 
da história, os magos comentam: “Às vezes alguns dos nossos vaticínios se 
cumpriram em fatos insignificantes; e especialmente as questões relativas 
aos sonhos costumam resultar posteriormente numa coisa insignificante”38. 
Tentam justificar seus próprios erros e os conselhos inúteis que dão ao rei. 
Isto não lhes servirá para nada. No final, acabarão empalados39.

Dentro do Antigo Testamento o material é abundantíssimo, começando 
pelo Gênesis. Curiosamente, o primeiro caso que se registra não é de um 
patriarca e sim o de Abimelec, o rei de Gerara, ao qual Deus avisa em sonho 
que deixe Sara (Gn 20,3). Um sonho levará Jacó, segundo a tradição, a 
fundar o santuário de Betei (Gn 28,11-16). E os sonhos de vários persona
gens ponteiam a história de José: os dele mesmo, que profetizam a 
superioridade dele sobre os irmãos (Gn 37), os do copeiro e do padeiro 
(Gn 40) e os do Faraó (Gn 41).

36. I, 107. Kmbora o texto nüo o esclareça, sulxintende-se que um descendente de sua filha obterá o 
poder sobre a Ásia inteira.

37. I. 108.
38. I. 120.3.
39. I. 128.



Contudo, um dos casos mais simpáticos e significativos do valor dos 
sonhos temo-lo nos relatos de Gedeão. Deus fala com o protagonista e lhe 
assegura que entregará às mãos dele o acampamento inimigo. Uma palavra 
tào imediata de Deus parece motivo suficiente de confiança. Todavia, o 
Senhor acrescenta: “Se, porém, tens medo de descer, desce ao acampamento 
com teu escudeiro Fara. Quando ouvires o que dizem, te sentirás animado 
a atacá-los” (Jz 7,10). E o que Gedeão escutará é o relato do sonho tido por 
uma sentinela, e a interpretação dada por um companheiro.

-  “Olha o que sonhei: meu pão de cevada rolava no acampamento de Madiã,
atingiu a tenda, chocou-se com ela e a fez cair de cima abaixo.

O outro comentou:

-  Isto significa a espada do israelita, de Gedeão filho de Joás".

E a história termina com estas curiosas palavras: “Quando Gedeão ouviu 
o sonho e a sua interpretação, prostrou-se” (v. 15). Neste momento já sente 
a confiança suficiente para atacar o inimigo.

Mas o sonho pode também exercer uma função mais ampla, a saber, 
desvendar todo o curso da história. É o que ocorre no livro de Daniel, onde 
o rei Nabucodonosor tem duas importantes visões sobre o sentido da 
história e o domínio absoluto de Deus (Dn 2 e 4), e o próprio Daniel tem 
outro sonho paralelo (Dn 7). Também aqui, como na história de José e na 
mentalidade habitual do Antigo Oriente, se reconhece que a pessoa normal 
não é capaz de interpretar os sonhos. Neste caso, nem sequer os especia
listas babilônicos. Somente Daniel tem a sabedoria especial que Deus 
concede (Dn 2,27-28).

Se o sonho normal pode oferecer um simples presságio, ou uma ordem 
dos deuses, o sonho tido em um santuário é considerado fonte de bênção. 
Por isso busca-se o templo para ter tais sonhos (incubação). Do sacerdote 
egípcio Seton40 conta Heródoto que, quando se viu ameaçado pelo grande 
rei assírio Senaquerib, “penetrou no sacrário do templo e pôs-se a gemer 
diante da imagem, pelo perigo que ameaçava. E enquanto estava deploran
do a sua sorte, de repente teve sono e, na visão que teve, acreditou ver que 
lhe aparecia o deus e lhe inspirava coragem, assegurando-lhe que não 
sofreria desgraça alguma se saísse ao encontro do exército de árabes, pois 
ele pessoalmente lhe enviaria socorros”. Para concretizar o sonho, um tropel 
de ratos campestres devorou as aljavas, arcos e braceleiras dos escudos do 
exército inimigo.

40 . II. 141. Como indica Carlos Sohrader. talvez se trate de um sacerdote de Ptah, que se tomou 
independente em Mênfis durante a dinastia núbia.



Na Grécia era freqüente, para este fim, correr a consultar Anfiarau, 
devendo-se realizar um ritual preciso: “...quem vem consultar Anfiarau, 
como primeira coisa deve purificar-se; e a purificação consiste em sacrificar 
ao deus, mas eles sacrificam a ele e a todos os que têm seus nomes sobre 
o altar. Feitas essas coisas, sacrificam um carneiro, e sobre a sua pele 
estendida dormem esperando a aparição do sonho”41. A incubação pode 
ser praticada com vistas ã proteção divina no perigo, como acontece com 
o célebre general Epaminondas antes da batalha de Leuctra (ano 372 aC)4". 
Outras vezes, para esclarecer uma dúvida, como se conta ter ocorrido 
durante a agonia de Alexandre Magno43. Ou até uma questão de capricho, 
como sacrificar um touro branco ou preto44. Sobretudo, estará muito 
vinculada à obtenção da saúde, deixando novamente clara a relação 
primitiva entre adivinhação e magia. Na Grécia praticava-se oficialmente a 
incubação nos santuários de Epidauro e de Oropos; no primeiro deles 
localiza-se a maior parte dos milagres de Asclépios. Aristófanes deixou-nos 
uma divertida e irreverente descrição do ritual na sua comédia Plutó

Dentro do Antigo Testamento, o caso mais claro seria o de Salomão no 
começo do seu reinado. Quando este acode à ermida de Gabaão para 
oferecer sacrifícios, o Senhor aparece-lhe naquela noite em sonhos (lRs 
3,5). O fato de a ocorrência dar-se no santuário leva a pensar que se trata 
de um caso de incubação. Todavia, dois outros exemplos que às vezes são 
aduzidos, o de Doeg e o de Samuel, nào parecem ser casos de incubação. 
Doeg encontra-se em Nob quando chega Davi (ISm 21,8), mas nào está 
claro que esteja ali esperando que Deus se comunique com ele em sonhos. 
Quanto a Samuel, é certo que tem a sua célebre visào durante um sonho 
no santuário de Silo (ISm 3), porém não se trata de um ato ritual, mas de 
um episódio normal na vida do menino.

41. 1’ausânias, D escrição d a  G récia, I, 34.5.
42. Diodoro. XV, 53s.
43. "Narram também as E fem érides Régias que Pitão, Átalo. Demofonte. Peucestas e Cleômenes, Mênidas 

e  Seleuco estiveram de guarda a noite inteira no templo de Serapis para perguntar ao deus se era 
conveniente e melhor trazer Alexandre ao templo da divindade e suplicar sua cura ao deus. Todav ia, 
a resposta do deus fora que não o transferissem ao templo, senão que o melhor era que permanecesse 
onde estava (Arriano. A n ábase d e  A lexan dre Magno. VII, 26,2: tradução de A. Guzmán Guerra).

4 4 . í  o que conta Demétrio no diálogo de Plutarco S obre o  d esaparecim en to  dos orácu los, 45. Neste 
caso. leva-se a pergunta escrita em uma tabuinha selada, e a resposta acontece durante o sonho, em 
uma visão.

45 . Primeiro banha-se o doente em uma fonte de água salgada. Volta-se então ao recinto sagrado, 
consagram-se sobre o altar tortas e oferendas, e se deitam sobre camas de folhas. Chega a noite, em 
que os sacerdotes aproveitam para roubar dos deuses as coisas consagradas, e os enfermos para se 
roubarem mutuamente. Kinalmentc, aparece o "deus ’, prepara em um morterito um cataplasma com 
três ca lxv is de alho. suco de figueira e aroeira, vinagre de Ksfeto, e tudo é  colocado nos olhos de 
Neódides. "tendo-lhe virado as pálpebras para que a dor fosse mais aguda". Km seguida vem a "visita 
médica".



A nível de prática popular, é possível que exista uma referência à 
incubação em Is 65,4. Falando o profeta de uma série de práticas idolátricas, 
denuncia a esse povo “que se agachava nas sepulturas e pernoitava nas 
grutas”. Comenta Oesterley: “Acudindo ao túmulo e passando ali à noite, 
pensava-se que o espírito do defunto apareceria em sonho ao que ali 
dormia, e que desta maneira daria a informação ou o conselho desejados”16. 
Efetivamente, esta é a conduta consignada por Heródoto entre os nasamo- 
nes, um dos grupos que habitavam a Líbia: “Praticam a arte da adivinhação 
acudinho às sepulturas dos seus antepassados, sobre as quais se deitam 
depois de haverem implorado a assistência deles; e a visão que tiveram em 
sonhos determina a conduta deles”47.

Com o que ficou dito, passamos a um aspecto muito importante do Antigo 
Testamento. Os sonhos, às vezes tào estimados como meio de revelação divina, 
em outros casos suscitam muitas reservas e até fortes críticas.

No debate que se trava entre Moisés e seus irmãos, Deus sanciona com 
caráter programático: “Quando há entre vós um profeta do Senhor, dou-me a 
conhecer a ele em visào e lhe falo em sonhos; nào assim a meu servo Moisés, 
o mais fiel de todos os meus servos. Com ele falo face a face; na presença, e 
nào adivinhando, ele contempla a figura do Senhor” (Nm 12,6-8).

Sonhos e visòes são considerados um meio secundário de revelação em 
comparação com o contacto direto, face a face. Por outro lado, este meio, 
como qualquer outro, pode ser manipulado pelo falso profeta. Assim o 
denuncia Jeremias (23,25; 29,8).

b) N ecrom ancia '*

A consulta aos mortos para obter deles a informação desejada é um 
fenômeno bastante difundido no mundo antigo. Segundo o testemunho da 
Bíblia, ela encontra-se entre os cananeus (Dt 18,9-11), os egípcios (Is 19,3) 
e os próprios israelitas (ISm 28,3-25; 2Rs 21,8; Is 8,19; 65,4). Encontra-se

46. Oesterley, Im m ortalily  a n d  the Vnseen World. 140.
47. IV. 172,3.
48. O. Garcia tlc la Fuente. La bú squ eda d e  Dias en  e l  AT, 321-4: J. Dóller. D ie W ahrsagerei im  AT. 41-8; 

|. t-'rey, Tod. Seelenglaulye undSeelenkttlt im alten  Lcipzig 1898); H A. HofFner. S econ d  M illenium  
Antecedents to th e H ebrew  ó/}.JHL 86 (1967) 3X5-401; Id., oh  TWAT I. 141-5; |. Lust, On W izards a n d  
Prophets-, SVT XXVI (Leiden 1974 ) 133-42; W.O.K Oesterley, Im m ortalily  a n d  the t 'nseeu World. .4 
Study in the O TR eligion  (Londres. 1930), esp. 110-123; H. Schmidt, oh: I5ZAW 41 (1925) 253-61; K 
Schmidtke. Trütime. O rakel u n d  Totengeister ais K ü n der d er  Z ukunft in Israel u n d  B abylon ien . HZ 11 
(1967) 240-6; 1. Trencscnyi-Waldapfd. D ie H exe ttm  E ndor u n d  d iegriecbisch-rãm tische Welt. Acta Or 
Hudapest 12 (1961) 201-22; K Vattioni. La n ecram an z ia  neUAntico Testam ento: Augusnnianum 3 
(1963)461-81; M. Vioyra, Les nom s du m undus en  h ittiteet en  ass\rien et lap y th on issed E n d o r : RHA 
l l) (1961) 47-55; H Wohlstein, Zu d en  altisraelitischen Vorstellungen ron  Toten- u n d  A hnengeistem . 
UZNF 5 (1961) 30-38.



também entre babilônios, persas, gregos, romanos e outros povos. Talvez 
esta prática se deva à crença popular de que os defuntos não somente 
sobrevivem depois de mortos, senão que também têm poderes sobrenatu
rais de conhecimento49. Por outro lado, supõe-se que têm muito interesse 
pelos assuntos das pessoas com as quais conviveram. Talvez Lucano represente 
o ponto de vista de certas pessoas: as trípodes de Delfos e os sacerdotes 
pronunciam profecias obscuras; quem deseja clareza e certeza acode às 
sombras e se aproxima com ânimo dos oráculos da inexorável morte50.

Um dos exemplos mais célebres é o da consulta de Saul à pitonisa de 
Endor, para que evoque o espírito de Samuel. A batalha com os filisteus é 
iminente. Saul consultou a Deus por meio de sonhos, do urim  e de profetas. 
Nenhum dos três procedimentos serviu para obter resposta. Como último 
recurso, acode à necromancia, embora ele mesmo tivesse proibido essa 
prática anteriormente (ISm 28,3).

Antes de tudo há que se buscar uma necromante, uma mulher “dona 
de um 'ôb. Seja qual for a hipótese que se aceite acerca desta difícil palavra51, 
a mulher tem aparentemente a capacidade de evocar qualquer defunto que 
lhe peçam, como demonstra a pergunta dela: “quem queres que eu evoque?” 
(v. 11). O relato, tão minucioso em outros aspectos, silencia totalmente sobre 
a técnica empregada pela mulher para evocar o morto. Imediatamente, sem 
outros trâmites, vê o espírito ( 'elohim) subir’2. Só ela o vê, Saul deve confiar

49- K.O. James, Tbe A ncient G ods (Londres 1960) 188.
50. 'Tripodas vatesque deorum / sors obscura decet: certus discedat, ab umbris /' quisquis vera petit 

duraeque oracula mortis / fortis adit" ( Farsália . VI, 970-3).
51. Que 6  um Ôb! Para alguns, como Schmidlkc, trata-se do espirito d o  morto, que descansa com ele no 

sheôl ou no seu túmulo. Homens e mulheres podem ter um ôb, isto é, exercer influência sobre um 
espírito para evocá-lo. Segundo Schmidtke, o  ô b  eqüivale ao etem m u  dos assiro-babilônios. Para 
outros, trata-se de um instrum ento  utilizado para esconjurar os defuntos ou praticar a magia. Assim 
Jirku: “Em nenhum lugar do AT se diz que o 'ôb seja o espírito de um morto, nem um espírito em 
geral" (D ie D ãm on en  u n d  ib re  A bivebr im AT, 7). Considera os ôbôt, da mesma forma que os 
y id d eo n ín t, como objetos concretos (p. 10). Esta interpretação é  também a de H. Schmidt. Como 
prova se aduz que Saul “afastou" (besir)  do país os ôbôt  e y id d e  onim , que Manassés "fez" 'obôt (2Rs 
21,6) e  Josias os “queimou" (2Rs 23.24). Oesterley via as coisas de maneira mais complexa, e  admitia 
uma evolução no significado do termo: no início pensava-se que era o espírito do defunto que podia 
ser evocado lá do reino da morte: mais tarde fabricou-se algo que recordava o  ôb. e pensou-se que 
o espírito entrava nesse objeto, forçado por quem conhecia o ritual; finalmente pensou-se que o 
espírito entrava no adivinho c  falava através dele, de sorte que a palavra acabou sendo aplicada ao 
adivinho (cf. Im m ortality a n d  tbe Unseen World, 133s). Wohlstein crê que o termo significa tanto algo 
de pessoal — o espírito do defunto -  como algo de objetivo. Lust, em um artigo muito bem 
documentado, volta a insistir em que obôt  designa originariamente o espírito dos pais mortos que 
vivem no mundo inferior (cf. J. Lust. On W izards a n d  Prophetsí SVT XXVI [Leiden 19741 133-42).

52. Segundo Jirku, há três termos no AT para referir-se ao espírito dos mortos: 'elohim ( ISm  28; Is 8,19).
;7/ím(ls 19,3) a r e fa ’im ( Is 26,14.19; SI 88.11; ls 14,9; Jó  26,5; Pr 2,18; 9,18: 21,16). "Os eloh im  podem

subir à terra, aos ittim  pode-se perguntar pelo futuro, mas os r e fa tm  nào voltam a este mundo" (D ie  
D ãm on en  u n d  ib re  A bw ebr im  AT. 14). Wohlstein divide este tema em duas partes: espíritos dos 
defuntos (Totengeister), onde estuda obôt, y id d eo n im , 'elilim. ittim e  elobim ; e  espíritos dos 
antepassados (Ahengeister), onde estuda os terajim  (cf. Zu d em  altüraelitiscben  VorsteUungen).



na palavra dela, e uma descrição tão vaga como a de “um ancião envolto 
em um manto” basta para convencê-lo de que se trata de Samuel. Com isto 
chegamos ao ponto culminante: quando o homem se sente esquecido por 
Deus, acode a um defunto “para que me digas o que devo fazer” (v. 15).

Entre os exemplos que costumam aduzir-se de consultas clássicas aos 
defuntos, o que melhor se enquadra nesta categoria é o caso narrado por 
Heródoto a propósito de Periandro, bastante menos trágico do que o de 
Saul: “Resulta que havia enviado emissários às margens do rio Aqueronte, 
no país dos Tesprotos, para formular à sua mulher uma consulta, no lugar 
em que se invocam os mortos, a propósito de certa quantia de dinheiro que 
um hóspede lhe havia deixado em custódia; todavia, uma vez que lhe 
apareceu, Melissa negou-se a dar-lhe uma pista e a revelar-lhe em que lugar 
se encontrava a quantia de dinheiro, pois tinha frio -  assim disse -  e estava 
nua, já que os vestidos que seu marido havia enterrado com ela lhe não 
serviam para nada, por nào terem sido incinerados”. Depois de solucionar 
este problema, “enviou novos consultores, e o espectro de Melissa indicou- 
lhe o lugar em que havia depositado a quantia de dinheiro que lhe confiara 
seu hóspede”53.

Os outros casos que se aduzem servem para confirmar a grande difusão 
desta prática, porém geralmente são invenções dos autores como recurso 
literário. Por outro lado, dado o caráter sobre-humano e de risco da consulta 
aos mortos, não é raro que a necromancia tenha desempenhado uma 
importante função entre poetas e dramaturgos. No canto V da Odisséia, 
Circe diz ao protagonista: “Filho de Laertes, de linhagem divina, Odisseu 
rico em ardis, nào permaneças mais tempo no meu palácio contra a tua 
vontade. Mas antes tens de levar a cabo outra viagem, tens que aproximar-te 
da mansão do Hades e da terrível Perséfone para pedir oráculo à alma do 
tebano Tirésias, o adivinho cego, cuja mente ainda está inalterada. Pois 
somente a ele, mesmo morto, Perséfone concedeu ter consciência, de vez 
que os demais revoluteiam como sombras’0'1.

Essas palavras motivarão a viagem de Odisseu ao Hades e à interessante 
descriçào do que é conhecido como um exemplo clássico de necromancia. 
Após dirigir-se “aos confins do Oceano de correntes profundas”, onde reina 
a noite perpétua, chega-se ao lugar indicado, preparam-se as vítimas e 
oferecem-se as libações para todos os defuntos, “primeiro com leite e mel, 
depois com delicioso vinho e, em terceiro lugar, com água. E espalhei

53. Heródoto, História. V, 92 K 2-4.
54. Homero, Odisséia. X, 4K6-496.



farinha branca por cima”. Vêm, a seguir, abundantes orações e o sacrifício 
do gado. A esta altura “começaram a congregar-se desde o Erebo as almas 
dos defuntos”. Todos desejam beber o sangue, e Odisseu deve afugentá-los 
com sua espada até perguntar a Tirésias. Quando o tebano se apresenta, 
diz-lhe: “Afasta-te da fossa para que beba o sangue e te diga a verdade”55.

A despeito de certas semelhanças com o relato de Samuel (nos dois 
casos trata-se de consultar um velho profeta já morto), as diferenças são 
notáveis. A Odisséia não contém um exemplo propriamente dito de 
necromancia. O contexto real em que se situa a cena de Samuel e Saul cede 
o lugar a um mundo irreal, nos confins do oceano, aonde o protagonista 
tem acesso direto, sem necessidade de intermediário.

O literário também extravasa do real em Os persas, de Esquilo. Há 
detalhes interessantes que talvez reflitam certas práticas realizadas no 
contexto da necromancia. Por exemplo, essas “oferendas que aplacam os 
nossos mortos: o doce leite branco de uma vaca sem sinal de canga; o licor 
da obreira que trabalha nas flores: o muito brilhante mel orvalhado com 
água corrente de uma fonte virgem; a bebida pura nascida de uma mãe 
selvagem: esta alegria de uma vida cheia de anos; o fruto cheiroso de uma 
verde oliveira frondosa, de vida perene nas suas folhas; e flores trançadas 
nascidas da terra que produz todos os frutos”56. Mas em nenhum momento 
assistimos a um autêntico rito de evocação de Dario, embora ele entre em 
cena para desempenhar um papel importante.

E o literário, caindo no mau gosto desaforado, ocupa um lugar capital 
na descrição de Lucano no livro sexto de Farsália , quando Sexto, o filho 
de Pompeu, “aguilhoado pelo medo, para conhecer de antemão a marcha 
do destino, impaciente pelo atraso e torturado diante de todos os aconteci
mentos futuros”, despreza os oráculos tradicionais e parte em busca de uma 
maga tessaliana’’ . Infelizmente, pelo menos em minha opinião, Lucano une 
momentos geniais com alguns detalhes tão macabros que tiram a força da 
descrição.

Finalmente, penso que não se pode catalogar como necromancia um 
episódio contado por Plutarco e que por vezes se aduz. Depois de Címon 
matar a Cleonice, o espírito desta lhe aparecia. “Espantado com aquele 
espectro, dirigiu-se, conforme se conta, ao oráculo mortuário de Heracléia,

55. Oclúxéia. XI, 1-138.
56. Odisséia. XI. 1-138.
57. Farsália, VI, 422s. A descrição da consulta vai até o  final do livro VI.



e evocando a alma de Cleonice pediu-lhe que se aplacasse em sua irritação. 
Ela compareceu ao conjurador e lhe disse que se libertaria logo dos seus 
males, assim que estivesse em Esparta, assinalando-lhe, ao que parece, por 
este meio, a morte que haveria de ter”"’8. Mais do que consultar a um defunto, 
trata-se de aplacá-lo para que não continue a prejudicar19.

Talvez seja este o momento de mencionar um objeto enigmático usado 
na arte adivinhatória pelos israelitas, o t e r a f im 10 Em Ez 21,26 afirma-se que 
Nabucodonosor o consultou antes de atacar Jerusalém. E por Zc 10,1-2 
sabemos que se impetrava dele a chuva, no contexto de práticas de 
adivinhação e de magia para obtê-la61, coisa tão pecaminosa quanto pedi-la 
a Baal. Com efeito, em ISm 15,23 o tera fim  aparece em paralelo com o 
pecado de adivinhação.

É impossível dizer em concreto o que era o tera fim '2, e como era 
consultado. Mas há alguns detalhes curiosos: quando Raquel caminha com 
Jacó para Canaã, rouba de seu pai Labão seu tera fim  (Gn 31,19 34.35). 
Séculos mais tarde, um tal Micas, originário da serrania de Efraim, fez para 
si um e fo d  e um tera fim , consagrou um dos seus filhos como sacerdote e 
dispôs de uma espécie de capela particular. Finalmente, Micol, a esposa de 
Davi, para que os soldados de Saul não descobrissem que havia fugido, 
“colocou um tera fim  na cama”.

Uma boa forma de coadunar os dados anteriores é considerar o tera fim  
como uma espécie de deus familiar (ao estilo dos penates dos romanos), 
ou como o equivalente israelita do tarp is  entre os hititas e dos s e d a  e 
lam ass it  dos mesopotâmios. Ou seja, espíritos ou gênios, que às vezes se 
manifestam como benfeitores, e outras como prejudiciais. Da mesma forma 
que os s e d u e  la m a ssu  significaram no início espíritos e, mais tarde, imagens, 
assim também pode ter ocorrido com tarp is  entre os hititas e com tera fim

58. Plutarco, Vidas paraleltis. Cimon, 6.
59. Outras referências da literatura clássica à necromancia podem ser vistas em Plínio. História natural,

30, 5; Tácito. A nais 2. 20; Filóstrato, Vida d e  Apolôtlio, 4. 16; Dião Cássio, H istória d e  Roma, 77. 15: 
Horácio. Sátira. 1. 8.41; Cícero, P ispi/tationes Tuscillanae. 1.16.

60 . Segundo os estudos mais recentes, precedidos pelo já antigo estudo dc Jirku. o  termo terafim  é  um 
singular que- termina em in (mimaçào), vocalizado pelos massoretas como se se tratasse de um plural. 
I)e fato. parece haver uma estreita relação entre o terafim  e  o  tarpis dos hititas. Veja-se H.A. Hoffner 
(Jr ). Ttie Lingitistic Origins o f  Teraphim-, Bibliotheai Sacra 124 (1967) 230-8; ld.. Hittite Tarpis a n d  
H ebrew  Teraphim-, JNKS 2'7 (1968) 61-8. Ksta teoria é aceita por G ania de la Kuentc.

61. "Implorai ao Senhor as chuvas lemporãs e tardias, que o Senhor envia os relâmpagos e os aguaceiros, 
dá pào ao homem e erva ao campo. Ao contrário, os terafim  prometem em vão, os agoureiros vêem 
falsidades, comam sonhos fantásticos, consolam sem prov eito

62. Cf. Garcia de la Kucnte. La b ú squ ed a  d e  P io s en  et AT, 243-6 e a importante nota 130 da p. 261, onde 
indica abundante bibliografia e resume as principais opinioes



em Israel. Por outro lado, o invocar deuses familiares ou espíritos protetores 
no contexto da adivinhação não tem nada de estranho, sobretudo se 
recordarmos a estreita relação que muitas vezes existe entre adivinhação e 
magia.

c) Oráculos

Embora na Mesopotâmia se recorra habitualmente à adivinhação indu
tiva, que é de longe a mais estimada, em Israel e na Grécia as formas mais 
freqüentes e dignas de conhecer a vontade divina é consultar o oráculo, 
onde sinais e portentos sào substituídos pela palavra, sem dúvida às vezes 
enigmática, mas afinal de contas palavra, como a dos homens. A seguir 
ofereço um catálogo das diversas circunstâncias em que se consultava o 
oráculo, ilustrando-o com numerosos exemplos.

-  A eleição do chefe ou do m onarca. A história de Giges e Candaules 
não é adequada para menores de idade -  |>elo menos, tal como narra 
Heródoto no primeiro livro da sua H istória’3. Candaules, rei de Sardes, 
sentia-se tão orgulhoso da beleza de sua mulher que queria convencer disto 
o seu melhor amigo, Giges. Não entrarei em maiores detalhes sobre o que 
tramou para convencê-lo. O leitor facilmente imagina que a história acaba 
mal. Pior ainda: custará a vida a Candaules, e Giges lhe sucederá no trono 
da Lídia. Mas é lógico que nem todos os lídios estivessem de acordo em 
aceitar como rei o usurpador. E aqui entramos no tema que nos interessa. 
Para resolver o problema, decide-se a consultar o oráculo de Delfos. “Os 
partidários de Giges e o resto dos lídios concordaram em que, se o oráculo 
prescrevesse que ele fosse rei dos lídios, ele reinaria; do contrário, porém, 
haveria de restituir o poder aos Heráclidas. E efetivamente o oráculo o 
prescreveu, e assim Giges se converteu em rei. Contudo, a Pítia acrescentou 
que os Heráclidas haveriam de cobrar vingança no quarto descendente de 
Giges. Os lídios e seus reis não deram importância alguma a esse vaticínio, 
até ele se cumprir, a posteriori"64.

Esse texto de Heródoto está repleto de curiosos ensinamentos. O povo 
que aceita um rei através de um oráculo, na quarta geração desconfia do 
cumprimento desse oráculo. Mas o que no momento nos interessa é a 
relação do oráculo com a nomeação de um monarca.

O caso dos lacedemônios foi mais estranho. Seu rei Aristodemo faleceu 
deixando dois filhos gêmeos, tão parecidos que ninguém conseguia distin-

63.1. H-13.
64.1 .13 .



gui-los. “Os lacedemônios, como é natural, estavam em um dilema, e nesta 
situação enviaram emissários a Delfos para perguntar ao oráculo como 
resolver o problema. E a Pítia ordenou-lhes que considerassem reis os dois 
meninos, mas que honrassem preferencialmente o primogênito”65. Natural
mente, fica de pé o problema de saber quem era o primogênito. Mas não nos 
deteremos na artimanha que os lacedemônios usaram para descobrir isto.

Foi também Delfos que ofereceu solução aos cireneus. Em meados do 
século VI, estes passaram por um mau momento. Por um lado, perderam 
sete mil hoplitas em uma batalha contra os líbios; por outro, dois monarcas 
foram vítimas das ambições e intrigas políticas. Nessas circunstâncias, os 
cireneus “enviaram emissários a Delfos para perguntar que regime deviam 
adotar em prol da maior prosperidade da sua pátria. A Pítia, por sua parte, 
os aconselhou a se entenderem com um legislador de Mantinéia da 
Arcádia”66.

Pouco depois, no ano de 516 aC, Milcíades o Jovem conseguiu a tirania 
do Quersoneso. E nisto teve parte o oráculo de Delfos, já que respondeu 
aos emissários dos doloncos que “levassem para o seu país, como caudilho 
de seu povo, a primeira pessoa que, ao sair do santuário, lhes oferecesse 
hospitalidade”67. Ao que parece, naquela época não era fácil encontrar 
hospitalidade, e os doloncos chegaram até Atenas, onde Milcíades “lhes 
ofereceu albergue, com uma afável acolhida. Os doloncos aceitaram, e, 
depois de terem desfrutado da sua hospitalidade, lhe revelaram integral
mente a resposta do oráculo; feito isto, pediram-lhe que seguisse os ditames 
do deus”68. Milcíades sente-se atraído pela idéia. Contudo, antes de aceitar 
a proposta, ele mesmo, “sem perder um instante, dirigiu-se a Delfos para 
perguntar ao oráculo se devia fazer o que lhe pediam os doloncos”. A Pítia 
o anima a fazê-lo, e ele se converte em rei.

Também no caso de Sábaco, os oráculos da Etiópia lhe anunciaram que 
reinaria no Egito durante cinqüenta anos69. Outro oráculo anunciara quem 
dos doze monarcas que dividiram entre si o poder do Egito chegaria a ser 
rei do país inteiro: aquele que fizesse uma libação com uma taça de bronze 
no santuário de Hefesto70.

65. vi, -52,4-5.
66 . vi, 161,1 -2.
67 . VI. 34,1-2.
68. VI, 35,2.

69. II. 139,3.
70 . II, 147.



O leitor da Bíblia está habituado a este dado. Quando o povo de Israel 
deseja instaurar a monarquia, acode ao profeta Samuel para que escolha, 
em nome de Deus, a pessoa adequada71, que será Saul. Seu sucessor, Davi, 
também contou com o apoio de Samuel para ocupar o trono (pelo menos 
assim reza a tradição bíblica)72. Será outro profeta, Natã, que garante a Davi 
a permanência da sua dinastia. E será um profeta, Aías de Silo, que acabará 
com a unidade do reino ao morrer Salomão e abrirá o caminho para uma 
nova dinastia no norte. Os nortistas, com seu amor às revoltas e às mudanças 
dinásticas, darào bastante trabalho aos profetas. E se ocorrem as mudanças 
sem consultá-los, estes protestam irados em nome de Deus.

-  Aguerra. Na esfera política, um caso bem atestado de consulta oracular 
é o da guerra. Creso, antes de começar a luta contra os persas, dedica-se a 
consultar os oráculos da Grécia e o da Líbia73. É um autêntico controle de 
qualidade, para saber de qual deles pode fiar-se. Para nào deixar nenhum 
em má situação, Heródoto diz que nào consta a resposta que todos eles 
deram. Recolhe somente a de Delfos, a qual, naturalmente, acena. Creso, 
uma vez convencido de que pode fiar-se desse oráculo, procura conquistar 
o deus de Delfos com todo tipo de sacrifícios e de presentes, para em 
seguida perguntar-lhe se deve empreender a guerra e se deve previamente 
conquistar a amizade de algum povo. Para desgraça de Creso, a Pítia, além 
de falar em hexâmetros, costumava responder de forma enigmática e 
ambígua. Era fácil tirar conseqüências erradas e caminhar para a catástrofe.

Um caso exemplar é o dos tebanos. Desejavam vingar-se dos atenienses 
depois de sofrerem uma derrota. Mas nào devem ter-se sentido muito 
seguros de suas forças, pois antes de empreenderem uma nova batalha 
decidem consultar o deus74. A Pítia, como é comum, respondeu-lhes de 
forma obscura que “com as suas próprias forças nào podiam vingar-se, de 
sorte que os aconselhou a confiarem a questão ‘ao lugar em que abundam 
as palavras’, e que posteriormente ‘recorressem aos seus mais chegados’”. 
Depois de se debaterem com o oráculo, seguiram a interpretação que lhes 
pareceu mais satisfatória... e acabaram sofrendo outra grande derrota.

Algo semelhante aconteceu aos lacedemônios, que consultaram a Delfos 
antes de lutar contra os tegeatas e acabaram sendo escravizados por eles. 
Mas esses percalços nào impedem que se continue a consultar esses

71. ISm 8.
72 . ISm 16,1-14.
73. I. 4(is.
74 . V. 79-81.



enigmáticos oráculos. Os espartanos voltam a fazê-lo por ocasião da guerra 
contra a Pérsia. Recebem a resposta de que a Lacedemônia seria devastada 
pelos bárbaros ou que seu rei haveria de morrer. Desta vez não há pos
sibilidade de equívoco. Mas o anúncio da desgraça implica uma promessa 
de salvação. Baseando-se nesse oráculo, Leônidas permite que os aliados 
deixem as Termópilas e ele fica75.

Pouco antes desses acontecimentos, quando se aproximava o instante 
de lutar contra os persas, os cretenses “despacharam consultores a Delfos 
para perguntar ao deus se redundaria em proveito deles prestar socorro à 
Grécia". A resposta é claramente contrária à ajuda, “e se abstiveram de enviar

»76socorros .

Essa prática habitual de consultar o oráculo por parte de todos os gregos 
não significa que sempre lhe dêem importância. Por volta do ano 505 aC, 
os atenienses estavam dispostos a organizar uma expedição contra Egina, 
quando “chegou um oráculo procedente de Delfos aconselhando-os a 
aguardarem trinta anos e que, trinta anos depois da ofensa que lhes fora 
infligida pelos eginetas, empreendessem a guerra contra Egina, após terem 
dedicado a Éaco um recinto sagrado”. Os atenienses atenderam no tocante 
ao recinto sagrado, mas “não se resignaram em seguir a indicação de que 
era mister aguardar trinta anos”77.

Neste contexto de oráculos relacionados com a guerra, são fundamentais 
os dois dirigidos aos atenienses antes da luta com os persas/H. São de enorme 
interesse para entender a função dos oráculos no mundo grego e no mundo 
do Antigo Testamento. Por isso vale a pena recordá-los mais detidamente.

Ante a ameaça representada pelo exército persa, os atenienses mandam 
consultar o oráculo de Delfos. “E quando, após terem realizado no recinto 
sagrado as cerimônias rituais, os consultores entraram no m égaron  e 
tomaram assento, a Pítia, cujo nome era Aristonice, lhes ditou o seguinte 
vaticínio:

— ‘•Infelizes! Por que pennaneceis inativos?
Foge para o fim do mundo e abandona tuas casas e da tua cidade circular os
eminentes baluartes...
Abandonai, pois, este lugar sagrado e, diante das desgraças, comportai-vos com
integridade”.

75 . VII. 220,3-
76 . VII, 169.
77. V, 89,2-3
78. VII, 139,2-145,1.



“Ao ouvirem essas palavras, os consultores atenienses ficaram suma
mente desolados”. Acontece então algo curioso. Um cidadão de Delfos, dos 
mais reputados, aconselha aos consultores que apanhem ramos de oliveira 
e voltem ao santuário para fazerem uma nova consulta. Agora não se tratará 
de conhecer o futuro, mas de que o deus mude o futuro. Os atenienses 
obedecem-lhe e suplicam com estas palavras: “Senhor, dá-nos algum va- 
ticínio mais favorável sobre a nossa pátria, em consideração a estes ramos 
de oliveira com os quais nos apresentamos diante de ti”. Então, a profetisa 
dita-lhes um segundo vaticínio, um pouco mais favorável. Mas os problemas 
não terminam aqui. Os consultores têm o oráculo. Voltam com ele a Atenas. 
Mas, que significa exatamente o oráculo? Sobretudo, essa estranha frase de 
que Zeus concederá à cidade “um muro de madeira, único -  mas inexpug
nável -  baluarte, que a salvação suporá para ti e para teus filhos”. Qual é 
esse muro de madeira? Os intérpretes de vaticínios não conseguem chegar 
a um acordo. Predominam duas teorias totalmente opostas: uma, que se 
trata da acrópole; outra, que se trata dos navios. Segundo a primeira, é 
preciso refugiar-se naquele recinto; de acordo com a segunda, deve-se 
embarcar. Todavia, os defensores da salvação naval deparam com outro 
problema: os versos finais “Ai, divina Salamina! Que aniquilarás os frutos 
das mulheres...!” “Devido a estes versos, era confusa a interpretação dos 
que sustentavam que o muro de madeira aludia aos navios, pois os 
intérpretes de vaticínios os explicavam no sentido de que, caso se prepa
rassem para travar uma batalha naval, seriam irremediavelmente derrotados 
em águas de Salamina”.

É então que intervém Temístocles, afirmando que esta interpretação não 
é correta. O oráculo não se refere à derrota dos atenienses, mas à dos persas. 
Por isso não diz “Ai, funesta Salamina!”, mas sim “Ai, divina Salamina!”

Foi longo o caminho percorrido pelos atenienses desde a primeira 
consulta até a decisão final. Nem mesmo no último momento temos a certeza 
plena de que os atenienses estejam acertando. Assim entendem-se as 
palavras com as quais Heródoto inicia todo o relato: “Os terríveis oráculos 
que lhes chegaram procedentes de Delfos, e que os encheram de pânico, 
não os induziram a abandonar a Grécia, senão que permaneceram na sua 
pátria e se atreveram a resistir ao invasor em seu território”79. Esta ambiva
lência entre a necessidade de consultar o oráculo e a capacidade de nào

79 . VII, 139,6. É notável o paralelismo com a atiluüe dos jerosolimitanos durante a revolta final contra 
a Babilônia. Também cies não fazem caso dos oráculos do profeta Jeremias que os convida a se 
renderem e a fugir.



dar-lhe importância é típica de muitos relatos e reflete um aspecto muito 
interessante para compreender a atitude de israelitas e judeus diante dos 
seus profetas.

Também outros oráculos de conteúdo político, menos célebres do que 
os de Delfos, eram ouvidos com atenção em toda a Grécia, desde meados 
do século VI. Sào os que induziram os lacedemônios a lutar contra os 
atenienses durante a primeira metade do século V. “... à margem destas 
considerações, induziam-nos a cumprir os oráculos, que afirmavam que os 
atenienses iam infligir-lhes numerosas e graves afrontas; oráculos cujo 
conteúdo haviam ignorado até aí, e que conheceram por essas datas, já que 
Cleômenes os levou a Esparta (certamente Cleômenes se fez com os 
oráculos na acrópole de Atenas; os referidos oráculos haviam anteriormente 
estado em poder dos Pisistrátidas; todavia, ao se verem expulsos, deixaram- 
nos no santuário; de sorte que, como tinham sido abandonados, Cleômenes 
se apoderou deles)”80.

A mesma coisa ocorria em Israel. Naturalmente, não em tempos de 
Moisés, de Josué e dos Juizes, pois estes tinham linha direta com Deus e 
não precisavam consultar ninguém. Mas os reis pertencem a uma época 
diferente, mais profana, de segunda categoria. Antes da batalha é preciso 
saber se Deus o permite. E, se o rei não se lembrar de consultar o Senhor, 
o sacerdote se encarrega de lembrar-lho, como acontece no caso de Saul 
(ISm 14,36-37). Davi, mais piedoso, nào se esquece de consultar: “Posso 
atacar os filisteus? Tu mos entregarás?” (2Sm 5,19). A resposta é a desejada: 
“Ataca-os, pois eu tos entrego”. Todavia, pouco depois, em um novo conflito 
com os filisteus, a resposta divina é mais detalhada, incluindo até a tática a 
ser seguida: “Não ataques. Cerca-os por trás, e logo em seguida ataca-os 
diante das amoreiras. Quando ouvires ruído de passos na copa das 
amoreiras81, lança-te ao ataque, pois então o Senhor sai diante de ti a derrotar 
o exército filisteu” (2Sm 5,23-24).

O rei A cab  de Israel dispunha para estas funções de uns quatrocentos 
profetas, capitaneados por um tal Sedecias. Não devia estar muito conven
cido da utilidade deles, pois está disposto a conquistar Ramot de Galaad 
sem consultá-los. Masjosafá de Judá, que o acompanha neste caso, insiste

80. V. 90,2. O fato dc esses oráculos nüo terem sido pronunciados para uma ocasião determinada, mas 
se conservarem por escrito, faz pensar que nào se trata de ‘ respostas oraculares propriamente ditas, 
mas de algo similar ao que posteriormente seriam em Roma os i ib r ifa ta les  (C. Schrader, livro V, nota 
421).

81. Como já dissemos acima, c  provável que se trate de uma forma de oráculo parecido ao de Dodona, 
"com seus carvalhos que -  invencível prodígio -  emitem voz" (Ksquilo, Prom eteu acorren tado).



em que antes se consulte o oráculo do Senhor. A consulta se dá através dos 
mencionados profetas, e com esta simples pergunta: “Posso atacar Ramot 
de Galaad ou o deixo?” E a resposta é igualmente breve e simples: “Vai. O 
Senhor a entrega ao rei”. Naturalmente, o chefe da confraria de profetas, 
com vontade de distinguir-se dos seus subordinados, sabe dar mais emoção 
à mensagem. Arranja uns chifres de ferro e proclama: “Assim diz o Senhor: 
Com estes hás de chifrar os sírios até acabar com eles”. Não sucede aqui 
como no caso da Pítia de Delfos. Nào há nenhuma ambigüidade na men
sagem. Outra coisa é acertarem. Na verdade, enganam-se, e o rei de Israel 
morrerá na batalha. Mas a culpa é dele, por não atender a um verdadeiro 
profeta, Miquéias ben Jemla, que o adverte da cilada que lhe estão armando 
os falsos profetas.

-  Saúde e  doença. Não se pense que o oráculo de Delfos ou os profetas 
de Israel só se preocupem com política. Saúde e doença são temas que 
provocam freqüentes consultas. Um bisneto de Giges, Aliates, caiu doente. 
“E corno a doença dele ia-se prolongando, enviou delegados a Delfos (...) 
para consultar o deus sobre a doença dele”82. A Pítia nào lhe deu importân
cia. Mas deu-lhe a pista do problema ao indicar-lhe que não emitiria um 
oráculo enquanto não reconstruísse o templo de Atenéia, que havia 
incendiado por descuido durante uma campanha. Aliates mandou construir 
dois templos ao invés de um, e se curou da sua doença83.

O oráculo de Buto, no Egito, deve ter sido menos piedoso e mais picante 
do que o de Delfos. No caso de doença, em vez de recomendar a construção 
de templos ou a oferta de sacrifícios, exige soluções quase pornográficas. 
Feron, filho de Sesóstris, ficou cego porque em um ano de fortes enchentes 
do Nilo, presa de insensata temeridade, tomou uma lança e a atirou ao meio 
dos redemoinhos do rio. “Durante dez anos, portanto, permaneceu cego; 
todavia, no undécimo ano, chegou-lhe da cidade de Buto um oráculo 
segundo o qual se cumprira o tempo do seu castigo, e recuperaria a visão 
caso se lavasse os olhos com urina de uma mulher que só tivesse tido 
relações com seu marido e não as tivesse com outros homens”84. O rei 
começa pela sua esposa... e nào se cura.

Também a Bíblia atesta o costume de consultar um oráculo em caso de 
doença. Como ninguém está contente com o que tem, os dois primeiros 
exemplos sào contraditórios. Um rei de Israel, Ocozias, manda consultar

82. I. 19,2.

83. I. 22.4.
84. II. 111.



Baal Zebub, deus pagào de Ecron (2Rs 1). E um pagão, o rei Benadad da 
Síria, manda consultar Javé através de Eliseu (2Rs 8,7s). Afora esta diferença 
fundamental, ambos fazem a mesma pergunta: “Eu me curarei desta 
doença?” Não creio que a consulta seja motivada por uma simples curiosi
dade intelectual. Nenhum doente se daria a este incômodo, para ouvir: “Nào 
te curaras”. Embora não se diga expressamente, a consulta só tem sentido 
como forma de conquistar o deus e obter dele a saúde.

Neste sentido, podemos completar as tradições anteriores com o que se 
narra acerca da doença do rei Ezequias. Quando este cai gravemente doente, 
apresenta-se diante dele o profeta Isaías. Quanto saibamos, ninguém o 
chamou. Vem por ordem de Deus, para dar ao monarca uma ducha de água 
fria: “Assim diz o Senhor: faze testamento, porque vais morrer sem cura, e 
não viverás”. Ezequias pede chorando que a vida lhe seja prolongada, e o 
Senhor o cura mediante a atuação do profeta, o qual aplica à ferida um 
emplastro de figos, ao mesmo tempo em que oferece um milagre como 
garantia da cura (Is 38,1-8).

-  Outras desgraças. Muito relacionado com o tema da doença está o 
das outras desgraças que podem abater-se sobre os indivíduos ou sobre o 
povo. A mentalidade oficial é que elas se devem a alguma falta cometida. 
O problema é saber de que falta se trata, e como ela pode ser reparada. É 
aqui que intervém o oráculo.

Os agileus constataram que qualquer pessoa, animal de carga ou re
banho que passava por determinado local fora da sua cidade, ficava 
automaticamente entrevado e impotente. A resposta, conheciam-na em 
parte: naquele lugar haviam apedrejado um grupo de prisioneiros foceus. 
“Então, com o propósito de reparar a sua falta, os agileus despacharam 
emissários a Delfos. E a Pítia ordenou-lhes que fizessem as cerimônias que 
ainda hoje os agileus realizam; com efeito, oferecem aos foceus esplêndidos 
sacrifícios e celebram em honra deles um certame ginástico e eqüestre"8’ .

Algo semelhante ocorre com os pelasgos, segundo uma antiga lenda 
que fala das suas rivalidades com os atenienses. Depois de terem raptado 
algumas mulheres áticas e de terem filhos delas, decidiram matar os filhos 
e suas mães. Mas a partir de então “a terra deixou de dar fruto para os 
pelasgos, e suas mulheres e rebanhos nào eram fecundos como antes. Então, 
ante a fome e a esterilidade de que sofriam, enviaram emissários a Delfos 
para solicitar algum remédio contra as calamidades que os afligiam. E a Pítia



aconselhou que dessem aos atenienses as satisfações que estes determinas
sem pessoalmente”86.

Caso similar é o dos tereus, que após suportarem sete anos de seca 
resolvem consultar Delfos e recebem a resposta de que o seu pecado é não 
terem colonizado a Líbia87.

Outro é o caso dos cnídios, onde não se sabe o que admirar mais: se 
suas qualidades de engenheiros ou a brutalidade que lhes era própria. 
Viviam em uma pequena península, e ocorre-lhes a idéia de convertê-la em 
ilha, para evitar possíveis invasões. Começam a escavar o istmo; ao racharem 
as pedras, porém, estas lhes batiam com força no corpo inteiro, e especial
mente nos olhos, “com uma freqüência sem dúvida superior à normal e de 
um modo evidentemente sobrenatural”. Novamente recorre-se ao oráculo 
de Delfos para inquirir a causa da adversidade. A Pítia, compadecendo-se 
deles, desta vez lhes fala em trímetros e de maneira clara, preludiando a 
mentalidade dos conselheiros de Filipe IV88: “Não fortifiqueis nem escaveis 
o istmo, pois Zeus o teria feito ilha, se o tivesse querido”.

Outro caso. “O território de Epidauro não produzia fruto algum. Os 
epidáurios, como é natural, formularam, no oráculo de Delfos, uma consulta 
relativa a essa calamidade; e a Pítia aconselhou-os a erigir uma imagem em 
honra de Dâmia e Auxésia, pois se o fizessem as coisas melhorariam. Os 
epidáurios perguntaram se deviam fazer as imagens de bronze ou de 
mármore; mas a Pítia proibiu-lhes de usar tanto um como o outro material; 
tinham que fazê-la de madeira de oliveira cultivada”89.

Diferente é a desgraça que sofrem os membros da tribo dos egidas, cuja 
longevidade era pequena. “Em virtude de um oráculo, seus componentes 
erigiram um santuário em honra das Erinis de Laio e de Édipo; e em razão 
disto seus filhos passaram a viver normalmente”90.

Terminaremos este item com o que ocorreu aos apolônios. Havia na 
Apolônia rebanhos consagrados ao sol, e a eles se dava grande importância 
em virtude de um oráculo. À frente dos rebanhos estava um tal Evênio. Em 
certa ocasião, pegou no sono quando estava de guarda, vindo uns lobos

86. vi, 139.
87. IV, 150-151.
88. Consultados sobre a possibilidade dc juntar o Tejo e o  Manzanares para tornar este último rio 

navegável ate Madri, responderam negativamente, aduzindo que, se Deus tivesse querido que 
estivessem unidos, ele mesmo o  teria feito.

89 . V, 82.
90 . IV, 149,2.



que mataram sessenta cabeças de gado. Os apolônios, que não conheciam 
a lei do talião, ao invés de ovelha por ovelha, fizeram-no pagar olho por 
ovelha. Ou seja, deixaram-no cego. “No entanto, bastou cegar a Evênio, os 
rebanhos dos apolônios deixaram de ser fecundos e a terra tampouco lhes 
dava fruto. E quando inquiriram a causa da calamidade que os afligia, as 
respostas oraculares que receberam tanto em Dodona como em Delfos 
foram que haviam cometido uma injustiça ao privar Evênio da visão”, e que 
não se veriam livres do castigo enquanto não concedessem ao pastor a 
indenização que ele considerasse oportuna91.

Na Bíblia deparamos com casos semelhantes. No reinado de Davi houve 
fome durante três anos consecutivos. Isto não era raro naqueles tempos, 
por causa das típicas secas mediterrâneas. Mas este é o nosso ponto de vista 
moderno. Davi pensa que a causa pode ser algum pecado, e decide 
consultar o Senhor. A resposta não se faz esperar: “Saul e sua família ainda 
estão manchados de sangue por haver morto os gabaonitas” (2Sm 21,1). 
Um antigo pecado de Saul justifica a desgraça presente. A soluçào, como 
em alguns casos constatados na Grécia, será ressarcir os prejudicados. E a 
indenização será sangrenta, pois os gabaonitas afirmam sem rodeios: “Um 
homem quis exterminar-nos, e pensou destruir-nos e expulsar-nos do 
território de Israel. Que nos entreguem sete de seus filhos varões e os 
penduraremos em honra de Javé, em Gabaâo, na montanha do Senhor” 
(2Sm 21,5-6). Assim se fez, e “Deus se aplacou com o país” (2Sm 21,l4)92.

Em outra ocasião, Davi teve uma idéia infeliz. De acordo com o segundo 
livro de Samuel, foi Deus quem lha inspirou (2Sm 24,1). Segundo Crônicas, 
foi Satanás que lha inspirou (lCr 21,1). Nós diríamos que foi o seu próprio 
orgulho que lha inspirou. A idéia foi realizar um censo de todo o povo, para 
saber de quantos soldados podia dispor. Como conseqüência deste pecado 
de orgulho, o povo passa a ser vítima de uma epidemia de peste, que 
provoca a morte de setenta mil homens. Davi suplica que a mortandade 
acabe. É então que fala Deus através do profeta Gad, ordenando ao rei que 
compre a eira de Areúna e construa ali um altar. Enquanto se oferecem nele 
holocaustos e sacrifícios de comunhão, “o Senhor se aplacou com o país e 
cessou a mortandade em Israel” (2Sm 24,25).

91 . IX, 93
92. Diante dc tamanha exigência, parece lógico que Davi tivesse voltado a consultar o  Senhor. Não o 

faz porque esta petição dos gabaonitas lhe cai como uma luva para eliminar o resto da família de 
Saul. Notamos aqui um sério problema moral, o da manipulação da palavra e da vontade de Deus 
através dos oráculos. Mas de momento o que nos interessa é sublinhar a função da consulta a Deus 
em determinadas circunstâncias.



-  Colonizações. Também era freqüente -  quase obrigatório — consultar 
o oráculo quando ocorresse uma colonização. “Que colônia a Grécia jamais 
enviou à Eólia, Jônia, Ásia, Sicília ou Itália sem primeiro consultar o oráculo 
Píton, Dodônio ou Amon?”93O oráculo manda os lacedemônios colonizarem 
uma ilha94. Fruto dessas consultas é a fundação de algumas cidades, como 
Alalia na Córsega95, ou a que deverão fundar os tereus na Líbia96. Dada esta 
prática, nào estranha que se censure a atitude de Dorieu, que “solicitou aos 
espartanos um grupo de pessoas e as levou consigo para fundar uma 
colônia, sem ter consultado o oráculo de Delfos em que lugar deveria 
fazê-lo, e sem ter observado uma sequer das normas habituais”97. No 
entanto, até o ímpio Dorieu dá importância aos oráculos. Quando um tal 
Antícares o aconselha, “baseando-se nos oráculos de Laio, que colonizasse 
a região de Héracles, na Sicília (...), ao ouvir isto Dorieu encaminhou-se 
para Delfos a fim de perguntar ao oráculo se conseguiria apoderar-se da 
comarca à qual tencionava dirigir-se; e a Pítia respondeu que conseguiria”.

Esta idéia de que Deus deve aprovar e abençoar as viagens aparece nas 
tradições patriarcais, onde é Javé que decide as andanças e peregrinações 
com uma ordem direta ao interessado. “Sai da tua terra nativa e da casa de 
teu pai, para a terra que hei de mostrar-te”, diz a Abraão (Gn 12,1). “Percorre 
esse país no seu comprimento e na sua largura, porque eu to darei” (Gn 
13,17). E a Jacó: “Levanta-te, sai desta terra e volta para a tua terra nativa” 
(Gn 31 ,13). “Não receies descer ao Egito, pois ali te converterei em um povo 
numeroso” (Gn 46,3).

Por isso, em momentos posteriores, quando Deus já não fala de forma 
direta, há que consultá-lo para saber sua opinião. Os israelitas, que nào têm 
tanto território para colonizar quanto os gregos, nem muito menos expedi
ções marítimas, não carecem de tantos oráculos. Mas temos dois casos 
interessantes. O primeiro, quando os danitas emigram para o norte em busca 
de território. Em uma das etapas, uma investida da tribo descobre um levita 
encarregado da capela particular de Micas. Imediatamente pedem ao sacerdo
te: “Consulta a Deus, para ver se teremos êxito nesta viagem que estamos 
fazendo”. E a resposta é: “Ide tranqüilos. O Senhor vê com bons olhos a

93- Cícero. S obre a  ad iv in h ação , livro 1.2. Quanto a este toma, ver M. Lombardo. La a m e ez u m e  dejili 
a n t ic h is id  ruolo defili o raco li nella co lon izzaz ion e , em R icerche s id la  co h m iz z a z io u e  f>reca. Annali 
ddia Scuob Normale Superk>re di Pisa (1972) 63s.

9 4 . IV. 178.
9 5 - 1. 165.
9 6 . IV. 150-159.
9 7 . V. 42.2. A norma fundamental era levar o  foj>o sagrado para denotar a união com a metrópole.



vossa viagem” (Jz 18,5-6). O segundo exemplo tem como protagonista Davi. 
Também ele consulta a Deus quando pensa em deixar sua vida de itinerante 
para assentar-se em um lugar:

-  "Posso ir a alguma cidade de Judá?

O Senhor respondeu-lhe:

-  Sim.

Davi perguntou:

-  A qual delas devo ir?

Respondeu:

-  A Hebron” (2Sm 2,1).

Neste último exemplo é interessante observar a diferença em relação 
aos oráculos gregos. “Ao oráculo délfico não se costumava perguntar a que 
lugar se devia dirigir uma expedição colonizadora, senão que se aprovava 
o projeto de fundar uma colônia em um lugar que previamente lhe era 
indicado”98. Davi, porém, pergunta por uma região liem concreta, e o 
oráculo lhe indica até a cidade em que deve instalar-se. Infelizmente, não 
saldemos que procedimento se usava para conseguir uma informação tão 
exata, embora seja quase certo que se trata de uma consulta através do 
sacerdote.

-  Outras circunstâncias. Além dos casos supra, há muitas outras 
possibilidades de consulta. Por exemplo, os habitantes de Cime viram-se 
um dia em grande apuro. Havia vindo refugiar-se entre eles um inimigo de 
Ciro, Pactias. Acolher um fugitivo é uma norma essencial. Mas não tardam 
a chegar os que pedem que o entreguem por ordem de Ciro. Que fazer? 
Pecar contra a hospitalidade e arcar com o castigo dos deuses, ou assumir 
o risco do castigo do rei? “Os cimeus, para se assessorarem, decidiram relatar 
o caso ao deus dos brânquidas, pois ali havia um oráculo desde muito 
tempo, que todos os jônios e eólios costumavam consultar"99. Este deus, 
nada menos que Apoio, ordena que entreguem Pactias. Aristódico tentará 
fazer com que o deus mude seu oráculo armando-lhe uma cilada. Apoio 
mantém sua posição, nào porque tenha algo contra Pactias, mas porque 
está farto dos cimeus e da sua impiedade. Afinal, como acontece tantas 
vezes no mundo profético, os cimeus fazem o que lhes dá na cabeça: enviam 
Pactias a Mitilene e se livram do problema.

98. C. Schr.idcr, livro V, not;i 179.
9 9 . 1. 157.



Para completar esta lista, indicaremos que se consulta o oráculo para 
saber se se salvará a cidade100; que fazer com os tesouros sagrados 
ameaçados pela guerra101; se é permitido castigar alguém102; se são suficien
tes as oferendas feitas ao deus depois da vitória103; se é permitido usar nomes 
de deuses apreendidos de outros povos104; se há de durar uma época de 
prosperidade10’ ; como indenizar por uma falta grave cometida106; até 
histórias tão descabidas como a da pretensa aparição de Aristéias merece 
uma consulta ao oráculo107.

No que concerne a pessoas particulares, além dos casos de doença 
já indicados, alguns perguntam se terão filhos108; que se deve fazer com 
um filho mudo109; se terão êxito em uma campanha militar110; se a sua 
monarquia será duradoura111; sobre o regresso à pátria depois do clester-

100. Os argivos (VI, 19); o oráculo encontra-se em VII, 77,2.
101. Diante du ameaça dos persas, os délfios consultam o oráculo sobre o que fazer com os tesouros 

sagrados: se enterrá-los ou transferi-los para outro país. ‘Contudo, o deus proibiu-lhes mudá-los de 
lugar, indicando-lhes que ele, pessoalmente, era auto-suficiente para proteger seus bens’ (VIII, 36). 
Quanto ao episódio inteiro, veja-se o  que diz Carlos Schrader na nota 182 ao livro VIII.

102. Os pários mandam consultar se podem castigar a Timo, empregada do templo das Deusas, por 
haver comunicado segredos a Milcíades. A Pítia responde que não (VI, 135).

103. VIII, 122.
104. II. 52,2-3. Os pelasgos aprenderam dos egípcios todos os nomes dos deuses, exceto o de Dioniso. 

"E depois de algum tempo fizeram uma consulta sobre estes nomes ao oráculo de Dodona (já que, 
efetivamente, este oráculo passa como o mais antigo dos centros proféticos que há na Grécia e, 
naquele momento, o único existente). Pois bem, quando os pelasgos perguntaram em Dodona se 
dev eriam adotar os nomes que procediam dos bárbaros, o  oráculo respondeu afirmativamente".

105. Os sífnios (III, 57.3). A resposta da Pítia constitui um caso maravilhoso de obscuridade: “Vede, 
quando em Sifnos branco for o pritaneu, e  branco o friso da ágora, justamente então se requer uma 
pessoa astuta, para proteger-se de uma lígnea emboscada e  de um arauto vermelho". Com razão 
acrescenta Heródoto que “este oráculo eles não foram capazes de entendê-lo nem naquele mesmo 
momento nem na chegada dos sàmios" (II. 58,1).

106. O  fabulista Ksopo foi acusado em Delfos de um roubo sacrílego que nào havia cometido e foi 
precipitado das rochas Fedríadas. Os délfios foram castigados pela divindade e  tiveram de expiar a 
sua falta. “Quando os délfios. em virtude de um oráculo, lançaram em repetidas w asiòes um bando 
para saber quem queria aceitar uma indenização pela vida de Esopo, nào se apresentou ninguém 
senão um filho do filho de Yadmon, outro Yadmon. que foi quem a aceitou. Por conseguinte. Esopo 
também foi propriedade de Yadmon" (II. 134.4).

107. IV. 14-15.
108. Eetiào (V, 92 B 2). Este é também possivelmente o objeto da consulta de Tisâmeno "relativa à sua 

descendência" (IX. 33).
109. Creso (I, 85). A Pítia responde-lhe: “Filho de Lídia, rei de muitos povos, Creso grjndíssimo néscio, 

nào pretendas ouvir em tua morada o tom anelado da voz de teu filho. Mais vale que isto fique longe, 
pois a falar começará em um funesto dia“. Com efeito, o  filho mudo recupera a fala no mesmo instante 
em que vê um soldado persa que estava a ponto de matar seu pai.

110. Este parece ser o caso de Cípselo (V, 92 E); se bem que no início só se diga que “se encontrava em 
Delfos formulando uma consulta , ao receber “um oráculo extremamente favorável... atirou-se sobre 
Corinto e apoderou-se da cidade O mesmo acontece com a sucinta formulação a propósito de 
Cleômenes: “Resulta que. em certa ocasião em que Cleômenes estava consultando o oráculo de Delfos. 
a resposta que recebeu foi que tomaria Argos" (VI. 76).

111. Creso (I, 55-56).



ro112; o que lhe acontecerá depois de morto113; até casos de vingança sào 
consultados114. E para que não falte nem a menor possibilidade, alguém 
chega a perguntar ao deus se pode apropriar-se de certa quantidade de 
dinheiro alheio mediante perjúrio115.

4. Oráculos não solicitados

Em todos os casos anteriores trata-se de consultas feitas por povos ou 
indivíduos; é deles que parte a iniciativa. Mas existe outra possibilidade: 
que o oráculo seja dado pelo deus sem ter sido consultado. O fato de em 
certas ocasiões se tratar de fatos fantasiosos não tira valor à idéia de fundo, 
que encontramos já na antiga cidade mesopotâmica de Mari, e que mais 
tarde será compartilhada por gregos e hebreus.

Em Mari, por exemplo, um personagem apresenta-se ao governador e 
lhe diz: “O deus me enviou; apressa-te a escrever ao rei para que se 
dediquem os sacrifícios funerários aos manes de Yadjun-lin”116. Isto é o que 
m ahhu  me transmitiu, e o comunico a meu senhor. Meu senhor fará o que 
melhor lhe parecer...”. Em outra ocasião, um profeta fala a propósito de 
uma porta que se pensava construir: “Esta porta não podeis construí-la... 
Não terá êxito”.

Ou então, com palavras bem parecidas aos profetas de Israel, se diz: 
“Mediante oráculos, Adad, o senhor de Kallasu, falou desta maneira: Não 
sou eu Adad, o senhor de Kallasu, quem o criou sobre meus joelhos e quem 
o levou ao trono da casa de seu pai? Depois de havê-lo levado ao trono da

112. IV, 163-164. -Arcesilau dirigiu-se a Delfos para consultar o  oráculo acerca do seu regresso”, A 
resposta da Pítia é  obscura, mas exorta a nào vingar-se dos inimigos políticos que o haviam exilado. 
Arcesilau nào leva em conta o oráculo e  acaba sendo assassinado. "Assim é que Arcesilau, por ter 
infringido -  voluntária ou involuntariamente -  o ditame do oráculo, cumpriu seu destino’ (II, 164,4).

113. “Contam que Amasis, o qual, graças a um oráculo, se havia inteirado de que, com a sua morte, ia 
suceder com seu corpo, como é natural, tomou medidas para evitar o que o aguardava" CHI, 16,6). 
Desta maneira livrou-se de ter seu cadáver profanado por Cambises. Heródoto, outras vezes tão 
crédulo com respeito aos oráculos, pensa neste caso que toda a história é inventada.

114. Psamético II, futuro rei do Kgito, “pensava vingar-se de quem o havia desterrado. Mas, ao enviar 
consultores ao oráculo de Leto, na cidade de Buto, onde precisamente se situava o  oráculo profético 
mais veraz dos egípcios, recebeu uma resposta segundo a qual a vingança lhe chegaria por mar, 
quando aparecessem homens de bronze. Como é natural, acolheu com grande incredulidade a idéia 
de que os homens de bronze pudessem chegar em ajuda dele” (II. 152,3). No entanto, mais tarde, ao 
chegarem jônios e cários com suas armaduras de bronze. Psamético entendeu “que o oráculo se estava 
cumprindo".

115. É o caso de Glauco (VI, 86 G), c  a Pítia o repreende duramente por esta atitude. “Ao ouvir estas 
palavras. Glauco suplicou ao deus que o perdoasse pelas suas manifestações. Mas a Pítia respondeu-lhe 
que tentar fazer com que o deus aprovasse uma injustiça, ou cometê-la, constituíam o mesmo delito’ .

116. Yadjun-lin era o pai do rei. Zimrilin.



casa de seu pai, dei-lhe também uma residência. Pois bem, assim como o 
levei à casa de seu pai, da mesma forma posso tirar Nijlatum de sua mão. 
Se não a entregar, eu sou o dono do trono, do país e da cidade, e o que 
lhe dei posso tirar-lho. Ao contrário, se cumprir meus desejos, dar-lhe-ei 
tronos e mais tronos, casas e mais casas, territórios e mais territórios; e lhe 
darei também a região que vai do leste ao oeste".

Há duas possibilidades: a) que o deus se limite a revelar o futuro 
(geralmente com sentido funesto); b) que dê uma missão. Já que voltarei a 
falar de Mari ao tratar a história do profetismo israelita, limito-me aqui a 
exemplos gregos.

Como confirmação da primeira hipótese, podemos citar os seguintes 
casos. Os argivos mandam a Delfos para consultar o oráculo pensando no 
destino da sua cidade. De repente, sem que ninguém o solicite, a Pítia 
começa a falar dos milésios, condenando-os da maneira seguinte117:

~É justamente então, tu, Mileto, artífice de iníquas vilezas, de muitos serás festim
e esplêndida presa.

Tuas matronas lavarão os pés a muita gente de cabelo não cortado e do nosso
templo em Dídima se ocuparão outras pessoas”.

Segundo Heródoto, este oráculo se cumpriu quando a maioria dos 
varões de Mileto foram assassinados pelos persas, povo que usa cabelo 
comprido, e as mulheres e as crianças passaram a engrossar o número dos 
seus escravos.

É também um oráculo não solicitado por ninguém que anuncia desde 
tempo antigo que a ilha de Delos será atingida por um terremoto:

"Provocarei um sismo na própria Delos, embora seja imune a eles”118.

E o mesmo ocorre ao rei egípcio Micerino. O exemplo é muito 
interessante pelas semelhanças e diferenças que apresenta com o ocorrido 
ao rei Ezequias de Judá. “Chegou-lhe um oráculo da cidade de Buto, 
segundo o qual só ia viver seis anos e no sétimo haveria de morrer. Então, 
cheio de indignação, despachou emissários ao oráculo com afrontas ao deus 
por resposta, censurando-lhe que enquanto seu pai e seu tio, “que haviam 
fechado os santuários, que não se haviam lembrado dos deuses e que, além 
disso, oprimiam a seus súditos”, haviam vivido muito tempo, ele, que era

117. vi, 19.
118. VI, 98,3. Observe-se o  interessante dado de que o  deus fala em primeira pessoa, como ocorre em 

outros textos proféticos do Antigo Oriente.



piedoso, ia morrer tão cedo. Mas eis que do profético santuário lhe chegou 
um segundo oráculo, assegurando-lhe que esta era precisamente a razão 
de abreviarem a duração de sua vida, pois nào tinha feito o que devia fazer, 
já que era preciso que o Egito fosse assolado durante cento e cinqüenta 
anos e os dois reis que o haviam precedido haviam entendido isto, e ele 
não". Para demonstrar a falsidade do oráculo, Micerino fabrica grande 
quantidade de lâmpadas, acende-as de noite, entrega-se ininterruptamente 
à bebida e à lx>a vida “para ter doze anos em vez de seis ao converter as 
noites em dias”119.

Mas há a segunda possibilidade acima indicada: sem que ninguém lhe 
pergunte, o oráculo confia a um povo ou a um indivíduo uma tarefa futura. 
É o que acontece ao rei dos tereus: “Quando Grino, o rei dos tereus, estava 
consultando o oráculo sobre outras questões, a Pítia lhe respondeu que 
fundasse uma cidade na Líbia”. Os tereus, que nào conheciam muita 
geografia nem dispunham de um atlas, não fizeram caso do oráculo, “pois 
nào sabiam em que parte da terra se situava a Líbia”. Esta desculpa, válida 
para nós, nào satisfaz ao deus, que os castiga com sete anos de seca. Já 
dissemos que nessas circunstâncias é hábito consultar o oráculo. E nesse 
momento a Pítia lhes lembra o que já tinham esquecido: a obrigação de 
colonizar a Líbia120. O interessante para nós é que o oráculo não se limita 
a responder aos problemas que se apresentam, senão que também ordena 
o que se deve fazer.

Não fica claro se devemos classificar neste item de oráculos não so
licitados o que recebem os lacedemônios de Delfos, de exigirem de Xerxes 
uma satisfação pela morte de Leônidas121.

Deixando o mundo de Heródoto, o  exemplo mais claro e trágico de 
uma missão confiada por um oráculo é o de Orestes, que recebe a ordem 
de matar sua màe (Clitemnestra) e o amante dela (Egisto). Na Oréstia, 
especialmente em “As Coéforas” e “As Eumênides”, Ésquilo expôs de 
maneira magistral o choque entre a moral tradicional (os velhos deuses) e 
a ordem recebida do oráculo de Apoio.

119- II. 133. O caso dc Ezequias de Judá (2Rs 20) é  bem parecido e  bem diferente. Ksic rei cai doente, 
e  na sua doença recebe um oráculo através do profeta Isaías: “Ka/.e testamento, porque vais morrer 
sem falta". A reação do rei não c  a de indignar-se com Deus, mas de rezar, recordando as boas obras 
que praticara: "Senhor, recorda que tenho caminhado na tua presença com coração sincero e  íntegro, 
e  que tenho feito o  que le agrada". Acontece então um segundo oráculo, que anuncia ao rei outros 
quinze anos de vida.

120. IV. 150-151.



Os exemplos anteriores -  sem dúvida muito menos numerosos que os 
de oráculos solicitados -  confirmam a possibilidade de um deus, esponta
neamente, ordenar algo ou revelar o futuro. À diferença da Grécia, esta 
tinha sido, desde séculos antes, a orientação fundamental da profecia 
hebraica. Com os pressupostos anteriores, podemos dizer que na profecia 
de Israel serão dados os seguintes passos:

De uma palavra buscada pelo homem, para uma palavra enviada por 
Deus.

Da descoberta de um enigma, para a descoberta de uma missão.

Da busca de segurança pessoal, para o choque com uma responsabili
dade.

Do interesse pessoal, para a responsabilidade frente aos demais.

Este passo do oráculo solicitado por interesses pessoais para o oráculo 
que transmite a vontade de Deus, até contrariando interesses pessoais ou 
nacionais, é o que dará ao profetismo de Israel a importância e a dignidade 
que não encontramos em outras culturas.



OS MEDIADORES

Vimos no capítulo anterior que os povos antigos compartilhavam a idéia 
de que os deuses podiam e queriam comunicar-se com os homens. Igual
mente difundida estava a idéia de que os deuses estabelecem esta comuni
cação através de pessoas especiais. Mesmo no caso do sonho, que é a forma 
mais pessoal de contacto, é freqüente o homem nào saber interpretar a voz 
do deus. Surge, assim, a necessidade de um especialista que sirva de ponte 
entre o mundo divino e o humano. Na antropologia moderna, tais pessoas 
recebem a denominação de ‘'mediadores”1.

Provavelmente, em todas as culturas tem havido intermediários bons e 
maus, ‘'aceitos” e ‘ proibidos”. Quando Sexto, o filho de Pompeu, decide 
consultar a necromante, Lucano escreve: “Acossado pelo medo, para 
conhecer de antemão a marcha do destino, impaciente pelo atraso e 
torturado diante de todos os acontecimentos futuros, nào consulta os 
trípodes de Delos nem os antros píticos; não lhe agrada indagar o que possa 
declarar o bronze de Júpiter em Dodona, que alimentou os primeiros mortais 
com seus frutos, ou quem pode conhecer os destinos nas fibras mais íntimas, 
interpretar o vôo dos pássaros, observar os fulgores do céu e perscrutar os 
astros com sabedoria assíria, ou qualquer outra arte misteriosa, m as lícita, 
que pudesse existir, Ele conhecia as práticas dos cruéis magos detestados 
pelos deuses celestes, as aras entristecidas por ritos fúnebres, a crença nas

1. Do ponto dc vista do AT c  da cultura ambiente e  essencial a obra de A. Haldar. AssocUitions t>f Culí 
Prophets am on# the A ncient Semites (1'psala 1945). IX- um ponto de vista sociológico, o  tema dos 
intermediários foi estudado em especial por R.K Wilson, P rophecy  a n d  Society in A ncient Israel 
(Filadélfia 1980). Dentro de uma perspectiva parecida. M.J. Huss. Tbe Socia! Psychotogy o f  Prophecy, 
em P rophecy  Kssays presented to G. Fohrer: BZAW 150 (Berlim 1980) 1-11. Nas notas subsequentes 
indicaremos outros títulos importantes sobre o tema. O que chamamos de intermediários. Kichrudt 
denomina "órgàos da aliança', distinguindo entre guias carismáticos e guias oficiais (cf. Teologia d ei 
Antiguo Testamento. I, 263-354),

t



sombras e em Dite, e o insensato estava convencido de que os imortais 
sabiam pouco”2.

Mas esta distinção adquire grande força no mundo bíblico, que além 
disso amplia enormemente o catálogo de intermediários proibidos pelo 
Senhor. Efetivamente, Israel conhece a existência de intermediários bem 
diferentes entre os demais povos: sacerdotes e adivinhos entre os filisteus 
(ISm 6,2); magos, agoureiros, adivinhos e astrólogos entre os babilônios (Is 
44,25; 47,13; Ez 21,26); agoureiros, adivinhos e feiticeiros entre os egípcios 
(Is 19,3).

Para nós, estas denominações estão carregadas de conotações negativas. 
Não era assim na Antigüidade, já que quase todos esses intermediários eram 
personagens religiosos. E os israelitas que nào tivessem especial formação 
religiosa os considerariam não só imprescindíveis, mas também bons. 
Todavia, a religião oficial de Israel se move em coordenadas bem diferentes. 
Nega que tais pessoas sejam intermediários válidos entre Deus e os homens. 
Por isso a lei reza com toda a clareza: “Nào haja entre os teus quem queime 
seus filhos ou filhas, nem vaticinadores, nem astrólogos, nem agoureiros, 
nem feiticeiras, nem encantadores, nem espiritistas, nem adivinhos, nem 
necromantes. Porque quem pratica isto é abominável para o Senhor” (Dt 
18,10-12). Omito a análise de cada um desses termos, coisa que nos levaria 
muito longe3.

Mas a religião javista nào nega a possibilidade de verdadeiros interme
diários entre Deus e os homens. O texto do Deuteronômio que acabo de 
citar, após proibir a consulta a todas essas pessoas, indica a quem devem 
recorrer os israelitas para conhecer a vontade de Deus: ao profeta. Mas esse 
texto reflete um estágio tardio. No início a mentalidade era mais ampla. 
Havia dois grandes intermediários aos quais podia dirigir-se qualquer pes
soa: o sacerdote e o profeta. Por outro lado, Deus também podia estabelecer 
o contacto com o nosso mundo através de um intermediário misterioso, seu 
“anjo", que se apresenta a quem Deus quer e de forma imprevisível. 
Poderíamos dizer que o anjo é um intermediário em sentido único, de Deus 
para o homem, ao passo que sacerdote e profeta o são nas duas direções: 
de Deus para o homem e do homem para Deus.

2. Farsália, VI. 423-434.
3. O melhor estudo de conjunto sobre estes diversos grupos continua sendo, ao que me parece, a obra 

já antiga de P. Scholz, G ôtzendienst u n d  Z aubenvesen  Ix i d eu  a llen  Hebrclern u n d  d en  Ixnacblx irten  
VtVkern (Ratisbona, 1871), especialmente 70-95. Veja-se lamhcm K. Dhorme. Prêtres. d ev in set m ages 
d a n s  1'ancienne religion desH êbreux. RHK 108 (1933) 113-43. Como ampla visào das diversas culturas, 
Le m on de du  sorcier. Egypte -  B a b y h n ie  -  Hitliles -  Israel -  Islam  -  Asie C enlrale -  In d e  -  X epal -  
C a m lx u lg e- Yielnam  -  Japtm . Sources Orientales VII (Paris 1966).



Do ponto de vista que nos ocupa, interessam especialmente as tradições 
nas quais o “anjo do Senhor” ( maVak Yhwh) ou “o anjo de Deus” (m aVak  
‘elobím ) transmite uma mensagem, dando a conhecer o futuro ou indicando 
o que se deve fazer no presente. Obtemos a seguinte lista:

-  No primeiro episódio da expulsão de Agar, o anjo do Senhor vai-lhe 
ao encontro junto à fonte e lhe ordena que volte à sua senhora e se submeta 
a ela, anunciando-lhe ao mesmo tempo a bênção de sua descendência (Gn 
16,7-12).

-  No segundo relato da expulsão de Agar, o “anjo de Deus" lhe transmite 
“lá no céu” um oráculo de salvação (“não temas”) e uma ordem (cuidar do 
menino), juntamente com a promessa de descendência numerosa (Gn 
21,17-18).

-  No sacrifício de Isaac o anjo intervém “lá do céu” proibindo que mate 
o menino, e promete a bênção (Gn 22,11-12.15-18).

-  No começo do livro dos Juizes, o anjo “sobe de Guilgal a Betei” e 
denuncia ao povo a sua desobediência, que provocará seu castigo (Jz 2,1-5). 
Essa curiosa figura parece relacionada com o “anjo” que o Senhor enviará 
“adiante, para que te cuide no caminho e te leve ao lugar que te preparei” 
e expulse os inimigos (Ex 23,20-23; 33,1-3). É o mesmo anjo que, para 
proteger o povo da maldição de Balaão, lhe irá ao encontro no caminho 
(Nm 22,23-35).

-  Aparece a Gedeão, sentando-se debaixo do terebinto de Efra, e lhe 
ordena que salve seu povo dos madianitas (Jz 6,11-24)\

-  Aparece à mulher de Manué anunciando-lhe que terá um filho 
(Sansão), indicando-lhe a dieta que deve observar e a missão que exercerá 
(salvar dos filisteus). A mulher tem a impressão de ter visto um “homem de 
Deus” Cts 'elohim)- Desaparece na chama do sacrifício (Jz 13).

-  O profeta de Betei, para convencer o profeta anônimo do Sul que foi 
amaldiçoar o altar, lhe assegura: “um anjo me disse, por ordem do Senhor, 
que te leve à minha casa para comeres e beberes alguma coisa” ( lRs 13,18). 
Embora se trate de uma mentira, reflete a idéia de que Deus se comunica 
com os homens através de um anjo.

4 . Nesta passagem, às vezes é  chamado “o anjo do Senhor' (w . 11.12.20.211bisl.22) e às vezes "o Senhor" 
(vt. 14.16.23).



-  Em relação ao profeta Elias, o anjo atua em duas ocasiões. Na primeira, 
ordena-lhe comer duas vezes seguidas quando caminha para Horeb e está 
desanimado (lRs 19,5-7). Na segunda, ordena-lhe que parta ao encontro 
dos mensageiros que vão consultar Belzebu e lhe indica as palavras que 
deve pronunciar. Curiosamente, o anjo atua como profeta do profeta (2Rs 
1,3-4). No final da cena, ordena-lhe que vá com o capitão ver o rei (2Rs 
1,15).

-  Finalmente, embora não se use a expressão “anjo do Senhor" ou “anjo 
de Deus", deve-se incluir aqui o “anjo intérprete” de Zacarias, o “anjo que 
falava comigo" e lhe explica o sentido misterioso das suas visões (Zc 
1,9.12.14; 2,7; 3,5-6; 4,1.5; 5,5; 6,5). A mesma missão é exercida por Gabriel 
nas visões de Daniel (Dn 8,16-26; 9,21-27), da mesma forma que outras 
figuras misteriosas (Dn 7,16; 10,10-12,4), incluído o homem vestido de linho 
(Dn 12,6-13). Todas estas tradições continuam a linha de que Deus se 
comunica, inclusive ao profeta, não de forma direta, mas através de um 
mensageiro (recordar lRs 13,18 e os casos anteriores de Elias).

Por conseguinte, o ‘ anjo do Senhor” pode transmitir mensagens muito 
diferentes, desde umas breves palavras de consolação, ou uma promessa, 
até uma ordem de salvar o povo e uma complexa interpretação da história. 
Em outras circunstâncias, a mesma coisa poderia tê-la feito um sacerdote e, 
sobretudo, um profeta. Todavia, à diferença de sacerdotes e profetas, o anjo 
do Senhor nào só transmite mensagens, senão que tem a possibilidade de 
atuar, protegendo ou castigando. Como exemplo de proteção encontramos: 
o criado de Abraão, quando procura esposa para Isaac (Gn 24,7.40); Jacó, 
livrando-o de todo mal (Gn 48,16); o povo, tirando-o do Egito (Nm 20,16), 
situando-se entre ele e os egípcios (Ex 14,19), na sua caminhada pelo deserto 
a caminho da terra prometida (Ex 23,20-23; 33,1-3), e aparecendo a Balaão 
para que esteja consciente de que só pode dizer o que ele lhe disser (Nm 
22,22-35); aos fiéis do Senhor (SI 34,8; 91,11). Deus também serve-se de um 
anjo quando deseja castigar, seja o povo, pelo pecado de Davi (2Sm 
24,16-18), seja o exército de Senaquerib (2Rs 19,35), ou os perseguidores 
do justo (SI 35,5-6; 78,49).

No que tange às diversas teorias sobre a figura do “anjo do Senhor" ou 
“de Deus”, é uma questão secundária para o nosso estudo e podemos 
prescindir delas1.

5. Par;i essas teorias veja-se o artigo de R. Ficker. maVak, em K. lenni C. Westermann. D icc ion an o  
leo ló fiico  Manuci!ih>l Anlif>ii<> Teaiametito, I (Madrid 197H) 122~-37.



A relação do sacerdote israelita com a adivinhação bem entendida, com 
o conhecimento do futuro ou com a conduta que se deve observar no 
presente, é um tema que às vezes nem sequer se leva em conta, apesar de 
ter sido muito estudado6. Se recordarmos a enorme importância dos sa
cerdotes mesopotâmicos e egípcios na adivinhação e comunicação de 
oráculos divinos, é lógico admitir que em Israel ocorria algo parecido.

De fato, alguns dos procedimentos de adivinhação mencionados no 
capítulo anterior ( ttrim e tummim, efod) eram tipicamente sacerdotais. Por 
isso, em tradições antigas, particularmente da época de Saul e Davi, nào 
estranha encontrar o sacerdote atuando como adivinho em favor do rei. 
Ofereço um catálogo de textos segundo a ordem de aparecimento na Bíblia, 
sem prejulgar nada sobre a historicidade e a antiguidade dos mesmos. O 
importante é que todos eles confirmam a importância do sacerdote no tema 
que nos ocupa.

-  O livro dos Juizes começa precisamente com uma consulta ao Senhor 
para saber qual das tribos será a primeira a lutar contra os cananeus (Jz 
1,1-2). Nào se diz através de quem se realiza a consulta, mas uma consulta 
muito parecida, com palavras quase idênticas e a mesma resposta, encon
tramo-la no final do livro, quando se pergunta qual das tribos será a primeira 
a lutar contra os benjaminitas (Jz 20,18). Neste caso, a tradição situa esta 
consulta e as duas posteriores (20,23-28) no santuário de Betei, mencionan
do expressamente como sacerdote Finéias, filho de Eleazar, filho de Aarào 
(20,27). Sem dúvida, o narrador dá por suposto que a consulta se realiza 
através do sacerdote.

-  Dentro do período dos Juizes situa-se também a consulta dos danitas 
quando marcham para o norte, em busca de território onde assentar-se. Ao 
passarem pela casa de Micas e descobrirem que há ali um levita, pedem-lhe 
de imediato: “Consulta a Deus, para ver se vai sair-nos bem esta viagem 
que estamos fazendo”. E o sacerdote (koben ) lhes transmite a resposta: “Ide 
tranqüilamente, o Senhor vê com bons olhos vossa viagem” (Jz 18,5-6). 
Desconhecemos o procedimento que utiliza, mas anteriormente se mencio
nou a existência de um efod e terafim na capela privada de Micas, e, quando 
o sacerdote parte com os danitas, leva consigo tais objetos (18,20).

6. Quem mais sublinhou este tema foi Haldar, A ssociations o f  O ill Prophets, especialmente 91-10H. Km 
castelhano existe o  excelente estudo de Garcia de la Kuentc. La h ítsqueda d e  P io s en  el AT  (Madrid 
197 1). que trata da consulta a Deus por meio do sacerdote nas p. 165-276.



-  Quando Saul e seus homens estão de acordo em lutar contra os 
filisteus, o sacerdote intervém ordenando uma consulta prévia ao Senhor 
(ISm 14,36-37). Não obtendo resposta de Deus, realiza-se uma segunda 
consulta para saber se o culpado do silêncio divino é o povo, ou Saul ou 
o filho dele. Neste caso não se diz quem efetuou a consulta, mas também 
aí deve ter sido o sacerdote, sobretudo se aceitarmos que se usam o urim 
e tummim, como indicam expressamente os LXX.

-  Também Davi consulta a Deus através do sacerdote Aquimelec, 
quando está fugindo de Saul e passa por Nob: "consultou o Senhor através 
dele” (ISm 22,10). Se bem que alguns autorôs dão outro sentido a esta frase , 
o diálogo posterior entre Saul e Aquimelec demonstra que se trata de 
consulta ( ISm 22,13-15). E, como reconhece o mesmo Aquimelec, “nem que 
fosse hoje a primeira vez que consulta a Deus por ele!” O que demonstra 
que esta atividade era uma das fundamentais do sacerdote.

-  Mais tarde, será o sacerdote Abiatar quem cumprirá essa missão para 
Davi mediante o uso do efod. Em um caso, para saber se Saul virá em 
perseguição dele e se os homens de Ceila o entregarão às màos dele (ISm 
23,9-12). No outro, para saber se deve perseguir os amalecitas que tinham 
saqueado Sicelag (ISm 30,7-8).

-  De acordo com a prática anterior, é normal supor a intervenção do 
sacerdote em outros episódios da vida de Davi. Em dois casos trata-se de 
conflito com os filisteus. O primeiro, quando consulta Deus sobre a 
possibilidade de atacá-los em Ceila (ISm 23,2-4)*. O segundo, anos mais 
tarde, quando Davi já é rei (2Sm 5,19-24)9. Finalmente, na consulta realizada 
para saber se pode estabelecer-se em Judá, e em que cidade (2Sm 2,1)'°.

7. A Nova Híblia Espanhola relaciona esta frase com a seguinte e traduz: "Pediu-lhe por amor de Deus 
e Aquimelec deu-lhe provisões'. Todavia, a expressão Sa al-tô beY hu h  reaparece nos versículos 13 e 
15 com o sentido evidente de ‘ consultar o Senhor por ele", como traduz a mesma NBK.

8. O texto é muito interessante tam tón  por outro aspecto. Depois de uma primeira consulta na qual 
Deus garante a Davi que derrotará os filisteus e libertará Ceila. a reação da tropa dele é de 
incredulidade. Nào têm muita confiança no oráculo. Isto motiva uma segunda consulta, que dá como 
resultado a mesma resposta. Pane então para a batalha. Ksta repetição da consulta por desconfiança 
reflete um aspecto bem humano e lembra reações parecidas dos gregos frente ao oráculo de Delfos.

9 . O interesse deste caso advem do fato de a resposta estar relacionada com o "ruído de passos na copa 
da amoreira". Já falamos da crença de que os deuses comunicam seus oráculos através de árvores. 
Se for um sacerdote quem realiza a consulta neste caso, teríamos um testemunho interessante da 
adivinhação sacerdotal através de um procedimento diferente dos habituais Utrim-tummim. efod).

10. Há uma tradição parecida em ISm 22.5, quando o profeta Gad diz a Davi: “Nào continues no refúgio, 
põe-te em terra de Judá". Contudo, embora o conteúdo seja parecido (estabelecer-se em território 
judeu ou em uma cidade dc Judá), as diferenças sào notáveis. No caso de Gad trata-se de um conselho 
que o profeta dá sem que ninguém o solicite (ele nào diz que seja uma ordem dc Deus), no outro se 
trata de uma autêntica consulta, com o conhecido processo de perguntas e  respostas. Por isso 
inclino-me a pensar que esta segunda tradição supõe -  embora nào o diga -  que a consulta se realiza 
através de um sacerdote.



-  É difícil emitir um juízo sobre a intervenção do sacerdote em outros 
casos. Por exemplo, quando as autoridades são repreendidas por ter tomado 
uma decisão importante a propósito dos gabaonitas sem ter consultado a 
Deus (Js 9,14), nào fica claro se tal consulta deveria ter sido feita através de 
um sacerdote, embora fosse o mais lógico. Em js 19,50 também se fala de 
uma ordem divina a propósito do povo que coube a Josué por herança. O 
relato dá a entender que Josué pediu Tamnat-Saraá. Os israelitas consultam 
a Deus, e a resposta é afirmativa. Mas não sabemos nada do intermediário 
nem do procedimento utilizado.

Vemos, pois, que a consulta aos sacerdotes, freqüente em tempos 
antigos, está centrada basicamente em temas militares, se bem que nào 
exclua outras questões, como o lugar onde residir, a sorte de uma viagem, 
ou questões pessoais que desconhecemos. E é importante observar que em 
muitos desses casos a resposta se apresenta como autêntica palavra de Deus, 
introduzida pela fórmula “o Senhor respondeu”11. Encontramo-nos em um 
contexto e em uma linguagem muito parecidos ao dos profetas posteriores.

Contudo, podemos ampliar esta série de textos se levarmos em conta 
outras referências aos meios de adivinhação tipicamente sacerdotais: o urim  
e t u m m im e o efod.

A propósito do primeiro, relata ISm 28,6 que Saul, a ponto de travar a 
batalha final contra os filisteus nos montes de Gelboé, consultou antes o 
Senhor. Recorreu a três procedimentos: os sonhos, o urim 13 e os profetas. 
Nenhum deles deu resultado. O método do urim  e do tummim  reaparece 
muito mais tarde, no fim do século V, quando se diz que nào há nenhum 
sacerdote especializado em consultá-lo (Esd 2,63 = Ne 7,65). É ironia que 
o texto mais explícito e mais claro sobre o uso desses instrumentos só se 
tenha transmitido na tradução grega de ISm 14,41, já que o texto hebraico 
oferece neste caso uma pequena lacuna. As circunstâncias sào conhecidas. 
Saul tentou lutar contra os filisteus. Mas, quando consulta a Deus antes de 
partir para o combate, o Senhor não lhe responde. Quem é o culpado deste 
silêncio divino? Saul reúne o povo inteiro e diz: ‘'Senhor, Deus de Israel, se 
formos culpados eu e meu filho Jonatà, saia urim-, se a culpa for do teu

11. Jz 1.2: 20,18.23.28; ISm 23,2.4.11.12; 2Sm 2.1; 5,19.23.
12. Garcia dc la Kuente, La bttscfueda d e  Dios en  e l AT. 237-43; J. Dollcr, Die VC'ahrsaf;erei im AT. 21-6; 

A. Jeremias, Urim u n d  Tummim. E phod Teraphim. em AssyriologLtche u n d  arch áeo log isch e Studien, 
em Ks. II.V. Hilprecht (Leipzig 1909) 223-42; K.A. Mangen. The Urim a n d  Tum m im : CBQ 1 (1939) 
131-8; K. Rolx:rtson, The Urim a n d  Tummim. u h at u v re they.': VT 14 (1964) 67 -'4

13. Ainda que a palavra pareça um plural, é  mais provável que se irate de um singular, da mesma forma 
que em tum m im  e terafim . Cf. A. Jirku. D ie M im ation in d er  nordsem itischen  Sprache u n d  ein ige  
B ezeichnunfien  d er  altisraelitischeti M antik  Bib 34 (1953) 79-81 = Von Jen isa lem  n ach  Ugarit. 
G esam m elte Schriften  (Graz 1966) 371-3.



povo Israel, saia tiimmim". Nào é difícil imaginar um procedimento parecido 
ao nosso de “cara” ou “coroa".

As tradições anteriores nos indicam os casos tão diversos em que se podia 
usar este procedimento: antes de empreender uma batalha, para descobrir o 
culpado por alguma falta, para garantir a legitimidade da linhagem sacerdotal 
(Esd 2,63). Podemos acrescentar um último caso de grande interesse: para 
confirmar a eleição divina de uma autoridade; é o que se narra em Nm 27,21 
a propósito de Josué: “Apresentar-se-á a Eleazar, o sacerdote, que consultará 
por ele o Senhor através das sortes”. Esta consulta parece destinada a assegurar 
que a eleição de Josué seja conforme a vontade divina14.

Já dissemos que o procedimento lembra o nosso de “cara” ou “coroa”. 
É difícil, porém, concretizar mais. Gressmann os entende como duas pedras 
ou varinhas que se diferenciavam pela cor ou por uma inscrição equivalente 
a “sim” e “não”. Sellin, como flechas marcadas, mais tarde desprovidas de 
ponta. Dòller, como duas pedras, com a l e f i inicial de ’urim) e tau (inicial 
de tunitnim); ou uma só pedra, com o a le f  em um lado e o tau no outro. 
Garcia de la Fuente, como pedaços de cana nos quais se podia escrever 
diversos nomes para uma consulta seletiva. Em qualquer hipótese, fica o 
problema de explicar como é possível que às vezes nào haja resposta divina. 
Por que não saía nenhum dado ou pedra? Por que saíam os dois? A questào 
presta-se a muitas conjecturas inúteis. O que parece ceito é que, pelo menos 
em época posterior, devem ter sido objetos pequenos, já que o sacerdote 
os leva pendurados dentro do peitoral (Ex 28,29-30 = Lv 8,8).

Também parece fora de dúvida que se tratava de um procedimento 
usado pelos sacerdotes. Na bênçào de Levi considera-se uma prerrogativa 
deles: “Para os teus leais, o tummim e o urim” (Dt 33,8.10). Inclusive em 
ISm 14,41, onde não se menciona expressamente o sacerdote, podemos 
pressupor a sua presença pelo que se diz no início da cena (14,36).

Outro dos instrumentos usados para consultar a Deus é o e f o d Quando 
Davi duvida se os habitantes de Ceila o entregarão a Saul, o sacerdote Abiatar 
lhe diz: “Traze o efod”. E em seguida prossegue: “Senhor, Deus de Israel, 
ouvi dizer que Saul tenciona vir a Ceila para arrasar a cidade por causa de

14. Sobre o  toma, veja-se A. L<xJs. Lu ró le d es oracles d an s  la  nom ination  des rois. des prêtres el des 
m agistrais c h ez  les israélites. leségyptieiisetlesgrecs, em M élanges M aspero, 1 (Orieni Aneien 1) (Cairo 
1934) 91-100.

15- Garcia ite la l-uente. El e fo d  y  e l hosen  según Ias últim as inrestigaciones: KstBíb 28 (1969) 151-5: k l , 
La Inísqiieda d e  Dios en  e l AT, 234-7; H J. Klhorst. D er Ejihod: ZAW 30 (1910) 259-76; K. Klliger. E phod  
u n d  Choschen. Ein Beitrag Zur Entu icklungsgeschichte des llohenpriesterlichen  Ornats: VT 8 (1958) 
19-35; I. 1'riedrich, E phod u n d  Choschen im Lichie d es Allen Orients, Wiener Beitràge zur Theologie 
XX (Viena 1968); H. Grimme. E phodentscheid  u n d  Propheten rede: MVAG 22 (1917) 316-27.



mim. Descerá Saul, como ouvi dizer? Senhor, Deus de Israel, responde-me! 
O Senhor respondeu: Descerá. Davi perguntou: E os notáveis da cidade nos 
entregarão a mim e a minha gente ao poder de Saul? O Senhor respondeu: 
Sim, vos entregarão” (ISm 23,9-12).

Em um momento posterior da sua vida, ao inteirar-se de que os ama- 
lecitas saquearam Sicelag, deparamos com a mesma ordem ao sacerdote 
Abiatar: “Aproxima-me do efod. Abiatar lho aproximou, e Davi consultou 
o Senhor: Devo perseguir este bando? Será que os alcançarei? O Senhor 
respondeu-lhe: Persegue-os. Hás de alcançá-los e hás de recuperar o rou
bado” (ISm 30,7-8).

De acordo com esta prática claramente atestada, devemos mudar o texto 
hebraico de ISm 14,18, onde Saul, para averiguar quem desapareceu do 
acampamento israelita, ordena ao sacerdote Aías que traga a “arca”, “porque 
Aías era quem levava então a arca em Israel”. Um escriba posterior 
introduziu a arca em lugar do efod, que deve ter sido o termo primitivo. 
Para consultar a Deus, o que se usava era o efod, e não a arca.

Nào há como dizer muito mais sobre o efod. Garcia de la Fuente 
enumera as seguintes opiniões: “Para uns, era uma vestimenta de uma 
estátua divina; para outros, uma estátua divina; para outros, um objeto de 
culto nào bem definido; para outros, uma urna para guardar as soites 
sagradas; para outros, uma vestimenta sacerdotal para finalidades oracula- 
res; para outros, um templo em miniatura como recipiente do terafim e das 
sortes; para outros, uma espécie de cofre ou relicário, provavelmente de 
couro, onde se guardavam os dois bétilos, chamados terafim; para outros, 
uma bolsa ou bolso para guardar as sortes sagradas”16.

Segundo Ilaldar1 , além dos procedimentos anteriores, os sacerdotes 
utilizavam também os sacrifícios, nos quais pretendiam ver os presságios, 
da mesma forma que os bcint mesopotâmicos. Embora nào o afirme ex
pressamente, praticariam a observação das vísceras ou do fígado. A teoria 
de Haldar parte de dois pressupostos muito discutíveis: a identificação dos 
“videntes" e ‘ visionários” como um tipo de sacerdotes, e a idéia de que 
certos verbos (examinar, olhar, ver, observar) se referem à adivinhação 
através dos presságios. Mas o argumento mais forte contra a sua teoria é 
que nào se pode aduzir sequer um único texto que relacione a adivinhação 
sacerdotal com os sacrifícios. Admitamos, por exemplo, que Samuel, pelo 
fato de ser “vidente”, fosse também sacerdote; sabemos que oferecia sa

16. La Btistjueda d e  Dio.t en  e l AT. 235.
17. A ssocialions o f  Cull Prophets, 91-108.



crifícios, mas em momento algum se diz que os utilizasse como meio para 
adivinhar. E nos casos em que intervém sacerdotes -  Aquimás, Abiatar 
nunca adivinham mediante a inspeção das entranhas ou outros procedi
mentos parecidos. É sintomático que Orlinsky, também ele favorável a 
considerar os videntes e visionários como sacerdotes, não diga uma única 
palavra dos sacrifícios dentro do contexto de adivinhação1*. De qualquer 
forma, a questão é tão secundária que não vale a pena brigar por ela.

3. Os mediadores proféticos19

Na nossa mentalidade, e também na de Israel, o grande intermediário 
para conhecer o futuro é o profeta. O texto do Deuteronômio que proíbe 
consultar agoureiros e adivinhos de todo tipo prossegue com estas palavras: 
“Esses povos que vais conquistar ouvem astrólogos e vaticinadores, mas a 
ti o Senhor teu Deus nào te permite isto. O Senhor, teu Deus, te suscitará 
um profeta dos teus, das tuas mãos, como eu; a ele ouvireis. É o que pediste 
ao Senhor, teu Deus, no Horeb, no dia da assembléia: Nào quero voltar a 
ouvir a voz do Senhor, meu Deus, nem quero ver mais esse terrível incêndio 
para nào morrer. O Senhor respondeu-me: Tem razão. Vou suscitar um 
profeta como tu dentre os seus irmãos. Porei minhas palavras na boca dele 
e lhes dirá tudo o que eu lhe mandar” (Dt 18,14-18). Embora este texto se 
usasse posteriormente para justificar a esperança da vinda de um profeta 
definitivo, semelhante a Moisés, originariamente se referia a toda a série dos 
profetas como transmissores da palavra de Deus.

De saída, porém, topamos com um problema terminológico. Nós usa
mos uma só palavra, de origem grega, ‘‘profeta”211, para referir-nos a certos 
personagens que a Bíblia designa com títulos muito diferentes. Como ponto 
de partida, podemos recordar a tradiçào de Saul em busca das jumentas.

18. Cf. Tbe Seer-Priest. cm B. Mazar (ed.), Tbe World History o f  tbe J eu ish  People. III (Tcl Aviv 1971) 
268-79. Naturalmente, par.i Orlinsky os sacrifícios cx upam um lugar c apital entre os sacerdotes, mas 
nào como meio de adivinhação.

19. H. Junker. Prophet u n d  S eber im Alten Testament (Trier 1927): H.M. Orlinsky. The Seer in Ancient 
Israel: OrAnt 4 (1965) 153-",J); L. Ramlot. Prophétism e: DBS VIII. cspcc. 914-43

20. De acordo com as fontes mais antigas, o  "profetes'* é  o  que interpreta as vozes desconexas da Pítia 
no oráculo de Delfos. O que Zeus dá a conhecer a Apoio, e  este transmite à Pítia, a sacerdotisa o 
expressa dc forma nào articulada. Há necessidade dc um intérprete, o “profeta", que articula de forma 
lógica e poética a revelação do deus. Por conseguinte, o 'prophètes" c  quem comunica, ou proclama, 
a mensagem da divindade aos homens. Todavia, como esta mensagem se referia muitas vezes ao 
futuro, "profetes' acalxiu significando 'quem fala do futuro", ‘ aquele que prediz". Com este sentido 
chegou lamlnjm até nós. Como assinala Wilson, o termo profeta nào é atraente para os antropólogos. 
Está muito condicionado pela poderosa tradiçào bíblica e pela mentalidade popular, que vè o profeta 
como mero anunciador do futuro.



Depois de três dias sem encontrá-las, diz-lhe o seu criado: “Precisamente 
neste povoado há um homem de Deus ( 'is 'elohim) de grande fama; o que 
ele diz acontece sem falta” (ISm 9,6). E, prossegue o narrador, caminharam 
para o povoado onde estava o “homem de Deus” (v. 10). Quando chegam, 
ao encontrar umas moças, nào lhes perguntam onde está o “homem de 
Deus”, mas onde está o “vidente" ( r o ’eh ). E, para complicar mais as coisas, 
encontramos esta glosa: “Em Israel, ...anteriormente se chamava ‘vidente’ o 
que hoje chamamos de ‘profeta’ (nabi')"  (v. 9). Temos, portanto, três termos: 
“homem de Deus”, “vidente” e “profeta”, que sào considerados sinônimos.

Contudo, outros textos parecem expressar-se com tanta precisào sobre 
cada um destes personagens, que nào nos atrevemos a identificá-los. Por 
exemplo, lCr 29,29 informa que os gesta de Davi estão escritos nos livros 
de Samuel, o vidente ( ro 'eh), na história do profeta ( nabi') Natã e na história 
do visionário (hozeh ) Gad”. Três personagens que nós consideramos típicos 
representantes da profecia nas suas origens -  Samuel, Natã e Gad - ,  
designados com três termos distintos. E não omitamos que à lista anterior 
se acrescentou um novo título, o de “visionário”. Nào estranha que os 
autores, pelo menos em princípio, tendam a estudar cada termo em 
separado. Assim faremos nós, em ordem crescente de aparecimento.

3-1 ■ Vidente ( ro ’e h f x

A palavra é usada somente 11 vezes. Nas tradições anteriores ao exílio, 
seis vezes: em quatro delas refere-se a Samuel ( ISm 9,9-11.18.19), em uma, 
ao sacerdote Sadoc (2Sm 15,27), e em Is 30,10 fala-se dos “videntes” (ro -  
im). O Cronista recolhe o título para aplicá-lo três vezes a Samuel (lCr 9,22; 
26,28; 29,29) e duas a Hanani, um personagem que denuncia o rei Asa de 
Judá e acaba na prisão (2Cr 16,7.10).

O episódio de Samuel traz dados muito interessantes sobre a imagem 
antiga do vidente: um homem que conhece coisas ocultas, e que se pode

21. W. Kidmxit, Teologia dei Antiguo Testamento, I (Madrid 1975.) 269-75; M. lastrow, Rô eh  a n d  H ôzeb in 
tbe Old Testament: )\M. 28 (1909) 42-56; H.M. Orlinsky. Tbe Seer in Ancient Israel OrAnt 4 (1965) 153-74; 
ld.. The Seer-Ptiest. cm H Mazar, The World History o f  the Jeu ish  People, vol III: Judges  (Tel Aviv 1971) 
26H-79: M.A. van den Oudenrijn, De m a ih u lis  ejuibusdam  term ino n a b b i’ synonimúi Hib 6  (1925) 
294-311.406-17; L. Ramlot. Prxiphétisme: DBS VIII. esp. 924-6. O artigo d eJ.R  Brown. TheM editerranean  
Seer a n d  Sham anicm : ZAW 93 (1981) 374-400 é difícil de classificar em algum dos itens seguintes; algumas 
das coisas que diz encaixariam melhor no "homem de Deus . Excluo intencionalmente as hipotéticas 
relações entre profetismo bíblico e  xamanismo. Sobre o tema. veja-se A. Closs, Propbetüm us und  
Schatnattismus. au s d er  religionstheologiscben Perspektitx: Kairos l l (1972) 200-13: K. Goldammer, 
Elemento des Scham auism us im AT, em Studies in the Hisloiy o f  Religions. Supplements to Numen XXII 
” Ex Orbe Religionum. Ks. G. Widengren, II (1972) 266-85; .VS. Kapclrud, B em en te des S cbam anüm us  
im AT, em C.M. Kdsman (ed ), Scripta Instiluti D tm neriani A htiensisllV fà) 90-96.



consultar dando-lhe uma gorjeta. Já que aparece pelo povo precisamente 
quando se vai oferecer um sacrifício, alguns pensam que também exercia 
funções sacerdotais. Contudo, é provável que devamos ver os sacrifícios 
como pane integrante da sua atividade de vidente. Com efeito, um dos 
procedimentos típicos para adivinhar era observar as vísceras das vítimas. 
Mesmo quando esta prática não é mencionada, é freqüente oferecer sacri
fícios como rito preparatório e propiciatório22.

Levando em conta esta relação da “visão" com os sacrifícios, e o contexto 
cultural do Antigo Oriente, não é estranho cjue um sacerdote, Sadoc, seja 
denominado “vidente” (2Sm 15,27). Todavia, mesmo admitindo um texto 
que a muitos parece suspeito, não sabemos que funções desempenha Sadoc 
como vidente. O contexto o relaciona com a arca de Deus.

Em compensação, é de sumo interesse o texto de Isaías, que reflete uma 
mudança profunda com respeito à época antiga. Os “videntes” aparecem 
em paralelismo com os “visionários” (bozini). Formam um grupo que, 
mediante suas visões e palavras, recorda ao povo a sua responsabilidade 
frente a Deus. Nào parecem ser pessoas que sào consultadas para resolver 
pequenos problemas, como o das jumentas, mas sobre questões de sumo 
interesse para a nação. O povo gostaria que suas visões e palavras fossem 
lisonjeiras e falsas. Eles dizem a verdade, “colocam diante do Santo de 
Israel", ainda que provoquem as iras de seus concidadãos. Isaías vê um 
paralelismo exato entre o seu destino pessoal e o destes personagens.

3-2. V isionário (h o z e h f 3

O termo bozeb, que traduzo por “visionário” para expressar sua relação 
e diferença com o de “vidente”, é utilizado em 16 ocasiões2*1, porém dez 
delas em Crônicas, o que reduz o uso antigo a seis casos. Em 2Sm 24,11

22. É freqüente completar estes dados escassos com outros, tomados de tradições distintas. Lindblom. 
por exemplo, baseando-se no que se diz sobre Samuel em outras ocasiões, fala da relação dele com 
grupos extáticos ( ISm 19). Kichrodt voa ainda mais alto e escreve o seguinte a propósito dos videntes: 
"Km primeiro lugar, deve-se notar que o vidente israelita nào surge para satisfazer aos pequenos 
assuntos e  desejos com os quais o povo costuma recorrer ao salx-r sobrenatural dele; sua tarefa é 
defender a herança da época mosaica e  fazer valer o culto a Deus segundo a idéia de Moisés contra 
influências estrangeiras' (.Teologia ilelA ntiguo Testamento. 270s) Kste procedimento nào me parece 
adequado para reconstruir a imagem primitiva do vidente. Nem sequer tudo o  que se conta neste 
episódio de Saul e  Samuel (ISm  9-10) é  válido para esboçar a referida mencionada imageni.

23. Alem da bibliografia a propósito de ro eb. cf. H.K Fulis. Sehen m u i Scbauen. D ie K iirzel bzb  im Allen 
Orient u n d  im Allen Testament. Ein Beitrag zum  propbetücben  Offenlxintngsempfang: FzH 32 (1978).

24. Kstá em primein> lugar Gad, a quem o título é  aplicado quatro vozes <2Sm 24.11; lCr 21.9; 29,29; 2Cr 29,25). 
Segue Ado. com duas menções (2Cr 9.29; 12,15). o outros quatro personagens, com uma: Kmà (lC r 25,5), 
Jeú (2Cr 19,2). Asaf <2Cr 29,30) c  Iditun (2Cr 35.15). O sacerdote Amasias chama Amós de "visionário" (Am 
-.12). No singular, com sentido coletivo, usa-se em 2Rs 17.13 No plural, em ls 29.10; 30,10; Mq 3.7; 2Cr 33.1K.



fala-se de “o profeta ( n a b í) Gad, visionário do rei”. É uma expressão bem 
curiosa, pois parece sugerir que a missão deste profeta era servir ao rei com 
suas visòes. O Cronista mantém este título, “visionário do rei”, aplicando-o 
a Emà (lCr 25,5) e Iditun (2Cr 35,15).

Todavia, daqui não podemos deduzir que o “visionário” seja um 
personagem da corte. Assim o sacerdote Amasias denomina a Amós, quando 
lhe diz que volte a Judá (Am 7,12). Suas palavras não refletem muita estima 
por estes personagens. Vê-os como gente que ganha o pão com suas visões 
e palavras.

O curioso é que esta avaliação negativa dos “visionários” é comparti
lhada por um texto profético (Mq 3,5-7). Dirigindo-se aos falsos profetas 
que extraviam o povo, menciona juntamente com os profetas ( n eb iím ), 
“visionários” (bozini) e advinhos (qosm im ). Todos eles vendem-se pela 
melhor oferta e declaram guerra santa a quem não lhes dá dinheiro.

Predomina, porém, a visão positiva destes personagens. Em Is 29,10 
fala-se dos “visionários” em paralelismo com os “profetas” (n eb tv n )  como 
dos órgãos de que o povo de Judá dispõe para orientar-se corretamente. 
Sào os olhos que enxergam, a cabeça que governa. Provavelmente estes 
dois termos, “visionários” e “profetas”, foram acrescentados mais tarde como 
glosa explicativa. Mas o autor da glosa via estas pessoas como seres 
fundamentais para a sociedade. O maior castigo que Deus pode infligir ao 
povo é deixá-lo às cegas. A função concreta que desempenham fica mais 
explícita em Is 30,10, texto que comentamos acima, ao falar dos “videntes”.

Esta importante função religiosa fica clara também em 2Rs 17,13. 
Quando se faz o balanço da história dos reinos e se assinalam as causas 
por que desapareceram" , o autor deuteronomista comenta: “O Senhor havia 
advertido a Israel e Judá por meio dos profetas e visionários26: Voltai atrás 
do vosso mau caminho, guardai meus mandamentos e preceitos...”. O 
Cronista também guarda a recordação dos visionários como personagens 
valentes, que se atrevem a falar inclusive ao ímpio rei Manassés (2Cr 33,18). 
Por outro lado, este autor parece concelx^r o visionário em especial relação 
com o monarca, como sugere este texto e a fórmula “visionário do rei”, que 
aplica a Emà e Iditun.

25- Km princípio, o capítulo 2Rs 1? e  dedicado a explicar teologicamente o desaparecimento do Reino 
Norie (Israel). Mais tarde, ao sofrer Judá um castigo parecido, a reflexão se ampliou para o Reino Sul.

26. O texto hebraico apresenta uma pequena falha de vocalização. Seria preciso traduzi-lo: "por meio 
de todos os seus profetas, todo visionário". Hasta vocalizar kol-nah í' u ekol-bozeh .



Da escassez de textos sobre esses personagens poderíamos deduzir que 
eram pouco numerosos. Contudo, se o típico do ' visionário” é “contemplar" 
ou ter “visões”, podemos completar este quadro levando em conta as 
referências pertinentes ao verbo b a z a b  e aos diversos substantivos deriva
dos desta raiz (bazüí, bazôn , bizzayôn, m ahazé). A panorâmica amplia-se 
então de maneira extraordinária. Quando Samuel era menino, nào abunda
vam as visões (ISm 3,1), mas Deus as concede a ele. F., desde entào, como 
diz Deus através de Oséias, “eu falei pelos profetas, eu multipliquei as visòes 
(Os 12,11). Por isso, a mensagem de muitos deles -  Isaías, Amós, Miquéias, 
Naum, Abdias e Habacuc -  apresenta-se como fruto de uma visào ou 
contemplação27. O povo fala das visões de Ezequiel, e este considera 
adequado o termo (Ez 12,21-28). Também Daniel recolherá esta terminolo
gia para falar das suas visões28.

3-3■ “H om em  d e  D eu s” ("is 'e loh ím T

Este título é muito mais freqüente do que os anteriores: aparece 76 
vezes30, sendo 55 delas nos livros dos Reis. A maioria das vezes aplica-se a 
um personagem conhecido; em ordem decrescente: Eliseu (29x), Elias (7x), 
Moisés (6x), Samuel (4x), Davi (3x), Semeías (2x), Ben-Joanà (lx ). Mas 
também se aplica a personagens anônimos: o profeta que condena a Eli 
(ISm 2,27), o profeta do sul que denuncia Jeroboão I (17x em lRs 13), e 
outros profetas (lRs 20,28; 2Cr 25,7.9).

Observa-se também -  e todos os autores o reconhecem -  que em época 
tardia o título foi entendido em sentido honorífico, e neste sentido é que se 
aplicou a Moisés31 e a Davi32; estas referências carecem de interesse para o 
sentido profético do termo. Sobram-nos, portanto, 67 citações. E é curioso 
que a imensa maioria delas se referem a personagens do século e meio que

27. "O que viu sobre Judá e Jerusalém" (Is 1,1; 2.1) "Oráculo sobre a Habilônia que Isaías contemplou" 
( ls 13,1). “Palavras de Amós, que contemplou acerca de Israel (Am 1,1). “O que (Miquéias) contemplou 
acerca da Samaria e Jerusalém" (Mq 1,1). "Oráculo contra Nínive: texto da visào de Naum' (Na 1.1), 
"Visào de Alxlias" (Ab 1); "Oráculo que o profeta Habacuc contemplou" (Hab 1,1). Kmbora todos 
estes textos sejam cabeçalhos de livros, ou de alguma secção, e reflitam a mentalidade dos redatores, 
mais do que a dos próprios profetas, implicam a estreita relação desses homens com a atividade 
contemplativa e  visionária.

28. b a z ô n  (I)n 1,17; 8,1.2 (bis). 13.15.17.26; 9.21.24; 10,14; 11.14): h a z ú tW n 8.5.8).
29. R. Hallevy, M an o /G od . JNKS 17 (1958) 237-41; 1.. Ramlot, Piopbétism e. DBS VIII, esp. 927-8.
30. A estatística 0 de Kühleweín. Usando a concordam ia de Even-Shoshan. contei 74 casos, porém é 

possível que eu tenha cometido um pequeno erro
31. Dt 33.1; Js 14.6; SI 90,1; Ksd 3.2; lCr 23.14; 2C.r 30.16.
32. 2Cr 8.14; Ne 12,24.36.



vai desde a divisão do reino (por volta de 931) até os começos do século 
VIII, quando morre Eliseu: Semeías, o profeta anônimo de Judá (lRs 13); 
Elias, o profeta anônimo de lRs 20,28; Eliseu, o profeta anônimo que 
aconselha Amasias (2Cr 25,7.9). No total, 59 citações. Ficam fora somente 
as quatro referências a Samuel33, um uso interessante em Jz 13,6.8, a menção 
do profeta anônimo que denuncia Eli (ISm 2,27), e o curioso caso de 
Ben-Joanã, filho de Jegdalias) (Jr 35,4).

Por conseguinte, podemos dizer que um termo pouco usado no começo 
(as quatro referências a Samuel aparecem todas na mesma história, a das 
jumentas de Saul) atingiu grande difusão, sobretudo aplicado a Eliseu, e 
desapareceu repentinamente. Note-se outro detalhe: é um título muito 
usado por toda classe de pessoas. A Samuel ele é aplicado pelo criado de 
Saul, por Saul e pelo narrador; a Elias, pela viúva34, pelos oficiais de 
Ocozias35, e o próprio Elias recolhe o título para aplicá-lo a si36; a Eliseu o 
título é aplicado pela mulher estéril37, por um da comunidade dos profetas38, 
pelo porteiro do rei da Síria39, por Benadad40, e pelo narrador em numerosas 
ocasiões11.

Se perguntarmos o que predomina nessas tradições, e o que pode 
motivar o uso deste título, a resposta é clara: o homem de Deus possui uma 
relação tão estreita com o Senhor que pode operar os maiores milagres. O 
tema da transmissão da palavra de Deus não está ausente destas tradições. 
Mas, basicamente, não é a palavra que anuncia o futuro ou exige uma 
mudança do presente, mas a palavra poderosa que torna inesgotáveis o 
cântaro de farinha e o vaso de óleo, ressuscita mortos, desencadeia o raio. 
Por isso, quando a viúva de Sarepta se dirige a Elias depois do primeiro 
milagre, chama-o de “homem de Deus”. E, quando ressuscita seu filho, 
afirma ainda mais convicta: “Agora reconheço que és um homem de Deus 
e que se cumpre a palavra do Senhor, que tu pronúncias!” (lRs 17,24).

33- ISm 9.6.7.8.10.
34. lRs 17.18.24.

35. 2Rs 1.9.11.13.
36. 2Rs 1.10.12.
37. 2Rs 4,9.16.22.
38. 2Rs 4,40.
39. 2Rs 8,7.
40. 2Rs 8.8.
41 . 2Rs 4,7.21.25(bis).27(bis).42; 5.8.14.15.20: 6.6.9.10.15: 7.2.17.18.19; 8.2.4.11; 13.19.



Esta impressão confirma-se abundantemente no caso de Eliseu, o maior 
operador de milagres do Antigo Testamento, e ao qual mais se aplica o título 
de “homem de Deus”42. Inclusive outras tradições orientam-se na mesma 
linha; quando a mulher de Manué recebe a visita do anjo que lhe anuncia 
o fim de sua esterilidade, está convencida de que lhe falou um “homem de 
Deus”, e o mesmo pensa em seguida o marido dela (Jz 13,6.8). Ouviram 
uma palavra capaz de transformar suas vidas, de realizar o que parecia 
impossível: para eles, um autêntico milagre. Quanto ao profeta anônimo de 
Judá, basta a palavra dele para rachar o altar de Betei e curar mais tarde o 
braço do rei Jeroboâo ( lRs 13). E o que é anunciado por um profeta anônimo 
ao rei de Israel, a vitória sobre os sírios na planície, não na montanha, 
também pode considerar-se um autêntico prodígio (lRs 20,28). Neste 
contexto de uma palavra milagrosa explica-se que o Cronista dê este título 
ao profeta anônimo que dirige sua palavra a Amasias; pede-lhe que dispense 
os mercenários do Reino Norte, “porque o Senhor não está com os 
efraimitas”: o rei sente pelo dinheiro que perdeu ao contratá-los, mas o 
‘'homem de Deus” o anima dizendo-lhe que “o Senhor pode devolver-to com 
acréscimo”. Com efeito, o rei obedece, e a vitória é completa (2Cr 25,7.9).

As vezes esta palavra se manifesta de modo mais modesto, limitando-se 
a orientar acerca de umas jumentas perdidas ou sobre a cura de uma 
enfermidade. E em outras ocasiões não tem nada a ver com um milagre. 
Mas isto ocorre só em dois casos: o do profeta anônimo que condena Eli43, 
e o de Semeías que ordena a Roboão que nào lute contra os do norte44.

Pelo que ficou dito, tem sentido estudar o título “homem de Deus” neste 
contexto? Sim, por dois motivos. Primeiro, porque a tradição dá também o 
título de “profeta” (n a b i)  aos mais importantes desses “homens de Deus”: 
Samuel, Elias, Eliseu. Segundo, porque sào autênticos intermediários entre 
Deus e os homens, e a palavra de Deus ocupa um lugar capital na atividade 
deles. A única diferença em relação aos profetas posteriores é que esta 
palavra que transmitem é, sobretudo, uma palavra poderosa; nào se limita 
a denunciar o presente ou anunciar o futuro, senão que tem também a 
capacidade de transformar a realidade.

42 . Kmretanto, cm 2Rs 5. onde se narra uni dos grandes milagres de Kliseu. quando esie se compromete 
a curar Naamà. manda dizer ao rei de Israel: “Que venha a mim e ficará claro que existe um profeta 
(nabi") em Israel' (v. 8). Segundo o exposto, esperar-se-ia a frase: "ficará claro que existe um homem 
de Deus em Israel'. Outras tradições, como a de Is 38.1-8. lamlxjm sublinham o poder do íi«/jf 'como 
operador de milagres.

43. ISm 2,27.
44 . lRs 12,22; 2Cr 11,2.



Com seus 315 usos no Antigo Testamento46, nabV é  o termo mais 
freqüente, o clássico, para referir-se aos profetas. Sobretudo, a partir do final 
do século VII e durante o VI, coincidindo com a redação da História 
deuteronomista e com profetas como Jeremias, Ezequiel, Zacarias-1'.

Mas é justamente a abundância de citações que provoca os maiores 
problemas. Porque o título acaba sendo aplicado às mais diversas pessoas, 
inclusive opostas. Antes de tirar alguma conclusão, revisaremos o uso do 
termo m i b i ' no Antigo Testamento, começando pelos livros narrativos e 
continuando com os proféticos. Nào se trata de esboçar uma história do 
profetismo -  coisa que faremos em outro momento mas de conhecer os 
diversos significados que se dá ao termo.

a )  Uso do term o nos livros bíblicos

-  No Pentcfteuco aplica-se a Abraão, sublinhando como aspecto específico 
o nabV a intercessão (Gn 20,7)-1*. Maria aparece como n eb iah  depois da 
passagem do Mar dos Juncos, quando pega seu pandeiro e se põe a dançar 
na frente de todas as mulheres, cantando a vitória do Senhor (Ex 15,20); é o 
primeiro testemunho -  sem dúvida muito interessante -  da relação entre 
profetismo e música. Moisés é considerado o profeta por antonomásia (Dt 18,15; 
34,10), mas muito acima dos nebinn  na sua relação com Deus19. Efetivamente,

45 . A.G. Auld. Prophets a n d  Prophecy  in J e r em ia h  a n d  Kings: ZAW 96 (1984) 66-82; Id.. Prophets Th rouf>h 
the Looking CUass: B etueen  Writings u n d  Moses: JSOT 27 (1983) 3-25 lembora este artigo tenha sitio 
publicado um ano antes que o  dc ZAW. ele é dc data posterior e deve ser lido depois dele): M. Gõrg, 
D er N ahi -  B en ifen er" o d er  S eh er"■ BN 17 (1982) 23-5; Id.. Weiteres z u r  ttymolof>ie ron  n a h i liN 
22 (1983) 9-11; A. Jepsen. N ahi (Munique 1934); J. Jeremias, art. nahi': THAT II, 7-26: L. Kamlot, 
Prophétism e: DBS VIII. 915-24; R. Rendtorff. nahi' im Á T  ThWNT 6. 796-813. Sobre a rec ente disc ussão 
a propósito do termo, veja-se a nota 105.

46 . Esta é a cifra dada por J. Jeremias. Segundo Ramlot. a concordância de Lisowsky oferece 309 citações. 
Não me preocupei cm diiucidar este angustiante problema.

47 . J. Jeremias oferece alguns dados estatísticos interessantes se os agruparmos da fonna que segue: no 
Tetmteuco só se usa a palavra 4x. No Deuteronômio e na História deuteronomista (Josué-Juízes-Sa- 
muel-Reis). 109x; em Crônicas, 29x. Nos livros proféticos temos a seguinte frequência, em ordem 
decrescente: Jr 95; Ez 17; Zc 12: Os 8; ls 7; Am 5; Ag 5; Mq 3; Hab 2; Sf 1: Ml 1. Por conseguinte, das 
315 citações, podemos situar facilmente umas 270 na época indicada. Leve-se em conta que muitos 
autores consideram que os livros das Crônicas -  independentes de Esdras e Neemias -  também foram 
redigidos no século VI. De qualquer maneira, esta questão é secundária. O dado indiscutível é a 
difusão do titulo de nahi' a partir do final do século VI, e  sobretudo na escola deuteronomista.

48 . Todos reconhecem tratar-se de um titulo honorífico, desprovido de valor para traçar a historia da 
profecia em Israel. No mesmo sentido parece usar-se o  termo em SI 105.15. com sua provável 
referência aos patriarcas: "Não toqueis os meus ungidos, não maltrateis os meus profetas' . Também 
o termo "ungido" é usado aqui em sentido honorífico.

49. "Quando existe entre vós um profeta do Senhor, dou-me a conhecer a ele em visão e lhe falo em 
sonhos: não assim a meu servo Moisés, o mais fiel de todos os meus servos. Com ele falo face a face: 
em presença, e nào adiv inhando, ele contempla a figura do Senhor <Nm 12,6-8).



em Nm 11,25 apresenta-se o dom profético como uma participação no 
espírito de Moisés, embora pouco depois ele seja apresentado como 
participação no espírito do Senhor e um dom desejável para o povo todo 
(Nm 11,29). A visão do Pentateuco seria totalmente positiva, não fosse o 
toque de atenção do Deuteronômio. Em Dt 13,2-6 aparece o n a b i’ em 
paralelismo com o “vidente de sonhos", pode até realizar prodígios e, apesar 
disso, ser um profeta que pregue a rebelião contra o Senhor. Em tal caso, 
é preciso executá-lo. Em Dt 18,9-22, o n a b i ’aparece como a grande alternativa 
para magos, adivinhos, vaticinadores etc. É o mediador concedido por Deus 
a Israel, para transmitir a palavra dele. “Porei minhas palavras na boca dele 
e lhes dirá o que eu lhe mandar” (v. 18). Mas há o perigo de que o n a b i’ 
“tenha a arrogância de dizer em meu nome o que eu nào mandei, ou fale 
em nome de deuses estrangeiros" (v. 20). Assim como no caso anterior, este 
profeta deve morrer. E como critério distintivo para se saber que palavra é 
de Deus e qual nào, aduz-se o critério do cumprimento (v. 21-22).

-  Enquanto que o Pentateuco só usa n a b i’ e m 14 ocasiões, a História 
deuteronom ista  o faz em 99- O título é aplicado aos seguintes personagens: 
Débora,(), um profeta anônimo51, Samuel-’2, Gad53, Natã54, Aías de Silo” , o 
profeta anônimo de BeteP6, Jeú ben Hananf7, Elias18, outro profeta anôni
mo59, Eliseu60, Jonas filho de Amati61, Isaías62 e I lulda63. Contrariamente ao 
que alguém poderia imaginar, o título é aplicado a Miquéias ben Jemla, ao 
qual dedica tanto interesse64. Como se sabe, a História nào menciona

50. Jz  4,4.
51 . Jz 6,8.
52 . ISm 3,20.
53- ISm 22,5; 2Sm 24.11.
54. 2Sm 7,2; 12,25; lRs 1,8.10.22.23.32.34.38.44.45; ver também SI 51,2.
55- lRs 11.29; 14,2.18.
56. lRs 13,20.25.26.29.
57. lRs 16.7.12.
58. Km lRs 18,22 o próprio Elias dá-se este lítulo; cm 18.36 é o  narrador que lho dá: ver tumlxjm Ml 3.23.
59. lRs 20,22.38.
60. F.m lRs 19,16 Deus dá a Elias o  encargo de ungir Eliseu como nabí\ cm 2Rs 5.3 quem lhe dá o título é 

a criada israelita a servivo dc Naamã; cm 2Rs 5,8 Elias aplica o título a si próprio (“ficará claro que há 
um profeta cm Israel"); em 6,12 o título lhe é dado por um oficial do rei da Síria; em 9,1, pelo narrador.

61. 2Rs 14,25.
62. 2Rs 19,2; 20,1.11.14; 37.2: 38.1; 39,3.
63- 2Rs 22,14.
64. Cf. lRs 22. Sem dúvida, o autor está convencido de que é através de Miquéias que realmente se 

pode consultar a Deus (v. 8), de que ele só diz o que Deus lhe comunica (v. 14), de que tem acesso 
ao conselho celeste, e  de que Deus fala pela sua boca (v. 28). Talvez, intencionalmente, o autor do 
relato evite este título para distinguir Miquéias dos profetas da corte.



profetas tão famosos como Amós, Oséias, Miquéias, Sofonias, Habacuc, 
Jeremias, Ezequiel, apesar de terem vivido nos anos de que ela trata. Em 
compensação, fala com freqüência de diversos grupos de profetas. Já nos 
tempos mais antigos, antes de começar a monarquia, deparamos com eles 
em relação com Samuel6’ . Durante o século IX eles existem em abundância, 
já que, durante a perseguição de Jezabel, Abdias esconde cem deles66. Estes 
mesmos grupos são provavelmente os que aparecem pouco depois em 
torno de Eliseu, com a denominação típica de benênebVim , que poderíamos 
traduzir por “corporação de profetas”67. Mas a tradiçào de Miquéias ben 
Jemla nos dá a conhecer um dado surpreendente: o rei de Israel dispõe de 
quatrocentos profetas, os quais consulta antes de ir à guerra; são homens 
que vivem a expensas da coroa, preocupando-se mais em agradar ao 
monarca do que em transmitir a palavra de Deus68. Todavia, nos momentos 
finais, a História fala de “seus servos os profetas”, como sendo os instru
mentos eleitos por Deus para transmitir sua palavra e exortar o povo a 
converter-se6y.

-  Utilizando as Lam entações como fonte de informação histórica sobre 
o século VI, elas nos trazem um dado de grande interesse, que será 
confirmado pelos livros proféticos. Os n eb ilm  guardam estreita relaçào com 
os sacerdotes. Em 2,20 afirma-se que foram assassinados juntos no templo 
do Senhor. Em 4,13 culpa-se pela destruição de Jerusalém "os pecados dos 
seus profetas e os crimes de seus sacerdotes, que derramaram no meio dela 
sangue inocente”. A visão predominantemente negativa completa-se com 
2,14, onde eles são culpados de oferecer visões falsas e de não denunciar 
as culpas de Jerusalém para mudar a sua sorte. Contudo, o fato de terem 
terminado as visões dos profetas nào supõe algo de positivo, mas um castigo 
do Senhor (2,9), em linha semelhante à do SI 74,9-

-  O livro de Neemias oferece uma visão interessante do nebiismo no 
século V. Na carta que escreve a Neemias, Sanabalat lhe fala de certos boatos 
que correm entre o povo: “Segundo esses boatos, tu serias o rei, e nomeaste

65. ISm 10,5.10.11; 19,20.
66 . lRs 18,4.13. Esta perseguição volta u ser lema do diálogo de Klias com Deus no monte Horeb ( IRs 

19,10.14).
67 . lRs 20,35: 2Rs 2.3-5.7.15; 4.1.38: 5.22: 6,1: 9,1- Uma tradução literal ruim seria "filhos dos profetas". 

Neste caso. como em outros, a palavra Ixm nào tem o sentido de filho físico. Am 7.14 também faz 
referência a estes b en ê  iieb íím .

68. lRs 22. Kstes profetas devem ser os mesmos aos quais faz referência Kliseu em 2Rs 3.13.
69 . 2Rs 17,13.23: 21.10: 24.2. Ksta expressão, ou a equivalente de meus/teus servos os profetas", 

converte-se em fórmula clássica: Jr 25,4: 26,5; Kz 3K.17: Am 3.7; Zc 1,6: D n9.6 .10; Ksd 9,11. Kquivalentes 
seriam também as expressões "os antigos profetas” (Zc 1.4; 7,“7.12> e  "teus profetas” (Ne 9.26.30).



profetas que te proclamam em Jerusalém como rei de Judá” (Ne 6,7). 
Mantém-se a antiga teoria de que os profetas intervém na unção do rei70; 
ao mesmo tempo, nào parece difícil comprá-los, ou até mencioná-los ao 
gosto do consumidor. É o que ocorre a Semeías, o qual se deixa subornar 
por Tobias e Sanabalat para comunicar a Neemias esta “profecia" ( n ebú ’a b ): 
“Vamos meter-nos no templo... porque virão matar-te, pensam matar-te esta 
noite” (6,10-13)- Tudo nào passa de invenção para desprestigiá-lo. O livro 
fala também “da profetisa Noadias e dos outros profetas que tentaram 
amedrontar-me" (6,14). Até o último momento temos os profetas atuando 
em grupo e muito pouco interessados pela palavra de Deus.

-  Dentro dos livros proféticos, no de Amós, o protagonista se distancia 
claramente dos n eb itm e dos ben ên eb itm  (7,14), mas destes grupos se fala 
bem em outras ocasiões, como dom de Deus ao povo, dom que este nào 
sabe valorizar (2,11.12), como pessoas que gozam da confiança de Deus e 
do acesso aos segredos dele (3,7). A reação espontânea, inevitável, diante 
da palavra do Senhor é a de “profetizar” (3,8), e é este o encargo que Deus 
deu a Amós (7,15).

-  Oséias apresenta Moisés como n a b i’: “Por meio de um nabi', o Senhor 
tirou Israel do Egito e por meio de um n ab i'o  guardou” (12,14). Frase muito 
interessante, porque nào destaca seu trabalho de mediador da palavra 
divina, mas seu papel de salvador. Esta tradiçào parece enganchar com a 
de nabi' como operador de milagres, que encontrávamos a propósito de 
Eliseu e de Isaías. Os profetas como dom de Deus ao povo aparecem em 
12,11 (“Eu falei pelos profetas, eu multipliquei as visões e falei pelos profetas 
em parábolas”), embora tenham precisado executar uma dura tarefa edu
cativa (“Por isso matei-os com as palavras da minha boca, atravessei-os com 
meus profetas”: 6,5). Encontramos também um texto bem interessante, o 
primeiro dos muitos que situam o profeta em paralelo com o sacerdote em 
uma grave acusação contra ambos (Os 4,5). Quanto a 9,7-8, apresenta tantas 
dificuldades de interpretação que não vale a pena deter-se neste texto71.

-  O livro de Isaías  une tendências bem distintas. Ao próprio Isaías 
aplica-se o termo em três ocasiões, mas somente dentro do apêndice

70 . Seria estranho que nu século V pretendessem renovar um costume do século XI ou do X. O mais 
provável é que durante toda a época da monarquia tenha havido profetas da corte (ao estilo de Gad. 
Natã). dos quais procederiam Salmos como o 2, o  110 etc.

71 . Kis as duas tendências fundamentais de interpretação: a) estas palavras são pronunciadas por Oséias 
atacando os profetas (falsos), ao estilo do que vamos encontrar mais tarde em Jeremias. Miquéias. 
Sofonias, K/.equiel etc.; b) as palavras sào pronunciadas pelo povo, que manifesta seu desprezo e 
incompreensão em relação a Oséias e ao resto dos verdadeiros profetas. Ksta segunda teoria talvez 
seja mais freqüente.



narrativo72. Ele chama sua esposa de nebi'ab7i. Mas as outras quatro vezes 
em que aparece n a b i’ no livro *, sempre é no plural ou no singular coletivo, 
fazendo referência a uma espécie de corporação. Não se trata de persona
gens isolados, instâncias críticas da sociedade, mas de grupos integrados 
nela ao lado de militares, juízes, políticos e toda classe de adivinhos; o 
paralelismo com estes últimos deixa-os em situação desfavorável (3,2); 
impressão parecida provoca 9,14, relativo ao Reino do Norte, onde o profeta 
aparece junto com anciões e nobres, mas dedicado a “ensinar mentiras”. 
Também no Sul os profetas deixam muito a desejar; aparecem ao lado dos 
sacerdotes, mas aturdidos pelo vinho, comilões e beberròes, incapazes de 
entender e aceitar as palavras de Isaías (28,7). Em 29,10 aparecem ao lado 
dos bozitn  encarnando os olhos e a cabeça da sociedade; é muito provável 
que os dois termos tenham sido acrescentados por um glosador que não 
entendeu bem o texto. Levando-se em conta que o termo n a b i’ não 
reaparece nos capítulos 40-66, é curiosa a escassez de citações e a visão 
negativa que nos fica deste grupo social dos nebiíni.

-  O mesmo acontece no livro de Miquéias, onde são mencionados 
apenas três vezes, aparecendo sempre em grupo, e sempre em posição 
desfavorável; extraviam o povo, vendem-se pelo melhor preço (3,5-7), 
adivinham por dinheiro (3,11). Este último texto tem o interesse de 
apresentá-los em companhia dos juízes e sacerdotes.

-  Também Sofonias apresenta os profetas como “uns temerários75 
homens desleais”, que fazem parte da classe dominante de Jerusalém junto 
com os príncipes, juízes e sacerdotes (Sf 3,1-4).

-  Em contrapartida, o livro de H abacuc  usa n a b i’em  duas ocasiões e 
sempre em sentido positivo, já que o aplica ao protagonista (1,1; 3,1). O 
mais interessante, p orém , é que se trata do único título de livro profético 
que usa o termo “Oráculo que o profeta Habacuc contemplou” (1,1). 
Como se os editores quisessem deixar claro que Habacuc é um profeta 
diferente dos outros. O que, em terminologia moderna, chamamos de 
“profetas cultuais”, ou algo semelhante.

72. Is 37,2: 38.1; 39.3.
73- ls 8.3. Nào vale a pena perder tempo disc utindo a opinião daqueles que pensam nào se tratar da 

esposa dele mas de uma prostituta do templo.
74 . Is 3,2; 9 .1 4  28,7; 29,10.
75. A temeridade consiste em apropriar a si a palavra do Senhor, pecado que será denunciado 

especialmente por Jeremias (23.21.31s).
76. Note-se que Ag 1,1 e Zc 1.1 usam nabi', mas não como título do livro.



-  O livro de Jerem ias  traz numerosas citações (99), em linha muito 
parecida à da História deuteronomista. Talvez tenha exercido grande 
influência na posterior valorização positiva do nabV  o fato de Deus mesmo 
dar este título a Jeremias no momento da vocação (1,5). O autor das partes 
narrativas volta a aplicar-lho com freqüência . Mas Ananias, com o qual 
tem um confronto duro, também é chamado nabi\ inclusive depois de a 
morte dele ter demonstrado a falsidade do seu ensinamento78. Recebem o 
título de nabV  também os outros personagens, tanto em Jerusalém como 
na Babilônia, com os quais Jeremias mostra seu desacordo79. Trata-se de 
um grupo numeroso de grande influência social; os n eb iím  são menciona
dos em série com os reis, príncipes e sacerdotes (2,26; 32,32), com 
sacerdotes e sábios (18,18), junto aos sacerdotes (23,33-34; 26,7.8.11). A 
imagem global é muito negativa. Mas o livro, pela sua forte marca 
deuteronomista, oferece também dois textos em que os n eb iím  aparecem 
como os servos de Deus que este envia para converter o povo*0.

-  No livro de Ezequiel temos um caso parecido ao de Jeremias. Deus 
mesmo o envia a Israel como nabV  (2,5; 33,33). Mas em seguida fala-se 
quase sempre dos profetas como corporação, junto aos sacerdotes e 
conselheiros (7,26), ou junto aos príncipes, sacerdotes, nobres e donos de 
terra (22,23-31). Ezequiel tem de enfrentar-se com eles energicamente”1, o 
mesmo acontecendo com uma série de mulheres que, embora não recebam 
expressamente o título de profetisas, “se metem a profetizar"82. Finalmente, 
encontramos uma vez a fórmula idealizada “meus servos os profetas", que 
engloba positivamente toda a história passada do movimento (38,17).

-  O livro de Ageu usa o título em cinco ocasiões, sempre aplicado ao 
protagonista '.

-  A mesma visào positiva aparece no Proto-Zacarias (Zc 1-8), quando 
se fala dos ‘'antigos profetas”84, “meus servos os profetas”8̂ , ou “os profe

77. 20.2; 25,2; 28,6.10.12; 29,1.29; 32,2; 34,6.6.8.26; 37.2. etc. Também cm l)n 9,2.
78 . Jr 28,1.5.9.15.17.
79. Ir 2.8; 4,9; 5 ,13.31:6,13:8.1.10; 13.13; 14.13.14 15: 23.15.16.21.25.26.28.30.31: 27,9.14.15.16.18; 29.8.15; 

37,19.
80. Jr 25,4; 26,5.
81. Kz 13.1-16 é um ataque duríssimo contra os embustes e as mentiras deles; em 22,23-31 sào acusados 

de participar da injustiça que inundou Jerusalém antes do desterro (v. 28: a referência aos profetas 
no v. 25 parece proceder de uma corrupçào textual e é  preferível suprimi-la). Também é bem dum a 
visào que oferece 14,1-11, se bem que o enfoque neste caso seja mais teórico.

82. Kz 13.17-23 O texto é  interessantíssimo, devido às práticas mágicas executadas por essas mulheres
8 3 . Ag 1.1.312; 2,1.10.
84. Ag 1,1.3 12; 2.1.10.
85. Zc 1.6.



tas”86. Por outro lado, Zc 7,3 dá testemunho de que a antiga união de 
sacerdotes e profetas em torno do templo continua mantida no fim do século 
VI; os dois grupos são consultados conjuntamente por Betel-Sarasar.

-  Entretanto, Zc 9 -1 4  apresenta os nebrím  de forma tão negativa quanto 
Neemias em fins do século V. Aparecem tão prejudiciais quanto os ídolos, 
vestidos com mantos peludos para enganar, marcados por tatuagens, 
mentirosos, covardes e mulherengos (Zc 13,1-6).

-  M alaquias oferece o último uso do termo nabi' no livro dos Doze 
Profetas; é, em sentido positivo, aplicado a Elias (Ml 3,23).

-  Quanto a D aniel, dá testemunho de como já se impôs a visão 
idealizada dos nebitm . Em 9,6 lê-se: “Nào fizemos caso dos teus servos os 
profetas, que falavam em teu nome a nossos reis, a nossos príncipes, pais 
e donos de terras”. Os profetas já nào constituem mais um dos grupos 
dominantes da sociedade, como em Isaías, Miquéias, Sofonias, Jeremias, 
Ezequiel, senão que, em nome de Deus, enfrentam esses grupos de poder. 
A fórmula “seus servos os profetas” reaparece em 9,10. Em 9,24, o termo 
n a b i’ parece referir-se a Jeremias.

b) Uso do verbo nb ’

Antes de fazer o balanço, precisamos analisar os casos em que se usa 
n b ’, verbo denominativo de n a b i’, que se emprega em nifal e hitpael, às 
vezes com sentidos bem diferentes: “ficar frenético”, “dançar ritualmente”, 
“atuar como um n a b i”, “profetizar”, “cantar”. A análise dos textos completa 
e ilumina a visão obtida até aqui.

Assim como há muitos tipos de profetas, há muitas formas de “profeti
zar”: caindo em transe frenético, como os antigos profetas87, Sauls's, e os 
soldados enviados para prender Davi*9. Em linha semelhante poderia 
situar-se a ação dos profetas de Baal que se confrontam com Elias90, embora 
neste caso o transe adquira características ainda mais dramáticas por vir 
acompanhado de cortaduras com facas e punções. Mais serena é a atuação 
dos profetas da corte da Samaria, descrita com o mesmo verbo91, e onde a

86. Zc 8,9.
87. ISm 10,5 (hitpael); 19.20 (nifal).
88. ISm 10,6.10.13: 19,23.24 (sempre cm hitpael) supõe-se que o  sentido do verbo é “atuar como um 

n a b i ". insinuando o caráter contagioso destas manifestações. Km ISm 18,10 (hitpael), o  estado de 
ânimo é induzido por um mau espirito, e Saul fica tüo frenético que atira sua lança contra Davi.

89. ISm 19,20.21(bis) (hitpael).
90. lRs 18.29 (hitpael).
91. lRs 22,12 (nifal); 22.10 (hitpael).



tônica recai no anúncio da vitória. Esta palavra que dá segurança e 
tranqüilidade parece ocupar o lugar central na atividade dos falsos profetas 
denunciados por Jeremias92 e Ezequiel93, entre os quais sobressaem Fassur9'*, 
Ananias95 e Semeías96. Também os profetas condenados por Zc 13,2-6 são 
descritos com o mesmo verbo.

Mas o verbo serve também para referir-se à conduta dos verdadeiros 
profetas. Inclusive Amós, que rejeita o título de nabt', diz que Deus o enviou 
a Israel com esta ordem: “profetiza’’ ( h in n a b e f1, ordem que ressoará com 
insistência nos ouvidos de Ezequiel98. É o verbo que tanto Deus como todo 
tipo de pessoas usam para descrever a atividade de Jeremias99 e de 
Ezequiel 10°. É o verbo que se aplica ao profeta em geral101, a Miquéias de 
Morasti102 e Urias1"3 bem como à atividade dos israelitas quando se derrama 
sobre eles o espírito104.

Por último, um texto de Crônicas ajuda-nos a compreender a atividade 
desses profetas que aparecem com tanta freqüência 110 templo junto aos 
sacerdotes. Muitas vezes, como fazem entrever Jeremias, Miquéias, e os 
demais, trata-se de pessoas que tranqüilizam a consciência do povo ao invés 
de convidá-lo a converter-se. Naturalmente, nào era esta a sua missão 
principal, nem a sua autêntica vocação. Em lCr 25,1-3 fala-se dos filhos de 
Asaf, Emà e Iditun “que profetizavam ao som de cítaras, harpas e címbalos 
(v. 1), que “profetizavam às ordens do rei" (v.2), que “profetizavam ao som 
da citara, louvando e dando graças ao Senhor” (v. 3)- Pelo que diz o v. 6 a 
propósito de Emà e seus 17 filhos (um claro precursor de João Sebastião

92. Jr  2.8:5.31:14.14.15.16; 23.16.21.25.26.32:27,10.14.15.16; 29,9.21; 37.19 (sempre nifal); 14.14 (hiipael).
93. Hz 13,2.16.17 (nifal.); 13.17 (hitpael).
94. Jr 20,6.
95. Jr 28,6.
96. Jr 29,31.
97. Am 7,15. Mesmo supondo que o sacerdote Amasias use o termo depreciativamente em 7.12.13.16, 

Amós nào lhe dá conotação negativa e o usa para descrev er a ordem de Deus.
98. Ez 4.7; 6,2; 11.4: 13.2.17; 21.2.7.14.19.33; 25,2; 28.21; 29.2; 30,2: 34,2; 35,2; 36.1-3.6; 37,4.9.12; 38,2.14: 

39,1.
99. Deus (25.13-30); o narrador (19.14: 20.1); os sacerdotes e profetas (26.9.11): o rei Sedecias (32.3); os 

camponeses de Anatot (11.21); o próprio Jeremias (26,12). Km 29,26-27 Semeías (usando o hitpael) 
utiliza o verbo em sentido depreciativo para referir-se à atividade de Jeremias e de qualquer outro 
"louco" ( mehugü).

100. 11,13: 37,7: 12.27.
101. Am 2.12; 3,8: Jr 28,8.9: Kz 38.17.
102. Jr 26.18.
103. Jr 26.20 (hitpael).
104. J1 3.1.



Bach), a atividade “profética’' desses homens estava centrada no canto: um 
“canto inspirado”, se quisermos.

c) Conclusões

Depois deste longo itinerário, chegamos às seguintes conclusões:

-  O título n a b i’ não implica uma avaliação positiva; aplica-se inclusive 
aos profetas de Baal e aos falsos profetas de Javé; neste sentido, está muito 
longe do de “homem de Deus”. Dada a conotação negativa que possui em 
muitos contextos -  sobretudo quando aparece no plural - ,  o curioso é que 
o título acabasse impondo-se para designar personagens como Isaías, Amós, 
Miquéias, que nunca o reivindicam1"1.

-  O sentido e a função do n a b i’ variam ao longo da história, mas a no
ta predominante é a de comunicar a palavra de outra pessoa: da mesma 
forma que Aarào se converte em n a b i’ de Moisés e lhe serve de intérprete 
(Ex 7,1), os homens se convertem em nebVim de Baal ou de Javé e 
transmitem a sua palavra.

-  O natíi' atua às vezes de maneira independente e às vezes em grupo, 
mas os dados mais antigos de que dispomos os apresentam em grupo, e 
esta tradiçào se mantém até o fim.

-  Dentro desta tradição corporativa, enquanto que no Norte os profetas 
aparecem reunidos em torno do rei, no Sul o centro de atenção é o templo 
de Jerusalém, o que os relaciona intimamente com os sacerdotes. Isto 
justifica plenamente falar de “profetas cultuais”, embora seja exagerado 
considerar todos os profetas como funcionários do culto.

105. Nào quero entrar na recente polêmica sobre esta questão, travada entre Overholl. de um lado, e 
Carroll e  Auld. do outro. O conflito começa com a publicação de A.G. Auld, Prophets a n d  Prophecy  
in Jer em ia h  a n il Kings: ZAW 96 (1984) 66-82, onde distingue três etapas no uso do termo n abt ; na 
primeira, personagens como Isaías. Miquéias, Sofonias nào eram chamados de “profeta . o termo tinha 
uma conotação negativa; somente na terceira etapa adquire sentido claramente positivo. Com esse 
artigo ainda no prelo, completa seu ponto de vista em Prophets Through the Looking Glass- Betueen  
Wrilif>ns a n d  Moses. JSOT 27 (1983) 3.25. Anos mais tarde, mantém sua postura crítica em Word o f  
(?od a n d  Word o /M an . Prophets a n d  Canon, em A dscribe to the Lord. Biblic al and Other Studies in 
Memory of Peter C. Craigie: JSOT Sup 67 (Sheffield 1988) 237-51. l’or sua parte. R.l’. Carroll, Poets not 
Prophets ]SOT 2^(1983) 25-31 também manifesta suas reservas frente à aplicação do titulo aos profetas 
canônicos; e  em C entral a n d  P eripheral Prophets. An Anthropolof>ical M odel f o r  B ib lica l Prophecy: 
SOTS 1985. eem  Prophecy  a n d  Society, em R.K. C lem ents(ed), Tbe World t f  A ncient /srae/fCambridge 
1989) 203-25 revela seu desacordo com o estudo sociológico realizado por RR. Wilson Km 
contrapartida, este enfoque sociológico é o que predomina nos estudos de T.W. Overholl. Propbecy  
in Cross-Cuhurat Perspectire(M \’.mi:\ 1986) e  C hannels o f  P rophecy: Tbe Social n y n am ics o f  Prophetic 
/U/ií i/)'(Minneapolis 1989). O artigo que desencadeou a faísca é o bem recente de Overholt, Propbecy  
in Histoiy: The S ocia l Keality o f  /n term ediation . JSOT 48(1990) 3-21. onde mostra seu desacordo com 
o fato de nào se querer considerar Jeremias como profeta. No mesmo número de JSOT respondem 
Auld (com brevidade) e Carroll (com bastante amplidão).



-  O fenômeno do nebiismo apresenta múltiplas fissuras, não é homo
gêneo na sua mensagem, nem em suas manifestações, o que provoca 
grandes conflitos. Ao mesmo tempo, explica as diversas tentativas de 
classificar os n eb iím  em grupos diferentes106.

-  Estas tensões se notam até dentro da História deuteronomista, à qual 
poderíamos aplicar o princípio de que “nem todos os que estão, são, e nem 
todos os que são, estão”; parece claro o desejo dela de excluir alguns dos 
maiores profetas canônicos107.

-  As mulheres podem fazer parte deste movimento, e até com grande 
prestígio, dado este muito importante se recordarmos que em Israel elas 
não têm acesso ao sacerdócio.

-  Em certas correntes proféticas, como a de Isaías e Miquéias, o termo 
nabV  e o verbo “profetizar” não gozam de muito prestígio; prefere-se 
“contemplar” ( h a z a b ).

3  5 . Visão d e  con ju n to

Vimos quatro tipos de mediadores proféticos. A tradição posterior 
acabou amalgamando-os de forma inseparável. Samuel é “homem de Deus”, 
“vidente” e “profeta”; Elias e Eliseu, “homem de Deus” e “profeta”; Jeú é 
denominado “profeta” em lRs 16,7 e “visionário” em 2Cr 19,2; Gad recebe 
estes dois títulos em um mesmo verso (2Sm 24,11); “visionários” ou 
“videntes” aparecem às vezes em paralelo com “profetas" Cls 29,10).

Será possível rastrear o sentido primitivo de cada termo? Muitos mos- 
tram-se céticos, pensam que são sinônimos, pelo menos nas suas funções108. 
Outros admitem certas diferenças, pelo menos nos primeiros momentos. 
Hõlscher, por exemplo, pensava que o “vidente” obtinha seu conhecimento 
graças a visòes noturnas, sonhos, presságios e espíritos, ao passo que o

106. Para colocar um exemplo, U.K. Aune classifica os profetas do Antigo Testamento em: 1) profetas 
xamâs (Samuel, Elias. Eliseu): 2) profetas cultuais e do templo; 3) profetas da corte; 4) profetas por 
livre opção (cf. Prophecy in Early C hiistianity a n d  the A ncient M editeiran ean  World IGrand Rapids 
19H3I). Kichrodt distingue entre os videntes, o  nebiismo e a profecia clássica (T eologia d e! Anliguo  
Testamento. I, 263-355).

107. Veja-se sobre o tema K. Kocli, D as P ropbetenscbuvigen  des den teronom istiseben  (Sescbicbtsiverks. 
em J. Jeremias. L. PerlitKed.). D ie Botschaft itn d  d ie  Boten. Es. H.W. Wolff (Neukirchen 1981) 115-28. 
Segundo ele, os círculos exílicos estavam convencidos da possibilidade de que o povo se convertesse 
c  não compartilhavam a condenar ão incondicional dos profetas pré-exflicos. Sobre o caso de Jeremias, 
cf. C.T. Begg, A B ib le Mvstery. tbe A bsence o jJ e r em ia h  in the D eiiteronoinislic Histoty. Irisli Biblical 
Studies 7 (1985) 139-64.'

108. Van den Oudenrijn. Junker. Haldar, Lindblom.



n a b i’ seria um extático; mais tarde os dois acabaram sendo identificados. 
Para Lods, o “vidente” é um inspirado solitário, ao passo que os n eb iím  
refletem uma inspiração coletiva, violenta e contagiosa. Orlinsky pensa 
exatamente o contrário; para ele o “vidente” é geralmente membro de um 
grupo, ao passo que o profeta é um individualista. A tentativa mais recente 
é a de Petersen109, que chega às seguintes conclusões:

-  O “vidente" ( r o ’eb ) aparece como um personagem urbano, que atua 
no outeiro ou ermida de uma cidade, presta seus serviços e é recompensado 
por isso. Exemplo: Samuel, na tradição das jumentas de Saul (ISm 9).

-  O “homem de Deus” ( ís ’èlobim ) e os “filhos dos profetas” são um 
exemplo do que Lewis chama de “profecia periférica”, com as suas mesmas 
características: a) surge em tempos de crise: fome, seca, tensões, pobreza, 
guerra; b) os indivíduos que aparecem como “homem de Deus” são 
oprimidos ou estão em relação com membros periféricos da sociedade 
( Elias, Eliseu); c) a maneira de o “homem de Deus” desempenhar seu papel 
implica atividade de grupo (Eliseu aparece muito em relação com os “filhos 
dos profetas”); d) o Deus da profecia periférica é, durante o século IX, 
periférico, por estranho que isto pareça; e) o Deus da profecia periférica é 
amoral; sua característica principal não é a bondade, mas o poder110.

-  Os outros dos títulos, “visionário” ( bozeb ) e “profeta” ( n a b i), Petersen 
os relaciona com a profecia central, cujas características sào as seguintes: 
a) nasce por pressões que vêm de fora da sociedade, e a sociedade as 
percebe como um todo (ameaça da invasão assíria etc.); b) o profeta central 
geralmente legitima ou sanciona a moralidade pública; nào se trata de moral 
individual, mas de algo que é capital para toda a sociedade; c) a profecia 
central limita-se a poucos indivíduos e não está aberta a grupos amplos, 
embora os profetas tenham discípulos; pelos dados que possuímos, raras 
vezes havia mais do que um profeta no mesmo espaço e período de tempo; 
quando havia mais do que um, era fácil surgirem conflitos e um deles passar 
como falso (caso de Jeremias e Ananias); d) o deus da profecia central é 
um deus central, a despeito de possíveis manifestações de sincretismo; e) 
o deus da profecia central é predizível e moral; Javé sempre responde ao 
mal da mesma forma.

A que se deve a diferença de títulos? Segundo Petersen, ao fato de n a b i’ 
ser título do Norte (Israel), e bozeb  do Sul (Judá). A diferença de títulos

109. D.L. Petersen. Tbe Roles o f  Isra e ls  Prophets (Sheffield 19H1).
110. Neste contexto compreende-se o relato das duas ursas que malam quarenta e dois meninos para 

zombar de Kliseu. como também se entende a matança dos 450 profetas de UaaJ. etc.



implica também outras diferenças, já que eram legitimados de forma 
diferente. Em Israel, o n a b i ’ aparecia como porta-voz da aliança, ao passo 
que no Sul o bozeb  era percebido como arauto do Conselho divino (Is 6; 
lRs 22).

A análise de Petersen é interessante, mas assinalo pelo menos duas 
dificuldades: a) com respeito ao título ‘‘homem de Deus”, é difícil admitir 
que se trate de um profeta periférico se recordarmos a tradição contida em 
lRs 12,22-24 sobre Semeías; b) quanto à distribuição geográfica de n a b i ’e 
hozeh, em lRs 13 os profetas são contrapostos, um do Norte e outro do Sul. 
O do Norte recebe sempre o título de n a b i’, conforme o que afirma Petersen. 
O do Sul, porém, nào é chamado de “visionário” (hozeh), mas sempre 
“homem de Deus”. Em todo caso, haveria que admitir que, para o século 
VIII, já se havia introduzido o título no Sul (Is 8,3), onde teve plena aceitação 
mais tarde.

Em tudo o que disse até aqui, omiti intencionalmente a questão 
principal. Estes intermediários sào importantes porque conhecem o que o 
resto dos seus contemporâneos desconhece. Precisamente por isso recorrem 
a eles. Por que meios Deus lhes comunica esse conhecimento? É o que 
analisaremos no capítulo que segue.



DEUS E 0 PROFETA
I. Os meios de comunicação

Vimos no capítulo anterior que o profeta é um dos intermediários 
escolhidos por Deus para transmitir aos homens um conhecimento especial 
sobre o que se deve fazer no momento presente ou sobre as incertezas do 
futuro. Agora interessa-nos conhecer de que maneira Deus lhes comunica 
esse conhecimento1. A tradiçào bíblica é clara neste ponto: através da visão 
e da audição. Muito mais difícil é saber se esta revelação se realiza durante 
um estado de êxtase, e o papel que este desempenha na experiência 
profética. Estes serão os temas do presente capítulo.

Abordaremos o tema de uma forma atípica: estudando a maneira de 
Deus comunicar-se, segundo a tradiçào bíblica, a um vidente não israelita, 
Balaão, o qual, por outra parte, muito se aproxima dos magos. O aspecto 
histórico do personagem nào interessa de momento', nem nos preocupa a 
autenticidade dos oráculos que ele pronuncia ou a fusão de diferentes 
tradições. Aceito o texto atual (Nm 22-24) como exemplo bem vivo e 
interessante de como os antigos israelitas concebiam a comunicação de 
Deus com um vidente ou profeta.

1. R. Criado. El m odo d e  la  com u n icaciõn  d ivina a  h sprofetas . KstKcl 19 (1945) 463-515; H. Gunkel. Die 
g ebeim e E rfahrungm  d er  Popbeten Israek: Suchen der Zeit (1903) 112-53; mais tarde em H. Schmidt. Die 
)>n>ssen Pnpbeten . Mit Einleilungen tvrsehen vonH . Gunkel -  DieScbriften des Alten Testamento, 2. Abi.. 2. 
Hand (Gõttingen 1917, 19232. XVIt-XXXIV); tradução italiana em H. Gunkel, /profeti, 113-52; G. 
Hiilscher, D ie Propbeten. Untersuchungen zu r  R eligionsgescbichte Israels. W.C. Klein. Tbe Psycholo- 
g ic a l  Pattern o f  Old Testament Prophecy  (Londres 1956); S.H. Parker, Possession tran ce a n d  p ro p becy  
in pre-ex ilic  Israel: VT 28 (1978) 271-85; H.W. Wolff. "So sprach  Jah tv e  zu  mir, a k  d ie  H an d  m ich  
p a c k t e ", lííw b a h en  d ie  Propbeten  erfabren.': Theologie der Gegenw art 28 (1985) 77-86.

2. Km Js 13.22 ele é chamado adivinho (c/osem) e  se di/. que os israelitas o  passaram ao fio da espada. 
Um estudo bem detalhado destes capítulos em H. Rouillard, L ap ér icop e  d e  B a laam  (N om bres 22 -24 )  
La p ro se  et les tiracles” (EH NS 4) (Paris 1985), com bibliografia na p 489-506.



Já de início, deparamos com um dado curioso. Quando os moabitas se 
apresentam para contratar Baal para que amaldiçoe Israel, Baal nào pode 
comprometer-se antes de saber o que Deus quer. E ele sabe que Deus lhe 
falará essa noite durante o sonho (Nrn 22,8-13). O mesmo acontece frente 
à segunda embaixada (22,19-20). As palavras de Deus, com perguntas tão 
ingênuas como “quem são estes que estão contigo?” e ordens tão concretas 
como as de nào ir ou ir, indicam que os narradores concebem a comunicação 
entre o mundo divino e o profeta de forma tão direta como um diálogo 
entre pessoas. Ao mesmo tempo, fica clara a função que Baal deve 
desempenhar: dizer somente o que Deus lhe disser (22,20.35). Por isso, 
“pronunciarei somente a palavra que o Senhor puser na minha boca” (Nm 
22,38). Não se trata somente de Balaào ouvir a Deus, mas do fato de Deus 
colocar sua palavra na boca dele para que a transmita.

Entretanto, junto com este aspecto auditivo e verbal, está também muito 
claro o aspecto visual. Antes de pronunciar os oráculos, preparados pelos 
sacrifícios, Balaào se retira dizendo a Balac: “Eu vou ver se o Senhor sai a 
meu encontro; o que ele m e f iz e r  ver, eu to comunicarei” (23,3). Efetiva
mente, os oráculos unem o duplo aspecto, visual e auditivo, visão e palavra. 
"O Senhor pôs sua palavra na boca de Balaào” e o encarrega de falar. Mas 
o que transmite com a palavra é uma visão e implica uma bênção (23,7-10). 
E o que o Senhor lhe põe na boca é tudo junto, visão e palavra (23,12).

Por isso, na introdução do terceiro oráculo, Balaào se auto-apresenta 
como o homem de olhos perfeitos, o que ouve palavras de Deus e 
contempla visões do Todo-poderoso, em êxtase ( nofei), “com os olhos 
alxírtos” (24,3-4). Olhos capazes de ver uma realidade diferente da que 
percebem os outros mortais, e o dom de ouvir palavras vindas de um mundo 
diferente. Desta maneira, como acrescenta a introdução ao quarto oráculo, 
quem vê e ouve tudo isso “conhece os planos do Altíssimo” (24,16).

Por conseguinte, segundo o narrador ou os narradores, Deus tem duas 
formas privilegiadas de comunicar-se — a palavra e a visào - ,  que podem 
acontecer no sonho ou em circunstâncias especiais, quando Deus sai ao 
encontro na solidão, depois de preparar-se com alguns sacrifícios.

O mesmo que observamos em uma análise simples das tradições de 
Balaào, percebe-se lendo as de Elias ou Eliseu. Palavra e visào aparecem 
freqüentemente juntas, como os dois meios de comunicação divina ao 
profeta. É o que está expresso em uma série de textos: “Eu falei pelos 
profetas, eu multipliquei as visões" (Os 12,11); “Abrào recebeu em uma 
visão a palavra do Senhor” (Gn 15,1). Ou Is 21,1-10, onde no começo se 
fala de visão (v.2) e no fim se diz “o que ouvi" (v.10). Esta relação entre 
visào e palavra conserva-se nos títulos de alguns livros proféticos (Am 1,1;



Mq 1,1; 2,1; Hab 1,1) ou de certas passagens (Is 13,1)- Outros enfatizam o 
tema da visão, embora transmitam palavras (Is 1,1). O Cronista dá o título 
de visão ao livro de Isaías (2Cr 32,32) e ao de Ado (2Cr 9,29). Está justificada 
a necessidade de estudarmos mais detidamente os dois temas.

1. As visões3

“Visão de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e de Jerusalém” (Is 1,1; 
2,1). “No ano trinta, quinto da deportação do rei Joaquim (...), se abriram 
os céus e contemplei uma visão divina" (Ez 1,1-2). “Visão [de Amós] acerca 
de Israel” (Am 1,1). “Visão de Abdias” (Ab 1). “Visão [de Miquéias] sobre 
Samaria e Jerusalém” (Mq 1,1). “Oráculo recebido em visão pelo profeta 
Habacuc” (Hab 1,1).

Basta ter presente os títulos destes escritos proféticos para perceber a 
importância enorme da visão como meio de comunicação divina. Não 
estranha que o narrador da história de Samuel, quando quer enfatizar a 
importância do personagem, assinale que “naquela época não eram fre
qüentes as visões” ( ISm 3,1). Se Samuel menino a recebe, é porque se trata 
de um personagem excepcional. E nos momentos finais, quando Deus 
derramar seu espírito, os jovens terão visões (Jl 3,1). Isto não impede que 
em certos momentos se expressem fortes reservas frente às visões, dado o 
uso e abuso que delas faziam os falsos profetas (Ez 13). No global, porém, 
trata-se de um grande instrumento de comunicação divina4.

Todavia, qualquer leitor dos profetas percetíe de imediato que nem todas 
as visões são iguais. De um ponto de vista literário, há algumas que parecem 
seguir um esquema fixo: o Senhor mostra alguma coisa, pergunta ao profeta 
o que está vendo, este responde, o Senhor comunica algo novo relacionado 
com o que se vê (Am 7,7-9; Jr 1,11-14; 24). Inclusive dentro destas visões tão 
uniformes, às vezes se contemplam objetos reais, como uma cesta de frutas 
maduras, duas cestas de figos, um ramo de amendoeira e em outras são vistas 
cenas com personagens celestes, inclusive o próprio Deus nas mais estranhas 
situações, preparando gafanhotos, de pé em cima de um muro, etc. À 
medida em que aumentam as diferenças literárias e o conteúdo das visões, 
cresce a dificuldade de analisar e expor as relações entre elas.

3. J.K. Miller, D ream s a n d  Prophetic Visions: Bib 71 (1990) 401-404. O autor aceita a ide ia dc Jepsen de 
que a v isão se atribui usualmente aos profetas; dando um passo mais adiante, indica que os sonhos 
só se atribuem aos profetas para denegri-los. Kntretanto. pelo menos em tempos antigos não se tem 
conceito desfavorável dos sonhos. Vejam-se os casos de Samuel (ISm  3: 15.16) e Natã (2Sm 7,4).

4 . Não entrarei na questão psicológica, que tanto preocupou os autores da primeira metade do século. 
Os interessados podem recorrer ao estudo de J. Lindblom, Prophecy  in A ncient Israel. 36-42.



Por isso, começaremos oferecendo diversos critérios de classificação, 
que servem como pauta para uma simples leitura pessoal. Em seguida 
indicarei algumas opiniões sobre o tema. Por último, tirarei algumas con
clusões de caráter teológico.

1.1. Diversos en foques possíveis do catálogo

A classificação das visões traz à memória o problema matemático das 
combinações. Uma série de elementos podem ser combinados de formas 
bem diferentes. Diante de tal variedade, é possível que nunca se chegue a 
classificá-las de modo satisfatório.

-  Do ponto de vista dos protagonistas, podemos distinguir visões com 
personagens celestes e terrestres. Entre as visões com personagens exclusi
vamente divinos está a de Miquéias ben Jemla ( lRs 22,19-23) e a do discípulo 
de Eliseu, quando vê o monte cheio de cavalos e carros de fogo (2Rs 6,17). 
Personagens puramente humanos e históricos ocupam as visões de Eliseu 
sobre o futuro de Benadad e Ilazael de Damasco (2Rs 8,10.13)- O normal 
é que seres divinos -  no começo Deus, mais tarde um ou vários anjos - 
dialoguem com o profeta. Às vezes também aparecem personagens simbó
licos, como a mulher que encarna a maldade (Zc 5,5-1 D.

-  O cen ário  pode ser: a corte celeste (Is 6; lRs 22); o cosmos (Am 7,3-4); 
um lugar concreto (o templo de Jerusalém), ou uma cidade (Nínive, em Na
2-3); um lugar fictício, simbólico (o vale cheio de ossos mortos em Ez 37); 
um lugar real, mas transfigurado (a nova Jerusalém de Ez 40-48); ou também 
pode nào situar-se em nenhum cenário (Amós, Is 21,1-10).

-  Levando-se em conta o que é  contemplado, podemos distinguir visões 
centradas em objetos, animais e pessoas, se bem que às vezes todos os 
elementos apareçam juntos. Como exemplo de objetos terrestres estão a 
cesta de figos, a cesta de frutas maduras, o ramo de amendoeira, a panela 
fervendo. Às vezes o objeto terrestre tem desde o começo uma dimensão 
simbólica, irreal, como acontece com os quatro chifres (Zc 2,1), o candelabro 
e as oliveiras (Zc 4,l-6a) e o rolo de dez metros por cinco voando (Zc 5,1-4). 
Como objetos celestes, ainda que fora da tradição profética, recordemos que 
Moisés tem de construir o santuário e um altar ajustando-se ao modelo que 
Deus lhe mostrou na montanha (Ex 25,9; 27,8); o mesmo ocorre com o 
candelabro (Nm 8,4). Dá-se como suposta a existência de um mundo real, 
misterioso, autêntico, que Deus mostra a Moisés, para que o copie.

Os an im ais  ocupam um lugar importante em Zacarias (1,8-10 e espe
cialmente 6,1-8). Transformados em monstros terríveis e irreais, açambarcam



a visão dos impérios (Dn 7). O carneiro e o bode constituirão o ponto de 
partida de Dn 8.

Quanto às pessoas, como já dissemos, podem ser personagens terrestres, 
celestes, simbólicos, ou todos juntos. Já que estes personagens freqüente
mente falam e atuam, poderíamos dizer que a visão está centrada em um 
“acontecimento”. Esse acontecimento, de forma direta ou indireta, sempre 
tem relação com o nosso mundo.

-  Há visões em que predomina o “visual”, e outras em que predomina 
o “auditivo”. Estas seriam as visões centradas em um oráculo. Por exemplo 
Gn 15,1: “Abraão recebeu em uma visào a palavra do Senhor”. Em ISm 3, 
a visão noturna do menino Samuel está centrada na co- municação de uma 
mensagem a propósito de Eli e seus filhos. A célebre resposta de Deus a 
Natã durante o sonho a propósito da construção do templo também é 
qualificada de visão (2Sm 7,17). O SI 89,20 contém urna visào centrada em 
um oráculo sobre Davi: “Falaste em visão aos teus leais: Cingi a coroa a um 
herói, levantei um soldado da tropa”. Em Hab 2,2, Deus ordena ao profeta 
que escreva a “visào” que solucionará a queixa dele sobre o sentido 
escandaloso da história; é uma visào que deve ser lida (não vista), e seu 
conteúdo é o breve e enigmático oráculo: “O arrogante tem a alma torcida; 
o inocente, por confiar, há de viver” (Hab 2,4). Nesta linha poderia situar-se, 
como evolução tardia, a visão de Dn 10-12, com o longo discurso 
pronunciado pelo anjo.

-  Do ponto d e  vista temporal, a visào pode referir-se ao Ju tu ro imediato, 
como a de Eliseu, quando diz cjue Deus lhe fez ver Hazael como rei da Síria 
e Benadad assassinado por este (2Rs 8,10.13), e Jr 38,21-23, onde o profeta 
contempla o que acontecerá em caso de o rei desobedecer. Também pode 
referir-se a um fu tu ro  m ais ou m enos próxim o  (restauração de Jerusalém, 
etc.), ou a um fu tu ro  remoto, “aos últimos tempos” (a esplêndida visão da 
paz internacional em ls 2,1-4).

-  Do ponto de vista da mensagem, poderíamos falar, da mesma forma 
que nos oráculos, de visões de condenação e visões de salvação. As de 
Amós e Jeremias vão na linha da condenação. As de Zacarias esboçam a 
salvação futura de Jerusalém e, inclusive, a organização religioso-política 
do Estado. As de Ezequiel, às vezes sublimam o castigo (como a visão do 
templo, em 8-11), e outras vezes apresentam a salvação (ossos mortos, no 
c. 37; visào do novo templo, de Judá e de Jerusalém, c. 40-48).

Diante desta multidão de possibilidades e de elementos que entram em 
jogo, compreende-se a dificuldade de catalogar as visões. Aos interessados 
no tema dirige-se o item que segue.



Cerca de sessenta anos atrás, Moisés Sister1 catalogava as visões em três 
itens básicos: 1) visões nas quais está presente um ser divino; 2) visões que 
contêm uma imagem (mas não de um ser divino), cujo sentido é evidente; 
3) visões em que aparece uma imagem que precisa ser interpretada para 
ser entendida. Trata-se de uma classificação bem simples, que foi acusada 
de falta de precisão.

Lindblom6, tão interessado nos aspectos psicológicos dos profetas, 
distingue visões extáticas, percepções simbólicas e visões literárias. As 
prim eiras  ocorrem durante o transe ou êxtase, ou em um estado mental 
parecido; não são causadas por um objeto do mundo externo, senão que 
surgem de dentro da alma. A visão extática, que não deve ser confundida 
com a alucinação, apresenta-a assim: “Existe nelas algo de irracional e 
inefável, que transcende o normal, a experiência cotidiana, e abre as portas 
para o mundo sobrenatural. Embora o que o visionário vê possa ser descrito 
vivamente e com detalhe, tudo está solto e falta conexão estrutural. Tempo 
e espaço nào contam, e as cenas mudam rapidamente como nos sonhos" . 
Estas visões extáticas podem dividir-se em ciois grupos: as pictóricas , nas 
quais a atenção se dirige simplesmente a objetos ou figuras que se vêem, 
e as dram áticas , nas quais aparecem diversos personagens e figuras que 
atuam8.

As percepções sim bólicas  têm um fundamento real, objetivo, no mundo 
material, mas o que se vê é interpretado como símbolo de uma realidade 
superior. Assemelham-se às visões extáticas no fato de ambas serem dom 
de Deus e estarem relacionadas com a inspiração. Mas há diferenças. A 
visão não tem base na realidade externa; a percepção simbólica é a 
observação de um objeto real no mundo material9. A primeira se produz 
pelo “olho interior”, a segunda pelo olho corporal. O conteúdo da visão é 
algo supramundano, para além do espaço e do tempo; o da percepção 
simbólica é temporal, material, cotidiano.

5. M. Sister, D ie Typen de>~ prophetischen  Visioneti in d er  Bibel: MGWJ 78 (1934) 399-430.
6. J. Lindblom, Prophecy  in A ncient Israel, 122-48.
7 . Op. cit., 124.
8. Exemplos dc pictórica são a visão inaugural de Ezequiel (Ez 1-3), a dos ossos mortos (Ez 37), a maior 

parte das visões de Amos (Am 7-9) c  Jr  4,23s. Exemplo de visões dramáticas, a da vocação de Isaías 
(ls 6), a dc Is 21,1-10.11; a da taça da ira em Jr 25,15s. a do cinto de linho (Jr 13). a vocação (Jr 1.4-10), 
ou a genial visão do templo profanado em Ez 8-11.

9. Como exemplo aduz a visão da cesta de frutas maduras (Am 8,1-2), as do ramo de amendoeira e  a 
panela (Jr 1,11-14). a das cestas de figos (Jr 24) e a do oleiro (Jr 18).



As visões literárias não se produzem durante o êxtase, mas sim em 
estado de exaltação. O resultado é parecido ao produto da poesia visual, 
embora neste caso se trate de uma revelação de Deus10. Não podemos 
considerá-las como visòes extáticas porque: 1) não se apresentam como 
tais, mas como oráculos; 2) nào se usa o estilo visionário, e às vezes se 
passa à exortação, lamentação, anúncio de castigo, hino; 3) em geral são 
mais realistas e menos imaginativas do que as visòes extáticas.

As visões de Zacarias representam um problema especial. Lindblom crê 
que quatro delas são extáticas (o rolo voando, a mulher na medida, a 
mudança de vestimentas do sumo sacerdote, o lampadário com as duas 
oliveiras), ao passo que as outras quatro são produto da imaginação do 
poeta, compostas por ele para completar a idéia da salvação messiânica. 
Esta mescla do extático e do literário nota-se também em Zc 11,4-16 + 13,7-9 
e Ez 40-48.

Em matéria tão complexa, é lógico que a divisão de Lindblom também 
não tenha sido considerada completamente satisfatória11. Depois de outras 
tentativas contemporâneas e posteriores à dele12, a recente obra de Susan 
Niditch15 centra-se em doze visòes que participam de uma mesma tradição 
formal, descobrindo três etapas na evolução do gênero. A primeira, de clara 
estrutura e economia de linguagem, está representada por duas visòes de 
Amós (7,7-9; 8,1-3) e três de Jeremias (1,11-12.13-19; 24). A segunda 
manifesta uma tendência literário-narrativa, e está representada pelas visòes de 
Zacarias. Finalmente, a terceira etapa, “barroca", é constituída por Dn 7 e 8.

Indiscutivelmente, Niditch contribuiu para o estudo deste gênero da 
visão simbólica, mas deixa muito material sem estudar. Um livro sobre as 
visòes que exclui todas as de Ezequiel, ou visòes tão importantes como a 
de Is 6, apenas oferece uma contribuição bem limitada para o tema. O maior 
problema radica na dificuldade de unir um fato literário (a forma de redigir

10. Como exemplos temos a descrição do exército inimigo e m jr 4,13: 6,22-26: a da batalha de Carquemis 
(Jr 46); Is 15, ou a conquista de Nínive em Naum.

11. Niditch rejeita a distinção dele entre visões pictóricas e dramáticas, por usar um conceito muito 
subjetivo do ''dramático '; cf. Tbe Sym bolic Vision, 7. nota 20.

12. K Horst. P ie  V isionsschildenm gen d er  alttestam entlichen Propbeten: EvTh 20 (1960) 193-205; B. 
long, Reports o f  Visitms A m ong tbe Prophets: JBL 95 (1976) 353-65. K. Jacnb distingue três grandes 
grupos: a) visões cujo ponto de partida é um ou vários objetos presentes aos sentidos do profeta, que 
no estado visionário estão carregados de sentido novo: b) visòes que não se baseiain em uma 
percepção real; explicam-se pela intensidade dos sentimentos do profeta, por uma idéia fixa que cria 
imagens e pelo "inconsciente coletivo'; c) visões que são pura criação literária; na base delas não 
existe uma experiência do profeta, mas uma grande capacidade imaginativa (cf. EI pro fetism o a  Ia luz  
d e  Ias investigacionesactuales, em J.-J. W eber/J. Schmitt, Los estúdios b íljlicosen  la a c tu a l id a d IMadrid 
1973) 77-96, especialmente 85s).

13. S. Niditch. The Sym bolic Vision in  B ib lica l Tradition, HSM 30 (Chico 1983).



uma visão) com um fato psicológico ou com o conteúdo. Para o tema que nos 
ocupa, podemos prescindir do aspecto literário. O que interessa é de onde 
parte este conhecimento proporcionado pela visão. Inclusive considero 
secundário neste contexto o serem as visões reais ou simples produto 
literário.

1.3 Uma visão diferente da realidade

Mas precisamos completar este tema com um aspecto essencial, suge
rido pelas próprias visões. Por vezes o leitor tem a impressão de que nào 
há nelas nada de estranho. O profeta percebe o mesmo que qualquer 
israelita pode ver: um ramo de amendoeira, uma panela ao fogo, duas cestas 
de figos. A partir de um dado imediato chega a uma percepção mais 
profunda da realidade. O que tem diante de si dá azo a descobrir algo novo, 
invisível aos olhos ordinários, para captar a realidade de forma diferente ou 
aprofundar na ação de Deus. Jeremias estará um dia na casa do oleiro. Vê-o 
girar a roda, moldar o barro, movimentar a cabeça descontente, jogar fora 
o objeto, começar de novo. É um espetáculo simples, que ainda pode ser 
presenciado pelos habitantes de Hebron. O turista moderno é movido pela 
curiosidade. Para Jeremias, a ação do oleiro se converte em revelaçào da 
ação de Deus. “E eu não poderei tratar-vos, israelitas, como esse oleiro? 
Assim como o barro está na mão do oleiro, da mesma forma vós estais nas 
minhas mãos, israelitas” (Jr 18,1-10).

E isto nos leva à principal fonte de conhecimento profético, ao canal 
mais importante pelo qual Deus comunica ao profeta a sua mensagem: a 
vida real. Amós é célebre pelas suas cinco visões, mas o seu livro inteiro é 
visão (Am 1,1). E as mais expressivas e dramáticas, as que motivam a sua 
atividade profética e a razão de o expulsarem do Reino Norte, não são as 
conhecidas visões dos capítulos 7-9, mas a visão do mercado em que se 
vende o justo por dinheiro e o pobre por um par de sandálias, ou onde o 
pobre povo é obrigado a comprar por um preço exorbitante até o respigo 
do trigo; é a visão de urna cidade, Samaria, em que os ricos exploram e 
atropelam os pobres, despojando-os até do necessário, enquanto acumulam 
tesouros e crimes nos seus palácios (Am 3,9-11); a visào de certos tribunais 
em que se joga por terra o direito e se converte a justiça em veneno, 
amargurando a vida dos cidadãos humildes; é a visão de camponeses 
despojados das suas terras, que aos poucos perdem suas casas e vinhedos, 
têm de vender-se como escravos; a visão de templos em férvida atividade 
cultuai, repletos de vacas, ovelhas, carneiros, oferendas voluntárias, pere
grinações contínuas, percebendo que os participantes são os mesmos que 
roubam e despojam o pobre; a visão de uma classe alta que pode permitir-se 
tipo de luxos na comida, na bebida e no mobiliário, nos perfumes, nào se



preocupando com as desgraças do país. Estas são as visões mais freqüentes 
dos profetas, as mais intensas, as que os farão arriscar a vida, gritar e clamar 
em nome de Deus.

Se em certas ocasiões a visão profética se caracteriza pela valentia para 
vero qu e os outros não  querem os ver, em outras se distingue pela capacidade 
de v e r a  realidade de m odo profun do , oferecendo uma leitura nova. Ver a 
realidade de uma guerra oculta dos ricos contra os pobres em uma sociedade 
aparentemente estável e em paz. Ver o esquecimento e o desprezo de Deus 
naquilo que alguns consideram simples conseqüências humanas de uma 
guerra. Descobrir a ofensa a Deus e ao próximo naquilo que todos con
sideram simples atividade comercial.

Poder-se-ia dizer que para estas visões nào há necessidade de uma 
revelação especial de Deus. A experiência demonstra o contrário. Essas 
visões são as que mais precisam de revelaçào divina. Porque há coisas que 
não queremos ver e, ainda que as vejamos, há um véu que encobre os 
nossos olhos e nos impede de “contemplar” a fundo a realidade que nos 
cerca. Falando com linguagem do Novo Testamento, todos nós passamos 
ao lado do pobre, do faminto, do nu, do doente, do marginalizado sem 
descobrir nessa pessoa o rosto de Jesus. Todos nós aceitamos as falsas 
verdades de paz e segurança a propósito do Primeiro Mundo, e ninguém 
quer perceber a dura guerra -  injusta, cruel, contínua -  dos países ricos 
contra os pobres, mascarada com novos acordos de ajuda internacional. 
Carece de um dom especial para “ver” a realidade no seu sentido profundo, 
com os olhos de Deus; para ver todos os homens como irmãos, para ver a 
ofensa a qualquer um deles como algo que me diz respeito pessoalmente, 
como um ataque à “minha própria carne” (Is 58,7). Se esquecermos este 
campo imenso, diário, imediato, da visão profética, perdemos de vista o 
essencial. Um dos seus desafios mais fortes é convidar-nos a ver a realidade 
com olhos novos, “abertos”, como os do adivinho Balaão.

2. Palavras

“No drama dos livros proféticos, o primeiro personagem é a palavra. Já 
seus versos de abertura nos anunciam que se trata da história de uma 
palavra. Dela depende o destino dos povos; ela os salva ou os condena. É 
uma palavra dinâmica. Apodera-se do profeta com tal força, que a partir 
desse instante se deve definir toda a existência dele em termos de palavra: 
que é um profeta? A resposta brota rápida, sem vacilações: o profeta é o 
homem da palavra. A expressão d ebar  Yhwh/'elohxm aparece 241 vezes em 
todo o Antigo Testamento. Em 225 dos casos refere-se à palavra recebida 
ou proclamada por um profeta. Por conseguinte, pode-se afirmar que d ebar



Yhwh/’elohim  ‘é quase sempre um termo técnico para referir-se à revelação 
profética cia palavra’ (Grether)”1,1.

Todavia, é interessante recordar algum dado curioso da tradição profé
tica. Quando Gad ordena a Davi que se instale em território de Judá, fala 
em nome próprio sem aduzir uma revelação divina (ISm 22,5). A ausência 
de qualquer fórmula, como “assim diz o Senhor”, ou “oráculo do Senhor”, 
causa muita estranheza a quem está habituado à linguagem dos profetas 
posteriores. O mesmo acontece mais tarde, quando Natã mexe os pauzinhos 
para conseguir que o sucessor de Davi seja Salomão, nào Adonias (lRs 1); 
em momento algum aduz uma palavra de Deus, senão que põe em jogo as 
pretensas palavras de Davi a Betsabé. Um caso ainda mais notável é o 
começo da história de Elias. De repente, sem preparação alguma nem 
justificação, em nome próprio, sem apresentá-la como palavra de Deus, 
anuncia o terrível castigo da seca (lRs 17,1).

Trata-se de casos anômalos, porque o habitual é sublinhar que o profeta 
nunca pronuncia palavras próprias, mas a palavra que Deus põe na sua 
boca para que a transmita aos contemporâneos. “A palavra de Deus está 
com ele”, diz o rei Josafá a propósito de Eliseu (2Rs 3,12). E esta é a idéia 
que se impõe de modo cada vez mais claro na tradição profética. Esta 
insistência crescente, podemos reconstruí-la com facilidade depois do 
minucioso trabalho de Bretón.

2.1. Fórmulas para expressar um mistério

Podemos agrupar as fórmulas que aparecem nos livros bíblicos em dois 
grandes blocos: as que constatam a chegada da palavra divina ao profeta e 
as que asseguram que a palavra transmitida é palavra de Deus.

No primeiro grupo enquadram-se as fórmulas: “veio a palavra do Senhor 
a X" ou “veio-me a palavra do Senhor", que no total aparecem 130 vezes, 
e "disse-me o Senhor” ou “disse o Senhor a X", com um total de 103 casos. 
Ou seja, em 233 ocasiões se assinala que a palavra de Deus vem a alguém, 
quase sempre a um profeta.

No segundo grupo enquadram-se quatro fórmulas: “assim diz o Senhor” 
(425x), “oráculo do Senhor” (365x), “diz o Senhor” (69x), e “fala o Senhor” 
(4lx). Em resumo, 900 vezes se sublinha que a palavra transmitida não é 
ocorrência pessoal, nem fruto das idéias próprias, mas palavra de Deus.

14. S. Bretón. V ocación y  m isión: form u lár io  profético, Analecta Bíblica 111 {.Roma 1987) 31. Esta obra 
é fundamental para a análise de todas as fórmulas pertinentes e para outras correlacionadas, como 
a müo do Senhor” e “o espírito do Senhor”.



A simples comparação entre estes dois blocos deixa claro que para os 
profetas era mais importante acentuar a origem divina da palavra (900x), 
do que expressar a experiência subjetiva de ter recebido a palavra (233x). 
Por outro lado, uma análise destas citações permite observar que foi no 
século VII, em Jeremias e Ezequiel, que mais se sentiu a necessidade de 
insistir em ambos os aspectos: origem divina da palavra e consciência 
subjetiva de recebê-la. Por exemplo, a fórmula “veio a palavra do Senhor...” 
só se encontra três vezes nos profetas do século VIII (uma em Isaías, outra 
em Oséias, outra em Miquéias), ao passo que em Jeremias aparece 44 vezes, 
e em Ezequiel 50. A fórmula “disse o Senhor a...”, que aparece 19 vezes nos 
profetas do século VIII, é encontrada 57 vezes em Jeremias e 86 em Ezequiel. 
O mesmo fenômeno constata-se quanto às fórmulas do segundo grupo. 
Somadas as quatro (“assim diz o Senhor”, “oráculo do Senhor”, “diz o 
Senhor”, “fala o Senhor”), encontramo-las 36x no Proto-Isaías, 45 em Amós,
4 em Oséias, 5 em Miquéias, 330 em Jeremias e 232 em Ezequiel.

É possível que as fortes polêmicas do final do século VII e começos do 
VI, entre diferentes tendências proféticas, motivassem esta insistência 
descomunal na afirmação de que o profeta transmite a palavra de Deus, 
palavra previamente recebida por ele. Mas esta certeza de estar proclamando 
a palavra de Deus também não padece dúvidas na profecia no século VIII, 
e inclusive antes.

2.2. D iv ers id ad e  d a  p a la v r a

No item anterior assinalávamos as diversas formas possíveis de classifi
car as visões. Algo semelhante poderíamos dizer a propósito da palavra. Em 
certas ocasiões, o que o profeta ouve é uma ordem. Pode ser tão concreta 
como esconder-se junto à torrente Oarit ou dirigir-se a Sarepta (lRs 17,2s.8s), 
ou tào descomunalmente ampla como apresentar-se ao rei Acab (lRs 18,1), 
deixando ao profeta toda a iniciativa para a ação posterior. Outras vezes, a 
palavra centra-se em uma falta grave da sociedade, atitude esta que deve 
mudar ou suprimir. Em cenas ocasiões será uma palavra de ânimo, que 
consola em meio às tristezas do presente e assegura um futuro melhor. Há 
palavras pessoais para o profeta, dirigidas a ele para repreendê-lo ou 
animá-lo, e palavras que se destinam às nações. Palavras centradas no 
presente, outras que voam para o futuro longínquo e antecipam uma utopia 
de que nem sequer nós ainda desfrutamos. Grande parte do nosso estudo 
se destinará a conhecer estas diversas palavras, e podemos prescindir aqui 
dessa catalogação. Mas há alguns aspectos que convém ter claros desde o 
começo.



-  A palavra  p o d e  ser desprezada. Não devemos interpretar com inge
nuidade romântica a idéia de que o profeta recebe a palavra de Deus e a 
transmite. Não se trata de uma coisa maravilhosa, que todos escutam com 
admirável respeito. A maioria das vezes, acontecerá ao profeta o que Deus diz 
a Ezequiel: “Acodem a ti em bando e o meu povo senta-se diante de ti; ouvem 
as tuas palavras, mas não as praticam (...). Tu és para eles como uma canção 
suave, bem cantada ao som de instrumentos de corda. Ouvem as tuas palavras, 
mas nào as praticam” (Ez 33,30-33). Este desprezo para com a palavra de 
Deus é uma das características mais enfatizadas pela tradição bíblica em 
Israel, o povo que não quer escutar a palavra do Senhor, seu Deus.

-  A palavra  p o d e  vir com  atraso. Porque o profeta nào dispõe dela à 
guisa de um objeto, nem ela vem quando ele quer ou dela precisa. Uma 
historieta da vida de Jeremias ilumina este aspecto. Depois da queda de 
Jerusalém nas mãos dos babilônios (julho de 586), o profeta permaneceu em 
Judá com o pessoal que nào foi deportado. A vida parece começar de novo. 
De repente, é assassinado Godolias, o governador judeu imposto por Nabu
codonosor. O pessoal, espavorido, foge em primeira instância para Belém, e 
ali consulta o Senhor através de Jeremias. O caso é grave, pois temem-se novas 
represálias dos babilônios. Não há tempo a perder. Mas Jeremias leva dez dias 
para receber a palavra do Senhor. Quando esta lhe chegar, o povo já não estará 
disposto a ouvi-la e decide fugir para o Egito (Jr 42,1-7).

-  A palavra  é  dura e  exigente. Por vezes pode acontecer ao profeta o 
que aconteceu a Jeremias nos seus primeiros momentos, quando ouvir a 
palavra de Deus era para ele “gozo e alegria íntima” (Jr 15,16). Mas é mais 
freqüente ela provocar pânico à guisa do rugido do leão (Am 1,2). E quando 
com ela comunica o castigo do pior inimigo, produz uma acusação de 
pânico: “Ouvi-o e tremeram as minhas entranhas, entrou-me um calafrio 
pelos ossos e minhas pernas vacilavam ao andar. Gemo durante o dia pela 
angústia que se atira sobre o povo que nos oprime” (Hab 3,16). Por isso, 
há ocasiões em que se deseja esquecê-la, nào voltar mais a falar em nome 
de Deus, mas a palavra se converte em “um fogo ardente e indomável 
encerrado nos ossos", e é preciso continuar a proclamá-la (Jr 20,9). Tenta-se 
fugir dessa palavra, como Jonas, mas ela persegue o profeta até as 
profundezas do oceano.

-  A palavra  é  clara. Muito relacionado com o anterior está este aspecto, 
que diferencia radicalmente o profetismo bíblico do profetismo grego. O 
oráculo de Delfos tinha uma vantagem enorme. Falava de modo tão 
ambíguo e obscuro, que cada um podia interpretar o que queria. Se fosse 
claro, e não agradasse, havia a possibilidade de pedir um novo oráculo,



mais benévolo e otimista. Nada disso tem cabimento no caso da palavra de 
Deus aos profetas. Para nós ela pode parecer obscura e difícil, devido aos 
muitos séculos que nos separam dela, devido aos pressupostos históricos, 
políticos, culturais, econômicos, que muitas vezes desconhecemos. Para os 
contemporâneos do profeta não havia dúvida quanto ao que ela dizia. E 
não havia possibilidade de revisão. Essa palavra de Deus era irrevogável, 
agradasse ou não.

2.4. Os canais da palavra

Terminemos assinalando algo parecido ao que dissemos a respeito das 
visões. A palavra de Deus não chega somente de forma misteriosa, no sonho 
e na visào noturna. Deus fala através da vida, nos fatos cotidianos, nas pessoas 
que nos rodeiam e nos acontecimentos. Falam as mãos do oleiro que quebra 
o vaso inútil, fala a ramagem da amendoeira, falam as cestas de figos, as botas 
assírias que pisam com estrépito. Falam os povos oprimidos que esperam ser 
lilx‘rtados dos impérios, os camponeses pobres rejeitados no tribunal de 
justiça, a família despojada de sua casa e de seu campo, a criança vendida 
como escrava. Falam as espadas pedindo serem transformadas em arados, 
as lanças em podadeiras. Falam as ruínas de Sião, a desesperança dos 
desterrados. Falam as notícias vindas do exterior, que comentam a riqueza 
enorme de tiro e seu poderio comercial. Falam os mensageiros etíopes e os 
embaixadores babilônicos. Na palavra do homem e das coisas, na palavra 
da história e dos povos, o profeta descobre a palavra de Deus.

3- Êxtase, transe, possessão15

Vimos as duas formas principais de comunicação de Deus com o profeta: 
visòes e palavras (que nào se excluem mutuamente). Nenhum ser normal 
sai dizendo que viu ou ouviu a Deus. É claro que ninguém o ouve nem o 
vê em circunstâncias normais. Com isto surge o problema: os profetas

15. G. André, Hcstalic Prophecy  in lh e Old Testament: Scripta Instituti Donneriani Aboensis 11 (l lpsala 
1982) 187-200; A. González Núnez, Profetas, sacerdotes y  reyes en  e l  Antiguo Israel (Madrid 1962) 
58-69 sobre o êxtase nos primeiros profetas; S. Mowinckel, The "Spirit" a n d  the "W ord"in lh e Pre-exilic, 
R efonning Prophets: JBL 53 (1934) 199-227; Id,, Ecstatic H xperience a n d  R ational h laboration  in Old 
Testam ent Prophecy: Ac Or 13 (1934/35); A. Oepke, Ékstasis: ThWNT II (1935) 447-57; S.B. Parker, 
Possession Trance a n d  Prophecy in Pre-Exilic Israel: VT 28 (1978) 271-85: J. Ridderbos. Profetie en  
ekstase. GerefThT 41 (1940) 277-85-305-23.367-77.415-55, e mais tarde em forma de livro, com o 
mesmo titulo (Aalten 1941); H.H. Rowley, The n a t u r e o f  Old Testam ent P rophecy  in the Light o f  Recent 
Study. em The Servant o f  the Lord a n d  Other Essays, 97-134. espec. 98-102 (com o sempre acontece 
em Rowley. fornece abundante bibliografia e  informa com clareza sobre a problemática); R.R. Wilson. 
P rophecy  a n d  Ecstasy A R eexam ination : JBL 98 ( 1979) 321-37.



estavam em uma situação anômala, de êxtase ou transe, ao receberem essas 
palavras e visões? Muito se tem escrito sobre o tema, o mais das vezes sem 
antes esclarecer os conceitos, o que acarreta grande confusão neste campo.

Antes de tudo, é evidente que alguns profetas apresentam características 
estranhas em sua conduta, pelo menos em determinados momentos. Depois 
do sacrifício no Carmelo, Elias sobe ao alto do monte, curva-se com o rosto 
entre os joelhos e reza insistentemente; ao chegar a chuva, “com a força do 
Senhor cingiu-se e foi correndo adiante de Acab, até a entrada de Jezrael” 
(lRs 18,42-46). De Eliseu conta-se que, enquanto o músico tocava, vem 
sobre ele a mão do Senhor e comunica uma visão do que vai ocorrer no 
dia seguinte (2Rs 3,14-19). Ainda mais expressiva é a cena do diálogo com 
Hazael: “Logo imobilizou o olhar, ficou fora de si muito tempo e se pôs a 
chorar” (2Rs 8,11). Séculos mais tarde, Ezequiel apresenta características 
bem parecidas de prostração, abatimento, entusiasmo. Depois do vocacio
namento, caminha “decidido e excitado, enquanto a mão do Senhor me 
impelia” (Ez 3,15). Outras vezes terá a sensação de estar amarrado com 
cordas, a sensação de que a língua se lhe cola ao paladar e fica mudo (cf. 
3,25s), de que um ser estranho o agarra pelos cabelos e o transfere em 
êxtase da Babilônia para Jerusalém, para reconduzi-lo mais tarde para junto 
dos desterrados (8,1-4; 11,24).

Na opiniào de alguns16, a experiência interior desses momentos é 
descrita muito bem pelo autor de Is 21,1-10, quando interrompe o relato da 
sua visão com estas palavras: “Ao vê-lo, minhas entranhas estão com 
espasmos, me invadem angústias de parturiente; angustia-me ouvi-lo, 
assusta-me olhá-lo, conturba-se minha mente, o terror me invade”. A estes 
textos costuma-se acrescentar os que apresentam os profetas como “lou
cos”17, pelo menos na opiniào popular. E se levarmos em conta que nessas 
experiências, além do “espírito do Senhor”lfi, desempenha um papel impor
tante “a mão do Senhor"19, poderíamos dizer que também Isaías e Jeremias 
tiveram este tipo de experiências. Isaías, depois de proclamar a sua men

16. Tanto Gunkel quanto Lindblom dão grande importância a esta passagem, para a análise que fazem 
do êxtase e  da visão. Parker, ao contrário; previne contra a aceitação precipitada de frases feitas, como 
se expressassem experiências profundas.

17. 2Rs 9,11; Jr 29,24-27; Os 9,7.
18. ISm 10,6.10; 11.6; Kz 1,2; 3,12.14.24; 8.3; 11,1.5.24.
19. lKs 18,46; 2Rs 3.15; ls 8,11; Jr 15.1~; Ez 1,3; 3.14.22; 8,1; 37,1; 40.1. Kmbora alguns neguem que "a 

mão do Senhor" se refira a uma experiência extática, e  relacionem a expressão com um acontecimento 
extraordinário (p. ex. Seierstad), Roberts, após analisar uma série de paralelos extrabiblicos, crê que 
se deve dar razão aos que defendem a interpretação extática do fenômeno; cf. |.| M Rolierts. Tbe 
H an d  o f  Yabweh: VT 21 (1971) 244-51.



sagem durante a guerra siro-efraimita, ao perceber que Deus o toma pela 
mão e o separa do caminho deste povo (Is 8,11). Jeremias, como um estado 
de ânimo freqüente depois de ser vocacionado: “Forçado pela tua mão, 
sentei-me solitário, porque me encheste com a tua ira” (Jr 15,17). De fato, 
estas e outras passagens oferecem uma imagem bastante estranha da 
atuação profética, que seria mais compreensível dentro da teoria do êxtase.

Estes dados sempre foram conhecidos, e às vezes foram levados em 
conta para falar do elemento extático nos profetas. Mas quem dará um 
impulso radicalmente novo a esta questão será Gustav I lõlscher, no ano em 
que começa a Primeira Guerra Mundial (1914). Em seu livro Os profetas  
defende que o êxtase é uma nota característica de todos os profetas de 
Israel. I lõlscher esforça-se por distinguir -  sem especificar muito -  entre os 
primeiros nebtím  e os grandes profetas escritores; para ele é impossível 
imaginar Amós como um desses extáticos iniciais. Mas está convencido de 
que toda a profecia israelítica é extática.

A teoria de Hõlscher encontrou grande aceitação em muitos autores. É 
interessante recolher um exemplo desta mentalidade, o de Gunkel, que 
empresta à teoria sua esplêndida formulação literária. “O êxtase é um estado 
peculiar do espírito e do corpo que se apodera do homem quando este 
experimenta uma sensação particularmente intensa. Esta toma conta dele a 
ponto de ter a impressão de ser arrastado por uma corrente d’água ou que 
seu coração arde com um fogo interior. Perde o domínio de seus membros, 
tropeça e balbucia como um bêbado, sua sensibilidade à dor física diminui 
ou até desaparece, a ponto de não perceber a dor das feridas. Anima-o uma 
sensação inesgotável de força, pode correr, pular ou realizar ações impos
síveis a uma pessoa em condições normais. Desaparece nele tudo o que é 
particular e pessoal; o pensamento concreto, a sensaçào concreta, adquirem 
um caráter absoluto". Experimentam o êxtase o poeta, o cientista, o 
guerreiro. Existiu desde as origens da humanidade. E Gunkel afirma que é 
difícil, à primeira vista, distinguir os profetas de loucos ou embriagados, 
embora admita uma diferença radical: o êxtase profético é produto da ação 
de Deus. Nesse estado os profetas têm visões extraordinárias e ouvem vozes 
estranhas. Podem enxergar longe, atravessar muros com a vista, caminhar 
em espírito junto a outros, conhecer o futuro. No êxtase são conduzidos ao 
conselho celeste, escutam a Javé. Os profetas escritores também participam 
deste caráter extático, embora neles se dê um deslocamento maior para o 
piedoso e o ético.

A apresentação de Robinson sobre o êxtase é mais dramática, e convém 
conhecê-la para compreender a forte reaçào que surge em certos ambientes 
contra a teoria. "Podemos imaginar uma cena da atividade pública do



profeta. Está misturado entre a multidão, às vezes em dias ordinários, às
vezes em ocasiões especiais. De repente acontece-lhe alguma coisa. Seus
olhos ficam fixos, é assaltado por estranhas convulsões, muda sua forma de
falar. As pessoas reconhecem que o espírito caiu sobre ele. Quando passar

20a síncope, dirá aos circunstantes as coisas que viu e ouviu” .

Nem todos estavam preparados para aceitar esta imagem de Amós, Isaías 
ou Jeremias (Ezequiel é um caso à parte que sempre causou problemas). 
Significava deitar por terra a idéia solene e hierática que amiúde temos dos 
profetas. Mas havia um argumento mais forte do que o do simples gosto: a 
falta de dados que confirmassem a teoria e, sobretudo, o conceito tão 
confuso de êxtase que era empregado. Não estranha que com o passar do 
tempo se impusesse uma visão muito mais moderada e se tentasse definir 
o fenômeno com maior exatidão21.

Dedicou muita atenção a este tema Lindblom, que define o êxtase como 
“o estado anormal de consciência em que a pessoa está tão intensamente 
absorvida por uma única idéia ou um único sentimento, ou por um grupo 
de idéias ou sentimentos, que mais ou menos fica sustado o curso normal 
da vida psíquica. Os sentidos corporais deixam de funcionar; a pessoa 
torna-se insensível às impressões externas; a consciência exalta-se acima do 
nível ordinário da experiência diária; impressões e idéias inconscientes 
brotam à superfície em forma de visòes e audições”. Não se trata somente 
de uma experiência religiosa, e ela tem muitos graus. “Há um êxtase que 
implica extinção total da consciência normal, completa insensibilidade e 
anestesia. Também há um êxtase que se aproxima de um ataque normal de 
ausência mental ou de uma excitação intensa. Esta observação é muito 
importante para o estudo da psicologia dos profetas. A inspiração ou 
exaltação psíquica é característica de todos os homens e mulheres que 
pertencem ao tipo profético. Mas esta exaltação inspirada tem nos profetas

20. T.H. Robinson, P rophecy a n d  lh e  Prophets in A ncient Israel (.Londres 1923) 50. Na segunda edição 
(1953) omite estas palavras, embora continue dando grande importância ao tema do êxtase.

21. Uma panorâmica das reações a Hiilscher, pró ou contra, encontra-se no artigo de Rowley acima 
citado. A posição moderada, que seria compartilhada por muitos autores, distingue entre os primeiros 
neh ífm , com um comportamento estranho, irracional, e  os profetas clássicos, “escritores’', “reforma
dores" (ou como se queira chamá-los). Mowinckel, por exemplo, diz que nestes “o substrato extático, 
isto é, a concentração mental em uma única idéia, em uma única paixão, adquiriu formas mais 
tranqüilas. No conjunto, pouco fica do elemento extático, afora o que é  o  sadio substrato psicológico 
e o núcleo do êxtase religioso: a consciência onipredominante e oni-exciusiva de ter sido chamado 
por Javé para transmitir uma mensagem religiosa e moral. Todos os estímulos externos, como a dança 
e a música, foram abandonados" ( The “Spirit" a n d  the Word ', 207). Outra questão é a forma de 
Mowinckel explicar esta mudança; os primeiros profetas são extáticos por culpa do espírito; os 
segundos superam este frenesi por nào serem guiados pelo espírito, mas pela palavra.



uma tendência a converter-se em um êxtase real de natureza mais ou menos 
intensa, letárgica ou orgiástica”22.

Wilson, que também estudou o tema com atenção, esclarece uma série 
de questões elementares23. Antes de tudo, os antropólogos raras vezes usam 
a palavra êxtase. Quando o fazem, referem-se à forma religiosa do transe. 
Transe é um estado psicológico e fisiológico “caracterizado por reduzida 
sensibilidade aos estímulos, perda ou alteração do conhecimento do que 
ocorre e substituição da atividade voluntária pela automática” (E. Bourguig- 
non). Por outro lado, os antropólogos usam a palavra para referir-se a um 
tipo de conduta , não ao processo  pelo qual se estabelece o contacto entre 
o mundo divino e o humano. Para este processo fala-se de possessão do 
espírito ou de emigração da alma para o mundo dos espíritos. Pode dar-se 
um caso de possessão sem que haja transe ou êxtase.

A propósito da possessão, que em Israel é o meio primário de 
comunicação entre o mundo divino e o humano, convém advertir que ela 
pode provocar diferentes tipos de conduta. Se nào houver transe, o 
intermediário pode não apresentar características anormais e transmitir 
simplesmente a mensagem dos espíritos. Se houver transe, as ações podem 
ir desde uma atividade física aparentemente incontrolada até uma atividade 
física completamente normal. A linguagem pode ir desde sílabas ininteligí
veis até um discurso coerente.

Apesar das diferenças, dentro de uma determinada sociedade, a conduta 
de possessão é quase sempre estereotipada, e se usa uma linguagem 
estereotipada. Por vezes, dentro de uma mesma sociedade, diferentes tipos 
de conduta estereotipada estão relacionados com situações e grupos sociais 
específicos. Por conseguinte, os biblistas nào devem fazer generalizações 
apressadas sobre a natureza da possessão em Israel. A conduta dos profetas 
poderia variar de um grupo a outro, e até podia ser diferente dentro do 
mesmo grupo; o mesmo profeta podia mudar de conduta de acordo com 
o contexto histórico e social. Pelo fato de alguns profetas parecerem atuar 
como em transe, não se pode dizer que essa conduta era característica de 
toda a profecia de Israel. Por outro lado, o material antropológico demonstra 
que existem diversas formas de conduta de transe controlada, e que o transe 
nào impedia os profetas de falar de forma coerente.

22. Prophecy  in A ncient Israel. 4-5. Mais detidamente nas p. 33s.
23. R.R. Wilson, P rophecy  a n d  Ecstasis: A R eexam ination . JBL 98 (1979) 321-37. O tema da possessão 6 

por ele (ratado longamente na sua obra Prophecy  a n d  Society in A ncient Israel ( Kiladélfia 1980).



DEUS E 0 PROFETA 
II. Vocação e crise

O capítulo anterior começou a casa pelo telhado. Porque, antes de 
comunicar-se, Deus escolhe um homem para ser profeta. É o que se conta 
acerca do primeiro profeta importante, Samuel. Quando este já atingira o 
uso da razão, Deus o chama, certa noite, para transmitir-lhe sua palavra. 
Antes disso, Samuel nào conhecia a Deus. O narrador o diz expressamente. 
Vivia no templo de Silo, desde criança, em companhia do sumo sacerdote, 
Eli, participando dos trabalhos simples do culto que a idade lhe permitia. 
Mas Samuel não conhecia a Deus. Agora passa por uma experiência nova; 
a partir daí recebe a palavra do Senhor e transforma-se em profeta de Israel. 
Desta maneira, o Antigo Testamento assinala desde o começo uma coisa 
fundamental na existência profética: a vocação. No entanto, não temos 
muitos relatos deste tipo.

Nos tempos antigos, personagens tão famosos como Natã, Gad, Aías de 
Silo, Elias, Miquéias ben Jemla, nada dizem deste primeiro encontro com 
Deus que os converteu em profetas. No caso de Eliseu, a vocação se dá 
através de um chamado humano, o de Elias, que com isso cumpre uma 
ordem de Deus (lRs 19,16.19-21). Mais misteriosa é a vocação de Amós, 
que conhecemos quase por casualidade, inserida no relato do conflito com 
o sumo sacerdote de Betei, Amasias (Am 7,10-17). A breve alusão, de 
passagem, apenas deixa entrever como um homem dedicado à atividade 
agrícola e ao trato com o gado se sente um dia arrancado do seu trabalho 
e é enviado a pregar no Reino Norte. Como é que Amós sentiu este chamado 
de Deus? Como teve certeza de que o Senhor o estava enviando? Nós o 
desconhecemos.



Somente Isaías1, Jeremias e Ezequiel nos contaram sua experiência 
originária. Seria um erro interpretar estes relatos sob uma ótica meramente 
autobiográfica. Nào são a primeira página de um “diário espiritual”. Sua 
intenção principal é referendar a figura do profeta diante dos seus contem
porâneos e indicar-nos as linhas básicas da sua mensagem. Mas é importante 
tê-los presentes, pois nos ensinam muito sobre o drama pessoal desses 
homens de Deus.

1. A vocação2

De acordo com o que já dissemos, vamos neste item limitar-nos a 
recolher os principais dados desses três relatos de vocacionamento, sem 
desejar oferecer uma exegese minuciosa de cada passagem.

1.1. I sa ía s  (Is 6 ,1 -1 3 f

Contrariando a interpretação meramente autobiográfica, devemos dizer 
que este capítulo é um dos mais interessantes para entender o modo de 
atuar de Deus na história e na teologia de Isaías. Nele está sintetizado o

1. Discute-se muito sobre se o c. 6 de Isaías é um relato de vocação (Kngnell, Béguerie), de legitimação 
do profeta (Wildberger, Knierim, Jcnni), ou de missão para uma tarefa difícil (Kaplan. Steck, Miiller. 
Vermeylen, Schmidt). Kstes aspectos nào se excluem mutuamente, como assinalam Vermeylen, 
Wildberger e  Knierim, embora outros o neguem. Km qualquer hipótese, o  capítulo é altamente 
instrutivo para conhecer a experiência do profeta e  para esclarecer a nossa idéia sobre a relação dele 
com Deus.

2. K. Baltzer, D ie B iog rap b ie  d e r  P ropbeten  (Neukirchen-VIuyn 1975); K. Gouders. D ie prophetischen  
Berufungsbericbte. Moses, /saias. Je r em ia s  u n d  Ezechiel. Auslegung, Form - u n d  G allungsgeschichle, 
zu  e in er  T beologie d e r  B eru fu n g iicsc , Bonn 1971); N. Habel, Tbe Form  a n d  S ign ifican ce o f  tb e  Call 
Narratires. ZAW 77 (1965) 297-323; M.L. Henry. Prophet u n d  Tradition . BZAW 116 (Berlim 1969); R. 
Kiiian, Die prophetischen  Bernfungsbericbte. em Tbeologie im W andel (Tübingen 1967)356-76; B.O. 
Long, Prophetic C allT raditions a n d  Reports ofV üions: ZAW 84 (1972) 494-500; G. Meagher, L a m ca c ió n  
d e  los pro fetas: Colligite 18 (1972) 30-39; G. dei Olmo Lete, La v ocac ión  d e i líd er  en  e l  an tiguo Israel 
(Madrid 1973); I.P. Seierstad, D ie O ffen ban m gserlebn ü se d er  Propheten Amos, J e s a ja  u n d  Jer em ia  
19652).

3. A bibliografia é abundantíssima. Veja-se Ph. Béguerie. La vocation  d'Isaie, em Études su r  les prophètes  
d l s r a ê l (Paris 1954) 11-51; H. Cazelles, La vocation  d lsa ieC cb . 6 )  et les rítes royaux, em H om en aje a
J . P rad o  (Madrid 1975) 89-108; A. Colunga, La lo c a c ió n  p ro fét ica  d e  Isaías-, CiTom 16 (1924) 5-23; I. 
Kngnell, The C all o f  Isa iah . An Exegetical a n d  C om parathv  Study. UUA 1949'. 4; K. Jcnni. J esa ja s  
Berufung in d e r  neu eren  Forschung: TZ 15 (1959) 321-39; M.M. Kaplan. Isa iah  6,1-11. JBL 45 (1926)
251-9: O. Keel, Jah ive-V isionen  u n d  Siegelkunst. F in e n eu e D eutung derM ajestâtsschilderungen  in Jes
6. Hz 1. u n d  1 0 u n d S a c b 4 ,  SBS 84/85 (Stuítgart 1977), especialmente 46-124: R. Knierim, The Vocation 
o f  Isaiah : VT 18 (1968) 47-68; J.P. Love, The C all o f  Isa iah : Interpr 11 (1957) 282s; F. Montagnini. La
v a ca z io n e  d i Isa ia  BibOr ó ( 196l) 163-72; ).M. Schmidt, G ed an ken  zu m  V erstockungsauflragjesajas  
(Is 17/ VT 21 (1971) 68-90; O.H. Steck. B em erkungen  zu  Je s  6. BZ 16 (1972) 188-206; CF. Whitley, 
The Call a n d  Mission o f  Isa iah : JNKS 18 (1959) 38-48.



núcleo de sua mensagem. Os principais protagonistas são Deus, Isaías e o 
povo.

O capítulo começa com uma alusão à morte (“o ano da morte do rei 
Ozias”) e termina com uma referência à vida nova que brotará no futuro 
(“esse toco será uma semente santa”). Abarca o passado e o futuro. E nos 
diz que, nesse período de tempo, vai acontecer uma intervenção especial 
de Deus, que mudará o rumo da história de Israel. Mas Deus utiliza um 
homem para realizar seus planos: chama Isaías, envia-o para uma missão.

Podemos dividir o capítulo em três partes: 1) visão (1-5)4; 2) purificação 
(6-7); 3) missão (8-13)- Na primeira parte domina o elemento visual; na 
segunda, a ação; na terceira, a audição.

A visão in icial (1-5) sublinha a majestade e soberania de Deus e serve 
de ambientaçào para o que segue. A supremacia de Deus é sublinhada 
através de três contrastes: o primeiro, com Ozias, morto; o rei mortal se 
passa para o rei imortal. Em segundo, com os serafins, que sào descritos 
em detalhe, ao passo que de Deus só se diz que “a orla do seu manto enchia 
o templo”. O terceiro, com Isaías, que se sente impuro diante do Senhor. 
Temos três binômios que sublinham a soberania de Deus (vida-morte, 
invisibilidade-visibilidade, santidade-impureza).

Esta majestade sublime está sintetizada nesse título típico do livro de 
Isaías, “o Santo”-1. Dentro da história das religiões, o título expressa a 
separação infinita de Deus em relação ao mundo e ao mundano, essa 
qualidade que o faz aparecer como “fascinante” e “tremendo” ao mesmo 
tempo6. Agregado a este sentido temos o de santidade moral, afastamento 
do pecado. O primeiro aspecto coincide com a forma como Isaías apresenta 
a Deus; o segundo, com o sentimento do profeta e a sua constatação da 
realidade pecadora do povo.

Os elementos literários utilizados por Isaías nesta primeira parte são os 
típicos das teofanias (tremor, voz, fumaça) e revelam grande habilidade em 
conseguir um ambiente totalmente penetrado por Deus sem chegar a 
descrevê-lo. De Isaías nào podemos dizer, como no caso de Samuel, que 
“não conhecia a Deus”. O texto não sugere nada que a isto se pareça.

4. Atente-se para inclusão entre "vi" e  o  "tenho visto'; entre "o Senhor sentado em seu trono' e "ao rei 
e  Senhor dos exércitos '.

5. Em Is aparece 25 vezes; fora dele, st") 5. Mas é possível que Isaías o tivesse tomado da liturgia do 
templo de Jerusalém (cf. SI 78,41; 89,19). Km Ugarit dava-se ao deus llu o título de "santo' , e aos 
deuses o de “filhos de santos”, cf. W. Schmidt, Wo b a t  d ie  A u ssa^ ejah w e "der H eilig e” ibren  Ursprung 
ZAW 74 < 1962) 62-66.

6. Cf. R. Otto, Lo santo Lo ra c io n a ly  Io irrac ion a l en  la  id ea  d e  Dios (Madrid 1925).



Contudo, neste momento Isaías tem uma experiência nova, diferente, do 
Senhor.

P urificação  (6-7). Baseando-se na queixa de Isaías (“sou um homem 
de lábios impuros”), um serafim purifica os lábios dele, como símbolo de 
purificação da pessoa inteira. Por isso, a conseqüência final não é que Isaías 
já tem os lábios puros, mas sim que “desapareceu a tua culpa, está perdoado 
o teu pecado”. Esta cena serve de transição e prepara Isaías para ser 
escolhido por Deus.

Missão (8-13). De forma quase brusca, estes versos centram de novo a 
nossa atenção na corte divina. O gênero literário utilizado pelo profeta é o 
de “encargo de uma missão difícil”, e convém conhecê-lo em detalhe para 
perceber os matizes do relato de Isaías'. Seus elementos são os seguintes:

-  pergunta do presidente da assembléia (deus ou Gilgamesh);

-  desconcerto dos deuses ante a dificuldade da tarefa;

-  alguém é proposto ou se oferece;

-  outorga da missão;

-  execução.

Em todos os textos que possuímos deste gênero (se não estiverem 
deteriorados), fica claro qual é o problema e a missão confiada: curar o rei 
Kirta, recuperar as tábuas roubadas pelo deus Zú, fazer com que Agga mude 
de opinião, recuperar Bei Marduc do mundo subterrâneo, ir à deusa Belit 
com um encargo, enganar o rei Acab.

Curiosamente, Isaías faz apenas uma leve referência à assembléia divina 
(“Quem irá de nossa parte"?) e omite o tema do desconcerto dos deuses: 
não para diminuir a importância da missão, mas em razão de um conceito 
mais depurado da corte celeste. Todavia, o mais surpreendente é que desde 
o começo não se diz qual é o problema”. Temos, em seguida, um detalhe 
importante: Isaías se oferece sem saber para quê nem para onde será 
mandado. É a disponibilidade absoluta a serviço de Deus9. Mas também é 
interessante que Isaías reconhece a necessidade de ser enviado. Sua resposta 
nào é “irei”, mas “envia-me”.

7 . Sobre este gênero dispomos dos seguintes textos: a epopéia de Kirta, o roubo das tábuas do destino, 
a epopéia de Gilgamésh e Agga. o  ritual para o  sofrimento e  triunfo de Hei Marduc, um conjurador 
da série assíria Maqlú. e o relato sobre Miquéias ben Jemla (lR s 22); cf. H.P. Muller, D ie h im m lische  
R atsivrsam m lung: ZNW 54 (1963) 254-67.

8. Knierim pensa que a coisa está clara sim: a missão do mensageiro consiste em executar a sentença 
de condenação contra o povo. Embora Stcck e J.M. Schmidt a aceitem, Keel a considera "pura fantasia".

9. Contrariamente a Engnell e outros, que nào querem dar valor a este aspecto.



Deus aceita de imediato o auto-oferecimento de Isaías, e lhe indica qual 
será a missão dele -  muito estranha, por certo. Deve proclamar uma ordem 
perentória e realizar uma série de ações que provoquem o endurecimento 
do povo10, para que este não se converta e não seja curado11. Ainda que os 
comentaristas modernos se sintam embaraçados ante esta missão12, temos 
de aceitar o texto em toda a sua dureza. Deus nào quer que o povo se 
converta e se cure neste momento. O que pode ocorrer no futuro, é um 
problema diferente. Isaías dá por suposto que essa situação não é definitiva. 
Por isso pergunta: ‘‘até quando?” Não se trata de uma súplica pedindo uma 
mudança. É simples pergunta sobre a duração da sua tarefa, ao mesmo 
tempo que “uma afirmação magnífica de esperança” (Béguerie).

Omito tratar de muitos outros problemas do capítulo. Interessa-me 
apenas extrair algumas lições sobre o que significa a açào da vocação do 
profeta. Antes de tudo, supõe uma experiência nova de Deus, que provoca 
uma forma diferente de Isaías ver-se a si mesmo, como homem de lábios 
impuros no meio de um povo pecador. E esse contacto com Deus, tão 
pessoal e misterioso, introduz nos planos desconcertantes do Senhor em 
relação a seu povo.

Aqui está a chave para entender esse mundo misterioso dos livros 
proféticos. O importante nào é a pessoa escolhida, sua vida ou seu destino, 
mas a palavra de Deus, a missão que Deus confere. F. isto que deve ficar 
claro e ser proclamado. Nossos intentos de chegar a uma “biografia" sempre 
se chocam com esse muro intransponível ao caráter secundário da pessoa 
em relação à sua missão. Contudo, antes de os redadotes dos livros

10. Tenho consciência dos enormes problemas de interpretação dos versículos 9b-10. Kstnu de acordo 
com Jenni em que 9b não é  uma ameaça nem uma censura, e x o r t a ç ã o  <>u promessa, mas uma ordem 
que provoca o efeito desejado, ainda que o ouvinte não lhe preste atenção; algo similar ao que ocorre 
na conjuração. Na mesma linha já se orientava Gaspar Sánchez no seu comentário a Isaías. Isio quadra 
muito liem com o v. 10. Sobre estes versículos difíceis, que no momento não estão no centro do nosso 
interesse, veja-se J. Alonso Dia/., La cegu era  espiritual c lelpu eblo  en  Is 6 .9s en  re laciõn  con  la  a cc ió n  
d e  Dios: HstKd 34 (1960) 733-9; |. Edwards. Prophetic P aradox. Isa iah  6.9-10: Studia Biblica et 
Theologica 6 < 1976) 48-61; C.A. Evans, Tlte T ex to /Isa ia h  6 .9-10. ZAW 94 (1982) 415-8; F. Hesse, Das 
Verstockungspniblem im AT: BZAW 74 (1955); A. F. Key. The M agical B ackg rou n d  o f  Isa iah  6.9-13'- 

JHL 86 (1967) 198-204; J.M. Schmidt, G edan ken  zum  V erslockungsauftragjesajas: VT 21 (1971) 68-90.
11. É interessante o contraste com o relato de Kirta, sem dúvida conhecido aos leitores de Isaías; nele 

se pnxura alguém capa/ de curar o  rei; aqui se procura alguém capa/ de impedir a cura do povo.
12. Comi i fruio deste desconcerto, registram-se três atitudes: a) modificar o texto, como já fizeram o 

Targum (que interpreta 9b como descrição da cegueira espiritual do povo), os LXX (que mudam os 
imperativos do v. 10 em aoristos, de forma que Deus não provoca o endurecimento, senão que se 
limita a constatá-lo) e os rabinos (que desligam 10b do que antecede e o interpretam como promessa, 
não como ameaça: "mas se converterá ou o curarei ; b) suavizar a interpretação do texto, referindo-o 
só ao Reino Norte (Engnell), ou fazendo alusão à gramática hebraica e ao estilo enfático dos orientais 
(Condamin. 1’enna); c) considerar que os versículos 9b -10 não contêm a missão confiada ao profeta, 
mas o resultado da sua atividade (Alonso Díaz, Hesse. Hoffmann, Montagnini. Muller, Steck. 
Vermeylen, etc.).



levantarem esse muro, os próprios profetas construíram seus cimentos ao 
contar a sua experiência originária cie Deus.

1.2. J e r e m ia s  (Jr  l ,4 - 1 0 ) Xi

Também neste caso, o gênero literário é importante para avaliar 
adequadamente o texto. Segundo Habel, o relato da vocação de Jeremias 
segue o esquema do de Gedeào14, no qual se detectam seis elementos: a) 
encontro com Deus (Jz 6,llb-12a); b) discurso introdutório (12b-13); c) 
ordem, com os verbos técnicos “ir” e “enviar”; d) objeção do enviado (15); 
e) palavras de alento, com a fórmula “eu estarei contigo" ( 16); f) sinal da 
eleição divina (17).

Este mesmo esquema dá-se na vocação de Jeremias, com a pequena 
variante de que a objeção precede à ordem, coisa compreensível, já que a 
ordem aparece implicitamente no discurso introdutório quando Deus diz: 
“chamar-te-ei profeta das nações”.

Encontro com  Deus (4). Chama a atenção o caráter tão diferente em 
relação a outras vocações. Enquanto Isaías contempla o trono de Deus 
rodeado de serafins, e Ezequiel descreve uma estranha teofania, Jeremias 
se limita a dizer: “recebi a palavra do Senhor". Esta é a única coisa decisiva 
para toda a vida dele. O lugar, e também o modo, são secundários. O peso 
todo recai sobre esta palavra que é comunicada ao homem.

Discurso introciutório(5). A idéia principal encontra-se no final do verso: 
“chamar-te-ei profeta dos povos”. Mas esta decisão de Deus é muito antiga. 
Não acontece em um momento nem se baseia em um oferecimento pessoal 
do homem, como ocorre em Isaías. Deus pensa em Jeremias antes de este 
nascer. O que mais o texto enfatiza é a ação de Deus (três verbos na primeira 
pessoa: te formei, te escolhi, te consagrei) e o sujeito que se beneficia dessa

13. O comentário de S. Herrmann a Jeremias Cem vias de publicação na série BK) dedica quase três 
páginas ii bibliografia sobre o  primeiro capítulo do livro. Assinalo alguns dos títulos mais importantes 
sobre a vwaçào: P.E. Broughton. The C all o f  Jerem iah . The Relation o fD t 18 ,9-22 Io the C all a n d  Life 
o fJe r em ia h  ABR 6 (1 9 5 8 ) 39-46; K. Budde. C ber d a s  erste Kapitel des B uches Je r em ia :  JBL 40 (1921) 
23-37; U. Devescovi, La tv c a z io n e  d i G erem ia  a lia  m issione pro fética . Bil>Or 3 (1961) 6-21: F. Garcia 
López, E led ion -i o ca tion  d  Israel et d e  Jér ém ie : D eutéronom e  171 e l Jé r ém ie  1: VT 35 (1985) 1-12; A. 
Garcia Moreno, La ix icación  d e  Jerem ias : EstBíb 27 (1968) 49-60; K. Gouders, Die B em fu iift des  
Propheten Jerem ia . BiLe 12 (1971) 162-86; A.H.J. Gunneweg, O rdin a lion sfirm u lar o d er  Bem fungs- 
bericht in Jer em ia  1, em Fs. E. Bentz (1967) 91-98; H. Michaud, La m ea tion  du  p ro p h è led e s  nations, 
ém H om m age à  W. Vischer (1960) 157-64; L. Schmidt, D ie Berufung Jerem ias. ThViat 13 (1975/76) 
186-210.

14. Cf. N. Ilabel, The Form a n d  Signijicance t f  the Call Narralúvs ZAW 77 (1965) 297-323. Distingue dois 
tipos de relatos; o representado por Gedeào, Moisés. Jeremias, e o representado por Isaías e  Kzequiel.



ação de Deus (quatro vezes a forma pronominal “te”). Todavia, no final 
quebra-se a relação eu-tu para abrir-se aos outros, a todos os povos. 
Jeremias, que foi com freqüência definido como o profeta da intimidade, 
nos diz desde o princípio que nào foi eleito para “gozar de Deus”, mas para 
entregar-se aos outros. E a modalidade dessa entrega será a de um profeta, 
a de uma pessoa que fala em nome de Deus.

O bjeção(6). A ação divina segue a reação humana. Jeremias sente medo, 
não por encontrar-se diante do Deus santo, como Isaías, mas pela grandeza 
da sua missão, para a qual se considera inapto. Como Moisés, alega que 
não sabe falar, e acrescenta um argumento de mais peso, sua idade tão 
jovem.

Ordem  (7). Mas Deus não aceita a objeçào dele, pois não se preocupa 
com os valores ou qualidades dos seus mensageiros. A ordem inclui quatro 
verbos fundamentais para a concepção do profeta: “enviar” e “confiar uma 
ordem”, da parte de Deus; “ir" e “falar”, da parte do homem. Os quatro se 
correspondem em duplas: enviar-ir, confiar uma ordem-falar. Esta experiên
cia é básica em Jeremias, que repetidas vezes acusará os falsos profetas de 
que Deus nào os enviou nem lhes deu uma ordem (cf. 14,14). Ao expor 
sua objeção, Jeremias havia ficado no seu problema pessoal, prescindindo 
dos interesses de Deus e das necessidades alheias. Agora o Senhor res
tabelece a relação eu-tu-eles, a única que justifica uma vocação.

Palavras de alento  (8), com a fórmula típica “eu estarei contigo”. O 
versículo revela um dado muito importante: o problema de Jeremias não 
radica em suas qualidades oratórias nem na sua juventude, mas em seu 
medo; não um medo da mensagem, mas das pessoas. Poderíamos pensar 
que se trata apenas de fórmulas fabricadas, porém o resto do livro demonstra 
que este foi um dos grandes problemas do profeta durante toda a sua vida.

Sinal (9-10). Insere-se perfeitamente no contexto. Tudo o que precede 
está centrado no tema da palavra e do falar. Por isso Deus toca a boca15 e 
coloca as suas palavras nela. Com esta última expressão -  que é uma fórmula 
fabricada, como demonstram os casos de Balaào e Elias -  se referenda a 
autoridade do profeta, ao sublinhar que a sua mensagem não é invenção 
humana, mas palavra do Senhor. No v. 10, as conseqüências da atividade 
de Jeremias se expressam com seis verbos; dois deles (destruir e demolir) 
quebram o ritmo, o paralelismo das aliteraçòes. Muitos autores pensam que 
eles foram acrescentados aqui por influência de textos paralelos (18,7; 24,6;

15. Nota-se uma diferença clara em relação ao sinal recebido por Isaías; também a ele se lhe tocam os 
lábios, mas trata-se de um rito de purificação.



31,28)16. Em qualquer caso, a missão de Jeremias implica a destruição do 
antigo e a criação de algo novo. Não é uma vocação para o imobilismo, 
para conservar o anterior. Em uma época de crise, Deus vai pronunciar uma 
palavra importante, que não cabe em moldes antigos.

As diferenças em relação ao relato de Isaías sào notáveis. Algumas delas 
foram por nós indicadas de passagem. O conjunto apresenta-se totalmente 
diferente. O conceito de intimidade é mais acentuado do que o de serviço, 
típico de Isaías. Contudo, há coincidências fundamentais. Tudo está em 
função da palavra que se deve transmitir ao povo, palavra de condenação 
e de esperança, que se chocará inevitavelmente com as expectativas dos 
contemporâneos. Por outro lado, Jeremias também descobre aspectos novos 
de Deus, inesperados talvez para ele, que condicionarão toda a sua vida. 
Sobretudo, esse aspecto do Deus que o obriga a aceitar um destino que nào 
o atrai. Veremos mais adiante o que isto supôs para Jeremias.

1.3 Ezequiel (Ez l - 3 )u

Neste caso, o relato de vocação está tào carregado de acréscimos 
posteriores (especialmente na visão do c. 1), que as árvores nào deixam 
enxergar o bosque. No fundo, a estrutura é mais simples do que parece. A 
primeira parte é formada por uma visão (c. 1), a segunda por um discurso 
de Deus (c. 2-3). A visão insere-se na linha da de Isaías, ainda que com 
características peculiares, já que Ezequiel se abalança a descrever “a 
aparência visível da Glória de Deus” (1,28). Uma coisa grandiosa, que faz 
com que o escolhido caia com o rosto em terra. Depois de ser erguido pelo 
espírito (2,1-2), começa o discurso divino. O fato de repetir-se sete vezes a 
fórmula “filho de Adão” poderia animar-nos a dividir o relato em sete 
secçòes (2,3-5/6-7/8-10/3,1-2/3/4-9/10-11). Todavia, elas são muito despro
porcionais e nào podemos levar em conta só este critério. O todo fica mais

16. Assim Volz, Rudolph, Vogt, Weiser, Steinmann, etc. Nõtscher nega-se a suprimi-los, e Penna pensa 
ser possível mantê-los para salientar a missão destruidora do profeta. É difícil decidir-se, embora a 
eliminarão desses dois verbos permita um equilíbrio perfeito entre a missão destrutiva (arrancar e 
arrasar) e construtiva (edificar e  plantar).

17. Ezequiel é o  “irmão pobre” entre os grandes profetas, pelo menos no que diz respeito à bibliografia 
sobre a sua vocação. No máximo os comentaristas se têm preocupado com questões insignificantes. 
Kntre os escassos títulos, veja-se: A. Colunga, L av ocac ión  d e i p ro feta  Ezequiel: EstBíb 1 (1942) 121-66; 
G.R. Driver, Ezekiels in au g u ra l Vision: VT 1 (1951) 60-2. M. Greenberg, The Use o f  A ncient Versions 
fo r ln te ip retin g  the H ebrew  Text. E z 2 ,1 -3 ,1 1 • SVT XXIX (Leiden 1977) 131-48; C.B. Houk, A statistical 
linguúnic study o f  E zequ iel 1 ,4-3.11: ZAW 93 (1981) 76-85; J. Lust, Een visioen voor volw assenen m el 
vnorbehoudCEz 1-3}. ColVIaamTs 22(1976) 432-48; O. Prcxksch, D ie Berufungsi ision H ezekiels: BZAW 
34 (1920) 141-9: A.D. York, E zekiel I: in au gu ral a n d  restoration visions': VT 27 (1977) 82-98; E. Vogt, 
U ntersuchungen zu m  B uch  Ezechiel. AnB 95 (Roma 1981) 1-37.



homogêneo se mantivermos como episódio central a ação simbólica de 
comer o volume cheio de elegias, lamentos e ais. Temos então cinco secçòes 
(2,3-5; 6-7; 2,8-33; 3,4-9; 10-11).

A primeira (2,3-5) volta a situar-nos diante dos protagonistas típicos da 
vocação profética: Deus, o eleito, o povo. A ação de Deus concretiza-se no 
verbo “enviar”, e a do profeta em proclamar: “isto diz o Senhor”. Mas a força 
recai no povo, apresentado como rebelde desde tempos antigos e até agora. 
A palavra de Deus deverá chegar a ele, “ouçam-te ou não”. Não é um 
começo muito promissor para Ezequiel.

Precisamente por isso, a segunda secção (2,6-7) procura afugentar do 
profeta o sentimento de medo. Três vezes repete-se a fórmula “não tenhas 
medo” e também encontramos “não te acovardes”. Reaparece no final a 
idéia de que Israel é Casa Rebelde.

Ao contrário do povo, Ezequiel não deve rebelar-se diante da palavra 
de Deus, mas aceitá-la, comê-la, devorá-la. Este é o tema da secção central 
(2,8-3,3), na qual o profeta come o volume cheio de elegias, lamentos e 
ais. O que parecia claro nas secçòes anteriores, converte-se agora em 
evidência. A mensagem de Ezequiel será dura, amarga, mas para ele, 
compenetrado com a vontade de Deus, resulta na boca “doce como o mel”.

A secção quarta (3,4-9) desenvolve os temas das duas primeiras: a 
rebeldia de Israel e a fortaleza que Deus concede ao profeta para que nào 
tenha medo dos seus ouvintes.

A última (3,10-11) contém um curioso encargo de escutar atentamente 
e aprender de cor todas as palavras que Deus lhe disser. Como o discípulo 
que está atento ao que diz o seu mestre, para poder repeti-lo. Nesta última 
parte, formando inclusão com a primeira, reaparece a frase: “dize-lhes: isto 
diz o Senhor, ouçam-te ou não".

Como final do relato (3,12-15), Ezequiel é arrebatado pelo espírito 
enquanto ouve atrás de si o estrondo que a Glória de Deus forma ao 
elevar-se do seu lugar. “O espírito me agarrou e me arrebatou, e parti 
decidido e excitado, enquanto a mào do Senhor me empurrava. Cheguei 
aos deportados do Tel Abib, lugar onde viviam, e fiquei ali sete dias abatido 
no meio deles” (3,14-15). Em poucas linhas Ezequiel conseguiu transmitir 
inclusive o desgaste físico e psíquico produzido pela tremenda experiência 
de Deus.

Mas é evidente que o relato não está centrado em aspectos psicológicos 
nem biográficos. Está presente algo mais importante: a palavra de Deus tem 
de chegar a Israel, embora este nunca tenha tido nem tenha vontade de 
ouvi-la. O conteúdo desta palavra é secundário, o importante é o fato de



Deus falar. Sem dúvida, a secção central sublinha que o conteúdo será 
trágico. Mas a primeira e última parte acentuam que a missão capital do 
profeta consiste em dizer: “isto diz o Senhor”, sem explicitar o que seguirá 
a essa fórmula. O livro demonstrará que essa palavra divina tem também, 
mais adiante, um imenso conteúdo de consolo e esperança.

Por outro lado, ninguém como Ezequiel para expor o absurdo da 
vocação profética. “A Casa de Israel não vai querer dar-te atenção, porque 
não querem dar atenção a mim” (3,7). O que esta frase deixa entrever não 
é uma missão difícil, mas uma missão absurda, condenada de antemão ao 
fracasso. Nem sequer temos esse “até quando?” de Isaías, que supõe uma 
porta aberta para a esperança. Que sentido tem então a vocação dessas 
pessoas? Penso que a chave se encontra na secção primeira: “saberão que 
há um profeta no meio deles” (2,5). Ainda que nào lhe dêem atenção, ainda 
que o considerem simplesmente como “uma canção suave, bem cantada ao 
som de instrumentos de corda” (33,32), através dele Deus continuou em 
contato com o seu povo, proclamou a sua palavra.

1.4. Vocação e experiência de Deus

O momento da vocação supõe uma experiência de Deus, uma descoberta 
que marca a existência do profeta. Embora hoje costumemos sublinhar as raízes 
teológicas e culturais destes personagens, não podemos esquecer que neles 
ocorre algo novo. Sua envergadura gigantesca nào se explica como simples 
resultado de alguns elementos prévios. Mas Deus nào irrompe na vida deles 
somente no princípio. Vão descobrindo a Deus dia por dia, e assim se 
completa essa imagem inesgotável do Santo ou da Glória de Deus.

Neste aprofundamento da experiência e do conhecimento de Deus 
desempenham um papel essencial alguns relatos referentes à vida familiar 
deles, que geralmente catalogamos como “ações simbólicas”. Em grande 
parte, são isto. Mas muitas vezes o que pretendem nào é visualizar ou 
simbolizar a mensagem do profeta, mas ajudá-lo a descobrir aspectos 
imprevisíveis de Deus ou de seus planos. Omito agora este tema porque o 
tratarei no capítulo sobre as ações simbólicas.

Também em certas visòes significam uma experiência nova de Deus. O 
caso mais típico é o de Amós, que vai sofrendo através delas uma autêntica 
evolução espiritual. Desde um primeiro momento, em que apenas nota a 
pequenez do povo e intercede para que Deus não castigue, até o conven
cimento de que nào cabe outra solução diferente da que o Senhor propõe. 
As visòes transformarão também Ezequiel, fazendo-o passar de profeta de 
condenação e ameaça para profeta de esperança e consolo.



E também a vida diária, como vimos, ajuda a descobrir a Deus. Às vezes 
descobrimo-lo no rosto do pobre escravizado, e o Senhor adquire toda a 
força do Deus da justiça. Outras vezes, nos acontecimentos turbulentos do 
presente, e Deus se mostra como o senhor da história. Efetivamente, cada 
palavra que o profeta deve transmitir supõe algo novo, nào somente para 
o povo, mas também para ele.

2. Coação e crise

A vocaçào e a experiência ininterrupta de Deus supõe em certos casos 
uma coação para o profeta. Assim o experimenta Jeremias, que se rebela 
contra essa vocaçào e missão. Isaías e Ezequiel aceitam-na com prazer, mas 
a tarefa que lhes é confiada não tem humanamente nada de atrativo. O 
exemplo de Samuel apresenta este aspecto de forma programática para toda 
a profecia. Ainda menino, deve transmitir ao sacerdote Eli, com quem se 
criou desde pequeno, a condenação pessoal dele e a dos seus filhos (ISm 
3). Com razão diz o narrador que, na manhã do dia seguinte, Samuel “não 
se atrevia a contar a Eli a visão” (v. 16). Em outros casos, Deus muda a 
orientação da vida do profeta, arranca-o da sua atividade normal, como 
acontece com Amós (7,l4s) e com Eliseu (lRs 19,19-21).

Mas a coaçào de Deus é “o raio que não cessa”. Não se reduz a um 
momento isolado, inicial, senào que se prolonga pela vida toda e abarca os 
mais diversos aspectos da existência do profeta. Vimos isto no segundo 
item, onde a vida mais íntima do profeta é posta a serviço da mensagem 
que deve proclamar.

Onde talvez isto se torne mais manifesto é na ação simbólica realizada 
por Ezequiel por motivo da morte da sua esposa (24,15-24). “Filho de Adão, 
vou arrebatar-te repentinamente o encanto dos teus olhos; não chores nem 
entres em luto, aflige-te em silêncio como um morto, sem entrar em luto; 
amarra-te o turbante e calça as sandálias; não te cubras o rosto nem comas 
o pão do luto. Feia tarde morreu minha mulher, e na manhã seguinte fiz o 
que me havia mandado”. A atitude de Ezequiel é tão desconcertante, tão 
contrária às normas de conduta habituais, que não tarda em surgira pergunta 
das pessoas: “Queres explicar-nos o que anuncia aquilo que estás fazendo?” 
E a resposta oferece a explicação: o povo perderá o templo, “o encanto dos 
vossos olhos, o tesouro das vossas almas”, perderá seus filhos e filhas, e 
também não poderá entrar em luto. “Ezequiel vos servirá de sinal: fareis o 
mesmo que ele fez”.

Toda a vida do profeta está sob a coaçào de Deus, não lhe sobra sequer 
um reduto mínimo em que refugiar-se, “longe do olhar do Senhor”. Em nível



literário, expressou isto de forma esplêndida, com magistral ironia, o autor 
do livro de Jonas. Nem no porão do navio nem no fundo do oceano 
consegue libertar-se da palavra de Deus que o envia a Nínive, para em 
seguida arrepender-se da sua ameaça. Muitos quilômetros e muito risco para 
nada. Não estranha que a relação dele com Deus atravesse momentos de 
profunda crise.

Que o profeta pode entrar em crise devido à dureza da sua missão, fica 
claro no relato da fuga de Elias para o monte Horeb, quando chega a pedir: 
“Basta, Senhor, tira-me a vida!” (lRs 19,4). O mesmo acontece com Jeremias. 
É provável que quase nenhum comentarista atual se atrevesse a endossar 
as palavras de Gerhard von Rad, de que as confissões “só têm em comum 
o fato de não se apresentarem como palavras de Deus aos homens, senão 
que constituem uma sedimentação do diálogo do coração consigo mesmo 
e com Deus”18. Hoje tende-se a subvalorizar ou até negar os aspectos 
psicológicos e biográficos nestes textos19. Todavia, embora os devamos ler 
também como “pregação” ao povo, como reflexo de uma experiência de 
Israel “e da nossa própria experiência”, ajudam-nos enormemente a com
preender o que passou pelo coração deste profeta. Esta leitura, que não 
exclui as outras, é a que proponho a seguir.

Podemos ler todos esses textos do ponto de vista da vocação e missão 
do profeta. Mesmo quando parecem levantar um problema puramente 
teológico (12,1-5), terminam com uma referência à atitude de Jeremias
(12,5). A maior parte trata das dificuldades externas que encontra no 
exercício da sua tarefa (11,18-23; 17,14-18; 18,18-23; 20,10-13), e três vezes 
estão particularmente centrados na própria vocação (15,10-21; 20,7-9; 
20,14-18), revelando-nos o descontentamento do profeta em um aprofun
damento cada vez maior do tema: no início pensa que a culpa do seu 
fracasso é somente dos homens (11,18-23), em seguida atribui-a aos homens

18. Teologia d e i Antiguo Testamento. II, 251.
19- A história da investigação sobro as confissões dc-Jeremias está liem resumida em A.R. Diamond, The 

Confessions o f  Je r em ia h  in Context. JSOT Sup 45 (Sheffield 1987) nas p. 11-16. Kntre os principais 
estudos figuram os de W. Haumjjartner, D ie K lageg ed ich ted esJerem ia : HZAYi' 32 (Giessen 1917); G.M. 
Behler, Les con fessions d e  J ér ém ie  (Tournai 1959); J. Bright, Jerem iah 's Com plaints Liturgy. o r  
Expressions o f  P erson al Dútress.'. em I. Durham / J.R. Porter (eds ), P roclam ation  a n d  P resence  
(Londres 1970) 189-214; HD. Hubmann, U ntersuchungen zu  den  K onfessionen J e r  1 1 .1 8 -1 2 .2  u n d  
Jerem u t 15.10-21. Krli 30 (Würzburg 1978); N. Ittmann, D ie K onfessionen Jerem ias: WMANT 54 (1981); 
J . Leclercq. Les “confessions" d e  Jérém ie. em Êtudes su r les prophètes d  lsraèH  Paris 1954) 111-45; H. 
Mottu, Les con fessions ' d e  Jérém ie. U neprotestation con tre  Ut so u ffr a n c e (G m ç b n  1985); T. Polk. The 
Prophetic Persona. J e r em ia h  a n d  lh e Latiguage o f  th eS e lf  JSOT Sup 32 (Sheffield 1984); G. von Rad, 
Die Konfessionen Jerem ias. KvTh 3 (1936) 265-76 ( -  Las con fesion es d e  Jerem ias, em Estúdios so b re  et 
Antiguo Testam ento  IS-jlamanca 1975] 461-71); H.G. von Reventlow, Liturgie an d p ro p h etisch es  Ich  
bei J e r em ia  (Gütersloh 1963); J. Vermeylen, Essai d e  R edaktionsgeschicbte d es  "confessions d e J é r é m ie ”. 
em Le lirre d e  Jérém ie, 239-70.



e a Deus (15,10-21), e mais tarde só a Deus (20,7-9); por último, em um 
momento de pleno desespero, amaldiçoa a vida como única culpada 
(20,14-18). Fixar-nos-emos apenas nesses quatro textos, que são suficientes 
para compreender os demais.

-  A oposição dos hom ens  (11,18-12,6)20. As circunstâncias são bastante 
claras: os habitantes de Anatot, pátria de Jeremias, conspiram contra ele
(12,6) e tentam matá-lo (11,19b.21) porque ele profetiza em nome do Senhor 
(21). Não temos condição de concretizar mais a que se referem; quiçá esteja 
relacionado com o discurso do templo (7,1-15) ou com outras críticas do 
profeta à instituição oficial. Nesta “confissão” é interessante anotar dois 
detalhes: a) todas as dificuldades vêm dos homens; b) Deus parece estar 
plenamente do lado do profeta; é ele quem lhe revela os planos homicidas 
(18), quem atende ao desejo de vingança dele (20b), prometendo um castigo 
exemplar (22-23), quem lhe dá ânimo (12,5). Estes dois aspectos situam 
Jeremias em um marco bem tradicional, semelhante ao dos salmos de 
lamentação individuais: o inocente perseguido será vingado por Deus. O 
grande contraste com a atitude de Deus nos textos posteriores insinua que 
deve ser a primeira das confissões e que ao profeta fica um longo caminho 
a percorrer antes de captar a fundo os planos de Deus.

-  A oposição dos hom ens e  o aban d on o  p o r  parte  d e Deus (15,10-21 )21. 
Esta confissão divide-se facilmente em duas secçòes: a) lamentação do 
profeta (10-11.15-18); b) resposta de Deus (19-21). As palavra de Jeremias 
avançam com uma tríplice acusação: à sua mãe, por tê-lo gerado homem 
de litígios e contendas; aos seus ouvintes, porque o amaldiçoam e perse
guem; a Deus, porque o abandonou como “um arroio de águas inconstan
tes”. Estas duas últimas acusações são as que o texto mais desenvolve.

Da mesma forma que nos outros casos, Jeremias sublinha a sua 
inocência diante de Deus e dos homens. Quanto a Deus, serviu-o fielmente 
(10), devorou com prazer as suas palavras (16), seguiu-o à solidão (17). 
Quanto aos homens, não lhes deve nada (10b); pelo contrário, intercedeu 
pelos seus inimigos (11). Contudo, esta inocência e lealdade ficam sem 
resposta: os homens o perseguem, Deus o abandona. É uma experiência

20. Os comentaristas estão de acordo cm que 12,6 pertence a esta passagem, e  quase todos o situam 
entre os versículos 18 e 19, colocando o  fim da confissão em 11,23. Hubmann considera esta confissão 
formada pelas passagens 11,18-23 + 12,1-6. às quais o redator final teria acrescentado os versículos
11,21 e 12,6. Realmente, estes versos parecem destinados a explicar ao leitor as circunstâncias da 
passagem. A teoria dele apresenta a vantagem de não fazer hipotéticas mudanças de versículos. 
Seguindo-se a interpretação dele, o  sentido de 11,18-12,6 apresenta-se mais coerente.

21. Devemos suprimir o  v. 12, totalmente incompreensível, e 13-14. quase idênticos a 17.3-4, onde têm 
sentido, ao passo que aqui estorvam.



trágica, que contrasta com os tempos iniciais, quando as palavras do Senhor 
“eram meu gozo e a alegria do meu coração”. Agora fica apenas uma chaga 
crônica, uma ferida incurável. Este texto supera 11,18-23. A culpa pela sua 
situação, não a atribui só aos homens, mas também a Deus. O profeta 
sente-se sem forças para resistir e pede uma mudança radical: que Deus 
reapareça e os inimigos desapareçam (15).

Efetivamente, Deus reaparece. Mas esta vez nào se situa no mesmo 
plano de Jeremias. Não vem consolá-lo nem vingá-lo, mas acusá-lo. O 
Senhor não aceita a atitude dele, porque Jeremias confunde o precioso com 
a escória. Só admite um tipo de gozo e alegria, um tipo de presença de 
Deus, uma forma de exercer o seu ministério, uma atitude dos seus ouvintes. 
No fundo, preocupa-se mais com a sua situação pessoal, sentir-se à vontade 
(a escória), do que com a mensagem de Deus (o precioso). Por isso deve 
converter-se. Se o fizer, Deus lhe promete uma coisa: continuará a serviço 
dele, continuará a ser a boca de Deus. É uma promessa paradoxal, já que, 
ao renovar a vocação, Deus renova as perseguições e dificuldades. Os 
inimigos continuarão lutando contra Jeremias (20). Mas basta-lhe saber que 
Deus não é um “arroio inconstante”, mas se mantém ao lado dele -  com 
uma presença misteriosa, muito diferente da que o profeta quer -  para 
libertá-lo e salvá-lo.

Esta confissão já ultrapassa o marco tradicional. Em primeiro lugar, 
porque o profeta não se limita a acusar os homens; em segundo, porque 
Deus nào responde prometendo vingança, mas convidando à conversão. A 
experiência espiritual de Jeremias é mais profunda, mas ainda tem passos 
a dar.

-  O engano d e  Deus (20,7-9)“ . Jeremias analisa a sua vocação, as 
conseqüências que esta lhe acarretou, e a sua atitude frente a ela. Começa 
com uma metáfora duríssima: compara-se a uma moça inocente e ingênua. 
Em vez de respeitar a ingenuidade dela, Deus aproveitou-se dela, “seduzin
do-a”, “forçando-a”, “violando-a”. À semelhança da moça violada, Jeremias 
em seguida só depara com os risos e as zombarias dos outros (7b), carrega 
o peso da desonra (8b).

22. 20,7-18 divide-se facilmente em três secçòes: 7-9.10-13.H-18. Os comentaristas nào estão de acordo 
sobre se se trata de uma unidade (Kõbcrlc. Rudolph). de duas <7-13.14-18: Weiser), ou de três 
(Nòtscher). Penso que s lo  [rês unidades independentes, com colocações diferentes: a central (10-13) 
\ ai na linha mais clássica e tradicional de 11.18-23: talvez lenha sido inserida aqui por causa do verbo 
"seduzir" (10b), que também aparece em ?a, ou para mitigar um pouco a dureza das duas outras 
secçòes.



À primeira vista pode parecer que Jeremias não se queixa da sua 
vocaçào, mas da mensagem que Deus lhe confiou: denunciar a “violência” 
e a “opressão”. Mas estes termos são típicos da denúncia profética23. Vocação 
e mensagem vâo de màos dadas. Jeremias sabe disto. Por essa razão protesta 
pelo fato de Deus tê-lo escolhido, e também por isso a sua tentação contínua 
(m e dizia, com sentido interativo) é esquecer-se dele e não falar mais em 
nome dele. Mas nào consegue. Deus, que aparentemente se cala, é no 
interior dele um fogo devorador impossível de ser contido. O profeta não 
é mais um rapaz ingênuo, mas Deus continua seduzindo-o, forçando-o e 
violando-o até que ele acabe transmitindo a sua palavra.

Na experiência espiritual de Jeremias, a atitude de Deus representa um 
novo passo adiante. Nào se coloca mais ao nível do profeta, nem o critica. 
Nem sequer lhe fala de fora. É apenas uma palavra escondida, interior, 
“encerrada nos ossos”24.

-  M aldição d a  vida  (20,14-18). Esta confissão é a mais dura de todas e 
representa o ponto final do processo que vimos recordando. Agora Jeremias 
não se fixa mais em Deus nem nos homens. Fecha-se em si mesmo, no 
absurdo da sua existência, “para passar trabalhos e fadigas e terminar os 
meus dias derrotado” (18). A única solução que lhe sobra é amaldiçoar e 
desejar para si a morte desde o próprio dia do seu nascimento. O texto é 
bem claro, os comentários só servem para trivializá-lo. Mas note-se que a 
experiência toda termina no silêncio de Deus. Este já nem sequer lhe fala 
interiormente; não há consolo, repreensão nem coação. Entretanto, sabemos 
uma coisa: que a palavra do Senhor continuou chegando a Jeremias, e que 
este continuou proclamando a mensagem dele.

Em sua linha de experiência individual, von Rad comenta: “O mistério 
de Jeremias continua sendo este: como é que um homem cuja missão se 
havia tornado para ele tão problemática, com uma profissão que o destro
çava, profissão essa que fora aceita com uma obediência que parecia 
sobre-humana, percorreu o seu caminho até o fim, abandonado por Deus? 
Em momento algum ocorreu-lhe que esse seu sofrimento de mediador 
pudesse ter sentido diante de Deus. E o mistério de Deus é ter ele conduzido 
a vida do seu mensageiro mais fiel através de uma noite tão assustadora e, 
segundo todas as probabilidades, deixá-lo destruir-se nela”25.

23. Cf. 6,7; Am 3,10; Hab 1,3; Kz 45,9.
24. Ksta frase pode traduzir-se: "ela (a palav ra) era em minhas entranhas um fogo ardente", ou "Ele (Deus) 

era em meu interior...". Para d primeira possibilidade, veja-se 23,29; para a segunda. Dt 4.24; 9,3.
25. Teologia d ei Antiguo Testamento. II, 257.



Penso que von Rad vê as coisas de maneira excessivamente negativa. 
Nào nego que a experiência de Jeremias fosse tremendamente trágica. Mas 
o livro oferece um dado revelador para compreender que Deus não o 
abandonou nem deixou que ele se autodestruísse na sua missão. Esta chave 
encontra-se no c. 45, quando Baruc atravessa uma crise semelhante e se 
queixa de que “o Senhor acrescenta penas à minha dor”. Através de uma 
breve comparação, Jeremias transmite-lhe um oráculo que parece refletir a 
lição que ele mesmo teve de aprender ao longo da sua vida. Em um 
momento em que Deus arranca o que plantou, destrói o que construiu (clara 
referência ao fim do Reino Sul, à queda de Jerusalém e à deportação futura 
para a Babilônia), Baruc nào pode pedir milagres para si. Deve inserir seu 
destino nos planos de Deus, compartilhar os sentimentos divinos e conten
tar-se em salvar a sua vida “como um despojo".

Não sabemos se algo parecido aconteceu a Amós, Oséias, Isaías e aos 
outros profetas. Não seria nada de estranho. Mas nào devemos montar 
teorias sobre o que desconhecemos. A única coisa indiscutível é que nestes 
homens se deu uma profunda experiência de Deus, que eles mesmos 
tiveram dificuldade em expressar e que nós só podemos intuir. O importante 
nào era o gozo pessoal ou o conhecimento íntimo de Deus. Era uma 
experiência com vistas à missão, na qual sempre ocupa um lugar capital o 
povo, por mais pecador e obcecado que seja.



0 PROFETA E A SOCIEDADE

Vimos no capítulo anterior que a vocação estabelece uma relação 
eu-tu-eles. O profeta não é eleito para gozar de Deus, mas para cumprir 
uma missão em relação ao povo1. Mais adiante veremos de que maneira a 
cumpre, e em que aspectos da vida social ele intervém. Agora vamos 
fixar-nos na relação tão ambivalente do profeta com o mundo que o rodeia.

Uma visão simplista do problema nos levaria a pensar que a relação é 
só de oposição. Sabemos das muitas dificuldades e perseguições que os 
profetas sofreram ao longo da sua vida, provenientes de todos os segmentos 
sociais. Todavia, é falso pensar que o profeta só encontra a oposição da 
sociedade. Também encontra nela, pelo menos em certos grupos, um ponto 
de apoio que possibilita a sua missão. Como acentuam os estudos recentes 
sobre a função social do profeta, para que exista um mediador é preciso 
que haja um grupo, amplo ou reduzido, que aceita a mediação dele. No 
presente capítulo vamos estudar o aporte da sociedade ao profeta e a 
oposição que este encontra por parte de certos agrupamentos.

X. Ao cumprir esta missão, o  profeta desempenha uma função na sociedade. Sobre esie tema tem-se 
falado muito desde Max Welxrr até os nossos dias, com enfoques bem diferentes e  resultados opostos. 
Nào entusiasma aplicar teorias sociológicas modernas (que mudam tão rapidamente) a fatos e  pessoas 
sobre os quais às vezes possuímos muito poucos dados. Considero mais científico que o leitor tire a 
conclusão de que o profeta desempenha uma função muito importante na sociedade, sem saber 
concretizá-la em demasia. A antiga opinião dc Gunkel. que os apresentava como "mensageiros de 
Javé". continua sendo a mais válida, embora exija certas correções. Em qualquer hipótese, não parece 
adequado afirmar que a função deles era a de um empregado ou oficial do culto, ou um proclamador 
da lei. Nesta linha orientam-se os estudos de H. Graf von Revendow, P ropbetenam t u n d  M itlleraml: 
ZTK 58(1961)269-84; ld., Das A mt des Propbeten  bei A mos (Gõttingen 1962); ld.. W ãcbter ü ber Israel. 
E zech iel u n d  se in e Tradition. BZAW 82 (Berlim 1962); ld., Liturgie u n d p rop betiscbes Icb  Ik í  Je r em ia  
(Gütersloh 1963). Veja-se a resposta de H. Gross. G ab  es  in  Israel e in  "Propbetiscbes Amt '?\ Analecia 
Lovaniensia Biblica et Orientalia, Ser. IV, Fase. 17 (1965) 1-17); e  a posição de R.E. Clements nos 
capítulos 2-4 de P ropbecy  a n d  Tradition  (Oxford 1975). Tamlx}tn não suscita muito entusiasmo a 
opinião de Ballzer que os apresenta como 'vi/ires1’ de Deus: cf. K. Baltxer, C onsideratiom  Regarding  
tbe  O ffice a n d  Calling o f  tbe  Prophet. HTR 61 (1968) 567-81 e sua obra posterior Die B iograpb ie d er  
Propbeten  (Neukirchen 1975).



Certas apresentações dos profetas, com forte influência de Wellhausen, 
sofrem de uma insistência exagerada na experiência pessoal de Deus, como 
se o profeta partisse do zero e tudo fosse formando na sua intimidade. A 
propósito de Amós escreveu Humbert: “Um dia encontrou na sua consciên
cia uma vontade superior e idêntica ao bem, que se revelou antes de tudo 
como Deus da justiça”2. O que é anterior não conta. Nem a educação 
recebida na família ou no meio do povo, nem o provérbio aprendido desde 
criança, que exorta à justiça e à bondade, nem o culto, que exorta a ser fiel 
a Deus. Isto nào é negado expressamente, mas nào é valorizado de forma 
adequada. Nào estranha que em anos posteriores tenha ocorrido uma forte 
reação contra esta forma de entender os profetas. A experiência de Deus é 
fundamental, traz uma visão totalmente nova do mundo e das relações com 
ele. Mas essa experiência insere-se em dados prévios à da sociedade em 
que os profetas vivem.

1.1. T rad ições  e  v e rd a d es ’

Dentro desse aporte são essenciais para o profeta as tradições e verdades 
religiosas. Começando pela grande verdade de Javé, o misterioso e estranho 
deus de Israel. Os profetas sublinharão esse caráter de mistério e estranheza. 
Mas este já existia antes, e assim chegou a eles graças às gerações passadas 
e presentes. Muitas vezes chegou-lhes deformado, rebaixado a categorias 
pagàs. Contudo, através das deformações, se podia entrever ainda a imagem 
primitiva. Um Deus comprometido com a história, amante da justiça, pai 
dos órfãos, protetor de viúvas, senhor da natureza, dono da vida e da morte. 
Sem dúvida, a imagem bíblica de Deus seria muito mais pobre sem o aporte 
dos profetas. Mas eles nào inventam Javé, senão que redescobrem a sua 
imagem ou tiram as conseqüências adequadas. Por isso, quando Oséias 
critica os sacerdotes do seu tempo porque “roubam ao povo o conhecimento

2. P. Humbert, Un bérau t d e  la  justice. Amos. RTPIi 5 (.1917) 5-35; cf. 3-1
3. Sobre as diversas tradições nos profetas é interessante a revisão oferecida por E. Osswald, Aspekte 

n eu erer Prophetenforschung. TLZ 109 ( 19B4) 641-50, espec. 643-45. Este pomo. que englobaria o 
estudo da atitude dos profetas frente às tradições religiosas de Israel, é  dos mais complexos e debatidos. 
Como visào de conjunto: G.H. Davies, Tbe Yahwistic Tradition in tbe E ightb-C entw y Prophets. em 
Studies in Old Testam ent Prophecy, em Homenagem a T.H. Robinson (Nova Iorque 1950) 37-51: L. 
Ramlot, Le P ropbétism e et les traditions d /sra êl: DBS VIII, 987-1012 (especialmente lOOls); J. 
Vermeylen, Les prophètes d e  la  conversion  f a c e  a u x  traditions sacra les d e  ils r a ê l anciert. RTL 9 (1978) 
5-32. Muito polêmica é  a obra de J. Vollmer. G escbicbtlicbe R iickblicke u n d  Motive in  d e r  P rophetie  
des Amos. H osea u n d Jesa ja . BZAW 119 (1971). Nas notas que seguem completaremos a bibliografia 
e faremos referência a outras fontes de informação.



de Deus”, nào se considera possuidor exclusivo desse conhecimento, nem 
inventor do tema. Apóia-se em algo anterior, que os sacerdotes conhecem 
mas desprezam.

Outra grande verdade recebida é a de Israel como povo de Deus. 
Levando-se em conta a situaçào política da época deles, com um povo 
dividido em dois reinos independentes, impressiona o fato de os profetas 
sempre terem clara a idéia da unidade, por cima de lutas e divisões. Esta 
idéia nào nasce na época de Josias (fim do século VII) nem se deve às 
expectativas dos anos do exílio. Amós, profeta do Sul, é enviado a pregar 
ao Reino Noite. Isaías, Miquéias, Jeremias consideram missão sua falar tanto 
aos israelitas como aos judeus. É provável que nisto se chocassem com a 
mentalidade dos seus contemporâneos. Mas não estavam inventando a idéia 
de que Israel e Judá formavam o único povo de Deus. Haviam-na aprendido 
na idade infantil, através de antigas tradições, e se limitavam a tirar as 
conseqüências.

Com efeito, é impossível compreender os profetas sem levar em conta 
as tradições de Israel, que se transmitiam através dos diversos canais do 
culto, da sabedoria popular, das leis. Amós defende valores proclamados 
desde antanho pela sabedoria tribal e pela legislação anterior4, menciona a 
tradição do êxodo e a aliança, ainda que seja para refutar-lhe um enfoque 
inadequado. Oséias conhece e valoriza as tradições do deserto e do 
decálogo, presta muita atenção à história passada do povo, embora se mos
tre extremamente crítico em relaçào a numerosos aspectos desse passado5. 
A teoria política de Isaías parte das tradições recebidas sobre a inviolabili
dade de Jerusalém e a escolha da dinastia davídica6; sua mensagem de justiça 
social também tem raízes bem antigas e variadas7. Miquéias alude freqüen

4. Kxpus as diversas opiniões sobre as influências recebidas por Amós em Con los p obres  d e  la  tierra", 
159-166. A influência das leis foi sublinhada por K. Würthwein. Amos-Studien: ZAW 62 (1950) 10-52 
e por R. Bach, Gottesrecbt u n d  Weltliches Recht in d e r  Verkündigung des Propheten Amos. em Fs. G. 
Dehn (1957) 23-3*1 Para a da sabedoria tribal, ver H.W. Wolff. Amos' geü tige H eim at WMANT 18 
(1964); e  para a sabedoria da corte J.L. Vesco, Am os d e  Teqoa. d éfen seu r d e  ih om m e: RB 87 (1980) 
481-513; cf. 504s. As críticas feitas a estes autores -  que de certo modo compartilho -  não podem 
levar-nos a esquecer a profunda influência que as tradições de Israel tiveram em Amós.

5. Bibliografia sobre Oséias e  a tradição, no comentário de H.W. Wolff, Hosea, BK XIV,' 1, p. XXX. A obra 
mais recente é a de D.R. Daniels. H osea a n d  S alration  Histoiy. The Early Traditions o f  Israel in the  
Prophecy o f  Hosea. BZAW 191 (Berlin 1990).

6 . Cf. G. von Rad. Teologia de! AT. II. 197-211. Como visào de conjunto, o estudo mais detalhado das 
diversas tradições que influem em Isaías e sobre a sua reação diante delas encontra-se no comentário 
de H. Wildlierger. Jesa ja . BK X/3, 1597-1633. com abundante bibliografia à p. 1727s.

7 . Cf. "Con los pobres d e  la  tierra", 246-9. A pluralidade de influências é defendida especialmente por G.K. 
Davies: “F. duv idoso podermos falar da dependência' de Isaías de uma tradição concreta, porque é 
provável que o profeta aproveitasse -  consciente ou inconscientemente -  ioda a cultura em que vivia" 
(cf. Prophecy a n d  Ethics. Isa iah  a n d  Ethical Tradition o f  AraW.JSOT Sup 16 (Sheffield 1981) 119.



temente a uma tradiçào legal e sapiencial anterior8. Jeremias bebeu das 
fontes de Oséias9, parece conhecer Amós10, o decálogo ocupa um lugar 
importante na sua mensagem social11 e oferece pontos de contato com a 
tradiçào sapiencial12. A mensagem de Ezequiel torna-se incompreensível se 
não levarmos em consideração a sua formação sacerdotal e outra série de 
influências bem variadas13.

Incontestavelmente, a atitude profética frente às tradições adquire às 
vezes tons muito críticos. A sua postura nào é meramente receptiva. Assi
milam, refletem, mudam, rejeitam, como que guiados por um princípio de 
ação e reação. Todavia, seja quando valorizam positivamente as tradições, seja 
quando as condenam, elas são imprescindíveis para compreender a men
sagem dos profetas.

1.2. A poio  s o c ia l

Mas a sociedade não traz para os profetas somente uma série de 
verdades e valores. Também oferece-lhes o seu apoio, embora muitas vezes 
se trate da homenagem póstuma de colocar flores no túmulo deles. Para 
que existam profetas, é preciso que pelo menos uma parte da sociedade os 
aceite. Hans Walter Wolff tratou este tema a propósito de Oséias, identifi
cando o grupo de apoio nos levitas. No caso de Amós, parece claro que 
existam discípulos (pelo menos um) que contam o ocorrido ao profeta no 
seu conflito com Amasias. Isaías, em um determinado momento, pode 
recorrer a duas testemunhas fiéis: o sacerdote Urias e Zacarias filho de 
Baraquias (Is 8,2)1-\

8 . Cf. "Con los pobres d e  la tierra". 312s. A influência legal foi estudada especialmente por W. Beyeriin, 
Die Kulttraditionen Israels in d er  Verkünciigung cies Propbeten M icba, FR1ANT 54 (Gõttingen 1959). 
relacionando o profeta com o direito anfictiônico. Embora seja discutível falar de anfictionia e  de 
direito anfictiônico, é evidente que Miquéias alude a leis anteriores .1 ele. Sobre a influência sapiencial, 
cf. J. Nunes Carreira. K unstsprache u n d  Weisbeit bei M icba: HZ 26 (1982) 50-74.

9- O estudo clássico é  o  de K. Gross. H oseas Einfluss a u fJe r em ia s  Anschauutigen-. Neue Kirchl. Zeit. 42 
(1931) 241-56 e 327-43.

10. Cf. J.M. Herridge, ia  unci d ie  P rophetie d es Amos. TZ 35 (1979)321-41, que talvez exagere alguns 
dados.

11. Cf. E. Smith, Tbe D eca h g u e  in the P reacbin n  o f  Jerem ia?. CBQ 4 (1942) 197-209. O  autor considera 
que o decálogo é um fator essencial na pregação do profeta. Encontra alusão a todos os mandamentos, 
excetuados o  quarto e  o  nono.

12. Cf. E. Hernando. Profetas y sabios.C ontactos clel p ro feta  Je r em ia s  )■ sus discípulos con  los sabios: LuVit 
19 (1970) 3-24; T. Hobbs, Som e P roverb ial Reflections in the B oak  o f  Jerem iah . ZAW 91 (1979) 62-72.

13. No seu comentário. W. Zimmerli expõe a relação de Ezequiel com as tradições do êxodo. Davi, Sião, 
os patriarcas, os profetas anteriores, o Deuteronõmio. a Lei de Santidade (H) e o  escrito sacerdotal 
(P) (cf. Ezechiel, HK Xllt/1, 62*-79’).

14. E freqüente fazer referência a Is 8,16 quando se fala dos discípulos do profeta. Mas não creio que 
este texto prove muito.



A propósito de Jeremias, estamos de posse de numerosos dados. Seitz 
confeccionou uma lista das cinqüenta e uma pessoas que aparecem citadas 
nominalmente no livro de Jeremias15. Prescindindo dos oficiais babilônicos, 
entre os de origem judaica podemos dizer que o profeta conta com o apoio 
e a amizade de Baruc -  o qual lhe serviu de secretário -  e daquele que 
provavelmente é irmão de Baruc, Saraías, ao qual confia uma missão durante 
sua viagem à Babilônia com o rei (51,59); também tem excelente relaciona
mento com a família de Safã16, importante personagem da corte de Josias 
(cf. 2Rs 22,12), de quem se menciona três filhos: Aicam, que salva o profeta 
da morte depois do discurso no templo (26,24); Elasa, um dos que levam 
à Babilônia a carta de Jeremias aos desterrados (29,3), e Gamarias, um dos 
que procuram evitar que o rei Joaquim queime o volume ditado por Jeremias 
(36,10.25). Anos depois, como reflexo desta amizade com a família de Safã, 
quando um neto seu, Godolias ben Aicam, é nomeado governador de Judá 
pelos babilônios, Jeremias preferirá ficar com ele, em vez de partir para a 
Babilônia. Também conta com o apoio de personagens da importância de 
Gamarias ben Helcias (29,3), de Ben-Joanã ben Jegdalias (35,4), Elnatã ben 
Acobor (26,22; 36,25), Dalaías ben Semeías (36,12.25). Parece contar 
também com o respeito do sacerdote Sofonias ben Maasias, responsável 
pelo templo, já que um tal Semeías, falso profeta deportado à Babilônia, o 
acusa de nào ter colocado na prisão a Jeremias apesar do que diz (29,24-32). 
Durante o cerco final de Jerusalém, quando atiram Jeremias a uma cisterna, 
para que morra, este é defendido diante do rei por um criado do monarca, 
eunuco etíope, Ebed-Melec, que consegue a libertação dele (Jr 38,7).

Mas o testemunho mais claro do apoio social ao profeta é a existência 
dos próprios livros, fruto do labor paciente de discípulos e redatores. Este 
tema vai ocupar-nos mais adiante, quando falarmos dos livros proféticos.

2. O confronto com a sociedade

O que dissemos sobre a contribuição e o apoio da sociedade ao profeta 
não deve levar-nos a tocar os sinos em festa. Sào muitos os casos em que 
o profeta tem de confrontar-se com diversos setores sociais, começando 
pelos mais elevados.

15. Cf. C.R. Seitz. Theology in Conflict, BZAW 176 (licrlin 1989) 9s.
16. Cf. E.W. Nicholson. P reacbin g  to tbe Exiles. A Study o f  the Prose Tradition in the B o o k  o f  Jerem iah  

(Oxford 1970) 43-44. sem pular a interessante nota 2, onde assinala que os personagens que apóiam 
Jeremias sào descendentes dos que apoiaram a reforma de Josias (2Rs 22,12).



2.1 . P ro fetas  e  reis

As relações entre profetas e reis sempre foram difíceis. O monarca 
precisa do referendo do profeta, que é mais do que um simples respaldo 
moral. Por outro lado, o profeta, com capacidade de eleger reis e dinastias, 
não dispõe de um poder político equivalente ao do rei. No fundo existirá 
sempre um conflito de poderes -  um religioso, outro político que é fonte 
de inúmeras tensões e suspeitas. As tradições sobre Samuel refletem esta 
situação. Samuel elege Saul como primeiro rei de Israel, mas é também o 
primeiro a condená-lo (ISm 15). Também Natã nào poupará críticas ao 
segundo monarca, Davi, por causa do seu adultério (2Sm 12). As condena
ções às dinastias e aos reis do Norte sào repetidas em Aías de Silo (lRs
14,1-16), Jeú (lRs 16,1-4.7), Elias (lRs 18,18-19; 21,17-23; 2Rs 1), Miquéias 
ben Jemla (lRs 22), Eliseu (2Rs 3,13; 6,30-32), Oséias (Os 1,4), Amós (Am 
7,9). No sul, Isaías enfrenta com dureza a corte (Is 3,12-15), não aceita 
composições com o rei Acaz (Is 7), inclusive condena algumas atitudes do 
piedoso rei Ezequias (Is 39). Jeremias tacha publicamente a Joaquim de 
ladrão e assassino (Jr 22,13-19). Ezequiel condena Sedecias (Ez 17)17.

2.2 . P ro fetas  e  sa cerd o tes

Acontece neste caso algo parecido ao anterior. Ao denunciar o sacerdote 
Eli em nome de Deus (ISm 3), Samuel preludia o que será o confronto 
futuro de Amós com Amasias (Am 7,10-17); de Oséias com os sacerdotes 
do seu tempo, acusando-os de rejeitar o conhecimento de Deus (Os 4,4) e 
denunciando-os como assassinos (Os 6,9); de Miquéias com seus contem
porâneos, por ele denunciados pela sua ambição (Mq 3,11); de Jeremias 
com Fassur, que mandará açoitá-lo e encarcerá-lo (Jr 20), e com os demais

IHsacerdotes , nos quais só vê desinteresse por Deus (Jr 2,8), abuso de poder 
(Jr 5,31), fraude (Jr 6,13; 8,18), impiedade (Jr 23,11). Até Isaías, amigo do 
sacerdote Zacarias (Is 8,2), nào teme qualificar os sacerdotes de beberrões 
e de se fecharem à vontade de Deus (Is 28,7-13). Sofonias acusa-os de 
profanar o sagrado e violar a lei (Sf 3,4), tema que reaparece literalmente

17. As relações dos profetas com os reis serão por nós analisadas mais detidamente na parte final do 
presente livro, ao tratarmos da monarquia e do messianismo.

18. No que segue constatamos o  típico fenômeno das generalizações dos profetas ou da sua linguagem 
‘■demagógica". Já  vimos que Jeremias foi respeitado pelo menos pelo sacerdote Sofonias. responsável 
pelo templo, o  qual não atende aos desejos de alguns, de que o coloquem na prisão (29,25).



em Ezequiel (Ez 22,26). Fechando a história do profetismo, Malaquias parece 
recolher a idéia de Oséias ao dizer que os sacerdotes extraviam o povo (Ml 
2,8s)19.

2 .3  O utros g ru pos so c ia is

Também os outros grupos que detêm qualquer tipo de poder político, 
econômico ou social são alvos do ataque dos profetas. Na denúncia profética 
à injustiça, encontramos mencionados os chefes políticos e militares (q esintm)2i\ 
os oficiais do rei (sarim)  e os “anciãos” ( z eq etú m fx, os juizes22, às vezes sob 
títulos que englobam a todos eles23. Quando os profetas atacam a política 
do país, tanto interna como externa, carregam a responsabilidade sobre os 
militares e os conselheiros da corte. Já em Oséias encontramos uma dura 
crítica a todas essas pessoas que inundam o país de sangue e violência pelas 
suas ambições e lutas de partido (Os 5,10; 7,3-5.16; 9,15). Mas os confrontos 
mais duros aparecem em Isaías, que condena a política de aliança delas

19- Sobre as relações entre profetas e sacerdotes, veja-se H. Neher, La esen cia  d ei profetism o, 254-63; A. 
González Núnez, Profetism o y  sacerdocio . Profetas, sacerdotes y  reyes en  e l  an tiguo Israel ( Madrid 
1969); G. Fohrer, Priester u n d  Prophet. Amt u n d  C harism a?: KuD 17 (1971) 15-27; O. Plóger, Priester 
u n d  Prophet: ZAW 63 (1951) 157-92. com bibliografia na p. 174, nota 2; A. Weloh, Prophet a n d  Pnest 
in Old Testament (Oxford 1936).

20. ls 1,10; Mq 3,1-9- O título tem às vezes sentido militar e  às vezes político. K m js 10,24 refere-se aos 
oficiais do exército; tam ten  Jefte é eleito qasín  com vistas à guerra contra os amonitas (Jz 11,6.11). 
O sentido de chefe militar parece estar presente tamlxím em Is 22,3 e Um 11,8. Todavia, em ls 1,10; 
3.6.7; Mq 3,1 9; Pr 25,15 parece significar autoridade política. O último texto em que aparece este 
título é  difícil de se classificar em uma das categorias anteriores (Pr 6.7). Segundo Procksch. a nuance 
concreta é  a de juiz, como cadí em árabe: "en Jerusalém, este termo raro designa os membros da 
magistratura" KJesaja 37). Van der Ploeg propõe a seguinte evolução: “Km árabe, o cádi é o juiz; em 
hebraico, o qasín  é o  homem que deve decidir, dirimir uma questão; por conseguinte, "mandar". O 
uso, talvez sob a influência dos dialetos vizinhos, deu a qasín  um sentido militar, mas o de ‘ chefe" 
não parece haver desaparecido" (Les chefs du p eu p le d ls r a è l  et leurs titres: RB 57 119501 42-61; cf. 52).

21. ls 1,23; 3.14 (os sarim , como responsáveis pela injustiça social, sào também mencionados cm Os 
9,15; Mq 7,3; Sf 1,8; 3.3; Jr 34,10.19; Hz 22,27). É difícil saber a nuance concreta destes títulos. Alguns 
os consideram sinônimos (Skinner, de Vaux, Wildlx-rger): "príncipes" e “anciãos' seriam simplesmente 
os responsáveis pelo bem-estar do povo Outros introduzem diversas nuances: sarim  seriam os oficiais 
do rei. e “anciãos” ( z eqen im )  os representantes da antiga instituição tribal (Gray, Schwantes, Young). 
Km linha semelhante. Kaiser considera os sarim  autoridades político-militares. Penna fala de chefes 
de família e chefes em geral. Procksch considera todos juizes, uns por nascença (z eq en im )  e  outros 
por oficio (sarim ): também Phillips pensa que são juizes instituídos pela corte, não somente em 
Jerusalém mas em todo o país. De acordo com Begrich. Sofer u n d  M azkír: ZAW 58 (1940-41) 1-29, 
cf. 14s, a partir de Salomão s a r  transforma-se em termo técnico para referir-se aos altos cargos da 
corte (cf. lRs 4.2; 2Rs 24,12; Jr  24,8; 34,21; 36,12.14.19; Os 9,5; 13,10, etc.). Assim, no primeiro destes 
textos, os sarim  de Salomão sào dois secretários, um arauto, um chefe do exército, dois sacerdotes, 
um chefe de intendentes, um “amigo do re i", um mordomo e um chefe de leva. Dez personagens 
bem diferentes, que van der Ploeg compara com um conselho de ininistros.

22. Is 1.26; Mq 7,3; Sf 3,3.
23. n/J(M q 1.1.9.11), )irtsí'(Ez 22,6).



com o Egito (Is 30,1-5; 31,1-3), e em Jeremias, em circunstâncias bem
24diversas .

2.4 . P ro fetas  e  fa l s o s  p r o fe ta s

Entretanto, o setor social com que se confrontam com mais dureza é o 
dos falsos profetas. Dentro do Antigo Testamento distinguem-se dois 
grupos: o dos profetas e divindades estrangeiras (como Baal) e o dos que 
pretendem falar em nome de Javé. O primeiro grupo encontramo-lo 
especialmente no tempo de Elias (lRs 18); para a história do profetismo 
eles carecem de importância, a não ser pela influência perniciosa que 
puderam exercer sobre o povo. Mais grave é o caso do segundo grupo, 
porque fundamentam a sua postura em uma pretensa revelação do Deus 
verdadeiro.

O relato sobre Miquéias ben Jemla tem neste sentido um caráter 
programático (lRs 22). A partir de um fato bem concreto -  se deve ou não 
ir à guerra contra Ramot de Galaad -  gera-se um confronto de princípio 
entre os quatrocentos profetas da corte do rei de Israel e Miquéias. O que 
está em jogo é quem conhece realmente os planos de Deus. Coisa nada 
secundária, já que dela depende se a decisão política é acertada ou errônea. 
A vida do rei depende de ele ouvir um lado ou o outro. Nos conflitos 
posteriores com os falsos profetas também será isto o que está em jogo: a 
vida do povo, seja no sentido social, impondo-se uma ordem justa, seja em 
sentido político, tomando decisões que não levem à ruína do país.

Por isso, deve-se enfocar o conflito entre verdadeiros e falsos profetas 
com espírito social, ou comunitário. Não se trata do simples confronto de 
duas teologias, ou de duas revelações divinas. O importante é que elas 
propõem medidas e atitudes bem diferentes para o bem da sociedade e do 
país. Isto se nota com clareza nos freqüentes conflitos, atestados pela

24. No contexto do confronto com os políticos, McKane fala da oposição dos profetas aos “sábios", que 
representariam os conselheiros políticos e mililarcs (cf. W. McKane, Prophets a n d  WiseMen, Londres, 
1965). Seu livro contém idéias muito sugestivas, mas não considero adequado identificar dc modo 
tão concreto os "sábios". Para o tema das relações entre profetas e sábios aconselho começar pela 
leitura do capítulo 6 da obra de R. E. Clements, P rophecy  a n d  C otvnant (Oxford 1975). que recorda 
as teorias de Fichtner. McKane. Wolff, Crenshaw e Whedbee, e faz algumas observações muito 
interessantes sobre o  enfoque do problema. Veja-se também: J . Lindblom. IVisdom in the Old Testament 
Prophets-, SVTIII (Leiden 1955) 192-204; D.F. Morgan, Wisdom in the Old Testam ent Traditions (Oxford 
1981). O tema tem sido muito estudado a propósito de Isaías: O. Hlanchette, The Wisdom o f  G od  in 
Isaiah: AKR 145 (1961) 413-23: J  Fichtner. J e s a ja  unter d en  Weisen: TLZ 74 (1949) 75-H0; J . Jensen. 
The U seo ftô rá  by  Isa iah . His D ebate with lh e  Wisdom Traditions: CBQ MS 3 (1973); R Martin-Xchard. 
Sagesse d e  Dieu etsagesse h u m a in e  cb ez  Esaie. em H o m m a g eà  W. Visc/w(Montpellier 1960) 137-44; 
J  \V, Whedbee, Isa iah  a n d  W isdom  (Nova Iorque 1971).



abundância de textos sobre o tema25, que atingem o auge de tensão nos 
ataques de Miquéias (Mq 2-3) e nos confrontos de Jeremias com Ananias 
(Jr 28) e com os profetas desterrados para a Babilônia (Jr 29). O falso profeta 
tranqüiliza a consciência do malvado para que não se converta da sua 
injustiça, promete paz e bem-estar ao povo quando o país se precipita na 
ruína, espera que as desgraças terminem rapidamente.

O fato de tratar-se de pessoas que reivindicam uma revelação divina faz 
com que o conflito atinja níveis teológicos ausentes nos ataques a outros 
grupos sociais. Como assinalamos a propósito de Miquéias ben Jemla, não 
se trata somente de adotar uma decisão adequada, mas de saber quem tem 
acesso aos planos de Deus. Por isso torna-se um problema tão angustiante 
a busca de critérios que distingam o verdadeiro profeta do falso.

Dado o enfoque sociológico do presente capítulo, não me parece 
oportuno tratar detidamente deste problema complexo, que ocupou os 
autores bíblicos desde o Deuteronômio até o evangelho de Mateus e 
continua ocupando os autores modernos. Mas indicarei algumas idéias.

Dt 18,21-22 ventila a questão de forma cruciante e a responde de 
maneira bastante simplista: “Se te perguntares: Como distinguir se uma 
palavra não é palavra do Senhor? Quando um profeta falar em nome do 
Senhor e não acontecer nem se cumprir a sua palavra, é alguma coisa que 
não é dita pelo Senhor, esse profeta fala por arrogância, nào tenhas medo 
dele”. Em suma, em última análise, o único critério é esperar. Mas isto não 
serve para nada em certos casos. Como é que o rei de Israel distingue que 
a verdade está do lado de Miquéias ben Jemla e nào do lado dos outros? 
Na melhor das hipóteses, dado o curso dos acontecimentos, o contempo
râneo ou o leitor do livro dos Reis pode dizer que Miquéias é o verdadeiro 
profeta. Mas isto nào ajuda o rei a tomar uma decisão.

Por isso, o profeta Jeremias oferece um critério mais seguro. Em seu 
conflito com Ananias, diz-lhe: “Os profetas que nos precederam a ti e a 
mim, desde tempo imemorial, profetizaram guerras, calamidades e epide
mias a muitos países e a reinos dilatados. Quando um profeta predizia 
prosperidade, somente ao cumprir-se a profecia dele era reconhecido como 
profeta enviado realmente pelo Senhor” (Jr 28,7-8). Neste caso parece mais 
fácil tomar uma decisão: basta obedecer ao profeta que seja mais pessimista. 
Todavia, segundo as palavras de Jeremias, esta atitude pode induzirem erro. 
Talvez não se dê atenção ao profeta otimista, e em seguida se verifica que 
a palavra dele se cumpre. Com base neste critério, ninguém devia prestar

25. Is 28.7-13; |r 2,8; 6.13-14; 14,13-16; 23.9-32; 27.9-10.14-15.16; Hz 13,1-16.17.23: 14,9; 22.28-31; Os 6,5; 
Mq 2,11; 3.5-8.11.



atenção à mensagem de Ezequiel na sua segunda etapa, ou ao Dêutero- 
Isaías quando anuncia a libertação da Babilônia.

Jeremias expressa este ponto de vista com mais exatidão em outro caso. 
Acusa os falsos profetas de “pretenderem curar por cima da ferida do meu 
povo, dizendo: vai bem, muito bem. E não vai bem” (6,13-14). Nào se trata 
de o profeta verdadeiro ser pessimista, mas de que o falso é um superficial, 
incapaz de perceber a gravidade da situação. Mas também isto se presta em 
casos concretos a interpretações bem sugestivas.

O próprio Jeremias nào devia estar muito convicto de que este critério 
bastasse, pois em outras casos aduz outros motivos: o falso profeta extravia o 
povo (23,13), impede-o de converter-se (23,14), não fala em nome de Deus 
(23,16), não assistiu ao seu conselho (23,18), não conhece seus planos (23,17-19). 
Parecem coisas bem claras, mas para os contemporâneos dele devem ter sido 
tem  obscuras. Sào claras quando se trata de profetas venais, egoístas, vendidos 
a quem oferece mais, ladrões e adúlteros. Mas nem todos eram assim. Então, 
como o povo podia saber que Ananias nào conhecia os planos de Deus? 
Extraviava o povo pelo simples fato de esperar o pronto regresso dos desterrados 
no ano de 597? Impedia com isso a conversão? Do ponto de vista de Jeremias, 
sem dúvida. Mas os habitantes de Jerusalém não podiam estar tão certos disso. 
Por isso, nos casos realmente graves, todos os critérios oferecidos pelo Antigo 
Testamento podem ser desmontados de forma implacável. E o mesmo acontece 
com os aduzidos pelos comentaristas recentes26.

26. Aduzem-se critérios internos e externos. Kntre os primeiros. R. Chave indica nove: imoralidade 
(adultério, embriaguez, venalidade, mentira), impiedade, magia, sonhos enganosos, otimismo, pro
fissionalismo. êxtase, desejos de querer profetizar, não-cumprimento de suas profecias. Alem de os 
critérios serem excessivamente numerosos, se tomados um a um nào provam suficientemente. Entre 
os externos, Ramlot aduz três: comunitário (o povo de Israel canonizou uns e rejeitou outros); 
contrariedades (o verdadeiro profeta sofre perseguição e até morre): intercessâo (o  verdadeiro profeta 
pede a Deus o perdão para o  povo, ao passo que o falso não se preocupa com isso). H claro que isto 
não resolve o problema de quem precisa levar em conta uma palavra concreta em um momento 
histórico preciso. Concordo com Crenshavv em que não existe nenhum critério definitivo. K. para 
agravar a situação, há o  perigo de o verdadeiro profeta ser enganado por outro verdadeiro profeta 
(como acontece em lRs 13), e de o falso profeta atuar como verdadeiro (Balaào). Sobre este tema 
existe uma ampla bibliografia em castelhano: J . Alonso Diaz, El discern im ien to en tre et v erdadero  y  
e l fa ls o  p ro feta  según la  B ib lia  HstKcl 49 (1974) 5-17; L. Alonso Schókcl .'J.L. Sicre, Profetas, I, 49-56; 
J.L Crcnshaw, Prophetic Conflict (Berlim 1971) [trad. castelhana, Los fa lso s  pro fetas. O m flicto en  la  
religion d e  Israel ( Bilbao 1986)1: A. González / N. Lohfink / G. von Rad. P rofetas verdaderos. p ro fetas  

fa lso s  (Salamanca 1976); K. Hernando, El p e c a d o  d e  los fa lso s  profetas: LuVit 26 (1977) 360-80; H.H. 
Mallau, Las diversas reaccion es a l  m en saje d e  Israel y  su am bien te. Una con tribución  a l  p ro b lem a d e  
los p ro fetas verdaderos y  los pro fetas falsos. CuadT 2 (1972) 35-57; C.A. Moreno. Falsas p ro fetas en  e l 
Antiguo Testam ento Tvid 14 (1977) 129-48. Veja-se também K. Jacob, Q uelques rem arqu es su r le s fa u x  
prophètes. TZBas 13 (1957) 479-86; H.J. Kraus, P rophetie in derK risis Studien zu  den  Texten au s dem  
B ach  /eieniirt (Neukirchen 1964): B.O. Long, S ocia l D im ensions o f  Prophetic Conflict: Semeia 21 (1981) 
31-53; I. Meyer, J e r em ia  u n d  d ie  fa ls c b e n  Propbeten: OBO 13 (Eriburgo 1977); K. Osswald, Falsche 
Prophetie im  /!7'(Tubingen 1962); T.W. Overholt, The Threat o f  FaLsebood. A Study in lh e Tbeology o f  
B o o k o fJ e r em ia h .  SBT 16 (Londres 1970); G. Quell, W abre u n d  fa ls c h e  Propbeten  (Gutersloh 1952); 
E. F. Siegman, The False Prophets in tbe Old Testam ent (“Washington 1939).



Depois do que dissemos acima, não estranha que o profeta seja um 
homem ameaçado. Em certas ocasiões só lhe ocorrerá o que Deus diz a 
Ezequiel: “Acodem a ti em bando e o meu povo senta-se diante de ti: ouvem 
as tuas palavras, mas não as praticam (...). Tu és para eles como uma canção 
suave, bem cantada ao som de instrumentos de corda: eles ouvem as tuas 
palavras, mas não as praticam” (Ez 33,30-33). É a ameaça do fracasso apos
tólico, de desgastar-se em uma atitude que não encontra resposta nos 
ouvintes.

Às vezes enfrentam situações mais duras. Oséias é tachado de “louco” 
e “néscio”. Jeremias, de traidor da pátria. Em outros casos vêem-se perse
guidos. Elias é obrigado a fugir do rei em muitas ocasiões; Miquéias ben 
Jemla acaba na prisão; Amós é expulso do Reino do Norte; Jeremias passa 
vários meses da sua vida na prisão; sorte igual cabe a Hanani. E no caso 
extremo chega-se à morte: este é o destino dos profetas em tempos de Acab 
e Jezabel; também Urias é assassinado e jogado à fossa comum (Jr 26,20-23). 
Esta perseguição não vem somente dos reis e dos poderosos; intervém nela 
também os sacerdotes e os falsos profetas. Até o povo se volta contra eles, 
os critica, despreza e persegue.



OS MEIOS DE TRANSMISSÃO DA MENSAGEM
I. A palavra

Os capítulos anteriores foram esboçando a relação do profeta com Deus 
e com a sociedade do seu tempo. Temos agora de falar de um tema im
portantíssimo: como o profeta transmite sua mensagem ao povo. Para isso 
servir-se-á de três meios: a palavra falada, a palavra escrita e a ação 
simbólica. O presente capítulo focalizará a palavra, começando por algumas 
considerações prévias.

1. Força e fraqueza da palavra profética

Os livros proféticos talvez sejam os mais difíceis de todo o Antigo 
Testamento. O fato nào deve estranhar-nos. Para compreender uma men
sagem tão encarnada na realidade do seu tempo é preciso conhecer as cir
cunstâncias históricas, culturais, políticas e econômicas em que tais palavras 
foram pronunciadas. Por outro lado, os profetas usam freqüentemente uma 
linguagem poética, e todos sabemos que a poesia é mais densa e difícil do 
que a prosa.

Sendo assim, intervenções que no seu tempo devem ter provocado 
calafrios, e ter soado quase como blasfemas, hoje parecem anódinas a 
muitos leitores. E palavras de grande profundidade humana e religiosa 
passam despercebidas para muitos cristãos. Parece-me interessante imaginar 
como soariam estes textos aos nossos ouvidos, se os antigos profetas 
ressuscitassem. Com esta intenção passo a oferecer algumas adaptações de 
textos proféticos. Podem suscitar mal-estar ou escândalo. Parecer estúpidas 
e utópicas. Mas têm duas vantagens: ajudam-nos a compreender a forma 
em que os profetas se expressaram, e os motivos por que foram perseguidos 
ou passaram por iludidos.



Vamos partir de um simples texto de Amós:
“Ide-vos a Betei pecar, em Guilgal pecai firme; 
oferecei pela manhã os vossos sacrifícios 
e no terceiro dia os vossos dízimos; 
oferecei ázimos, pronunciai a ação de graças, 
anunciai dons voluntários, 
pois é disso que gostais, israelitas
-  oráculo do Senhor” (Am 4,4-5).

Se lermos este texto em uma eucaristia ou em um ato penitencial, quase 
ninguém entenderá o seu conteúdo. A maioria das pessoas não sabe o que 
é Betei nem Guilgal, desconhece a expressão “oferecer sacrifícios” (só 
ouviram falar de “sacrificar-se”, “mortificar-se”), desconhecem o que sào os 
ázimos e os dons voluntários. Quanto aos dízimos, talvez saibam que um 
antigo catecismo mandava “pagar dízimos e primícias à Igreja de Deus. 
Amém.” Um autêntico fracasso. Expressão plena dessa fraqueza da palavra 
profética, fraca por ter-se encarnado até as últimas conseqüências. Mas 
vamos tentar ressuscitá-la. Soaria mais ou menos assim:

“Ide pecar em Aparecida, 
no Juazeiro pecai firme.
Acudi à missa todos os dias, 
oferecei vossas velas e oferendas.
Queimai o incenso da bajulação, 
ardam os incensórios, 
anunciai novenas, 
pois é disso que gostais, católicos
-  oráculo do Senhor”.

Antes de tudo, notamos a clareza da linguagem. Não é um mundo -  
pelo menos neste caso -  de grandes abstrações, mas plástico e concreto. 
Ao mesmo tempo, chama atenção a sua brevidade e concisão. O profeta, 
sobretudo nesses primeiros momentos do século VIII, foge do palavrório. 
Também é patente a dureza e ironia com a qual se expressa. Amós nào usa 
um gênero profético, e sim a “instrução”, típica dos sacerdotes, com a qual 
estes exortam os fiéis às práticas cultuais. Mas Amós utiliza este gênero para 
criticar o que os sacerdotes pedem, ridicularizando outras instruções pa
recidas. Por isso, mais do que imaginá-lo trovejando ao pronunciar essas 
palavras, deveríamos ouvi-lo com um tom açucarado, esfregando suave
mente as màos enquanto finge dar bons conselhos. Não causa estranheza 
que o sumo sacerdote de Betei, Amasias, acabasse expulsando-o.

Vejamos o mesmo Amós em um contexto bem diferente. Encontra-se 
agora em Samaria, a próspera e luxuosa capital do Reino Norte, onde uma 
classe alta desfruta de todo tipo de luxos à custa dos pobres. Esta vez, sim,



a palavra dele trovejará com potência. Mas o tempo novamente a desgastou 
e a tornou quase incompreensível:

“Escutai esta palavra, vacas de Basã, 
no monte de Samaria:
Vós oprimis os indigentes, maltratais os pobres, 
e pedis a vossos maridos: traze de beber.
O Senhor o jura pela sua santidade:
Chegará a hora em que vos pegarão 
a vós com ganchos, e os vossos filhos com arpões; 
cada uma de vós sairá pela brecha que tiver pela frente, 
caminho do Hermon -  oráculo do Senhor" (4,1-3).

A linguagem nào é tâo incompreensível como no exemplo anterior, mas 
ainda há muitas coisas obscuras. Provavelmente, o começo, “vacas de Basã”, 
já fez com que o ouvinte moderno “desligue” do texto. Vamos traduzir para 
a nossa linguagem:

“Escutai esta palavra, “peruas" poderosas do Morumbi, 
as que veraneais em Búzios e em Maceió.
Vós oprimis os pobres, explorais os trabalhadores, 
e só vos interessa entregar-vos à boa vida.
Chegará o dia em que vos rodearão com fuzis, 
a vossos filhos com baionetas, 
e vos farão subir em caminhões de animais 
caminho do desterro -  oráculo do Senhor".

O conteúdo será discutível. Incomodará a alguns, a outros parecerá uma 
estupidez (são duas reações bem típicas diante dos profetas). Mas a lin
guagem é transparente.

De qualquer forma, o profeta não se preocupa somente em transmitir 
uma mensagem inteligível. Esforça-se também em expressar-se com beleza. 
Às vezes tenta isto com jogos de palavras que exercem atraçào sobre o 
auditório, como neste novo exemplo de Amós:

“Assim diz o Senhor à casa de Israel:
Buscai-me e vivereis; 

não busqueis a Betei, 
nào vades a Guilgal, 
nào vos clirijais a Bersabéia; 

pois Guilgal cairá em cativeiro e Betei se transformará em Betaven.
Buscai o Senhor e vivereis" (Am 5,4-5).

Novamente, o esforço do profeta é inútil para um leitor moderno que 
nào conheça o hebraico. Tentemos revivê-lo:

“Assim diz o Senhor aos católicos:
Interessai-vos por mim e vivereis:



Mas não vos interesseis por Canindé, 
não vades a Aparecida, 
não acudais ao Rocio.
Pois o Pilar cairá por terra, 
e o Rocio se tornará tormenta.
Interessai-vos pelo Senhor e vivereis”.

No exemplo de Amós há dois jogos de palavras: o primeiro caso é de 
tipo sonoro (k íg ilg a l g a lõ  yiglé, “pois Guilgal cairá em cativeiro”), ao passo 
que o segundo mistura o sonoro com o conceptual (“Betei se tornará 
Betaven”, isto é, “Casa de Deus se tornará Casa do Mal"). A minha adaptação 
joga só com o conceptual e o imaginativo: o Pilar cai por terra, o Rocio se 
torna tormenta. A adaptação perfeita é o de menos. Só me interessa 
sublinhar o esforço de formulação1.

Outras vezes, o acerto nào se busca a nível de jogo de palavras ou de 
expressões acertadas, mas em imagens chamativas. Tentando explicar o 
grande valor da justiça, e a pouca estima que as autoridades de Israel têm 
por ela, Amós formula estas simples perguntas:

“Correm, por acaso, cavalos sobre a rocha, 
ou ara-se com touros?
Pois bem, vós transformastes o direito em veneno, 
e a justiça em aloés" (Am 6,12).

Traduzido para a nossa linguagem:
“Por acaso se sai com um Rolls Royce pela roça?
Por acaso se usa um Mercedes para arar?
Pois bem, vós estais oxidando o Direito 
e deitando a perder a justiça”.

Qualquer estudioso do Antigo Testamento sabe a imensidade de obras 
que se publicam a cada ano -  artigos e livros -  para esclarecer seus nu
merosos problemas. Em muitíssimos casos trata-se de problemas secundá
rios, que se prestam a intermináveis discussões, embora o sentido global 
do texto seja claro. É o que acontece a quem lê Mq 6,1-8. A bibliografia 
sobre estes poucos versículos, especialmente sobre os últimos deles, é 
extremamente abundante. O que Miquéias diz -  em um diálogo fictício entre

1. O elemento sonoro é essencial na poesia. Mas poucas vezes conseguem-se êxitos tão plenos como o 
de S. Joào da Cruz ( “un no sé qué que queda balhuciendo" l“um nüo sei o  quê que fica balbuciando"! 
ou o de Pablo Neruda ( "y supo que no sólo la sola soledad era el silencio" l"e ficou sabendo que nüo 
só a solidão era o silêncio”!).



Deus, o povo e o profeta -  é, mais ou menos, algo muito simples, como o 
seguinte:

Deus
“Escutai, montes, o juízo do Senhor, 
atendei, cimentos da terra:
o Senhor instaura um processo contra o seu povo, 
abre processo contra a Igreja.
Povo meu, que mal te fiz?
Em que te incomodei? Responde-me.
Tirei-to do paganismo, 
te redimi da escravidão, 
enviando adiante o meu Filho.
Recorda os meus inúmeros benefícios, 
tem presente a salvação de Deus.

O povo
Como poderemos agradar ao Senhor, 
aproximar-nos do Deus altíssimo?
Devemos aproximar-nos com procissões, 
caminhando em peregrinação?
Agradarão ao Senhor as nossas velas e ex-votos, 
as nossas ofertas em dinheiro para a igreja?
Devo mandar meu filho para o seminário, 
minha filha para o noviciado, 
para expiar a minha ingratidão?

O profeta
Já sabes, homem, o que é bom, 
o que Deus deseja de ti: 
simplesmente que pratiques a justiça, 
que atues com misericórdia, 
e que te mostres humilde com o teu Deus”.

Estes poucos exemplos, que poderiam multiplicar-se facilmente, de
monstram a força e a fraqueza da palavra profética. Fraca, porque ficou 
aprisionada por uma linguagem, uma história, uma cultura, que nào é a 
nossa. Forte, porque resplandece com todo o vigor quando lhe arrancamos 
a pátina do tempo. É essencial tentar perceber essa potência e beleza dos 
textos primitivos. Embora nos livros proféticos haja oráculos de baixo valor 
literário, formulações pouco precisas e até enfadonhas, são muito abundan
tes os textos de extraordinária beleza poética. Em uma época como a nossa, 
em que se critica o consumismo e o imperialismo das grandes multinacionais 
com multidão de tópicos, inseridos nos discursos mais vulgares, convém



reler o magnífico oráculo de Ezequiel contra Tiro, a grande potência 
comercial da época dele (Ez 27, suprimindo os versículos 12-24). Percebe-se 
que o profeta não só tem algo importante a dizer, mas também luta e se 
esforça por formulá-lo bem2.

2. Os gêneros literários3

A descoberta, análise e classificação dos gêneros literários é uma das 
maiores contribuições da ciência bíblica do nosso século. Isto nào foi tarefa 
fácil, e ainda há muito caminho a ser percorrido. A diversidade de opiniões 
sobre certos gêneros e a confusão terminológica que às vezes existe podem 
provocar um sentimento muito diferente do entusiasmo inicial pelo tema. 
Será que sào tão importantes os gêneros literários para entender a Bíblia, 
no nosso caso os profetas? Será que nào exageramos o seu valor?

A resposta deve levar em conta dois aspectos: o formal e o do conteúdo, 
intimamente relacionados entre si. Tentarei explicar isto com um exemplo 
tirado de outra área. Qualquer pessoa com mediano gosto musical sente 
prazer ao ouvir a Terceira Sinfonia de Beethoven, a Heróica. Talvez saiba 
que Beethoven a dedicou a Napoleão, que mais tarde rasgou a dedicatória,

2. Quem dese|ar aprofundar este tema deve ler o  extenso trabalho de L. Alonso Schõkel sobre a poesia 
hebraic a em H erm en êutica cie la  P u labra  (Madrid 1987), onde também se encontram outros artigos 
dele que analisam textos proféticos a partir desta ótica. Um estudo de enorme interesse foi o  realizado 
por L. Kóhler a propósito do Dêutero-Isaías, D euterojesaja stükritisch untersucht (Giessen 1923). 
Assinalo três outras obras recentes sobre aspectos literários, nas quais se pode encontrar mais 
bibliografia: A.J. Bjorndalen, Untersuchungen z u r  allegoriscben  R ede des Propheten  Am os u n d Jesa ja . 
BZAW 165 (Berlim 1986); D. Borguet, Des m étapbores d e  Jérém ie, EB NS 9 (Paris 1987): P.A. Kruger, 
Prophets Im agery. On M etaphors a n d  Símiles in the B o o k  Hoseci: JNSL 14 (1988) 143-51.

3. Um catálogo de gêneros proféticos, elalxirado a partir dos estudos de Eissfeldt, Sellin-Fohrer e Kaiser 
é fornecido por S. Bretón em Alonso / Sicre, Profetas, I, 76-77. Km castelhano pode-se consultar: S. 
Munoz Iglesias, Los g ên eros literários y  la  in terpretación  d e  la  B ib lia  (Madrid 1968). especialmente 
79-96; J. Schreiner, F orm a s_yg ên eros literários en  e l Antiguo Testamento, na obra editada pelo mesmo 
autor, Introducción  a  los m étodos d e  laexégesis b íb lica  (Barcelona 1974)253-98, especialmente 273-283. 
Nenhum desses artigos é exaustivo na discussão nem no desenvolv imento do tema. Veja-se outrossim 
A. González, Liturgias pro féticas. O bserraciones m etodológicas en  torno a  un g ên ero  literarúr. KstBíbl 
18 (1959) 253-283. O artigo de M. Garcia Cordero, G êneros literários en  los profetas: KstBíbl 13 (1954) 
220s, publicado mais tarde, com o mesmo titulo, em Los g ên eros literários en  la  S ag rad a  Escritura 
(Barcelona 1957) 169-190. oferece pouco interesse para a nossa abordagem. Uma bibliografia 
amplíssima e um tratamento detalhado dos diversos temas encontra-se em L. Ramlot, Prophétisme, 
em DBS VIII. 943-969. Uma visào de conjunto sobre a investigação encontra-se em G. Fohrer, N euere 
Literatur zu r  alttestam entlichen P rophetie.ThRu 28 (1962) 326-331. Ver também J.H Hayes, The History 
o f  the Form -critical Study o f  Prophecy: SBL Seminar Papers 1973, 1. 60-99; W.E. March. Prophecy. em 
J.H. Hayes (ed.), Old Testam ent Form  Criticism  (San Antonio 1974) 141-177; G.M. Tucker, Prophetic 
Speech. Interpr 32 (1978) 31-45: R.R. Wilson, Fon n -critical Investigation o f  the Prophetic Literature: 
Tbe Present Situation. SBL Seminar Papers 1973, 1. 100-127. O estudo mais importante -  embora nào 
esgote todos os lemas -  é o de C. Westermann, G rundform en  p m p betisch er Rede (Múnchen 1971), 
centrado particularmente nos oráculos de condenação. O próprio Westermann completou os estudos 
dos gêneros com a sua recente obra P rophetische H eilsworte im AT. FRLANT 145 (Góttingen 1987).



que a sinfonia foi escrita nos inícios do século XIX. Que seja o Opus 55, 
nào lhe diz muito, e muito menos o preocupa a tonalidade em que está 
escrita (mi bemol maior). Entretanto, quem tem conhecimentos musicais 
mais desenvolvidos nota desde o começo que os dois toques iniciais da 
orquestra substituem genialmente a introdução clássica, mais extensa (como 
acontece na Sétima Sinfonia), sabe que o primeiro movimento utiliza a forma 
“sonata”, a qual consiste na contraposição de dois temas -  masculino e 
feminino - ,  forma essa que Beethoven desenvolve de maneira admirável. 
Estudando um pouco mais, aprende que o primeiro tema se inspira no da 
abertura da ópera de Mozart Bastião e  Bastiana, mas transferindo-o de uma 
tonalidade pouco vistosa (sol maior) para uma tonalidade mais grandiosa 
(mi bemol maior). São aspectos formais da linguagem musical, mas influem 
decisivamente no conteúdo da obra. O próprio fato da longa duração da 
sinfonia (quase o dobro das de Mozart e Haydn, ou das duas primeiras do 
mesmo Beethoven), diz ao ouvinte que estamos diante de um mundo novo. 
Com a H eróica  inicia uma etapa diferente da história da música.

Este exemplo pretende demonstrar que uma criação artística se desfruta  
e se com preende na medida em que ela é estudada. O mesmo pode-se dizer 
de outras áreas, como a pintura ou a arquitetura. É aqui que intervém os 
gêneros literários. Embora o estudo deles possa provocar uma impressão 
de frieza, de simples busca de estruturas e elementos, de afã por encontrar 
um hipotético e às vezes forçado âmbito no qual nasce o gênero (Sitz im 
Leben), graças a estes trabalhos podemos desfrutar mais os textos proféticos 
e entendê-los no seu sentido correto.

Isto não impede que o tema seja tremendamente árido, e que a 
exposição provoque no leitor o contrário do que pretende: aborrecimento. 
Por isso, enfocarei o tema de forma bem simples, como introdução a um 
mundo geralmente desconhecido. Falarei em primeiro lugar da variedade 
de gêneros empregados pelos profetas. Em seguida, de dois gêneros típicos 
dos profetas (oráculos de condenação contra indivíduos e contra coletivi
dades). Por último, falarei de gêneros que, sem serem estritamente proféti
cos, têm grande importância nos profetas. A apresentação que ofereço não 
pretende ser exaustiva.

2 .1 . V aried ad e d e  g ên ero s  nos p r o fe ta s

Muitos poderão pensar que os profetas comunicam sua mensagem 
mediante um discurso ou um sermão, os gêneros mais habituais entre os 
oradores sagrados da nossa época. Por vezes o fazem, mas geralmente 
empregam grande variedade de formas literárias, tiradas das áreas mais



diversas. Passarei a indicar alguns exemplos, para que o leitor tenha uma 
idéia da riqueza e vitalidade da pregação profética.

a )  Gêneros tirados da  sabedoria  tribal e  fa m ilia r

Desde tempos antigos, a família, o clã, a tribo empregaram os recursos 
mais diversos para inculcar um comportamento correto, fazer refletir sobre 
a realidade que cerca crianças e adultos: exortação, interrogação, parábola, 
alegoria, enigmas, bênçãos e maldições, comparações. De todos eles 
encontramos exemplos nos profetas.

Quando Natã vai denunciar ao rei Davi o seu adultério com Betsabéia 
e o assassinato de Urias, não aborda o tema diretamente; começa com uma 
p arábo la  {2Sm 12,1-7). Quando Ezequiel acusa o rei de Judá porque, depois 
de prometer fidelidade ao rei da Babilônia, violou o juramento e procurou 
a ajuda do Egito, fá-lo mediante uma alegoria  (Ez 17,1-9). Ao âmbito 
sapiencial pertencem também a bên ção  e a m aldição  que encontramos em 
Jr 17,5-8. Outro gênero freqüente entre os sábios, a com paração, aparece 
em Jr 17,11. A pergunta é  uma forma de fazer refletir e de inculcar uma 
conclusão inevitável; Amós a utiliza em 3,3-6.

b) Gêneros tirados do culto

Podemos enquadrar neste item hinos, orações, instruções, exortações 
e, talvez, os oráculos de salvação.

Em Amós deparamos com um fato curioso: espalhados pelo livro afora 
encontram-se versos que parecem fragmentos de um hino  ao poder de Deus 
(4,13; 5,8-9; 9,5-6). É possível que o hino nào seja composto por Amós mas 
tirado de outra fonte e distribuído em momentos-chave, para sublinhar a 
onipotência divina. Em Isaías encontramos um hino de primeira mão, 
composto pelo profeta ou pelo redator do livro (Is 12).

A instrução é um gênero típico do culto. Utiliza-o o sacerdote quando 
responde a alguns dos problemas concretos que lhe colocam os fiéis. Tam
bém os profetas usam este gênero, embora possa acontecer -  como no caso 
de Amós -  que o façam intenções diferentes, como ironia (Am 4,4-5).

A exortação , que convida o povo a converter-se, pode remontar aos 
antigos profetas culturais, adquirindo nos profetas clássicos um conteúdo

4novo .

4. Ksta c  a tese recente dc- K.A. Titngberjí, D ie prophetiscbe M ab n rede. Farm - u n d  traditíonsgpsehichtiiche 
Studien zum  prophetischen  U m hebm tf, FRLANT 143 IGüitingen 1987).



Como exemplo de oração  citarei o de Jeremias quando compra o terreno 
de seu primo Hanameel. Em momentos difíceis, quando Jerusalém está 
sitiada pelo exército babilônico, o profeta compreende que esta compra 
absurda, o pior investimento econômico, é vontade de Deus. Executa a 
operação e, depois de assinar o contrato, ora ao Senhor pedindo a ex
plicação do mistério (Jr 32,16-25). A resposta de Deus encontra-se mais à 
frente (32,43).

Mais discutível é o oráculo d e  salvação  pertencer ao âmbito do culto. 
Talvez o seu contexto primitivo fosse o da guerra, quando um sacerdote ou 
profeta anunciava a vitória em nome de Deus e animava o exército a não 
ter medo. Este gênero é muito utilizado pelo Dêutero-Isaías, ao qual vol
taremos no terceiro ponto.

c) Gêneros tirados d a  esfera ju d ic ia l

Às vezes os profetas empregam o discurso acusatório, a requisitória, a 
formulação casuística, ou alguns elementos destes gêneros, para inseri-los 
em um contexto mais amplo. Por exemplo, Ez 22,1-16 contém as acusações 
típicas do fiscal em um processo.

Neste contexto judicial situa-se também a enumeração de uma série de 
comportamentos justos, que termina com a declaração de inocência de 
quem vive de acordo com eles (Ez 18,5-9). E este espírito jurídico, tão 
acentuado em Ezequiel, é o que o leva a uma série de formulações ca- 
suísticas (Ez 18,10-17).

Dentre os gêneros tirados da área judicial, o que mais tem interessado 
aos comentaristas é a precatória profética (ríb). Para mais detalhes veja-se 
o terceiro ponto.

d) Gêneros tirados d a  vida d iária

Incluo neste item uma série de cantos que surgem nas mais diversas 
situações da vida: amor, trabalho, morte... o célebre “canto da vinha”, de 
Isaías, é apresentado pelo profeta como uma can ção  de am or  (Is 5,1-7). 
Ezequiel oferece um exemplo de can ção  d e  trabalho  doméstico, realizado 
por uma dona-de-casa, que lhe servirá para aplicá-la ao futuro de Jerusalém 
(Ez 24,3-5.9-10). Em outra ocasião trata-se de um canto à  espada  (Ez
21,13-21).

Entre estes cantos que surgem em diferentes momentos da vida, o mais 
importante e freqüente é a elegia, entoada por motivo da morte de um ser 
querido, gênero que os profetas utilizam para apresentar a trágica situação 
do seu povo no presente ou no futuro. A elegia mais antiga e concisa 
encontra-se em Amós (5,2-3). Elementos elegíacos e alegóricos associam-se



em outro texto de Ezequiel para descrever a situação dos últimos reis judeus 
(Ez 19,1-9).

Muito relacionados com a elegia estão os ais. “Ai!”, “Ai!”, é um dos gritos 
entoados pelas carpideiras quando acompanham o cortejo fúnebre. Os 
profetas usam este gênero para indicar que determinadas pessoas -  ou 
melhor, grupos -  se encontram às portas da morte pelos seus pecados (Is 
5,7-10; Is 5,20; Hab 2,7-8). Para mais detalhes veja-se o terceiro ponto.

3. Gêneros estritamente proféticos

Nenhum dos gêneros anteriores é típico dos profetas. Empregam-nos 
para dar variedade e expressividade à sua linguagem. O específico dos 
profetas é o oráculo de condenação, dirigido a um indivíduo ou a uma 
coletividade. Vale a pena estudá-los mais detalhadamente.

3 1  O rácu lo  d e  c o n d e n a ç ã o  co n tra  um  in d iv íd u o

Seguindo Westermann, começaremos pelas tradições de Elias, onde se 
encontram alguns exemplos significativos. Quando o rei Acab se apoderou 
da vinha de Nabot depois do assassinato deste, o profeta sai ao encontro 
do rei para interpelá-lo:

“Assassinaste, e por cima ainda roubas? Por isso, assim diz o Senhor: no mesmo 
lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabot, lamberão também o teu 
sangue” (lRs 21,17-19).

O profeta começa fazendo uma pergunta que supõe ao mesmo tempo 
uma acusação de assassinato e roubo. Sem esperar resposta, utiliza a assim 
chamada “fórmula do mensageiro”5 (“assim diz o Senhor”), que lhe serve 
para introduzir o anúncio do castigo: um anúncio de morte, com as mesmas 
conseqüências que teve o pecado (“lamberão o teu sangue”).

Em outra ocasião, o rei Ocozias, doente, manda consultar um deus 
pagão. Elias intervém de novo:

“Por acaso não há Deus em Israel, para que mandes consultar Belzebu? Por 
isso, assim diz o Senhor: Não te levantarás da cama na qual te deitaste. Morrerás 
sem falta” (2Rs 1,3-4).

5. Na Antigüidade, quando um embaixador era enviado pelo seu rei a outro monarca, começava sua 
mensagem com as palavras: “Assim diz o meu senhor, o rei N.N.". Esta é a fórmula utilizada pelos 
profetas para indicar que nào falam em nome próprio mas sào enviados por Deus.



De novo, o profeta começa com uma pergunta que implica uma acu
sação. Segue a fórmula do mensageiro e o anúncio do castigo (condenação 
à morte).

Encontramos esta formulação tão sucinta também em Amós, ao enfren
tar o sumo sacerdote de Betei, Amasias:

“Ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizes. Pois bem, assim diz o
Senhor: Tua mulher será desonrada, teus filhos e filhas cairão sob o fio da
espada, tua terra será repartida com a trena, tu morrerás em terra pagã” (Am
7,16-17).

Neste caso, o profeta não começa com uma pergunta, mas com uma 
afirmação, citando as palavras do interessado. É uma alteração simples, que 
revela a liberdade do profeta em relação ao esquema preestabelecido. 
Depois da fórmula do mensageiro encontramos o castigo. Aparentemente 
não tem relação com o pecado. Conhecendo, porém, o que disse Amós, 
sabe-se que a tem. Amós anunciou a invasão do país e a deportação. 
Amasias proíbe-o de anunciar essa desgraça. O profeta mantém a sua 
mensagem, indicando as conseqüências que esta terá para a família do 
sacerdote e para ele mesmo.

a )  Estrutura e  características

A partir do exemplo de Amós citado anteriormente, Westermann detecta 
a seguinte estrutura:

-  convite a ouvir

-  acusação

-  fórmula do mensageiro

-  anúncio do castigo.
Os dois exemplos de Elias são bem parecidos. Esta forma seria carac

terística dos inícios da profecia, na época monárquica. A partir de Jeremias, 
já nào a encontramos, salvo raras exceções. Nos três textos, a palavra de 
Deus apresenta as mesmas características:

-  Refere-se a uma transgressão contra a qual ninguém se levantou; nào 
ataca a corrupção geral, mas pecados concretos.

-  Na mensagem podemos distinguir duas partes: a acusação e o anúncio 
do castigo. As duas são inseparáveis, mas a autêntica palavra de Deus é o 
anúncio.

-  A acusação baseia-se em um fato facilmente constatável e do qual 
todos podiam ter conhecimento (assassinato de Nabot, etc.); para formulá-la 
nào carece de uma revelação divina.



Estamos em um ambiente de processo judicial, com uma falta, um juiz 
e uma sentença. A fa lta  d en u n ciada  consiste na transgressão do direito 
divino. O ju iz  é sempre o próprio Deus, guardião do direito, que pode 
inclusive atuar contra o rei, seu vassalo. A sentença  é nos três casos a pena 
de morte. Mas o mensageiro (Elias ou Amós) não possui poder executivo 
e o efeito da sentença fica em suspenso; vai concretizar-se mais tarde, 
supondo-se que seja em prazo relativamente breve.

b) Elementos do  oráculo

Introdução. Varia em função do relato e do narrador, nào tem elementos 
constantes. Pode também faltar, como nos exemplos tirados do livro dos 
Reis.

Acusação. Apresenta três modalidades: interrogativa, afirmativa e cau
sai. A interrogativa (p. ex., “assassinaste, e por cima ainda roubas?”) 
encontra-se amiúde nos profetas e também fora deles. A afirmativa limita-se 
a constatar um fato; é formulada na segunda pessoa do singular, sem 
introdução (p. ex., “tu dizes: não profetizes”); ao que parece, esta é a 
modalidade mais antiga, conforme às proibições do direito apodítico: não 
matarás, nào roubarás, não cometerás adultério etc. No terceiro tipo, a 
acusação está vinculada ao anúncio do castigo mediante uma proposição 
causai (“porque rejeitaste a palavra do Senhor...”, “por nào ter ouvido a voz 
do Senhor...”); parece tratar-se de uma fórmula tardia, já que a acusação é 
mais geral, conceptual e teológica.

Anúncio do castigo. É introduzido com diversas fórmulas: “por isso, 
assim diz o Senhor”, “assim diz o Senhor”, “por isso”, “eis aqui”. A 
modalidade mais antiga provavelmente constava de um só membro, que 
falava do castigo (“teu reino não há de subsistir"). Mas tarde surge a fórmula 
de dois membros, que junto com o castigo menciona a ação de Deus (p. 
ex., “'eu te retirarei da superfície da terra; neste ano hás de morrer”: Jr 28,16). 
As vezes existe clara correspondência entre o delito e a pena, entre a 
acusação e o anúncio do castigo: “porque rejeitaste a palavra do Senhor, 
ele te rejeita como rei” (ISm 15,23); veja-se também em 2Sm 12,7-11 a 
correspondência entre “matar ao fio da espada" e “morrer pela espada”, 
“tomar a mulher" e “perder as mulheres”.

Do exposto não podemos deduzir que o profeta, ao condenar um 
indivíduo, se atenha sempre a este mesmo esquema, sem poder modificá-lo. 
Por vezes recorre a metáforas para desenvolver o anúncio do castigo, como 
faz Isaías no seu oráculo contra o mordomo de palácio, Sobna (Is 22,15-18). 
Outras vezes contrapõe a atitude do condenado à de outro personagem, 
como faz Jeremias no seu oráculo contra Joaquim, a quem obriga a recordar



a atitude de seu pai, Josias (Jr 22,13-19). O desenvolvimento máximo temo-lo 
no oráculo de um profeta anônimo contra o sacerdote Eli (ISm 2,27-34), no 
qual se juntam motivos bem diferentes: benefícios de Deus à família de Eli 
(27-28), acusação em forma interrogativa (29), anúncio genérico do castigo, 
com justificação teológica (30), castigo específico com diversos aspectos 
(31-34). Estamos diante de uma criação literária.

c) Exemplos

Muitas sào as pessoas que aparecem condenadas nos livros proféticos, 
e com elas podemos confeccionar a seguinte lista6.

-  Reis de Judá: Ezequias (Is 39,5-7); Selum (Jr 22,10-12); Joaquim (jr
22,13-19 e 36,29-30); Jeconias/Joaquin filho de Joaquim (Jr 22,24-30); 
Sedecias (Jr 37,17).

-  Reis estrangeiros: Senaquerib (Is 37,22-30).

-  Personagens importantes: Amasias (Am 7,10-17); Sobna (Is 22,15- 
181191); Fassur (jr 20,1-6).

-  Falsos profetas: Ananias (Jr 28,15-16); Acab e Sedecias (Jr 29,21-23); 
Semeías (Jr 29,24-32).

Estimulo o leitor a escolher alguns destes exemplos. Observe que 
pecado é denunciado, que castigo é anunciado, e que modificações o 
profeta introduz no tocante ao esquema clássico. Aprenderá muito mais do 
que lendo vários artigos sobre o tema..

3  2. O rácu lo  d e  c o n d e n a ç ã o  co n tra  u m a  co le tiv id a d e

O oráculo de condenação individual é breve, direto, é pronunciado na 
presença do interessado, que ouve a sentença. O oráculo de condenação 
contra uma coletividade se dirige ao povo inteiro, a um grupo, ou às nações 
estrangeiras, e se apresenta como um desenvolvimento do anterior, com 
um horizonte mais vasto. Comecemos por um dos exemplos mais antigos, 
tirado do livro de Amós:

“Assim diz o Senhor:
A Gaza, por três delitos e por quatro, não perdoarei.

6. Westcrmann oferece uma lista completa dos oráculos de condenação contra um indivíduo. Divide os 
textos em dois grandes grupos: livros históricos e livros proféticos. Assinalo os que correspondem a 
estes últimos: Am 7,14-17: Is 22,15-25; 37,22-30; 38,1: 39,3-7; Jr 20,1-6; 22.10-30; 28,12-16; 29,21-2324- 
32: 36.29-30: 37,17: Ez 17.11-21. Nem todos os exemplos que cita me parecem convincentes.



Porque fizeram prisioneiros em massa 
e os venderam a Edom, 
mandarei fogo às muralhas de Gaza, 
que há de devorar os seus palácios; 
aniquilarei os vizinhos de Azoto, 
aquele que leva o cetro em Ascalon; 
estenderei a mão contra Acaron 
e perecerá o resto dos filisteus
-  disse-o o Senhor" (Am 1,6-8).

Gaza, Azoto, Ascalon e Acaron são quatro das cinco cidades importantes 
dos filisteus (falta Gat), que se enriqueciam com o comércio de escravos, 
vendendo-os a Edom para que trabalhassem nas suas minas. Mas o impor
tante é notar os elementos deste gênero e a sua estrutura.

a )  Elementos e estrutura

Começa com a fórm u la  do m ensageiro : “Assim diz o Senhor”. Assim fica 
claro desde o princípio que quem fala não é o profeta, mas Deus.

A seguir encontramos uma acu sação  genérica, que fala de uma plura
lidade de faltas (“por três delitos e por quatro”) e uma acu sação  específica  
(“porque fizeram prisioneiros em massa e os venderam a Edom”).

Vem depois o an ú n cio  do castigo. Note-se que alguns verbos expressam 
a ação de Deus (“mandarei fogo”, “aniquilarei”, “estenderei a mão”) e outros, 
as conseqüências dessa ação (“há de devorar os seus palácios”, “perecerá 
o resto dos filisteus”).

O oráculo termina com a fórmula “disse-o o Senhor”, que reforça a idéia 
inicial: tudo o que foi dito nào é palavra humana, capricho do profeta, mas 
palavra de Deus.

b) M odificações d a  estrutura1

A criatividade do profeta o induz a introduzir mudanças nesta estrutura 
básica, invertendo, eliminando ou ampliando. Não é raro inverter a ordem 
dos elementos, colocando o anúncio do castigo antes da acusação, ou as 
conseqüências antes da intervenção de Deus (cf. Am 9,8-10). Outras vezes 
elim ina  algum elemento, e só apresenta a acusação (Am 5,1-2; 6,7-10; Jr

7. Quanto aos oráculos contra países estrangeiros, o  tema foi exposto por Y. Hoffman, From  O racle to 
Prophecy: The Growth. G ystaU ization a n d  D isintegration o f  a  B ib lica l Gattung: JNSL 10 (1982) 75-81.



2,20-25), ou o anúncio do castigo (Os 8,16-18; Jr 13,12-14; Is 7,18-20.21-22). 
Finalmente, às vezes o profeta am plia  o esquema primitivo, ao ponto de 
em Jeremias e Ezequiel ele ficar quase irreconhecível. Vejamos algumas 
formas de ampliação:

-  A m pliação d a  acusação. Em geral pretende realçar a gravidade do 
pecado. Para isso utilizam-se diversos métodos: a) recordar os benefícios 
de Deus (Am 2,9-11; Is 5,4), ou os pecados do povo (Os 10,1-2) e a sua má 
aceitação dos castigos passados (Am 4,6-11); b) outra forma de contraste 
consiste em evocar as desgraças passadas e os inimigos enviados contra 
Israel para que lhe servissem de aviso, mas aos quais nào se deu atenção 
(jr 2,30; 4,5-31).

-  A m pliação do an ú n cio  do  castigo. Em vez da intervenção de Deus, 
ou ampliando-a, descreve-se a vinda dos inimigos. Este tema não pertence 
inicial nem necessariamente ao anúncio; nunca se encontra em Amós, 
Oséias e Miquéias, somente em Isaías (5,26-30) e Jeremias (4,5-29; 6,1-8).

c) Exemplos

Os livros proféticos contêm numerosos exemplos de oráculos dirigidos 
contra uma coletividade. Com caráter pedagógico, aconselho analisar os 
sete exemplos contidos em Am 1-2. A estrutura é muito semelhante à já 
analisada do oráculo contra a Filistéia e se presta para perceber modificações 
curiosas, especialmente no último deles, contra Israel8.

Em seguida pode-se estudar os oráculos de Ez 25 contra Amon, Moab, 
Edom e a Filistéia. São breves e fáceis.

Por último, convém ler alguns dos mais longos, onde o desenvolvimento 
de certos elementos adquire grandes proporções. Por exemplo, o oráculo 
contra Tiro, de Ez 26.

4. Outros gêneros de especial importância

Volto agora a alguns gêneros mencionados no primeiro ponto. Não são 
estritamente proféticos, mas foram muito usados pelos profetas e interessa 
conhecê-los mais de perto.

8. Cf. J.L. Sicre, "Con los p ob res  d e  la  tierra  , 89-93.



Para Westermann, este tipo de oráculos seria a variante principal e mais 
freqüente dos oráculos de condenação. O “ai” introduz a acusação, seguida 
do anúncio de castigo. Vejamos um exemplo:

“Ai dos que amontoam casas sobre casas
e juntam campos e mais campos
até não deixarem lugar e viverem sozinhos no país!
Jurou-o o Senhor dos exércitos:
Suas muitas casas serão arrasadas,
seus palácios magníficos ficarão desabitados,
dez jeiras de vinha produzirão apenas uma metreta,
um coro de semente produzirá apenas um almude” (Is 5,8-10).

Como aspectos interessantes podemos indicar:

-  Nunca se dirigem contra o povo inteiro, e só raramente contra seg
mentos concretos (sacerdotes, profetas etc.).

-  Na maioria dos casos falta a fórmula do mensageiro, e às vezes também 
a transição entre acusação e anúncio do castigo.

-  Nos ais de Is 5,8s, Am 5 e Hab 2, o anúncio consta de um só membro; 
nào descreve a intervenção de Deus na primeira pessoa, limita-se a falar da 
trágedia futura.

-  Alguns “ais” carecem de anúncio (Is 5,20.21) ou geram a impressão 
de que este foi acrescentando mais tarde (Mq 2,1-3). (Mas não se deve 
esquecer que no próprio “ai” está implícito o anúncio do castigo, a morte).

-  Com exceção de lRs 13,30, os ais só aparecem nos livros proféticos.

-  Existem 25 “ais” contra Israel e 11 contra povos estrangeiros.

-  Geralmente os “ais” aparecem em séries: sete em Is 5,8-23 (+ 10,1-4); 
seis (ou sete) em Is 28-31; cinco em Hab 2,7-19. Outras vezes, as séries sào 
de dois ou três.

9. Para uma análise de todos os textos, o  uso deles e a evolução da fórmula, veja-se J. Vermeylen, Du 
Prophète Isa ie ã  1'apocalyptújne (Paris 1977) II. 603-52. Veja-se também E. Gerstenberger, The 
W oe-Oracles o f  the Prophets: 81 (1962) 249-263; W. Janzcn. M oum ing Cry a n d  Woe Oracle. BZAW
125 (Berlin 1972); E. Otto, DieSteilunf> d e r  Wehe-Worte in  d e r  Verkiindigttng des Propheten H abakku k: 
ZAW 89 (1977) 73-107.



Este tem sido um dos gêneros mais estudados, como se pode ver na 
bibliografia. Harvey, na sua obra de 1967, analisa como precatórias com
pletas, além de Dt 32,1-25, os seguintes textos: Is 1,2-3.10-20; Mq 6,1-8; Jr 
2,4-13-29, aos quais acrescenta o SI 50. Chega às seguintes conclusões:

-  Os textos permitem constatar a existência de uma forma estável, com 
cinco elementos ou motivos, em uma ordem que admite poucas modifica
ções.

-  Os cinco elementos sào:

1) Prelim inares do  processo: convocação do céu e da terra como 
testemunhas cósmicas da aliança, chamamento dos acusados para que 
prestem atenção, declaração da inocência por parte do juiz e acusação da 
parte intimada.

2) Interrogatório dirigido pelo juiz-acusador aos acusados; não espera 
resposta.

3) Requisitória, geralmente em termos históricos, recordando os bene
fícios e as infidelidades. Com freqüência inclui uma acusação contra os 
deuses estrangeiros; às vezes rejeita as compensações cultuais.

4) D eclaração o ficia l d e  cu lpabilidade  do acusado.

5) C ondenação, expressa em forma de ameaça e não de sentença. Este 
elemento está presente em três casos (Dt 32, Jr, SI 50b) e constitui o ríb 
absoluto (tipo A). Existe outra modalidade (tipo B), ou ríb mitigado, no qual 
encontramos um decreto positivo, explicitando as novas atitudes que o 
querelante exige do acusado (Is, Mq, SI 50a).

-  A fórmula do mensageiro aparece às vezes na introdução em prosa.

-  As variações que constatamos dentro de certos elementos parecem 
excluir que um destes ríb seja a fonte dos outros.

10. Km ordem cronológica: K. Würthwein, D er 1,'rsprung d er  prophetischen  G erichtsrede: ZTK 49 (1952) 
1-16; K Hesse, Wurzett d ie  p rophetische G erichtsrede im israelitüchen  Kult?: ZAW 65 (1953) 45-53; B. 
Gemser. The RIB-or Controrersy Pattern in H ebrew  M entality  SVT III (1955) 120-137 ; H.B. Huffmon. 
The C oren an t Lawsuit in th e Prophets: JBL 78 (1959) 285-295; J  Harvey, Le KIB-Pattern. réquisitotre 
propheticjue su r  la  m p tu re d e  T alliance  Bib 43 (1962) 172-196; H.E. von Waldow. D er traditionsf>e- 
schichtliche Hinterf>nmd d e r  prophetischen  Gerichtsrede. BZAW 85 (Berlim 1963); J. Harvey, I-e 
p hu doy erp rop h étiqu e cou tre Israel après la  m p tu re d e  t a llian ce  (Montreal 1967); K. Nielsen. Yahweh 
as  P rosecutor a n d  Ju dge . An Jnveslij>alion o f  the Prophetic Lawsuil ( Ríh-Pattern), JSOT Supplemcnt 
Series 9 (Sheffield 1978).



-  Domina sempre o estilo “eu-tu”. As partes em que se usa a terceira 
pessoa pertencem a outros gêneros.

Entre as precatórias incompletas Harvey indica Is 42,18-25; 48,12-l6a;
57,3-13; 58,1-14; 66,1-4; Jr 6,16-21; Ml 1,6-2,9. Alguns autores encontram a 
“precatória profética” também em outros textos11.

4.3■ O o r á c u lo  d e  s a lv a ç ã o

O tema foi estudado especialmente por Begrich12 e Westermann13 tornou 
a tratá-lo. Este último assinala a diferença entre “oráculo de salvação” e 
“anúncio de salvação”, coisa que Begrich não levou em conta. Vamos 
limitar-nos ao oráuclo de salvação.

A estrutura dele é a que segue: alocução -  promessa de salvação -  
motivação -  conseqüências.

"Tu, Israel, servo meu, Jacó, meu eleito, 
estirpe de Abraão, meu amigo.
Tu, a quem tomei nos confins do orbe, 
a quem chamei nos seus extremos, 
a quem disse: ‘Tu és o meu servo, 
te escolhi e não te rejeitei’.
Nào tenhas medo, pois estou contigo; 
não te angusties, pois sou o teu Deus: 
eu te fortaleço, te auxilio, 
te sustento com a minha destra vitoriosa.
Vê, hão de envergonhar-se derrotados 
os que se excitam contra ti; 
serão aniquilados e perecerão 
os que movem pleito contra ti” (Is 41,8-13).

A a locu ção  (nos casos do Dêutero-Isaías) sempre se dirige contra Jacó 
/ Israel de forma direta: “Tu, Israel, servo meu; Jacó, meu eleito”. É um 
elemento bem flexível, ao qual às vezes se acrescenta uma série de apostos: 
“Tu, a quem escolhi dos confins do orbe, a quem chamei nos seus extremos”, 
geralmente relacionados com a história da salvação.

11. Por exemplo, nos capítulos 3-4  dc Amós; cf. M. O R. Boyle, Tbe C ovenant Lausuit o f  lh e  Prophet 
Amos. I I I1 - IV 13: VT 21 (1971) 338-362. Quanto à opinião dele, veja-se J  .L. Sicre, "Con los p obres d e  
la t ierra '. 120, nota 109.

12. J. Begrich, D aspriesterliebeH eilsorakek  ZAW (1934) 81-92.
13. C. Westermann, S pracbe u n d  Struklur d er  Prophetie D eulerojesajas. em Forschung a m  Alten 

Testament. 92-170, especialmente 177s; ld., P rophetiscbe Heilsworte im AT. KRLANT 145 (Gõttingen 
1987).



A prom essa d e  salvação  é formulada especialmente com as palavras 
“não tenhas medo”, que constituem o núcleo do oráculo. Estas palavras nào 
só exortam a superar o medo, senão que por si mesmas o fazem desaparecer.

A m otivação  explica por que não se deve ter medo. Consta de duas 
partes: a intervenção de Deus e as conseqüências desta. “Eu estou contigo”, 
“eu sou o teu Deus”, “te fortaleço, te auxilio, te sustento”, tudo isto são 
motivos que ajudam a superar o medo. Por último, expõem-se as conse
qüências  que a intervenção divina há de trazer para os inimigos e para o 
povo: “Hão de envergonhar-se derrotados os que se excitam contra ti, serão 
aniquilados e perecerão... tu os procurarás e nào os encontrarás”.

5. Advertência final

Ninguém pense que por haver lido com interesse o presente capítulo 
está capacitado a entender todos os gêneros proféticos. Vai encontrar muitas 
passagens que não saberá onde catalogar. E estruturas que escapam das 
mãos. Se isto servir de consolo: Westermann, que passou tantos anos 
estudando este tema, reconhece na sua última obra que ainda é muito o 
que desconhece e precisa estudar. Mas as presentes páginas podem suscitar 
o interesse pela linguagem dos profetas e ajudar a ler os seus textos de 
forma nova, distinguindo o essencial do acessório, sabendo valorizar os 
aspectos literários e a criatividade que supõem.



OS MEIOS DE TRANSMISSÃO DA MENSAGEM
II. As ações simbólicas

“Certo dia Jeroboão saiu de Jerusalém, e o profeta Aías de Silo, trajando 
um manto novo, encontrou-se com ele no caminho; os dois estavam 
sozinhos, em descampado. Aías pegou seu manto novo, rasgou-o em doze 
pedaços e disse a Jeroboão: toma para ti dez pedaços, porque assim diz o 
Senhor, Deus de Israel: Vou arrancar o reino a Salomão e vou dar a ti dez 
tribos” (lRs 11,29-31).

Para que destruir um manto novo? Ou fazer em pedaços uma parelha 
de bois (ISm 11,6-7), arremessar pela janela algumas flechas (2Rs 13,14-19), 
colocar uma canga no pescoço (Ir 27,1-3-12), desenhar uma cidade em um 
tijolo (Ez 4,1-3)? Para uma mentalidade de tipo prático, a ação simbólica 
parece uma absurda perda de tempo, de energias e de dinheiro. Não se 
poderia ter transmitido a mesma mensagem sem necessidade deste desper
dício?

Mas nào é assim. As palavras seriam as mesmas. A força expressiva, a 
capacidade de atrair a atençào dos ouvintes é muito maior na ação simbólica. 
Visualizam algo que as palavras só podem enunciar friamente. “Entram pelos 
olhos”.

Talvez seja por isso que os profetas usaram às vezes este tipo de ações, 
se bem que nos fique a impressão de que foram bastante condicionados 
pelo gosto da época. Entre os profetas do século VIII é difícil encontrá-las; 
em contrapartida, são freqüentes em Jeremias e Ezequiel, profetas contem
porâneos do fim do século VII e começo do século VI. Isto demonstra ser 
relativa a importância das ações simbólicas; desempenham um papel 
secundário dentro do modo de expressão dos profetas.

Por outro lado, já lembramos algumas ações deste tipo quando falamos 
da experiência de Deus no profeta. Dizíamos aí que algumas delas não



pretendem ajudá-lo a transmitir uma mensagem, mas a captar os sentimen
tos de Deus ou a penetrar nos seus planos. Estamos, pois, diante de um 
mundo complexo, do qual convém ter uma idéia mais clara1.

1. Os exemplos mais célebres

Dada a diversidade tão grande que existe entre as ações simbólicas, 
vamos recordá-las tal como aparecem nos profetas. De alguns deles não se 
conta nenhuma. Por exemplo, no século VIII, nem Amós nem Miquéias as 
utilizam. Encontramo-las, porém, em Isaías e Oséias.

1.1. Isa ía s

Três textos são amiúde interpretados como ações simbólicas: o levar 
seu filho Sear Yasub à entrevista com o rei Acaz (Is 7,3), o nome simbólico 
que dá ao seu segundo filho (8,1-4) e o caminhar descalço e nu durante 
dois anos (Is 20). São coisas muito diferentes, como logo observaremos. 
Comecemos pela ação mais evidente, a última.

a )  Isaías cam in ha descalço e  nu (Is 20)

Pelo ano de 713 aC, os filisteus, especialmente a cidade de Azoto, 
planejavam rebelar-se contra o rei da Assíria, Sargon II. Parece uma loucura 
um povo tão reduzido tentar uma rebelião. Mas estão convencidos de que 
serão apoiados por uma grande potência, o Egito. É bem verdade que 
atualmente o Egito está sob o domínio da Etiópia (Cuch). Mas nào importa. 
O faraó Sabaka colocará todas as suas tropas, etíopes e egípcias, a serviço 
dos conjurados contra a Assíria. A tentação para Judá é evidente; também 
os judeus estão interessados em não continuar pagando tributo aos assírios.

1. L. Ramlot, Prophêlisme- DBS VIII, especialmente 971s, apresenta uma visão de conjunto desta 
problemática Passo a assinalar, em ordem cronológica, algumas das obras mais importantes. A. van 
den Bom realizou dois estudos detalhados sobre o tema: De sym bulische ban delin gen  derou d testa -  
m entische Profeten  < 1935) e Profetie m etterdaard . t e u  studie over d e  sym lxtliscbe ban delin g en  d er  
Profeten  (1947). Grande influência exerceu a obra de G. Kohrer, Die sym boliscben H andlungen  d er  
Propbeten (Zurich 19682). Recentemente, voltou a tratar delas S. Amsler. Lespm pbètesetlacom m u nication  
p a r  les actes, em W erden u n d  W irken des Alten Testaments, Ps. Cl. Westermann (1980) 194-201, e  cm 
um opúsculo posterior de qua'se cem páginas, Les actes des prophètes. Kssais bibliques 9 (Genebra 
1985). O último estudo é o de W.D. Stacey, Prophetic D ram a in the Old Testament (1990). Veja-se 
também R. Criado, Tienen a lg u n a  e fic a c ia  re a l las a cc ion es sim bólicas d e  los profetas!: EstBíb 7 (1948) 
167-217; Th. W. Overholt, Seeing is Beheving: Tbe S ocia l Setting o f  Prophetic Acts o f  Power. JSOT 23 
(1982) 3-31; L. Suárez, Ut re a h d a d  objetiva d e  las a cc ion es  sim bólico-proféticas: llustración dei Clero 
36(1943) 53-8.132-6,



Todavia, esta decisão pode ser funesta. Será que os etíopes e egípcios são 
tão fortes como dizem?

Nestas circunstâncias, tudo começa com uma ordem de Deus ao profeta: 
“Anda, tira o pano de saco dos teus lombos, descalça as sandálias dos teus 
pés”. O profeta cumpre imediatamente a ordem: “ele assim fez, e andou nu 
e descalço” (20,2). Imaginemos a cena. Isaías é um personagem conhecido 
em Jerusalém. Está atuando como profeta há uns vinte e cinco anos. 
Admitindo ou rejeitando, é um homem importante, e não está na idade de 
realizar gestos estranhos. De repente, aparece em público descalço e meio 
nu. As pessoas pensariam que ele enlouqueceu, ou, então, que quer indicar 
algo com a sua atitude. Entre risos e brincadeiras -  poucos o tomariam a 
sério no primeiro dia -  as pessoas buscam explicações possíveis. O profeta 
fica calado. Mas continua aparecendo em público desta forma. Isto, ao longo 
de meses, durante um ou dois anos. Até que chega uma notícia procedente 
da costa: Sargon II enviou um general contra Azoto e a conquistou. Aí 
acontece o mais importante para compreender uma ação simbólica: a 
interpretação. “Assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço durante 
três anos, como sinal e presságio contra o Egito e Cuch, da mesma forma 
o rei da Assíria conduzirá os cativos do Egito e os deportados de Cuch, 
jovens e velhos, descalços e nus”. Os habitantes da costa, que confiavam 
neles para rebelar-se, se sentirão totalmente desamparados.

Há uma coisa no c. 20 de Isaías que nos deixa insatisfeitos. A ação está 
contada de forma confusa, com saltos para frente e para trás. Por outro lado, 
é estranho que Isaías realize uma ação simbólica tão duradoura, explican
do-a só no último momento. O lógico seria que desde o princípio advertisse 
o povo: “Assim como eu ando descalço e nu, da mesma forma etíopes e 
egípcios irão descalços e nus para o desterro. Não confieis neles”. Contudo, 
no momento nào interessa perder-nos nas falhas do relato, mas realçar três 
aspectos que considero essenciais nesta ação simbólica: a ordem divina, o 
cumprimento e a interpretação. Por outro lado, note-se que o cumprimento 
é algo público, e que existe uma relação estreita entre a ação do profeta e 
o que acontecerá aos egípcios. Por isso, Isaías se transforma em “sinal e 
presságio contra o Egito e Cuch”.

b) Um nom e sim bólico

Muito diferente é o que se conta em 8,1-4. Também aqui estamos em 
um contexto de guerra, porém vinte anos antes (734). Os sírios e os 
efraimitas coligaram-se contra Judá. O rei e o povo estão atemorizados. 
Isaías tenta infundir-lhes confiança e fé na salvação de Deus. Neste contexto, 
Deus lhe ordena: “Toma uma prancheta grande, e escreve com caracteres 
comuns: Pronto para o saque, preparado para o butim”.



De novo, à ordem segue o cumprimento, explicitando que a coisa é 
feita diante de duas testemunhas qualificadas: o sacerdote Urias e Zacarias 
filho de Baraquias. Não é um ato como o anterior, realizado pelas ruelas de 
Jerusalém. Parece um ato íntimo mas com a solenidade que lhe dão as 
testemunhas. Isaías toma a prancheta, escreve as estranhas palavras. Que 
significam? De que saque se trata? De que butim? Segundo o relato, nem 
sequer o profeta sabe. Este limita-se a cumprir uma ordem de Deus. Por 
aqueles dias, Isaías tem relação sexual com sua mulher e esta engravida. 
Passam-se nove meses. Ela dá à luz. E o mistério se esclarece. “O Senhor 
me disse: Dá-lhe o nome de ‘Pronto para o saque, preparado para o butim’. 
Porque antes que a criança aprenda a dizer ‘papai, mamãe’, as riquezas de 
Damasco e os despojos de Samaria serão levados à presença do rei da 
Assíria” (8,4). Agora, sim, tudo fica claro. As capitais dos dois países 
coligados contra Judá serão entregues como saque e butim aos assírios. Nào 
há que ter medo deles.

Tratar-se-á de uma ação simbólica? Temos dois elementos típicos que 
detectamos anteriormente: ordem divina, cumprimento e interpretação. 
Todavia, neste caso a força simbólica nào recai na ação enquanto tal (tomar 
uma prancheta, escrever), mas nas palavras que são escritas. Mais que de 
ação simbólica, deveríamos falar neste caso de ações em torno de um nome 
simbólico. Por isso, apesar de tantas coisas como se contam neste contexto, 
dá-se um claro predomínio do elemento intelectual sobre o visual. Elemento 
intelectual que está centrado na fé nos planos de Deus, admitindo a 
execução dos mesmos por prazos: desde que se escreve o nome, passam-se 
no mínimo nove meses até se explicar o sentido dele, mas será preciso 
esperar mais tempo (“antes que a criança aprenda a dizer papai e mamãe”) 
para que tudo se realize.

Por outro lado, e em linha com o anterior, a despeito do caráter público 
que lhe dão as testemunhas na primeira cena, parece tratar-se de uma 
vivência íntima do profeta, uma certeza que Deus lhe comunica e que se 
reflete no nome do seu segundo filho.

c) A com panhia d a  crian ça

Terminamos com o primeiro texto citado (7,3). Estamos no começo da 
guerra siro-efraimita. Diante de um possível assédio, o rei Acaz revisa os 
abastecimentos de água de Jerusalém. De novo Isaías recebe uma ordem: 
“Sai ao encontro de Acaz, com teu filho Sear Yasub... e lhe dirás”. Trata-se 
de açào que extrapola do normal. Nào é lógico que o profeta vá falar ao 
rei acompanhado de seu filho de cinco ou seis anos. E o fato de Deus mesmo 
ordenar a presença da criança reforça o caráter simbólico deste gesto. 
Embora neste caso não se narre a execução, subentende-se que o profeta



cumpre a ordem. O grave do problema é que neste caso não temos a 
interpretação. Cabe ao leitor esta interpretação. E o processo é complexo. 
É preciso partir de um nome simbólico dado pelo profeta a seu filho há 
vários anos atrás: “Sear Yasub”, “Um resto voltará”. Nome ambíguo, pelo 
menos para nós, podendo interpretar-se em sentido militar (um resto voltará 
da guerra) ou em sentido religioso (um resto se converterá a Deus)2. E, 
dentro do sentido militar, pode predominar o aspecto de ameaça ou o de 
esperança. Um pessimista sublinharia a ameaça: “voltará só um resto”3. Um 
otimista, a esperança: “apesar da catástrofe, um resto voltará”. Qual destes 
sentidos teve presente Isaías ao dar o nome a seu filho? Não o sabemos 
com certeza. Talvez tenha pretendido a ambigüidade.

O problema agrava-se quando imaginamos a cena do encontro com 
Acaz. O rei conhece o nome do menino? Em caso afirmativo, será que se 
lembra desse nome? Saberá como se deve relacioná-lo com as circunstâncias 
presentes? Não podemos responder a estas perguntas com muito otimismo. 
Por isso, da forma como nos foi transmitido o relato, a presença do menino 
e a menção expressa do nome dele só têm sentido p a ra  Isaías. Não se trata 
de uma ação simbólica em sentido estrito, mas antes de uma ação que 
reforça uma experiência tida anos antes e cjue continua válida nas circuns
tâncias atuais.

Portanto, em Isaías só encontramos uma ação simbólica indiscutível, 
que ele utiliza como meio para transmitir sua mensagem (Is 20). Nos dois 
outros casos, Deus ordena ao profeta que realize algo que tem relação com 
a experiência pessoal dele e com o aprofundamento dele nos planos de 
Deus, mas que nào se refere diretamente à proclamação da mensagem. Por 
outro lado, observamos algo que será muito importante em Oséias: o dar 
nomes simbólicos aos filhos.

1.2. O séias

Os comentaristas detectam as ações simbólicas deste profeta nos 
capítulos 1 e 3, em relação com o casamento dele4.

2. Km Is 10,20-21. seja ele cie Isaías ou de um discípulo, interpreta-se o nome de Sear Yasub da maneira 
seguinte: “Naquele dia, o  resto de Israel, os sobreviventes de Jacó, nào voltarão a apoiar-se no agressor 
deles (Assíria), mas se apoiarão sinceramente no Senhor, o Santo de Israel. Um resto regressará, um 
resto de Jacó, ao Deus guerreiro". A nuance de conversão religiosa é evidente.

3. Por exemplo em Is 10,22-23: "Ainda que o teu povo, Israel, fosse como a areia do mar. só um resto 
regressará (S ear Yasub)-. a destruição decretada transborda justiça. O Senhor vai cumprir no meio do 
país a destruição decretada".

4. Para as diversas interpretações do casamento de Oséias, veja-se o que digo ao falar deste profeta.



a )  Casam ento e  filhos  (Os 1)

Assim como em Isaías, tudo começa com uma ordem de Deus. “Vai, 
toma uma mulher prostituta e faze filhos bastardos, pois o país está 
prostituído, afastado do Senhor”. Oséias toma por esposa Gomer e tem três 
filhos com ela, dando-lhes nomes simbólicos: Jezrael (“porque bem cedo 
pedirei contas do sangue derramado em Jezrael pela dinastia de Jeú”), “Sem 
piedade” (“porque não me compadecerei mais de Israel nem lhe perdoarei") 
e “Não povo meu” (“porque vós não sois o meu povo e eu nào estou 
convosco”).

Temos um conjunto de quatro ações: tomar por esposa uma prostituta’ 
e a tríplice escolha de nomes simbólicos. São atos separados por um longo 
espaço de tempo, no mínimo quatro anos. Contudo, a intenção do narrador 
é que sejam lidos como unidade, como um aumento incontido do mal-estar 
de Deus. O que começa por uma simples crítica à dinastia de Jeú (Jezrael), 
transforma-se em ameaça para o povo em sua totalidade (Sem piedade) e 
termina com a ruptura da aliança (Nào povo meu). Por outro lado, o povo 
rompeu com Deus desde o primeiro momento, como se indica na ordem 
de casar-se com uma prostituta, “porque o país está prostituído, afastado 
do Senhor”.

Da mesma forma que em dois casos de Isaías, nào se trata aqui de ações 
simbólicas que ajudem o profeta a transmitir sua mensagem ao povo, mas 
de ações pelas quais vai descobrindo e aceitando o que Deus quer ma
nifestar-lhe. O importante na ordem inicial é que Oséias tenha a experiência 
de ser traído pela mulher que ama; assim entenderá o que acontece a Deus, 
traído por Israel. Este casamento será essencial para sua teologia e sua 
mensagem, mas não é uma ação simbólica com caráter externo, perceptível 
e avaliável por parte dos seus contemporâneos. Somente no caso de Gomer 
ser uma prostituta superconhecida e mal vista -  não uma respeitada 
prostituta cultuai - ,  teria provocado certo desconcerto e interesse entre as 
pessoas o fato de Oséias casar-se com ela. Todavia, nem mesmo neste caso 
se teriam incomodado em perguntar-lhe por que assumia Gomer. E nada 
indica que o profeta fosse proclamando a explicação aos quatro ventos. 
Também os nomes simbólicos das crianças sào entendidos como experiên
cia pessoal: uma descoberta progressiva do que Deus fará com Israel.

5. Para outros trata-se dc uma prostituta cultuai. No presente contexto considero irrelev antes tais questões.



Uma questão diferente é esta experiência pessoal poder transformar-se 
mais tarde em relato literário que ajuda a transmitir a mensagem. Sem 
dúvida, o c. 1 de Oséias é uma peça-chave na teologia dele. Mas não como 
ação simbólica, e sim como exposição dramática da sua experiência.

b) Acolhim ento d a  esposa adúltera (Os 3 )

Um pouco diferente parece ser o caso do cap. 3. A situação que se 
pressupõe é a seguinte: Gomer, enamorada de outro homem, abandonou 
Oséias, cometendo adultério. A lei justificaria a condenação dela à morte. 
A ordem que o profeta recebe de Deus é bem diferente: “Vai outra vez, ama 
uma mulher amante de outro homem e adúltera, como o Senhor ama os 
israelitas, apesar de seguirem deuses alheios, gulosos de tortas de uvas” 
(3,1).

Neste caso, pode tratar-se de uma ação simbólica com caráter público. 
O gesto de Oséias expressaria, melhor do que mil palavras, o que expôs o 
poema de 2,4s: que a única solução para o problema do casamento entre 
Oséias e Gomer (entre Deus e Israel) não está na astúcia, nem no espírito 
de vingança, mas no amor e no perdão. Todavia, o texto não insinua este 
caráter público da ação. Pelo contrário, encadeia-se com uma nova ação de 
caráter bem íntimo entre a mulher e Oséias: ela passará muitos anos sem 
fornicar nem ficar com nenhum homem, para simbolizar que os israelitas 
viverão muitos anos sem as pessoas e coisas de que gostam: sem rei e sem 
príncipe, sem sacrifício e sem esteias, sem imagens nem amuletos.

Prescindindo do valor histórico destes relatos, a mensagem deles é clara 
para o leitor de Oséias, não para o contemporâneo dele. Do ponto de vista 
que nos interessa no momento, reforça-se o que já anotamos em Isaías, isto 
é, que existem dois tipos de ações simbólicas: as que têm um caráter público 
(no máximo poderíamos enquadrar neste item o segundo casamento, 3,1-2) 
e as que provocam no profeta uma experiência dos planos e -  coisa mais 
importante no caso presente -  dos sentimentos de Deus. Estas ações pri
vadas transformam-se mais tarde em tema central da mensagem, mas não 
devemos valorizá-las como recordação de algo realizado em público.

1.3. J e r e m ia s

Os últimos anos do século VII e os primeiros do VI vão trazer um clímax 
das ações simbólicas, graças à predileção que por elas sentem Jeremias e 
Ezequiel. Em contrapartida, estão totalmente ausentes em certos profetas 
da época (Naum, Habacuc, Sofonias).



a )  O cinto de linho ( 13, 1-11)

Seguindo a ordem do livro, a primeira coisa que encontramos em 
Jeremias é uma ação realizada em três etapas (13,1-11). A primeira começa 
com a ordem do Senhor: “Vai, compra-te um cinto de linho e coloca-o em 
tua cintura; que a água não o toque”. Jeremias compra-o e o coloca. A 
segunda abre-se com a ordem de partir para o rio Eufrates e esconder ali o 
cinto. Jeremias o faz. Passam-se muitos dias, e acontece a terceira etapa: o 
profeta deve voltar ao Eufrates; recolhe o cinto, e nota que a umidade do 
rio o deixou desgastado e inutilizável. Vem então a explicação: “Da mesma 
forma desgastarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém 
(...). Serão como este cinto que não serve mais”. Uma coisa que nào é 
explicada: por que se escolheu o cinto? Por que, antes de escondê-lo junto 
ao rio, o profeta teve que colocá-lo em sua cintura? Este último dado é 
explicado: “assim como o cinto adere à cintura, da mesma forma me cingi 
com os judeus e israelitas para que fossem meu povo, minha fama, minha 
glória e minha honra. E nào me obedeceram” (v. 11). De qualquer forma, 
uma coisa fica sem explicação, embora seja fácil de entender: o profeta deve 
ir até o Eufrates porque para lá serão deportados os judeus, ali o povo ficará 
desgastado e se tornará imprestável, como o cinto. Vemos que a ação 
simbólica, além de complexa nas suas etapas, joga com diversos símbolos: 
o do cinto (Judá), o do rio (Babilônia) e do desgaste do material (deterio
ração do povo no desterro). Contra a realidade histórica desta ação (ou 
ações) tem-se aduzido com freqüência que o profeta deveria ter feito duas 
viagens de ida e volta até o Eufrates (uns quatro mil quilômetros!). Parece 
argumento mais que suficiente. Contra a historicidade também milita o uso 
e abuso de tanto simbolismo barroco. Em resumo, estamos diante de um 
terceiro tipo de ações: as que só existem como criação literária do profeta, 
sem base na realidade, mas muito adequadas para transmitir de maneira 
gráfica e visível uma mensagem.

b) Não casar-se, não chorar, não alegrar-se (16,1-9)

Temos aqui encadeadas três proibições que, curiosamente, os comen
taristas às vezes consideram como três ações simbólicas. Esta interpretação 
lembra a quadratura do círculo. O “nào fazer" transforma-se em “ação” 
simbólica. Todavia, existe algo de verdade nisto. Há ocasiões em que o nào 
fazer alguma coisa chama mais a atenção do que o fazer muitas coisas. Não 
casar-se, em um contexto totalmente alheio ao celibato, é desconcertante. 
Da mesma forma que é desconcertante, e até ofensivo, nào apressar-se em 
dar os pêsames por um falecimento ou nào participar do banquete de um 
amigo. E estas são as três coisas que Deus manda a Jeremias: “Não te cases, 
não tenhas filhos neste lugar”; “nào entres em casa onde houver luto, nào



vás ao luto, não dês os pêsames”, “nào entres na casa em que estiverem 
festejando um banquete para comer e beber com os comensais”. E cada 
ordem vai acompanhada de uma explicação, com um matiz peculiar que 
explicita a tragédia futura de Judá.

Não há motivos para duvidar de que Jeremias permanecesse celibatário 
e de que deixasse de participar de lutos e banquetes. Ele mesmo em outros 
casos se professa um solitário. Entretanto, mais do que de ações simbólicas 
deveríamos neste caso falar de atitudes simbólicas ou da vida do profeta 
como símbolo.

c) A bilha d e  barro

Com 19,l-2a .l0 -lla  entramos em uma autêntica ação simbólica diante 
do público: “Vai comprar uma bilha de barro; acompanhado de alguns 
conselheiros e sacerdotes, sai para a Porta dos Cacos, quebra a bilha na 
presença dos teus acompanhantes e dize-lhes: Assim diz o Senhor dos 
exércitos: Da mesma forma eu quebrarei este povo e esta cidade, como se 
quebra um objeto de barro e não há como consertá-lo”. Neste caso, a ação 
nào faz senào acrescentar força expressiva ao que o poeta diz. De per si, 
poderia ter pronunciado o mesmo oráculo sem acompanhá-lo de nenhum 
gesto: “Assim diz o Senhor: Quebrarei este povo como se quebra um objeto 
de barro”. Mas o efeito sobre a platéia teria sido menor. Procurar aqui 
vestígios de uma mentalidade mágica, como se a quebra da bilha realizasse 
a desgraça de Judá e Jerusalém, carece de sentido.

d) O jugo (27,1-3 12b)

Nesta mesma linha insere-se célebre ação do jugo. No ano de 594 aC 
todos os povos da região há tempo estavam pagando tributo a Nabucodo
nosor, rei da Babilônia, e desejam libertar-se desta carga. Em Jeaisalém 
realiza-se uma conferência internacional para tratar da rebelião. O profeta 
tem de deixar claro que esta postura é nefasta. A única solução consiste em 
submeter-se ao domínio da Babilônia. Pode dizer isto com palavras. Por 
ordem de Deus, expressa-o de modo mais dramático. “O Senhor me disse: 
Faze para ti cordas e canzis e coloca-os sobre o teu pescoço, e manda uma 
mensagem aos reis de Edom, Moab, Amon, Tiro e Sidônia, por meio dos 
embaixadores que vieram a Jerusalém visitar o rei Sedecias: Entregai o 
pescoço ao jugo do rei da Babilônia, submetei-vos a ele e ao povo dele e 
vivereis”.

Desta vez, a ação tropeça com a reação de outro profeta. “Ananias tirou 
o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou, dizendo na presença 
de todo o povo: Assim diz o Senhor: É assim que quebrarei o jugo do rei



da Babilônia, que tantas nações, há dois anos, levam ao pescoço (28,10-11). 
Mas a última palavra é de Deus, confirmando a mensagem inicial (28,13-14). 
O importante é que tanto Jeremias como Ananias usam gestos expressivos 
para comunicar a sua mensagem. É impossível transmitir de modo mais 
plástico a idéia da submissão à Babilônia ou do fim desse domínio.

e) A com pra do terreno (32, 7-15)

Menos dramática, mas não menos expressiva, é a ação da compra do 
terreno. O contexto histórico é fundamental para entendê-la. Estamos no 
ano 587, durante o cerco final de Jerusalém pelos babilônios. Jeremias sabe 
que tudo está perdido. Nestas circunstâncias apresenta-se seu primo Hana- 
meel para pedir-lhe que compre um campo em Anatot, do outro lado das 
linhas inimigas. Impossível haver pior investimento. Todavia, o profeta 
compreende que é Deus quem lhe fala através do primo. E de forma solene, 
diante de testemunhas, com duplo contrato, selado e aberto, efetua a 
compra. Os presentes podem interpretar isto como um gesto de responsa
bilidade e justiça para com o patrimônio familiar, ou como um ato de 
loucura. Na verdade trata-se de algo mais profundo, que requer explicação. 
Por isso diz a Baruc: “Toma estes contratos, o selado e o aberto, e coloca-os 
em um jarro de barro, para que se conservem por muitos anos. Porque 
assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Ainda se comprarão casas 
e campos e hortas nesta terra”6. Neste caso, a maior força expressiva 
consegue-se arriscando algo pessoal, o que é demonstrado pela fé pessoal 
naquilo que se proclama'.

f )  As pedras d e  Tá/nis (43,8-13)

Complicada e pouco verossímil é a ação simbólica que o profeta precisa 
realizar em Táfnis, quando está deportado no Egito. Os judeus chegaram

6. Ou. como insiste, com mais detalhe, o  final do capítulo: “Comprarão para si campos nesta terra, da 
qual dizeis: Kstá desolada, sem homens e sem gado, e cai nas mãos dos caldeus. Comprarão para si 
campos com dinheiro, diante de testemunhas se escreverá e selará o contrato no território de Benjamin 
e  no território de Jerusalém, nas cidades de Judá, da Serra, da Planície e do Negueb, pois modificarei 
a sorte deles -  oráculo do Senhor’ (32,43-44).

7. Sigo a interpretação habitual, que vê nesta ação um gesto de esperança. Contra ela manifestou-se 
recentemente G. Wanke. J e r em ia sA c k erk a u f H eiIim  Gerichl.-', em Prophet u n dP rapbeten bu ch , BZAW 
185 (Berlim 1989) 265-76. Para ele, os versículos 8" e  15 süo ampliações posteriores. No texto original, 
o  profeta renuncia a desfrutar do campo comprado, e  o simboliza colocando o documento em um 
jarro selado. A ação nào simboliza “salvação" mas “castigo", da mesma forma que a do jugo. Mais 
tarde os redatores mudaram o sentido e  a interpretaram como um gesto de esperança para o futuro. 
Utilizando o  mesmo estilo que Wanke usa em outros artigos seus, eu lhe perguntaria se um homem 
que aplica cinqüenta milhões no banco a prazo fixo está simbolizando uma desgraça (por nào poder 
usar este dinheiro) ou uma alegria (aumentará o seu capital). Talvez ele diria que a comparação não 
vale. Km qualquer hipótese, estamos diante de uma ação simbólica, e c  isto o que interessa.



até ali fugindo de Nabucodonosor. Fizeram-no contra a ordem de Deus 
através de Jeremias. Mas no Egito sentem-se seguros. Então, o profeta recebe 
esta ordem: “Toma algumas pedras grandes e enterra-as no cimento do 
pavimento que está na entrada do palácio do Faraó em Táfnis, na presença 
dos judeus. E lhes dirás: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: 
Eu mandarei procurar Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e 
colocarei o trono dele sobre estas pedras que enterrei, e plantará o pavilhão 
dele sobre elas. Virá e ferirá o Egito...” (43,8-13). É rebuscada a relação entre 
as pedras e o lugar onde Nabucodonosor colocará o seu trono. Além disso, 
é difícil imaginar que a guarda egípcia permitisse a Jeremias enterrar pedras 
grandes diante do palácio do Faraó. Nào creio que se trate de uma ação 
real, mas antes de um recurso literário para anunciar -  de modo mais ou 
menos feliz -  uma desgraça futura.

1.4. E z e q u ie l8

Ezequiel tem a mesma predileção que Jeremias pelas ações simbólicas. 
No começo da sua pregação encontramos uma série delas nos capítulos 
4-5. Lendo-os no seu estado atual, a imagem que obtemos é bem confusa. 
Basta considerar algumas das ordens que o profeta recelx; de Deus: “toma 
um tijolo”, “toma uma frigideira”, “deita-te do lado esquerdo”, “deita-te do 
lado direito”, “toma trigo”, “cozerás uma fogaça de pão de cevada sobre 
excrementos humanos”, “toma uma navalha”. Contudo, seguindo a análise 
de Zimmerli, obtém-se uma série bem clara e coerente.

a )  Cerco, fo m e  e  morte na cidade

O relato começa com a ordem de pegar um tijolo e desenhar nele uma 
cidade. Em seguida a cidade é sitiada, com torres, aterros e tropas (4,1-3). 
A segunda ação encadeia-se muito bem com a primeira: uma cidade sitiada 
é alvo rápido da fome. Para expressar isto, o profeta deve fazer para si uma 
comida modesta e comer racionada sua comida, a uma hora fixa, e tomar 
a água racionada a uma hora fixa (4,9-11). Falta a última cena. Uma cidade 
sitiada e em estado de fome forçosamente tem de que sucumbir. A terceira 
ação simbólica obriga o profeta a raspar os cabelos e os pêlos da cabeça e 
da barba e dividi-los em três porções. Um terço será devorado pelo fogo,

8. Alem da bibliografia inicial, cf. D. Buzy. Les sym hries prophétiques dE zéch iel. RB 29 (1920) 203-28. 
353-8; 30 (1921) 45-54. 161-94; B. Lang, Street Theater. Raising the Dead. a n d  the Zoroastrian  
C onnection  in t z e k ie l s  Prophecy, em J. Lust (ed.). Ezekieí a n d  His B o o k  BKTL 74 (Lovaina 1986) 
297-316.



um terço o sacudirá com a espada, um outro terço o espalhará ao vento 
(5 ,1- 2).

Chega o momento da interpretação. Imaginemos a cena. Ezequiel está 
rodeado dos seus contemporâneos, os desterrados junto ao rio Cobar. Ali 
permanecem quatro ou cinco anos, esperando a volta à pátria, ansiando 
pelo castigo da Babilônia. Ezequiel tomou o tijolo e começa a desenhar uma 
cidade, submete-a ao cerco, sofre fome, sucumbe. Em que cidade os 
presentes pensarão? Em Babilônia. Desejam que a ação de Ezequiel 
simbolize e realize a queda da capital inimiga. Contudo, no final o profeta 
revela o mistério. ‘‘Eis o que diz o Senhor: Trata-se de Jerusalém9. Coloquei-a 
no centro dos povos e ela se rebelou contra as minhas leis e mandatos, 
pecando mais do que outros povos, mais do que outros países vizinhos” 
(5,5-6).

A historicidade destas ações simbólicas levanta sérios problemas. Não 
a primeira, que é fácil de imaginar; mas sim a segunda e a terceira, que 
supõem um lapso mais longo de tempo (para expressar a fome) e um gesto 
estranho (cortar o cabelo e a barba). Prescindindo do que possa haver de 
real e de literário, estas ações se orientam na linha das que servem para 
transmitir e visualizar a mensagem.

b) A cam in hada  p a ra  o desterro

O cap. 12 oferece outras ações simbólicas relacionadas com o mesmo 
tema. Neste caso trata-se da caminhada para o desterro. A ordem divina 
manda ao profeta: “Arruma a tua bagagem de desterrado à luz do dia, à 
vista de todos. Toma teus pertences, como quem vai para o desterro, à luz 
do dia, à vista de todos; e parte ao entardecer, à vista de todos, como quem 
vai para o desterro. Põe sobre os teus ombros a mochila, à vista de todos, 
cobre o teu rosto, para não ver a terra, porque faço de ti um sinal para a 
casa de Israel” (12,1-4). O profeta cumpre a ordem (v. 7), e na manhã 
seguinte recebe esta palavra do Senhor: “Filho de Adão, a Casa de Israel, a 
Casa Rebelde nào te perguntou o que é que estavas fazendo? Pois res- 
ponde-lhes: Sou sinal para vós: o que eu fiz, eles também terão que fazer. 
Irão para o desterro” (12,8-11).

A idéia de que o profeta, através da ação simbólica, se transforma em 
sinal para o povo, já a encontramos em Isaías. Mas aqui há um detalhe novo

9. No texto atual de Ezequiel, o  elemento surpresa foi destroçado por um redator que. dando uma de 
esperto, acrescentou o  nome de Jerusalém em 4 ,1 .0  mistério da cidade de que se trata só é desvendado 
em 5,5.



e interessante. Supõe-se que o povo pediu ou deve ter pedido uma 
explicação do que o profeta fez. Desta forma, a ação simbólica suscita a 
curiosidade e cria uma atitude receptiva para entender a mensagem. A 
verdade não é algo que cai de repente sobre eles, mas algo que eles mesmos 
devem esforçar-se por conhecer.

c) Com er com  m edo (12,1-19).

Parecida com a ação simbólica da fome é esta outra: “Filho de Adão, 
come o teu pão com medo, toma a água com pavor. Para o povo da terra 
dirás: Eis o que diz o Senhor aos que habitam a terra de Israel. Comerão o 
pão com medo, tomarão a água com pavor, porque devastarão e despovoa
rão seu país devido à violência dos seus habitantes. Arrasarão as cidades 
habitadas, e o país ficará devastado e sabereis que eu sou o Senhor”. 
Todavia, esta ação é mais literária e difícil de entender do que a anterior. 
Quem visse Ezequiel comendo e bebendo com temor dificilmente conseguia 
imaginar o sentido que em seguida é proposto. Talvez se dê por suposta 
uma pergunta por parte do povo, que suscite a explicação.

d) Gem er e  retorcer-se (21,11-12)

Com efeito, esta pergunta do povo encontramo-la na ação subseqüente, 
bem parecida à anterior no seu conteúdo: “Filho de Adão, geme dobrando 
a cintura, geme amargamente à vista deles. E quando te perguntarem por 
que gemes, responderás: Porque ao chegar uma notícia, todos os corações 
desmaiarão e desfalecerão todos os braços, todos os espíritos vacilarão e 
fraquejarão todos os joelhos”. A ação simbólica pretende suscitar a curiosi
dade dos presentes para que se disponham a ouvir a mensagem.

e) Os dois cam inhos (21,23-28)

Muito célebre e expressiva é a ação dos dois caminhos. O profeta deve 
simbolizar que o rei de Babilônia está na encruzilhada de dois caminhos. 
Um conduz a Rabá dos Amonitas (a atual capital da Jordânia), outro a 
Jerusalém. Para onde marchará o exército? Que cidade será vítima da 
campanha? O relato introduz um elemento de “suspense” quando o rei se 
detém na bifurcação do caminho e consulta o vaticínio: agita as flechas, 
pergunta aos ídolos, inspeciona o fígado. Os ouvintes de Ezequiel desejam 
que se trate de Rabá. O vaticínio diz: “A Jerusalém!” Quem pensar que se 
trata de uma ação simbólica real deve interpretar o relato como uma espécie 
de guia para uma série de ações que poderiam levar bastante tempo: agitar 
as flechas, consultar os ídolos, inspecionar o fígado. É difícil decidir sobre 
o caráter real ou literário da ação.



f )  Não entrar em luto (24,15-24)

A ação simbólica mais trágica será a que Ezequiel realizará por motivo 
da morte de sua esposa. “Filho de Adão, vou arrebatar-te repentinamente 
o encanto dos teus olhos; nào chores nem entres em luto, aflige-te em 
silêncio como um morto, sem entrar em luto; amarra-te o turbante e calça 
as sandálias; não te cubras o rosto nem comas o pão do luto. Pela tarde 
morreu minha mulher, e na manhã seguinte fiz o que o Senhor me tinha 
mandado”. A atitude de Ezequiel é tão desconcertante, tão contrária às 
normas de conduta habituais, que nào tarda em surgir a pergunta das 
pessoas: “Queres explicar-nos o que nos anuncia o que estás fazendo?” E 
a resposta oferece a explicação: o povo perderá o templo, “o encanto dos 
vossos olhos, o tesouro das vossas almas”, perderá seus filhos e suas filhas 
e também não poderá entrar em luto. “Ezequiel vos servirá de sinal: fareis 
o mesmo que ele fez”.

g)  /li duas varas (3  7,15-19)

Também na sua mensagem de salvação Ezequiel utiliza uma ação simbólica 
para expressar a união futura dos dois Reinos separados por ocasião da morte 
de Salomão. “Filho de Adào, toma uma vara e escreve nela ‘Judá’; em seguida 
pega outra vara e escreve nela ‘José’. Junta uma com a outra de modo que 
formem uma vara só e fiquem unidas na tua mão. E quando teus compatriotas 
te perguntarem: ‘Explica-nos o que queres dizer’, responde-lhes: Eis o que diz 
o Senhor: vou pegar a vara de José e juntá-la com a vara de Judá, de modo 
que formem uma vara só e fiquem unidas na minha mão” (37,16-19). É um 
dos casos mais fáceis de entender e de explicar.

1.5. Z a c a r ia s

O último exemplo de ação simbólica encontra-se no livro de Zacarias 
(6,9-15). O texto está cheio de enigmas. Não sabemos se se trata de fabricar 
uma ou duas coroas; e, se se tratar de uma, nào sabemos se estava destinada 
ao sumo sacerdote Josué (como diz o texto atual), ou ao governador 
Zorobabel, como supõem muitos comentaristas. Em todo caso, o autêntico 
simbolismo radica na coroação do personagem.

1.6. B a la n ç o  f in a l :  três tipos d e  a ç õ e s

A análise apresentada leva a pensar que existem três tipos básicos de 
ações simbólicas: as que preparam o profeta para entender a mensagem 
que deve transmitir, as que pretendem tornar essa mensagem mais expres
siva, provocando em muitos casos a pergunta dos presentes, e as que



aparecem como fruto de mera criação literária. Em sentido estrito, devería
mos excluir estas últimas. Contudo é mais importante distinguir as duas 
primeiras, coisa que não se costuma fazer. Conforme assinalei, as que 
preparam o profeta para entender a mensagem passam mais tarde a 
transformar-se em criação literária e lhes servem para transmitir a palavra 
de Deus. Mas convém ter presentes as nuances que seguem.

2. Questões discutidas

2.1 . A ções r ea is  ou  f i c ç ã o  literária?

No início do século, Tobac escrevia: “Seja real ou fictícia a ação 
simbólica, o resultado, do ponto de vista do ensinamento, é sensivelmente 
o mesmo, e não perdemos muito se não pudermos determinar sempre com 
exatidão o caráter delas”10. Van den Born também sublinha que, para a 
finalidade essencial da ação -  simbolizar o que Deus ou o povo fizeram ou 
farão-, não é totalmente necessário que seja executada realmente. Todavia, 
Ramlot considera muito provável que se realizavam; o que o leva a isto é 
a mentalidade ambiente, que conhecemos pela literatura (fórmulas de 
encantamento sumero-acádicas, fórmulas dos mortos provenientes do Egi
to) e pela arqueologia (estatuetas de execração, tabuinhas egípcias, etc.).

Fohrer também estuda o tema detidamente11 e observa certa concordân
cia em reconhecer como reais as ações de Is 20 (o profeta nu e descalço), 
Ez 12,1-11 (os pertences e a mochila), Ez 24,15-24 (não prantear a esposa
falecida). Considera também real o duplo casamento de Oséias, embora este

12ponto seja muito debatido entre os comentaristas . A historicidade de Is
8,1-4 raras vezes tem sido posta em dúvida, da mesma forma que a de Is 
7,3: os dois fatos estão intimamente relacionados com a pregação do profeta 
e com uma situação histórica bem determinada. Fohrer também considera 
históricas as ações simbólicas de Jeremias, inclusive a de 13,1-11, que 
pressupõe duas grandes viagens ao rio Eufrates13. Depois de assinalar que

10. Les prophètes d  Israel, 1, 334.
11. Op. ctí., 74-85.
12. Rudolph, por exemplo, crê que Oséias nào casou com uma prostituta. O c. 1 é o  resultado da atividade 

literária dos discípulos dele, que realmente nào entenderam o acontecido (ver seu comentário a Oséias 
em KAT X1II/1, onde expõe todas as interpretações que se têm dado ao casamento do profeta).

13. Km seu comentário a Jeremias (HAT 12), Rudolph nega que o profeta realmente realizasse esta ação 
simbólica. Séculos mais tarde, para percorrer estes mil quilômetros, Ksdras precisou de três meses 
(Esd 7,9). Jeremias deve ter percorrido quatro mil quilômetros (duas viagens de ida e volta). Parece 
demais. Outros pensam que nào se trata de uma açâo simbólica, mas de uma visão Parece mais lógico 
aceitar que se trata de uma ficção literária.



não existem motivos suficientes para duvidar da historicidade dos relatos, 
oferece em favor dela os seguintes argumentos:

-  O relato; embora falte em mais da metade dos casos, isto não prova 
que se trate de invenções. A ordem divina é tão séria, que se supõe que o 
profeta a cumprirá. Não é necessário contar a sua execução.

-  O fato de os espectadores exigirem de Ezequiel uma interpretação das 
suas ações demonstra que estas são reais.

-  Os relatos fornecem pormenores da vida diária: o nome da primeira 
mulher de Oséias é um nome próprio que não podemos interpretar 
alegoricamente; a terceira criança é concebida depois do desmame da 
segunda; o preço que se paga pela mulher corresponde aos costumes da 
época; as indicações locais de Is 7 ,ls são bem concretas; o mesmo acontece 
em Jeremias.

-  A ação simbólica deve ser um sinal para o povo (Is 20,3; Ez 4,3), e 
isto exige que elas sejam executadas.

-  Muitas ações realizam-se em circunstâncias históricas concretas e 
muito importantes.

“Em resumo, deve-se aceitar como o mais provável que as ações 
simbólicas dos profetas foram executadas realmente”14. Concordo basica
mente com Fohrer, mas já assinalei que algumas delas -  na verdade, poucas
-  sào mera criação literária. Em outros casos, pairam sérias dúvidas sobre 
a execução das mesmas.

2 .2 . R ea liz a d a s  co n sc ien te  ou  inconscientem ente'!'

No começo do século, autores como Hõlscher e Schmidt opinavam que 
os profetas realizaram as ações simbólicas em “estado de êxtase”. Em uma 
postura mais moderada, outros defendem que Isaías e Jeremias teriam 
realizado estas ações em um estado de ânimo normal, enquanto que para 
Ezequiel alegam uma situação extática ou patológica. Fohrer mostra-se 
muito mais reservado e postula uma consciência plena para a execução da 
açào simbólica11; aos adeptos do êxtase é que cabe demonstrar o contrário. 
O tema está relacionado com o que já dissemos sobre o êxtase a propósito 
das visões e audições. Nenhum dos textos analisados induz a pensar em 
um estado “extático”.

14. Kohrcr, op. cit., 85.
15. Op. cit., 85-88.



Para alguns comentaristas, como van den Bom, as ações simbólicas dos 
profetas são os últimos vestígios das práticas mágicas. Fohrer o nega, pelos 
motivos que seguem17:

-  A origem da ação simbólica é uma ordem de Deus, e não o desejo do 
profeta nem a vontade de outros homens. É raro faltar a mencionada ordem.

-  A interpretação dada pelo profeta mostra que a ação simbólica não 
se assemelha à ação mágica, a qual opera pela sua própria força. Via de 
regra, na ação mágica está ausente a interpretação.

-  A garantia divina da execução a diferencia ainda mais da magia, onde 
nunca estamos seguros do resultado. Na ação simbólica, o elemento mágico 
fica dominado, já que é o poder de Deus que opera na realidade humana.

-  Os profetas não desejavam as calamidades simbolizadas; nos magos 
acontece o contrário.

-  A magia procede geralmente com um ritual complicado, não havendo 
vestígio disto nos profetas.

-  A ação mágica pretende modificar o curso do destino. A simbólica, 
pelo contrário, pretende revelar os planos de Deus; não pretende modifi- 
cá-los, mas sim que o homem se submeta a eles.

Efetivamente, nenhum dos textos leva a pensar em um ato mágico. 
Podemos fazer nossas as palavras de Ramlot: “Entre a magia e o profetismo 
bíblico existe todo o abismo que separa a vontade ou o desejo do homem 
da vontade de Deus, que amiúde é incondicional. A religião bíblica constitui 
provavelmente a confrontação mais decisiva que a Antigüidade conheceu 
com a magia. Representa a oposição decidida às receitas humanas destina
das a evadir-se da graça divina, portadora e criadora de um mundo novo”1H.

16. Este tema é estudado pormenorizadamente por R. Criado no artigo citado no início.
17. Op. cit., 94-104.
18. Ramlot, op  cit., 973.



OS MEIOS DE TRANSMISSÃO DA MENSAGEM
III. A palavra escrita e os livros

O terceiro meio de transmissão da mensagem é a palavra escrita. Embora 
o trabalho literário dos grandes profetas não tenha sido tão grande como 
pensavam as gerações passadas, que lhes atribuíam todos os seus livros, 
alguns deles empregaram a escrita, e, quanto a outros, é possível que desde 
o primeiro momento redigissem sua obra por escrito.

Por que razão os profetas escrevem? Têm-se proposto respostas bem 
diversas a esta pergunta. Gunneweg atribui o fato à vinculação dos profetas 
aos santuários, onde existe interesse em conservar por escrito as obras 
importantes; ao mesmo tempo, a palavra escrita possui como que uma força 
mágica1. Millard afirma que a profecia é essencialmente uma mensagem 
divina sobre o futuro; só se pode verificá-la se existir uma consignação 
exata, que demonstre a sua verdade e a do mensageiro que a transmite2. 
Hardmeier encontra a explicação na oposição que os profetas enfrentaram 
da parte dos poderosos de seu tempo quando criticavam a funesta política 
interna e externa que executavam; a experiência de os contemporâneos 
deles não quererem ouvir nem entender, e até os rejeitarem e perseguirem, 
leva a uma espécie de literatura de oposição, que serve aos profetas e a 
seus partidários como elemento de reflexão e identificação3.

1. A. H .J. Gunneweg, M ündlicbe u n d scbrí/tliche Tradition d er  iv rex iliscben  P rophetenbticher a is Problem  
d er  n eueren  Propbetenjorscbung, KRLANT 75 (Gõttingen 1959).

2. A.R. Millard, La p rophetie et l ê c r itu r e - Is r a é l, Aram. Assyrle RHR 202 (1985) 125-145. Seu artigo tem 
interesse devido aos paralelos que oferece do Antigo Oriente, mas não explica por que os profetas 
anteriores a Amós nào deixaram seus oráculos por escrito.

3. C. Hardmeier, Verkündigung u n d  Schrifi b e i je s a ja . Zur Entstebung d er  Scbriftpropbelie ais Opposi- 
tionsliteratur im alten  Israel: ThGI 73 (1983) 119-34 Estas idéias ele as corrobora com a análise de Is

e 22.



O ponto de vista que mais me convence é o de Zimmerli4. Para ele, os 
motivos são vários: 1) em alguns casos, para que seus contemporâneos não 
só ouçam a mensagem deles, mas também p a ra  qu e possam  vê-la e  lê-la (cf. 
Is 8,1; Hab 2,1-4); 2) em outras ocasiões, a mensagem é consignada por 
escrito porque deve servir d e  testemunho e  acu sação  contra um povo que 
não quer converter-se; quando ocorrer a desgraça, ninguém poderá alegar 
que não ouviu a mensagem, ou que Deus não falou (Is 8,16; visões de 
Amós); 3) em outros casos, a palavra escrita pretende sacudir o  povo  (J r 36); 
não se consigna por mero interesse arqueológico, para conservar o que foi 
dito no passado, nas sim como um ataque ao presente.

Em qualquer hipótese, a palavra escrita nos confronta com uma rea
lidade e um problema muito mais importante: o dos livros proféticos. 
Ninguém de nós ouviu a voz dos antigos profetas. Ninguém de nós 
contemplou as ações simbólicas deles. Mas todos temos a possibilidade de 
ler as obras que lhes sào atribuídas.

1. Os livros proféticos

A Bíblia hebraica inclui neste bloco os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel 
e os Doze (Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miquéias, Naum, Habacuc, 
Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias).

A tradução grega dos Setenta (LXX) efetua algumas mudanças na ordem, 
dentro dos Doze, e os coloca antes de Isaías. Por outro lado, depois de 
Jeremias introduz Baruc, Lamentações e a Carta de Jeremias (= cap. 6 de 
Baruc, em muitas edições atuais). Estes acréscimos sào compreensíveis: 
Baruc foi secretário de Jeremias; as Lamentações, os LXX as atribuem a este 
grande profeta. Nào é estranho que as duas obras fossem colocadas depois 
do livro de Jeremias? Na realidade, o livro de Baruc nào foi escrito por este, 
discípulo de Jeremias, e as Lamentações não sào dele. Acontece que estes 
detalhes não eram conhecidos em séculos passados.

As nossas ed ições costum am  incluir entre os livros proféticos também 
a Daniel, se bem  que os judeus o  coloquem  entre os ‘'outros escritos” 
(Ketubím ). A decisão atual parece acertada, já que Daniel é , ao  m enos em 
parte, o  representante mais genuíno da literatura apocalíptica, filha espiritual 
da profecia.

4. W. Zimmerli. Vom P ropbetenunrt zu m  P ropheten bu ch  TLZ 101 (1979) 481-496.



O principal problema levantado pelos livros proféticos é o da sua 
formação. A questão é tão complexa, que poderíamos dedicar muitas 
páginas a um único desses livros. Para maior clareza, começarei oferecendo 
uma simples síntese dos diversos passos. Em seguida, alguns dados mais 
detalhados sobre certos livros.

2. A formação dos livros

Nós estamos acostumados a atribuir uma obra literária a um só autor, 
sobretudo se no início ele nos indicar seu nome, como acontece nos livros 
proféticos. Todavia no caso dos profetas não é certo que o livro inteiro 
proceda da mesma pessoa. Podemos começar lembrando o exemplo mais 
simples: Abdias. Este profeta nào escreveu um livro nem um folheto; uma 
única página com 21 versículos resume toda a pregação dele. Seria normal 
atribuir-lhe estas poucas linhas sem exceção. Contudo, os comentaristas 
coincidem em que os versículos 19-21, escritos em prosa, foram acrescen
tados posteriormente; o estilo e a temática os diferenciam do que precede. 
Quem inseriu estas palavras? Não o sabemos. Talvez um leitor que viveu 
vários séculos depois de Abdias.

Se já a mensagem mais breve de toda a Bíblia levanta problemas 
insolúveis, os 66 capítulos de Isaías, os 52 de Jeremias, ou os 48 de Ezequiel 
sào capazes de desesperar o mais paciente dos estudiosos.

É preciso renunciar por princípio a entender tudo. Limitando-nos a 
idéias gerais, e simplificando muito, podemos assinalar as seguintes etapas 
na formação dos livros proféticos.

2.1 . A p a la v r a  o r ig in a l d o  p r o fe ta

Normalmente, a primeira coisa seria a palavra falada, pronunciada 
diretamente diante do público, que seria seguida pela consignação por 
escrito da mesma. Às vezes, entre a proclamação da mensagem e a redação 
da mesma podem até ter transcorrido vários anos, como indica o c. 36 de 
Jeremias, o mais sugestivo acerca dos primeiros passos na formação de um 
livro profético. Depois de situar-nos no ano de 605 aC (“O quarto ano de 
Joaquim filho de Josias, rei de Judá”), diz-nos que o profeta recebeu a 
seguinte ordem do Senhor:

“Toma um rolo e escreve nele todas as palavras que te disse sobre Judá e
Jerusalém e sobre todas as nações, desde o dia em que comecei a falar-te,
sendo rei Josias, até hoje (...). Então Jeremias chamou a Baruc, filho de Nerias,



para que escrevesse no rolo, sob ditado de Jeremias, todas as palavras que o 
Senhor lhe tinha dito” (36,1-4).

Ao homem moderno pode estranhar que se deixe passar tanto tempo 
entre a pregação e a redação. Se Jeremias recebeu a sua vocação no ano 
de 627, como parece mais provável, é curioso que somente vinte e dois 
anos mais tarde receba ordem de escrever o conteúdo essencial da sua 
mensagem. Mas a mentalidade da época era diferente. Lembremos que, 
séculos mais tarde, Jesus não deixará uma única palavra escrita.

Voltando a Jeremias: o volume redigido foi alvo de um destino fatal. 
Após ser lido na presença do povo inteiro, em seguida diante dos dignitários, 
acabou sendo jogado ao fogo pelo rei Joaquim. Deus não se dá por vencido 
e ordena ao profeta: “Toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que 
estavam no primeiro rolo, queimado por Joaquim” (v. 28). O capítulo 
termina com este dado interessante:

“Jeremias tomou outro rolo e o entregou a Baruc, filho de Nerias, o escriba, 
para que escrevesse nele, sob o seu ditado, todas as palavras do livro queimado 
por Joaquim, rei de Judá. E se acrescentaram muitas outras palavras semelhan
tes” (v. 32).

Entre o primeiro volume e o segundo já existe uma diferença. O segundo 
é mais extenso. Contém o núcleo básico do futuro livro de Jeremias. Os 
comentaristas têm feito numerosas tentativas para saber quais dos capítulos 
atuais figuravam naquele volume primitivo. Não existe concordância entre 
eles, e não tem sentido perder-se em hipóteses. O importante é notar que 
o livro de Jeremias remonta a uma atividade pessoal do profeta.

Algo semelhante deve ter acontecido com Isaías, Amós, Oséias, etc. É 
provável que a palavra falada desse lugar a uma série de fo lh as  soltas, que 
mais tarde eram agrupadas formando pequ en as coleções : o ciclo das visões 
de Amós na sua forma primitiva, o “Memorial sobre a guerra siro-efraimita” 
(Is 6,1-8,14), o “Livrinho da consolação” (Jr 30-31), os oráculos “À Casa real 
de Judá” (Jr 21,11-23,6), “Aos falsos profetas” (Jr 23,9-32), “Sobre a seca” (Jr
14), etc.

Até aqui detivemo-nos na palavra profética que foi consignada por 
escrito depois de ser pronunciada oralmente. Mas não podemos esquecer 
que em certos casos o processo é inverso: primeiro escreve-se o texto, em 
seguida se proclama. Aqui adquirem relevo especial os relatos de vocação 
(Jr 1,4-10; Ez 1-3), as assim chamadas “confissões” de Jeremias, os relatos 
de ações simbólicas não realizadas, certos relatos de visões. Podemos até 
admitir que alguns profetas foram mais escritores do que pregadores. Este 
caso apresentou-se com especial agudeza a propósito dos capítulos 40-55



de Isaías (“Dêutero-Isaías”); muitos comentaristas acreditam que o autor 
deles foi um grande poeta que redigiu sua obra por escrito, comunicando-a 
oralmente só em um segundo momento. Também o grande ciclo das visões 
de Zacarias parece mais obra literária do que redação posterior de uma 
palavra falada.

2 .2 . A o b r a  d o s  d isc ípu los  e  seg u id ores

Com o que mencionamos, nem de longe ficaram terminados os livros 
atuais. Tinham ainda longo caminho a percorrer. O passo seguinte será dado 
por um grupo bem complexo que, por falta de terminologia melhor, chamo 
de discípulos e seguidores.

Utilizo uma expressão bastante ambígua, para nào induzir o leitor em 
erro. Nós estamos habituados a uma relação bem direta entre o mestre e o 
discípulo. Dizemos, por exemplo, que Julián Marías é discípulo de Ortega 
y Gasset. Mas ninguém diria que Garcia Morente foi discípulo de Kant, por 
mais que estimasse e conhecesse a obra deste filósofo. Na nossa mentali
dade, para que alguém seja discípulo é preciso que tenha existido um 
contacto físico, direto, alguns anos de companhia e aprendizado.

Esta relação direta entre mestre e discípulos talvez tenha ocorrido em 
alguns profetas. Todavia, na redação dos livros, intervirá não somente este 
tipo de discípulos, mas atuarão também pessoas bem distantes temporal- 
mente do profeta, embora situadas dentro da ambiência espiritual dele. 
Como se Unamuno tivesse podido refundir e completar a obra de Kierke- 
gaard. Um exemplo que pode parecer absurdo, mas que ilumina o nosso 
caso.

Discípulos e seguidores contribuíram especialmente em três direções: 
1) redigindo textos biográficos sobre o mestre; 2) reelaborando alguns dos 
oráculos dele; 3) criando novos oráculos.

1) Do primeiro fenômeno temos um exemplo notável no relato do 
confronto de Amós com o sumo sacerdote de Betei, Amasias (Am 7,10-17); 
o relato nào foi escrito pelo profeta, já que se fala dele na terceira pessoa. 
Mas o caso mais importante e extenso é o dos capítulos 34-45 de Jeremias, 
procedam eles ou não do seu secretário Baruc.

5. E. Hernando, P ro fe c ia y red a cc ió n : LuVit 20 (1971) 18-40 analisa alguns exemplos dos livros dc Jeremias 
e Isaías.



2) O segundo fenômeno -  reelaboração de antigos oráculos -  pode 
ocorrer em épocas bem diferentes, e inclusive a séculos de distância do 
profeta primitivo. Às vezes basta um pequeno acréscimo final para que um 
antigo oráculo de condenação adquira um matiz de esperança e consolo.

Um exemplo vai iluminar este procedimento. Pelo ano de 725 aC, o 
Reino Norte (Israel) decidiu rebelar-se contra a Assíria. Para Isaías trata-se 
de uma loucura que custará caro ao povo. É o que ele indica em 28,1-4. A 
capital do norte, Samaria, é apresentada pelo profeta como uma “coroa 
faustosa”, uma “flor”, “jóia do atavio” dos israelitas. Mas as autoridades, 
“insensatas”, “fartos de vinho”, estão levando-a ã ruína. Embora o texto não 
fale expressamente de rebeliões nem revoltas, dá a entender que o 
imperador assírio (“um forte robusto”) porá termo ao esplendor da cidade: 
“Com a mão derruba ao chão e com os pés pisoteia a coroa faustosa dos 
ébrios de Efraim”.

Assim aconteceu de fato. No ano de 725 Samaria sofreu assédio, foi 
conquistada em 722, e sua população foi deportada em 720. Com isto se 
cumpriu a palavra profética. Mas esta não era a última palavra de Deus, 
porque ele continua fiel ao seu povo. E um discípulo acrescenta mais tarde 
os versículos 5-6 recolhendo as metáforas da coroa e da jóia, embora 
dando-lhes um sentido novo:

“Naquele dia o Senhor dos exércitos será coroa cheia de jóias,
diadema esplêndido
para o resto do seu povo: sentido de justiça para os que se
sentam para julgar,
valor para os que rechaçam o assalto às portas”.

Agora dirige-se aos israelitas do norte uma palavra de consolação. O 
texto nào fala mais de “fartos de vinho”, mas de homens responsáveis, 
capazes de julgar e defender o seu povo. E a sua insígnia de glória nào é 
uma cidade, mas o próprio Senhor, “coroa cheia de jóias, diadema esplên
dido”.

No caso que acabamos de citar, a reelabolação não afeta diretamente o 
texto primitivo. Respeita-o na sua literalidade, embora o acréscimo modifi
que ou complete o sentido dele. Coisa idêntica ocorre em outro exemplo, 
o magnífico poema de Is l4,4b-21 sobre a derrota do tirano. Alguns pensam 
que esta sátira terrível foi escrita contra o rei assírio. Mas tarde, quando este 
império desapareceu da história, um “discípulo” achou conveniente atuali
zar o sentido dela aplicando-a aos reis babilônicos. Para isso, antes e depois 
do poema coloca alguns versículos que aludem claramente a esta nova 
potência (l4,3-4a e 14,22-23).



Outras vezes, a reelaboração acontece introduzindo umas poucas 
palavras no texto anterior. Pode tratar-se de simples esclarecim entos, que 
orientam o leitor. Por exemplo, em Is 7,7 o profeta diz que Deus fará subir 
contra Judá “as águas do Eufrates, torrenciais e impetuosas”. A metáfora era 
clara para os contemporâneos. Isto já não acontecia séculos mais tarde, 
razão pela qual um glosador acrescentou: “O rei da Assíria com todo o seu 
exército”. Assim fica claro o sentido da cheia ameaçadora do rio Eufrates: 
não se trata de uma catástrofe natural (de resto, impossível; a população da 
Andaluzia não pode ser afetada por uma enchente do Ródano), mas de uma 
invasão militar.

Em outras ocasiões, estes acréscimos que se inserem no texto primitivo 
têm uma intenção m ais profunda. Citarei como exemplo o discutido caso 
de Is 7,15. O profeta, falando com o rei Acaz, dá-lhe o célebre sinal do 
nascimento do Emanuel:

14 “Vede, a moça está grávida e dará à luz um filho, e lhe dará por nome Deus- 
conosco.

15 Comerá requeijão com mel, até que aprenda 
a rejeitar o mal e escolher o bem.

16 Porque antes que o menino
saiba rejeitar o mal e escolher o bem, 
ficará abandonada a terra
dos dois reis que te fazem ter medo” (Is 7,14-16).

Prescindindo de alguns problemas complexos de tradução na última 
frase, uma coisa chama a atenção neste texto. Os temas que desenvolve são 
os seguintes: nascimento e escolha do nome (v. 14), dieta do menino (v.
15), explicação do nome (v. 16). Parece claro que as frases relativas à dieta 
do menino (v. 15) interrompem a seqüência lógica e foram acrescentadas 
mais tarde. Pelo menos é isto o que pensam muitos comentaristas. Quando 
nos deparamos com um caso como este, não basta detectar o acréscimo, é 
preciso descobrir o sentido do mesmo. Neste exemplo concreto, parece que 
pretende sublinhar as características portentosas do menino, já que ele se 
alimentará com uma dieta paradisíaca.

Rastrear as numerosas reelaborações do texto é uma tarefa interminável, 
que infelizmente se presta a muito subjetivismo. É fácil atribuir a um autor 
posterior o que na realidade procede do primeiro profeta.

3) Em terceiro lugar, este complexo grupo de pessoas contribui criando 
novos oráculos, muito mais numerosos do que se poderia imaginar. Para 
os católicos esta idéia era impensável até poucos anos atrás. Se no começo 
do livro de Isaías se diz: “Visão de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e 
de Jerusalém...” (Is 1,1), a conseqüência lógica para os nossos antepassados 
era que o livro todo, desde o c. 1 até o 66, procedia do profeta Isaías. Quem 
negasse isto, negava a verdade da palavra de Deus.



Hoje em dia vemos as coisas de outro modo. A palavra de Deus é uma 
realidade dinâmica, e é secundário se todos os textos procedem do profeta 
Isaías ou somente alguns capítulos. Uma obra é importante por si mesma, 
prescindindo de quem a escreveu. Este trabalho de criação de novos 
oráculos foi amplo e duradouro, prolongando-se até pouco antes da redação 
definitiva dos livros. E, como é lógico, muitas vezes os oráculos novos não 
tinham relação com a mensagem do profeta ao qual acabaram sendo 
atribuídos. Entravam em jogo novas preocupações e problemas, novos 
pontos de vista teológicos. Para muitos comentaristas, épocas de especial 
criatividade foram o reinado de Josias, a etapa do exílio e os séculos 
pós-exílicos. Em suma, nunca cessaram de aparecer novos oráculos que se 
acrescentavam aos blocos já existentes.

2.3- O agrupamento de coleções

Juntamente com as três tarefas anteriores, este grupo se dedica também 
a colecionar e reunir os oráculos primitivos e os que iam sendo acrescen
tados. Já vimos que as “coleções” têm a sua origem mais provável nos 
próprios profetas. Isto se admite geralmente nos casos de Amós, Oséias, 
Isaías, Jeremias, embora às vezes elas fossem bem reduzidas. Mas as 
coleções haviam aumentado muito nos anos subseqüentes, e por vezes o 
material podia gerar uma sensação caótica. Como agrupá-lo e ordená-lo? O 
critério cronológico não os preocupou muito. É certo que os primeiros 
capítulos de Isaías (1-5) parecem conter a mensagem da primeira época do 
profeta, e 28-33 a dos seus últimos anos. Algo semelhante poderíamos dizer 
de Ez 1-24 (primeira etapa do profeta) (e 33-48 (segunda). Contudo, as 
exceções são tantas que é melhor rejeitar o critério cronológico. Parece que 
a ordem pretendida pelos redatores foi mais por temas e dentro desta ordem 
temática se fez uma divisão de acordo com os ouvintes ou os destinatários. 
Em linhas gerais, o resultado foi o seguinte:

-  oráculos de condenação dirigidos contra o próprio povo;

-  oráculos de condenação dirigidos contra países estrangeiros;

-  oráculos de salvação para o próprio povo;

-  parte narrativa.

Mas nào convém absolutizar o esquema. As exceções superam de muito 
a regra. O livro que melhor se adapta à estrutura proposta é o de Ezequiel. 
Também se adapta bastante a ela o de Jeremias, na ordem apresentada pelos 
LXX, que é diferente da ordem da Bíblia hebraica. O caso de Isaías e de 
outros escritos é mais complexo, embora as idéias que expusemos sejam



úteis em muitos momentos para compreender a formação deles. O que não 
convém esquecer é a importância capital dos redatores. O trabalho deles 
não foi mecânico, como se apenas tivessem recolhido e acumulado textos. 
Em alguns casos executaram um autêntico trabalho de filigrana, unindo os 
temas com fios quase invisíveis, que reaparecem ao longo da obra inteira. 
Analisar o livro de Isaías a partir desta ótica, como uma obra gigantesca com 
diversos temas que se entrecruzam e repetem, é uma tarefa apaixonante.

2.4. Os acréscimos posteriores

Mesmo depois das etapas que passamos em resenha, os livros proféticos 
continuaram abertos a retoques, acréscimos e inserções. Tomando como 
exemplo o de Isaías, é possível que, depois de estar estruturado o seu bloco 
inicial, se acrescentassem os c. 40-66. Para alguns, inclusive, a última parte 
a fazer parte do livro foi a “escatologia” (c. 24-27). Este processo repete-se 
no livro de Zacarias, no qual distinguimos entre “Proto-Zacarias” (c. 1-8) e 
“Dêutero-Zacarias” (c. 9-14), sem excluir que este último bloco seja obra 
de diferentes autores.

Mas podemos garantir que pelo ano de 200 aC os livros proféticos já 
estavam redigidos na forma em que os possuímos hoje. Isto se deduz da 
citação que deles faz o Eclesiástico, e das cópias encontradas em Qumrã.

3. O livro de Isaías

Provavelmente, muito poucas pessoas leram em uma tirada só o livro 
de Isaías. Talvez ninguém. A brevidade de certos oráculos, as mudanças 
freqüentes de temática, a dificuldade inerente à poesia, exigem uma leitura 
repousada.

3.1. De surpresa em surpresa

Imaginemos uma leitura rápida e corrida. Um bom conhecedor da 
história de Israel se sentiria surpreendido. O título do livro indica que Isaías 
atuou durante os reinados de Ozias, Joatão, Acaz e Ezequias, isto é, entre 
os anos 767-698 aproximadamente. Ao chegar ao capítulo sexto, o leitop é 
informado de que a vocação ocorreu no ano da morte do rei Ozias. Com 
isso, a panorâmica anterior se reduz aos anos 740-698.

Com boa vontade o leitor poderia ir encaixando nessa época numerosos 
textos dos 39 primeiros capítulos. Lê sobre os reis mencionados no começo: 
Ozias, Acaz, Ezequias, e outros personagens contemporâneos, Facéia de



Samaria, Rason de Damasco, Sargon da Assíria, etc. Judá e Israel aparecem, 
como reinos independentes, envolvidos nos graves problemas políticos da 
segunda metade do século VIII. A Assíria é a potência dominadora. Há 
referências claras à guerra siro-efraimita, à queda do Reino Norte, ao cerco 
de Azoto, à invasão de Senaquerib.

Contudo, a partir do capítulo 40, o leitor se vê submergido em um 
mundo diferente: por duas vezes menciona-se Ciro (44,28; 45,1), rei persa 
de meados do século VI; e exorta-se o povo a “sair da Babilônia” (48,20; 
ver 52,11; 55,12) e empreender a volta a Jerusalém. Estamos em plenos anos 
do exílio babilônico, um século e meio depois da morte de Isaías. Todavia, 
a partir do capítulo 56, o leitor tem a impressão de estar de novo em 
Jerusalém, imerso na problemática dos anos posteriores ao exílio.

Se este hipotético leitor tivesse ao mesmo tempo sensibilidade literária 
e bom conhecimento do hebraico, perceberia notáveis diferenças de estilo. Na 
primeira parte (1-39), embora não sempre, este é burilado solene e comedido; 
o autor revela-se como poeta de bom ouvido, amante da brevidade e concisão, 
com alguns finais lapidares. Na segunda parte (40-55), o estilo é mais retórico, 
cálido e apaixonado; o autor ama as repetições, as enumerações detalhistas; 
desenvolve o pensamento em fórmulas quaternárias com muitos sinônimos, 
constrói pouco, e as suas imagens sào menos rigorosas. Na terceira (56-66) 
continuamos dentro do estilo da segunda, mas temos a impressão de que 
o nível poético é menos elevado, salvo honrosas exceções.

Por outro lado, às diferenças de estilo e de situação histórica somam-se 
as de caráter teológico: a teologia da história está muito mais desenvolvida 
nos capítulos 40-66; o mesmo ocorre com a imagem do Deus criador, que 
não tem paralelo nos c. 1-39; o conceito de “resto” é diferente; as diferenças 
entre o salvador de que se fala em 9,1-6 e 11,1-9 com respeito ao Servo de 
Deus (52,13-53,12) são tào notáveis que dificilmente o mesmo autor pode 
ter criado as duas figuras. Nem sequer podemos afirmar que os c. 40-66 
apresentem uma teologia totalmente homogênea: em 56-66 encontramos 
maior interesse pelo culto, entende-se de maneira diferente o problema da 
apostasia, e o mesmo se dá com a visão escatológica.

3.2. Os três “Isaías”

Durante muitos séculos pensou-se que estas diferenças históricas, li
terárias e teológicas nào ofereciam problema na hora de atribuir o livro 
inteiro ao profeta Isaías. Este pode ter dominado os mais diversos gêneros 
e ter escrito todos os estilos possíveis: desde uma poesia enérgica e concisa 
até poemas carregados e barrocos, passando pela prosa mais vulgar. No 
que tange ao conhecimento do futuro longínquo, de situações e pessoas



que só surgiriam séculos mais tarde, a solução era fácil: Deus podia revelar 
ao profeta o que haveria de ocorrer séculos depois. Quanto às diferenças 
teológicas, podia-se aceitá-las como estágios sucessivos de uma revelação 
divina que se vai completando.

Em uma época pouco crítica, estas soluções artificiais eram convincen
tes. Só autores de muito acume, como Moisés ben Samuel Ibn Gekatilla, no 
século XI dC, ou o continuador dele, Ibn Ezra, no século XII, atribuíram a 
primeira parte ao profeta Isaías, e a segunda à época pós-exílica.

Na investigação crítica do livro de Isaías há duas datas-chave: 1788, 
quando Dõderlein começa a falar do Dêutero-Isaías, profeta anônimo do 
exílio, ao qual atribui os c. 40-66, e 1892, ano em que Duhm publica seu 
comentário ao livro de Isaías e rompe a suposta unidade dos c. 40-66, 
atribuindo-os a dois autores diferentes: 40-55 ao Dêutero-Isaías, 56-66 ao 
Trito-Isaías.

Desde então, é habitual dividir o livro em três grandes blocos: Proto- 
Isaías ou Isaías I (c. 1-39), Dêutero-Isaías ou Isaías II (c. 40-55), Trito-Isaías 
ou Isaías III (c. 56-66).

3 3  Três formas de saudosismo

Mas nào se pense que reina unanimidade nestas questões. Antes de 
tudo, continua havendo um grupo de saudosistas que atribui o livro todo 
ao profeta do século VIII. A lista destes autores é mais longa do que se 
poderia imaginar6. Consideram impossível que um profeta supostamente 
tão importante como o Dêutero-Isaías tenha desaparecido sem deixar rastro; 
as diferenças de estilo e teologia não sào tão notáveis como alguns dizem; 
alguns textos de Is 40-66 não se entendem bem durante a época exílica ou 
pós-exílica, mas nos anos anteriores, durante a monarquia. Prescindindo 
destes argumentos, o que mais ofende a este grupo é que se negue o 
elemento de predição na profecia; implica deixar-se levar pelo espírito 
racionalista dos séculos XVIII e XIX, que nega a possibilidade de Deus 
revelar coisas ocultas ou futuras. Apesar de tudo isso, a batalha está perdida 
para esses saudosistas. Seus argumentos não convencem. Além disso, parece 
absurdo defender algo tão pouco importante como o fato de Isaías ser o 
autor do livro que leva seu nome. O importante é a mensagem, a palavra 
de Deus, não a pessoa que a transmite.

6. Limitando-nos aos do século XX, devemos induir aqui Margoliouth, G.L. Robinson, Lias, Ridderbos, 
Kaminka, Wordsworth. Kissane, Allis, Young. Slotki, R.K. Harrison, Gozzo, Mariani, Vaccari, Mòller. 
Baron. Spadafora.



A estes saudosistas totais poderíamos acrescentar os saudosistas parciais. 
Não defendem a unidade do livro, mas a dos c. 40-66. Pensam que todos 
esses capítulos, exceto alguns acréscimos, procedem do grande profeta do 
desterro, o Dêutero-Isaías. Reconhecem que há diferenças de estilo e de 
circunstâncias históricas; mas elas se explicam facilmente se este profeta 
nào morreu na Babilônia, senào que voltou a Jerusalém com os desterrados. 
A mudança de ambiente e de problemática justificaria as divergências entre 
40-55 e 56-66. Entre os comentaristas que defendem a unidade de 40-66 
(ainda que nào coincidam em outros pontos) figuram Torrey, Kõnig, Smart, 
Glahn, Banwell, Haran, Pope, etc.

Finalmente, poderíamos falar dos “mini-saudosistas”: os que se agarram 
à teoria de Duhm e defendem a existência de um Trito-Isaías (Littmann, 
Hõlscher, Pfeiffer, Elliger, Sellin, Meinhold, Kessler, etc.). Consideram im
possível defender a unidade de 40-66, porém atribuem os c. 56-66 a um 
profeta posterior ao desterro, profeta este que para muitos deles é discípulo 
do Dêutero-Isaías.

3-4. Posição atual

Pouco a pouco vai-se impondo a divisão do livro em três grandes blocos 
(1-39 / 40-55 / 56-66), mas falando só de dois profetas concretos: Isaías, 
o do século VIII, cuja mensagem está conservada nos c. 1-39, e o 
Dêutero-Isaías, profeta do exílio, ao qual devemos os c. 40-55. A terceira 
parte (56-66) não se deve atribuí-la a um profeta concreto, mas a uma série 
deles, a uma escola pós-exílica. Profetas anônimos pré-exílicos, exílicos e 
pós-exílicos também deixaram seus vestígios nos blocos relativos ao “Proto” 
e ao “Dêutero-Isaías”.

Por outro lado, se desde fins do século XVIII o esforço da crítica bíblica 
está centrado em dividir e distinguir grandes blocos, os últimos anos revelam 
um empenho diferente: o de organizar e unir os referidos blocos. As diversas 
secções do livro de Isaías não são compartimentos estanques, blocos 
erráticos que foram sendo acrescentados a um núcleo originário de forma 
puramente casual. Diversas imagens e temas atravessam o livro inteiro, 
estabelecendo uma relação profunda entre as partes dele . Neste sentido

7. Veja-se R.E. Clements, The Unily o f  the B<x>k o f  Isa iah : Interpr 36 (1982) 117-29; C.A. Evans, On the 
unity a n d  p a ra lle l slruclure o f  Isaiah: VT 38 (1988) 129-47; R. Lack, La sym bolicjue du  livre d  lsaie, 
Anliib 59 (Roma 1973); K. Nielsen, There isH o p e fo ra  Tree. JSOT Suppl 65 (Siieffield 1989); R. Reniltorff, 
Zur Kom position des B uches Jesa ja . VT 34 (1984) 295-320; B.G. Webb, Zioti in Transform alion . A 
Literary A pproach  to Isa iah , em D.J.A. Clines e outros (eds.), The B ih le in Three Ditnensions: JSOT 
Sup 87 (Shefficld 1990) 65-84.



revestem interesse especial os pontos de contacto entre o capítulo inicial e 
os dois capítulos finais; demonstram um esforço dos editores, que muitas 
vezes tem passado despercebido para os críticos.

Isto nào significa uma volta à teoria saudosita. Isaías não escreveu os 
66 capítulos do livro. Todavia a posição moderna supõe uma matizaçào de 
posturas anteriores, necessárias, sem dúvida, mas que não captavam toda 
a verdade do problema.

3.5. História da formação do livro

O que dissemos sugere que o processo de formação do livro foi muito 
longo e complexo. Vermeylen deixou isto claro no subtítulo de seu estudo, 
ao considerar os 35 primeiros capítulos de Isaías como “espelho de quinhen
tos anos de experiência religiosa de Israel”8.

Sobre a formação do livro de Isaías têm-se proposto teorias bem 
diferentes9. A título de amostra recolho as opiniões de Vermeylen e 
Wildberger. Deixam claras duas coisas: que é difícil chegar a um acordo em 
questão tão complexa, e que, nào obstante as diferenças, todos admitem 
um longo processo de formação.

Vermeylen distingue sete etapas. 1) A primeira refere-se à pregação de 
Isaías e à formação das primeiras coleções. São cinco, organizadas por 
temas: sobre a guerra siro-efraimita (6,1-8,18, suprimindo certos acréscimos 
posteriores), sobre a humilhação dos orgulhosos e exaltação de Javé 
(2,12-17; 3,l-9a*.l6-17.24), sobre o orgulho e a injustiça social dos poderosos 
de Jerusalém (5,11-13.18-19.20.21.22-23.8-10; 10,1-3), um poema de cinco 
estrofes (9,7-1 I*.12-13l6b.l7-20.24a.25.26-29) e uma última coleção sobre 
a falta de confiança em Javé na política exterior de Judá (10,5-911*.13-14 + 
14,24-25a;18,1-2.4; 28,1-4*; 29,1-4*; 30,1-5*; 31,1-3; 33,1).

2) A segunda etapa vai desde o reinado de Manassés até o exílio. Nela 
acontece o seguinte: a) o enriquecimento das coleções anteriores10; b.) as 
primeiras fusões das coleções; c) a primeira releitura, que sublinha a

8. J. Vermeylen, Du p rop bète  Isa ie  à  lapocalyp tiqu e. Isa ie I-XXXV. m iroir d'un dem i-m illén aire  
d ex p é r ien c e  religieuse en  Isarêl, 2 vols. (Paris 1978).

9. Veja-se a panorãnica oferecida por H. Wildberger, Jesa ja , BK X (Neukirchen 19H2) 1529-76, onde 
recolhe as opiniões de Cornill, Duhm, Marli. Budde. Mowinckel, Fohrer, Barth, Vermeylen e os 
comentários recentes. Acrescenta o seu próprio ponto de vista. A recente obra de O.H Steck, Der 
Abscbluss d e r  Prophetie im  A T (Neukirchen 1991) dedica atenção especial às últimas etapas do livro 
de Isaías.

10. 3,12a.14-15; 7.20; 20.1-6'; 22.1 h-3.7.12-14; 22,15-IH; 30,6b-«; 31,4; 33,9-14.



inviolabilidade de Jerusalém11; d) a segunda releitura, ligada ao reinado de 
Josias12.

3) A terceira etapa é constituída pela releitura da época do exílio13.

4) A quarta, a releitura escatológica da primeira metade do século V, 
que se reflete em novos textos14; mais importante é que o livro fica 
estruturado em três partes que correspondem às grandes etapas do drama 
escatológico: castigo de Israel (1-11*), castigo dos pagãos (13-26*), triunfo 
de Israel (28-33*), com a conclusão em 33,17-24a.

5) A quinta etapa está centrada no tema da conversão dos infiéis15. Nela 
aparece uma comunidade centrada em Sião, que se identifica com o 
verdadeiro Israel, que sofre, desejosa de fidelidade e não obstante pecadora, 
pouco numerosa, formada por “resgatados”, animada por uma grande 
esperança.

6) Com um espírito diferente, a sexta etapa enfatiza a revanche contra 
os ímpios16. A comunidade insiste na sua condição de vítima, pensa que 
seus membros sào justos, ao passo que equipara os maus com os pagãos; 
não espera sua conversão, mas a sua destruição, que implica a salvação dos 
bons.

7) A sétima etapa supõe os últimos retoques do livro. Nota-se neles: a) 
preocupação missionária e o tema da conversão dos pagãos; b) polêmica

11. Na coleção I acrescentam-se 7.1-2.4b.5b.20b; 8,7a; 7,8b. 16.18-19; 8,6b.8b-10.15. Na IV, 9,8a. 10; 5,26.30. 
Na V, 10,27b-24; 14,26.28-32*; 17,l-6M 2-14a; 23,1-14*; 28,14-16aa*.17b-18; 28,21; 29,5-7.9-10.13-14.15; 
31.5; 33,3-4.

12. 2 ,(l).2-4; 7,15; 8.23af}-9.6a; 11.1-5; 22,19-23*. A releitura das tradições isaianas na época de Josias é 
o tema fundamental da importante obra de H. Barth, D ie J e s a ja  Wttrie in d er  Jusiazetí: WMANT 48 
(1977).

13. Nas coleções I e  IV manifestam-se em 6,12-13ba; 7,23-25; 8,19.21-22; 5.24b; 9.14-16a. Nas coleções
II. III e  V acrescentam-se l.l-20*.21-26; 2,6-8.11.18; 3,lb-3*.4-7; 3.25-1,1; 5,1-7.14.17*; 10,4.10-11; 
17,9-10a; 19.1-4.11-15; 20,2.3bP; 22,4.(8a).Hb-l 1; 28,7-13.14M9-20; 29,10*; 30,3(?).5b.9-17. Note-se que 
Vermeylen situa neste momento do exílio textos tão célebres como a denúncia de Jerusalém (1.21-26) 
ou a canção da vinha (5,1-7).

14. 2.9a.l0.19; 15,1-8 + l6,1.3-4a.6-12; 18,3.5-6; 19,5-10; 21,1-9*. 11-12a. 13-15; 22,5-6; 23.13.15-16*; 
26.8-9*11-1316-18.20-21; 30,6a 18.27-33*; 31,8-9; 33,2.5.6a.7-9.10-12; 33.17-24a.

15- A esta etapa atribui 1.7bfJ-9 27; 2,20-21; 3.9b; 4,2-3; 6.10b.l3b(J: 7,21-22; 9.2a (a mudança de 
“aumentaste a a l e g r i a "  para "aumentaste-lhe o povo"); 9,6b; 10,5b.20-22aa.24-27a; ll,3a.6-9; 14,25b; 
17.7-8; 21.12b; 26.15; 27,2-6; 28,5-6.16a^-17a; 28,23-29; 29,17-18.22-24; 30.19-26; 31.6-7; 32.1-5.15-20; 
33.6b. 13-l6.24b.

16. 1.21b|}.25,aa; 2,9a.22; 3,10-11.12b-13.18-23; 4,4-5a; 5.15-16.17*; 8,20.22bP-23aa; 10.12.15-19: 12,1-6 
e 24,1-5.9-12 + 26,1-6*; 14.3-23.27.(28*).30.32*; 15,9; l6,2.4b-5.13-14; 17.2bp.3b; 17,14b: 19.16-17; 
21.2bp .10.l6-I7; 22.24-25; 23,15*. 17-18; 24.14-18a; 25,1-5.9-12 + 26.1-6*: 26.7.(9a),10; 29,2b.5a*.8.16.19- 
21: 26,7.(9a).10; 29,2b.5a*.8.16.19-21; 30,29.32b; 31,2; 32.6-8; 34.1-35,7*.



anti-samaritana17; c) o tema da reunião dos judeus dispersos18; d) o drama 
apocalíptico19.

Estou convencido de que nenhum leitor se incomodará em comprovar 
essas citações nem a força dos argumentos. Inclusive pode ter a impressão, 
lendo as sete etapas precedentes, de que a formação do livro pudesse ter 
ocorrido de maneira mais simples. Provavelmente engana-se. Talvez tenha 
razão em achar que é excessivamente hipotético identificar com tanta 
exatidão as etapas e o espírito que as anima. Mas qualquer explicação 
simples peca por simplismo. Wildberger, que discorda de Vermeylen em 
certos pontos, também admite um complexo processo de formação.

1) Estando Isaías ainda em vida, admite ele que já se formaram duas 
coleções organizadas com critério cronológico: a primeira conteria as 
passagens autênticas em 2,6-11,9, que recolhem a atividade do profeta 
desde seus primeiros anos até à guerra siro-efraimita20, e mais textos 
procedentes dos anos 717 a 711; a segunda refere-se à época da rebelião 
de Ezequias (705-701) e se encontra atualmente nos capítulos 28-31-

2) Este núcleo primitivo vai crescendo em diversas etapas.

-  Desde fins da monarquia até finais do exílio vai-se formando uma 
coleção de oráculos contra países estrangeiros, centrada na queda de 
Babilônia, e que originariamente nào continha nenhum texto isaiano; mais 
tarde, o redator incluiu alguns oráculos de Isaías para respaldar a coleção 
com a autoridade do grande profeta, ou com vistas a ampliar as tradições 
isaianas já conhecidas.

-  Contrariando a tese de Barth, nào se pode admitir uma “redação da 
época de Josias”. Antes do exílio, o material isaiano sofre certos retoques, 
mas não são de grande monta. É possível que o c. 23 seja pré-exílico, mas 
isto nào significa que na época fizesse parte do livro de Isaías.

-  A época exílica e os primeiros anos do pós-exílio, sim, suporão uma 
séria releitura do material anterior. Distingue duas “recensões”: a) a 
condenatória , que tem presente a queda de Jerusalém e se manifesta em

17. 1,28-31; 2,9b(?); 1 ', 10b-ll: 27,(7.8b).9b-l 1; 28,(l*).2.(4b).
18. n .11-16; 24.6-8; 27.12-13; 35.8-10.
19- 5.27aP; 10,22aP-23; 24.l6b.21-23; 27,1; 28,22; 29,11-12; 30.26’ ; 34.16aha.17. Neste contexto fala de 

três textos sobre a ressurreição; 25,8a; 26,14; 26,19.
20. Distingue cinco blocos: 2,6-4,1 (da primeira época, sobre a política interna de Jerusalém); 5,1-24* + 

10,1-3 (primeira época, contra a injustiça social); 9,7-20’ + 5,25-29 (ciclo de oráculos contra Israel 
pouco antes da guerra siro-efraimita); 6 ,1-9 ,6” (memorial sobre a guena, pouco antes da invasão de 
732); 10,5-8.13-15a + 10,27-11.9 (oráculos a Judá/Jerusalém diante do crescente perigo assírio e até 
à submissão de Azoto 1717-7111).



uma série de ameaças que contribuíram para apresentar Isaías como um profeta 
radical nas suas denúncias e condenações21. O livro, ao se unirem os c. 13-23 
ao que precedia, já dá sensação de unidade, centrada na condenação. (3) Mas 
a mudança pela qual passa a profecia durante a época do exílio, tornando-se 
a profecia mais consoladora por influência de Ezequiel e do Dêutero-Isaías, 
também influi no material isaiano, gerando uma nova recensão salvífica, 
durante os primeiras anos posteriores ao exílio22.

Nas duas recensões, tanto a condenatória como a salvífica, trata-se de 
comentários relativamente breves, nunca de fragmentos independentes.

-  Ampliações pós-exílicas. Não se trata agora de simples acréscimos ou 
comentários, mas de autênticas ampliações, quase todas centradas na 
salvação de Israel; não a salvação do povo de um problema concreto, mas 
a salvação duradoura de uma nova existência em uma nova época. As 
passagens diferem muito pela sua temática, linguagem, vocabulário e 
importância23, mas deixam entrever a precária situação da comunidade à 
qual se dirigiam: o verdadeiro Israel está ameaçado pelos infiéis dentro das 
suas próprias fileiras, pelo domínio estrangeiro, pela escassez de bens 
materiais, pelo abuso de tiranos sem escrúpulos. Procedem da primeira 
metade do século V, o que não significa que desde então fizessem parte do 
livro de Isaías.

-  Redação final. Nesta etapa acrescentam-se: o bloco que vai desde 
11,11 até 12,6, provavelmente por volta do ano 400 aC; os c. 33-35; 19,16-25; 
o assim chamado “Apocalipse de Isaías” (c. 24-27), que dá um horizonte 
novo aos oráculos contra as nações de 13-23- Com tudo isto, pelo ano de 
400 aC já temos o livro de Isaías em forma bem parecida à atual.

-  Pouco depois inserem-se os relatos sobre Ezequias e Isaías (c. 36-39). 
Os c. 40-66 ainda não faziam parte do livro de Isaías.

-  Notas posteriores? Talvez possamos incluir aqui 8,8b(?); 10,27 e, com 
mais probabilidade, 11,11b.13b; 29,1 ls; 34,16a.

Embora as explicações de Vermeylen e Wildberger pareçam bem 
diferentes e apresentem notáveis diferenças quanto ao número de oráculos 
originais de Isaías, e quanto à importância de certos momentos (Vermeylen

21. A esta “recensão'' correspondem  2,10s; a polêm ica contra os ídolos em  2,20s; 5.15s; 6.13ahot; 10,10s; 
talvez 10,16-19; 14,21.22s; 15.9; 16,2; 23.15.S; 28.13.19; 29,«s; 30,32.

22. Nota-se em l,27s ; 2,22; 3.10s; 4 ,2-6  (texto complexo, resultado de diversas etapas); 6,13b(5; talvez 
7,15; 10,12; 11,10; 14,25b; 17,7s; 18,7; 23.17S; 28 ,5s; 30,27-33 (o  núcleo é  constituído pelo v. 29, que 
procede de Isaías).

23. Inclui aqui 4,3-5n; 10,20-23.24-26; 29,17-24; 30,18-26, 32,l-5<-8) e 32,15-20.



acentua a época de Josias, à qual Wildberger não concede relevo especial), 
os dois autores reconhecem um longo processo de formação, que se estende 
até o século III, e uma série de retoques e acréscimos, que às vezes se 
manifestam em novos oráculos, e outras, em simples versículos ou comen
tários de passagem. Esta visão nova, com tudo o que possa ter de hipotético 
nos seus detalhes concretos, supõe uma idéia muito mais profunda da 
palavra de Deus, que aparece assim como uma realidade dinâmica, aberta 
a todos os tempos, e que necessita de explicação e complementação, por 
nào ser uma palavra atemporal, mas totalmente encarnada na história.

4. Outros livros proféticos

A complexa história do livro de Isaías nào se deve ao fato de ser ele o 
mais longo de todos os escritos proféticos. O mesmo fenômeno detecta-se 
em outros casos, sobretudo quando têm a sua origem nos profetas anteriores 
ao exílio. Nào pretendo realizar uma crítica das opiniões, mas confirmar 
que, dentro das hipóteses mais diversas, todos os comentaristas recentes 
admitem um longo processo.

4.1. O livro de Amós

Wolff24 conta com seis estratos: três do século VIII e três interpretações 
posteriores.

1) As palavras de Amós de Técua (c. 3-6).

2) Os ciclos das visões (7-9) e os oráculos contra os países estrangeiros 
(1-2), suprimindo nos dois casos acréscimos posteriores.

3) A antiga escola de Amós, c|ue acrescenta certos textos e comenta 
outros durante os anos 760-730 aC"\

4) Em tempos de Josias (últimos decênios do século VII), quando este 
rei destrói o altar de Betei, ocorre a interpretação de certos oráculos de 
Amós para apresentá-los como anúncio da ação do rei26.

5) A redação deuteronomista indica que Judá e Jerusalém também estào 
sob o juízo de Deus (2,4s; 3,1b), acrescenta novos oráculos contra os países

24. H.W. Wolff, Amos, BK XIV/2, 129-38.
25- Atribui-lhe a oração de relativo em 1,1; 7,10-17; 9,7.8a.9s; 5,25s; 2,10-12.
26. 3.14b|5; o  hino contido em 4,13; 5,8s; 9,5s. cujas duas primeiras estrofes sào introduzidas por homílias 

(4,6-12; 5.6) que exigem se apliquem à destruição do altar de Betei as palavras originárias de Amós 
contra esse santuário (4,4s; 5,4s).



estrangeiros (Tiro e Edom em 1,9-12), recorda temas da história da salvação 
(2,10-12), acentua o papel dos profetas (3,7); talvez também 8,1 ls proceda 
dela, embora pudesse ser da antiga escola de Amós (etapa 3). A redação 
deuteronomista é a que dá ao livro o seu título completo (1,1).

6) A última etapa é representada pela escatologia salvífica pós-exílica: 
da dura crítica contra o culto procura salvar os holocaustos (5,22aa), e 
acrescenta o final consolador de 9,11-15.

Coote27 propôs um processo mais simples em três etapas. A etapa A 
procede do século VIII (antes do ano 722) e continha os seguintes oráculos: 
2,6-8.13-16; 3,9-11; 3,12; 4,1-3; 5,1-2; 5,1 la .l2 b .llb ; 5,16-17; 5,18-20; 6,1-7, 
6,8aoc.ll; 8,4-10; 91 ap.2-4. Era dirigido a uma classe específica de pessoas 
em um momento e lugar específicos: aos seguros, poderosos, bem nutridos, 
os que detêm poderes e privilégios. Estes oráculos só têm um oráculo básico: 
os poderosos oprimiram os fracos, a classe dirigente oprimiu os pobres. 
Cada oráculo é autônomo e anuncia uma catástrofe inevitável.

A etapa B  supõe a atualização das palavras de Amós durante o século
VII, desde o reinado de Ezequias até o de Joaquim aproximadamente. Como 
resultado já temos uma obra bastante ampla (1,1-9,6, salvo pequenos 
acréscimos posteriores) e escrita. Consta de três partes: cinco oráculos que 
advertem a partir de Jerusalém (1,3-3,8), cinco grupos de oráculos contra 
Betei (3,9-6,14), cinco visões ameaçadoras (7,1-9,6).

A etapa C, que corresponde aos últimos anos do exílio ou aos decênios 
seguintes, supõe o acréscimo de 1,9-12; 2,4-5 (oráculos contra Tiro, Edom 
e Judá) e das promessas finais (9,7-15), além de outras modificações 
menores ao longo da obra.

Na etapa A, Deus manifestava sua justiça castigando; na B, forçando 
uma decisão; na C, fazendo desfrutar da salvação.

No conjunto, o estudo de Coote apresenta-se um tanto artificial e 
pré-fabricado, fazendo os textos dizerem o que interessa ao autor.

Fleischer, no seu extenso estudo sobre os textos de denúncia social de 
Amós28, admite sete etapas: a que remonta ao próprio Amós29; uma

27. R.B. Q xjte. Am os am on )’ tb e  Prophets. Composition a tu i  77ieo/o£y(FiladéIfia 1981). Para mais dados 
sobre a opiniào dele. veja-se J.L. Sicre, "Con los p ob res  d e  la  tierra", 166-8.

28. G. Fleischer. Von M enscbenrerkân fern . B asch an kü h en  u n d  Rechtsverkehrern. Die Sozialkritik des  
A m osbucbes in bistoriscb-kritiscber. sozial/>escbichtlicber u n d  a rcbã o log iscb er  Perspektive. BBB 74 
(Frankfurt 1989).

29. 2,6b’ .7a.ba.l3-14; 3.12.15: 4.1-3: 5.1-2.7.10.l6-17.21.22'.27; 6,l*.4.6a.8.U .12.



reelaboraçào realizada pelo ano de 74030; outra por volta de 733/72231; uma 
redação judaica, que se manifesta em 8,4-7; uma reelaboração deuterono
mista32; outra pós-exílica (5,8) e uma final apocalíptica (5,9.13). Embora me 
surpreenda a facilidade com a qual se atribuem versículos ou meios 
versículos a datas tão concretas (nunca fui capaz de conseguir tal figura na 
análise de textos proféticos), compartilho mais estas explicações complexas 
do que as excessivamente simples, como a do recente e monumental 
comentário de Andersen e Freedman, que só admite alguns acréscimos 
posteriores ao profeta33.

4.2. O livro de Oséias

Quem mais desenvolveu a idéia de diversas etapas na formação do livro 
foi Yee3\ Distingue quatro:

1) A que remonta ao próprio Oséias (H = Hosea). Começa em 2,4a e 
chega até o c. 13- A mãe denunciada como adúltera é Raquel e os filhos 
representam as tribos do Norte. O adultério manifesta-se nas alianças com 
as grandes potências da época. Este núcleo procede dos anos da guerra 
siro-efraimita.

2) O Compilador (C). Provavelmente um discípulo do profeta, cria a 
primeira tradição escrita de Oséias. Compõe o c. 1* para legitimar o 
ministério do seu mestre e altera a mensagem dele: agora, a esposa adúltera 
não é Raquel, mas Gomer. Com isso cria também a metáfora do casamento 
entre Javé e Israel e acrescenta à mensagem de Oséias uma nota de 
esperança (novo casamento). Não existem outros vestígios da atividade dele 
ao longo do livro. O Compilador trabalha por volta de 722/721, talvez em 
tempos da reforma de Ezequias.

3) Primeiro redator (Rl). Um judeu que atualiza a tradição para incluir 
Judá (4,15; 5,5b; 6,4.11a). A ideologia deuteronomista dele manifesta-se na 
preocupação pela Torá, na alusão ao decálogo em 4,1-2, nas acusações de 
4,6; 8,1.12. Como bom deuteronomista, só admite como santuário central o 
de Jerusalém (8,1; cf. 9,15), protesta contra as peregrinações a Betei e Guilgal

30. 4.4-5; 5,4-5M 2,23-24.
31. 2,15s; 5,3.6.14-15; 6,2*.6b; 3,9-11.
32. 2,9.10-12; 5,25s.
33. F.l. Andersen / D.N. Freedman, A m os A .V'ew Translation u ith  In lroduction  a n d  Comm entary, Ali 

24A (Nova Iorque 1989).
34. G.A. Yee, Com position a n d  Tradition in tbe B ook  o f  H osea. A K edaction  Criticallnvestigation . SBL 

Diss Ser 102 (Atlanta 1987).



(4,15; 9,15) e se preocupa com o sincretismo do culto (5,6; 9,10). Este autor 
reinterpreta a “prostituição” do país (que em Oséias se referia aos tratados 
com os estrangeiros), aplicando-a ao culto pagão. A intervenção de RI 
culmina no c. 10*, onde atribui a queda do Reino Norte aos pecados de 
Jeroboâo. Este primeiro redator não revela conceito favorável do ofício de 
profeta (4,5; 9,7). Reflete afinidades com o primeiro redator da História 
deuteronomista (Dtrl), que escreve em tempos de Josias; faz referência 
indireta à destruição de Betei por este rei em 10,1-2.8.

4) Segundo redator (R2). Também ele é de orientação deuteronomista, 
mas com a perspectiva do exílio. Utiliza diversos tipos de jogos de palavras 
para mitigar, mudar ou ampliar a tradição de Oséias. É responsável pelas 
mudanças principais na estrutura do livro. Escreve o versículo inicial (1,1) 
e o final (14,10), e acrescenta os capítulos 3,11 e 14 para dar à obra uma 
estrutura tripartita.

4.3- O livro de Miquéias

No seu extenso estudo sobre o tema, Renaud admite quatro etapas3’ :

1) Os oráculos anteriores ao exílio, contidos basicamente nos c. 1-3-

2) Edição exílica, da qual procedem l,5bc.l3bc; faz-se uma releitura de
2.3-5 inserindo 3b, talvez 3d, e reelaborando o versículo 4.

3) Estrutura definitiva do livro. Os acréscimos principais dão-se em 1,2; 
6,1, e sobretudo, nos c. 4-5 e no final do c. 7. Esta etapa acontece nos inícios 
ou meados do século V.

4) Retoques complementares: muda-se a ubicação de 2,12-13 e incluem- 
se algumas releituras anti-samaritanas.

Há um problema adicional. Alguns autores atribuem os capítulos finais 
(6-7) a um profeta anônimo do norte, “Dêutero-Miquéias”36; as profundas 
diferenças entre a mensagem social destes capítulos e a dos capítulos 2-3 
levam-me a dar-lhes razão37.

35- B. Renaud, La fo rm a tio n  du livre d e  M icbée  (Paris 1977).
36. A.S. Van der Woude, Detttero-M icab. Ein Prophet au s Nord-Israel?: NedTTs 25 (1971) 365-78. Os 

argumentos dele estão indicados em Alonso / Sicre, Profetas, II, 1033. Dc maneira mais simples, esta 
teoria já foi proposta por F.C. Burkitt, M icab 6  a n d  7 a  N orthern Propbecy:JB L  45 (1926) 159-61.

37. “Em 2-3 vejo um profeta consdente do sofrimento de seus concidadãos pobres, oprimidos pelos 
poderosos, que contam com o apoio moral dos falsos profetas. A legislação precedente é importante para 
ele, e denuncia suas contravenções. Mas não é um legalista que se limita a pedir a observância das normas. 
A análise dele vai mais a fundo. Somente com a lei na mão não teria chegado a travar uma batalha 
semelhante nem a anunciar a ruína de todo o  sistema. Há uma experiência pessoal e única por trás das 
suas palavras. Poderíamos dizer que a catástrofe que anuncia se baseia na ruptura da aliança por parte



No que concerne aos c. 4-5, alguns autores negam que tenham sequer 
a mínima relação com Miquéias38; outros só atribuem ao profeta alguns 
oráculos39. São muito poucos os que os atribuem a Miquéias por completo, 
excetuando 4,1-5 (Sellin, Lippl). Contudo, o problema não é tão claro como 
parece; tudo depende de como se interpretam alguns textos40.

Assim como nos outros casos certos estudos estão centrados na coerên
cia do texto final41.

4.4. O livro de Jeremias

Não faltam otimistas, como F. Augustin, que consideram muito simples 
o processo de formação deste livro42. Em geral, acredita-se que o processo 
foi bem complicado. Mowinckel, que tentou traçá-lo com a maior exatidão 
possível, distinguiu nele onze etapas43. Testa fala de sete44. Hyatt as reduz 
a cinco4’ . Weiser renuncia a uma exposição minuciosa e limita-se a sugerir 
três etapas principais46. Evidentemente, parece mais sensato não querer 
concretizar demais. Com este pressuposto, podemos assinalar o seguinte:

-  O livro de Jeremias surge no seu núcleo inicial quando o profeta dita 
a Baruc seus oráculos anteriores ao ano de 605 (cf. Jr 36). Este volume foi 
destruído pelo rei Joaquim, mas o profeta voltou a ditá-lo “e se acrescenta
ram muitas outras palavras semelhantes” (36,32). Alguns autores tentaram 
averiguar que oráculos figuravam no primeiro volume e quais foram acres-

das autoridades. É a interpretação mais provável. Mas Miquéias nunca alude a isso de maneira evidente. 
O autor de 6 -7  (supondo que os diversos oráculos procedam do mesmo profeta) parte do sofrimento 
de Deus, que implica (se bem que nunca o  diga expressamente) um sofrimento para os pobres. Faz 
referência a contravenções das leis e  das normas de conduta propostas pela tradição sapiencial. Mas 
também não é um legalista. Focaliza o que isto supõe de ingratidão para com Deus e  de tragédia para 
o povo.
F.mbora pudéssemos detectar a aliança como denominador comum dos dois blocos, a diferença de 
problemática, a análide das vítimas, dos responsáveis, as raízes da injustiça e as pretensões da denúncia 
sugerem que se trata de dois autores diferentes" (j.L. Sicre, “Con los p obres  d e  la  t ie r r a ,  313s).

38. Robinson, Pfeiffer, Sellin-Fohrer.
39- 4,9-14: 5,1-5.9-13 (Nowack); 4,11; 4,14-5,4a.5b; 5,9-13 (IX-issler); 4,9-14; 5.1-5.9-13 (Weiser); 5,9-14 

(F.issfeldt).
40. Km Alonso / Sicre, Profetas, II, 1040s pode-se ver uma interpretação que possibilita a autenticidade 

dos capítulos 4-5.
41. D.G. Hagstrom, The C oheren ce o f  the B o o k  q fM icah . A Literary Analysis, SBL Diss Ser 89 (Atlanta 

1988).
42 . F. Augustin, B aru cb  u n d  d a s  B uch  J e r em ia : ZAW 67 (1955) 50-56. Baruc ampliou durante o exílio o 

segundo volume que Jeremias lhe ditou: é ele o  autor dos assim chamados textos B e C.
43. S. Mowinckel, Z ur Kom position des Buches J e r em ia  (Cristiania 1914) 54-57.
44. E. Testa, II m essaggio d elia  saluezza, 4: IIpro fetism o e  ip ro fe t i (Turim 1977) 551-4.
4 5 . J.P. Hyatt, Tbe B o o k  o f  Jer em ia h , em IB V, 787-91.
46. A. Weiser, D as B u ch  Jerem ia , ATD 20-21, XXXVIII-XLIII.



centados na segunda redação. As opiniões sào tão diversificadas que não 
permitem nenhuma segurança47. O que parece inquestionável é que todos 
esses oráculos tinham um caráter ameaçador (cf. 36,16).

-  Outras palavras pronunciadas pelo profeta nào tinham, porém, esse 
caráter de denúncia. O exemplo mais evidente é constituído pelas promes
sas dirigidas a Israel nos c. 30-31. Estes textos não fizeram parte de nenhum 
dos dois volumes redigidos em 605. De fato, em 30,3 encontramos outra 
ordem divina a Jeremias, diferente da do c. 36: “Escreve num livro todas as 
palavras que te disse, pois chegarão dias em que mudarei a sorte de meu 
povo, Israel e Judá”. Em princípio, nào há motivos para duvidar da 
historicidade deste dado. Seria, pois, o mesmo profeta que escreveu ou 
ditou uma série de oráculos salvíficos e consoladores, que se encontram 
atualmente em 30-31, juntamente com certos acréscimos posteriores.

-  Ao mesmo tempo devem ter circulado de forma independente outras 
palavras de Jeremias que, pela sua temática, nào cabiam em nenhum destes 
volumes anteriores. O caso mais claro é o das “confissões”. Talvez também 
outros relatos na primeira pessoa, ou discursos de tipo distinto. É possível 
que, pouco a pouco, se fossem agrupando em pequenas coleções, já que 
atualmente encontramos certos “títulos” repartidos ao longo do livro: 
“Quando a seca” (14,1), “Palavra do Senhor recebida por Jeremias” (18,1), 
“À Casa real de Judá” (21,11), “Aos profetas” (23,9).

-  Com independência do que precede, um contemporâneo (ou vários?) 
de Jeremias escreveu uma série de relatos sobre a vida dele; até então, talvez 
eles circulassem oralmente. São os que se conhecem a partir de Mowinckel

48como textos B .

-  Em épocas posteriores, muitos desses oráculos foram retocados e 
ampliados; às vezes acrescentaram-se passagens inteiramente novas, sem 
relação alguma com o profeta. Mais uma vez, teve capital importância a 
redação deuteronomista49.

47 . Cf. A. Baumann. Urrolle u n d  Fasttag. Zur Uekonstruktion d er  Urrolle des Jer em ia b u cb es  n a cb  den  
A ngaben  in J e r  36: ZAW 80 (1968) 350-73; C. Rietzschel, D as P roblem  d er  Urrolle. Ein Beitrag zu r  
R edaktionsgeschicbte des Jerem ia b u cb es  (Gütersloh 1966); O. Kissfeldt, Tbe Old Testament. An 
Introduction, 350-54.

48 . Para uma visào dos textos A. B e C no livro de Jeremias e a sua problemática, cf, Alonso / Sicre, 
Profetas, I, 411-15.

49 . Cf. W. Thiel. Die deu teronom istisebe Redakthm  von J e r  1-25, WMANT 41 (Neukirchen 1973); ld., D ie 
deuteronom istisebe K edaktion von Je r em ia  26-45: WMANT 52 (Neukirchen 1981); E.W. Nicholson. 
P reacbin g  to tb e  Exiles. A Study o f  the Prose Tradition in tbe B ook  o fJ e r em ia  (Oxford 1970). Sobre o 
estudo do livro de Jeremias informa com muita amplidão F. Raurell, EI libro d e  Jerem ias. EstFranc 82 
(1981) 1-86; também é importante o estudo de S. Herrmann, Forschung a m  Jerem ia lm ch . P roblem e  
u n d  Tendenzen  ib rer  n eueren  Entu-icklung: TLZ 102 (1977) 481-90.



Parece indubitável que Ezequiel consignou por escrito grande parte da 
sua pregação: suas experiências extáticas, suas ações simbólicas, sua 
palavra50. Em certos casos, a redação deve ter sido o primeiro passo (por 
exemplo no relato da vocação); em outras ocasiões terá vindo primeiro a 
palavra, sucedida posteriormente pelo texto escrito. Desta forma, enquanto 
Ezequiel ainda estava vivo, se teria chegado ao que Fohrer denomina estágio 
de “folhas soltas”. É possível que o próprio Ezequiel as juntasse para formar 
“coleções”, levando em conta a cronologia e o conteúdo51. A esta circuns
tância dever-se-ia talvez o caráter compacto e unitário que distingue este 
livro de outras obras proféticas. Mas o livro atual não é obra exclusiva dele. 
Seus discípulos, sua escola, retocaram numerosas passagens e acrescenta
ram novas palavras. É temerário concretizar esta tarefa. Howie, Gelin e Testa, 
entre outros, pretendem que o livro adquiriu a sua forma definitiva antes 
da volta do exílio (ano 538). Garscha, ao contrário, conta com reelaborações 
que ele data mais ou menos do ano 300 aC. Quanto ao número de 
reelaborações, Hossfeld distingue seis52. Vieweger supõe uma influência da 
escola de Jeremias na redação do livro de Ezequiel’3.

4.6. O livro de Zacarias

Não são somente os livros dos profetas pré-exílicos que apresentam 
problemas quanto à sua redação. Um caso parecido com o de Isaías é o de 
Zacarias. É um dado admitido pela imensa maioria dos comentaristas que 
o livro nào procede por inteiro do mesmo autor. Os oito primeiros capítulos 
sào atribuídos geralmente a este profeta do fim do século VI. Mas do c. 9 
ao 14 as diferenças de conteúdo, de estilo, de intenção, levam os exegetas 
a atribuí-los a um ou vários profetas diferentes de Zacarias.

50. A autenticidade dos oráculos dc Ezequiel <5 tema muito debatido. Hõlscher eliminava tudo o que 
não fosse poesia; desta maneira, dos 1.270 versículos que o livro tem. só 170 procederiam do profeta. 
Irwin, mais generoso, concede-lhe 251. São posições extremas que quase ninguém adota atualmente 
(como exceção podemos citar J. Garscha, Studien zu m  E zecb ielbu cb . E ine redaktionskritiscbe  
Untersuchung ron  Ez 1-39, Frankurf 1974). Quem aplicasse o mesmo método à obra de León Felipe, 
deveria concluir que grande parte das suas poesias sào "inautenticas".

51 . Cf. C.G. Howie, Tbe D ate a n d  Coniposition o f  Ezekiel, SUL Monographs 4 (Pensilvânia 1950, 19602), 
espec. 85-99.

52. F. Hossfeld, Vntersucbungen zu  Koinpositfon u n d  Tbeologie d es Ezech lelbncbes, FzB 20 (Würzburg 1977).
53 . I). Vieweger, D ie Arbeit des je r em ia n is eb en  Schülerkreises a m  Jerem ia ln tcb  u n d  deren  Kezeption in 

d er  literarischen Überlieferung d e r  P rophetenscbrifi Ezechielx: BZ 32 (1988) 15-34.



Quanto ao conteúdo, aduzem-se as seguintes diferenças: Zc 1-8 dá 
grande importância à reconstrução e organização do templo, ao passo que 
9-14 não se ocupa com esta problemática; 1-8 outorga um papel importante 
dentro dos planos divinos à atividade humana representada pelo papel que 
desempenham Josué e Zorobabel, enquanto que 9-14 só se fixa na ação de 
Deus; 1-8 demonstra grande estima pela profecia, ao passo que 9-14 supõe 
como ideal o desaparecimento dela.

Quanto ao estilo, Zc 1-8 é em grande parte um livro de visões, ao passo 
que 9-14 só contém oráculos; em 1-8 abundam os fragmentos autobiográ
ficos, bem escassos em 9—14; em 1-8 abundam as fórmulas proféticas, em 
9-14 as apocalípticas.

No que tange à intenção, os c. 1-8 estão centrados na restauração 
pós-exílica, ao passo que 9-14 pensam no futuro escatológico.

Muitos destes argumentos são discutíveis, ou pelo menos não possuem 
grande valor. Mas no conjunto tornam altamente plausível a distinção 
habitual entre Protozacarias (c. 1-8) e Deuterozacarias (c. 9-14). Este 
segundo bloco, por sua vez, parece formado por oráculos independentes, 
procedentes de diversos autores.

Da mesma forma que no caso do livro de Isaías, existe atualmente a 
tendência a descobrir relações profundas entre as duas partes54, sem com 
isso negar a origem diferente das mesmas.

4.7. O livro de Joel

Desde muito tempo se discute a unidade destas páginas. Para citar a 
opinião mais recente, van der Meer admite três fases na redação delas55.

1) Aos séculos VIII/VII pertencem os versículos 1,5-12.13-20; 2,18- 
19c.21-24; 3,13-5b. Vincula-se a desgraça provocada por uma praga de 
gafanhotos e uma seca ao tema do dia do Senhor.

2) Pelo ano de 600 acrescentam-se 1,2-4; 2,1-14.15-17.19d-20.25-27; 
3,2.5c; 4,l-3*.9-17. Agora a obra tem a estrutura de um tríptico: A) descrição

54. R.A. Manson, The Kelation o f  Z ech  9 -14  to Proto-Zecharíah. ZAW 88 (1976) 227-39 indica como 
tradições comuns às duas partes: o lugar central de Sião, a purificação divina da comunidade, a 
invocação dos antigos profetas, o universalismo. Para este autor, a única diferença real <5 que a primeira 
parte concede grande importância à atividade humana, coisa que nào ocorre na segunda. Sobre os 
últimos capítulos, veja-se a obra de Steck citada na nota 9.

55. W. van der Meer, O nde w oorden  w orden  nieuw. D e opbou w  van  hei b o ek Jo ê l  (Kampen 1989).



da desgraça (1,2-12.13-20; 2,1-14); B) salvação da desgraça (2,15-27); C) 
perspectiva para o futuro (3,ls). O interesse já não está centrado na praga, 
mas nos inimigos.

3) Fazendo referência à destruição de Judá e ao exílio, acrescentam-se 
4,la*.4-8.18-21. Mantém-se a estrutura tripartita da fase anterior, porque os 
acréscimos se realizam, ampliando os cantos quinto e sexto com um canto 
cada um (3,1-4,8; 4,9-21).

4.8. O livro dos Doze

O último grande processo redacional encontra-se no livro dos Doze 
profetas menores, que traça um arco desde Oséias, no século VIII, até 
“Malaquias” (provavelmente do século V). Embora tenha predominado a 
tendência a estudar estes escritos separadamente, parece que os redatores 
quiseram dar-lhes um sentido de unidade56. Segundo Bosshard, tentaram 
relacionar a coleção com o livro de Isaías’7.

Segundo Steck, é no final da época dos Ptolomeus que se tenta criar o 
grande “corpus propheticum”, que abarca desde Isaías até os Doze58

4.9. Nota fina l

Qualquer pessoa sensata deve mostrar um sadio ceticismo frente a 
teorias tão diferentes, baseadas por vezes em argumentos bem frágeis. Mas 
é absurdo voltar à mentalidade antiga que atribuía o livro inteiro a cada um 
dos seus pretensos autores. O que convém, sim -  e é o que se está fazendo 
cada vez mais -  é prestar atenção ao resultado final, descobrindo nestes 
escritos complexos uma unidade maior do que aquela que às vezes se 
percebe.

56. Neste tema está centrada a tese nào publicada de D. Schneidcr, The Unity o f  the bo o k  o f  the Twelve 
(Yale 1979) e  a recente monografia de P.R. House, The Unitv o f  the Twelve, JSO T Sup 97 (Sheffield 
1990).

57. E. Bosshard, B eohach tu n gen  zum  Zw óljprophetenbuch. BN 40 (1987) 30-62.
58  Cf. obra citada na nota 9.





II

OS PROFETAS





Introdução

A  primeira parte desta obra levou-nos a conhecer melhor a figura 
do profeta. Passamos agora a recordar a história do profetismo em 
Israel, começando pelos antecedentes da profecia bíblica. Este 
primeiro capítulo pode parecer desproporcional em comparação 
com os subseqüentes, teoricamente mais importantes. Embora eu 
tenha suprimido muitos dados, resolvi mantê-lo na sua extensão 
devido à escassez de bibliografia castelhana sobre o tema.

O problema principal desta segunda parte radica-se em duas 
outras questões complementares: é possível reconstruir a “biogra
fia” dos profetas? Tem sentido fazer isto? Quem conhece a quanti
dade de obras e horas de estudo dedicadas a esta tarefa pelas 
gerações anteriores pode considerar absurdas estas perguntas. 
Foram muitos anos de esforço, que não podemos simplesmente 
jogar fora.

Todavia, o problema é mais complexo. Os redatores dos livros 
proféticos não dedicaram interesse especial -  para não dizer 
nenhum -  às questões bibliográficas. Sabiam que o tema era 
importante, e por isso os títulos dos livros muitas vezes começam 
situando o profeta na sua época, indicando sob que reis atuaram. 
Mas não passaram disto. O material transmitido não foi organizado 
de forma cronológica, e sim de acordo com outros princípios. Por 
outro lado, excetuados certos textos, os próprios profetas nào 
consideraram particularmente importante contar-nos a sua vida.

Os estudos mais recentes, muitas vezes, compartilham esta 
tendência antibiográfica. Reconhecem a enorme dificuldade do 
trabalho, sobretudo quando se trata de reconstruir a mensagem a 
partir de textos que, em inúmeros casos, não procedem do profeta 
ao qual sào atribuídos. Corre-se o risco de construir um castelo de 
areia.



Entretanto, se hoje temos os livros proféticos, é porque alguns 
homens, que viveram e lutaram em uma época concreta, dentro 
de certas coordenadas políticas, sociais, econômicas, religiosas, 
deram o impulso inicial e mantiveram vivo o movimento ao longo 
de séculos. A despeito de todas as dúvidas e incertezas, sabemos 
bastante sobre eles, pelo menos sobre alguns. Por outro lado, a 
apresentação biográfica, apesar de tudo o que possa ter de hipo
tético, ajuda a compreender muitos textos e a captar a coragem 
profunda destes homens e desta mensagem na história. Com estas 
ressalvas, considero necessário manter o enfoque clássico de uma 
história do profetismo. Mas com um matiz importante. Ao realizar 
este trabalho, muitas vezes não se prestou suficiente atenção ao 
grande número de profetas anônimos e de redatores que comple
taram, colecionaram e reinterpretaram a mensagem dos grandes 
profetas. Neste caso a tarefa é ainda mais difícil. Mas não podemos 
silenciá-los. Dentro do possível, procurarei tê-los presentes.



ANTECEDENTES DA PROFECIA BÍBLICA

A existência do fenômeno profético fora de Israel, inclusive em culturas 
diferentes das do Antigo Oriente, é um fato que ninguém põe em dúvida hoje em 
dia1. Passaram-se os anos polêmicos em que parecia necessário negar a existência 
de um profetismo extrabíblico para salvar a inspiração dos profetas hebreus. Ou, 
inversamente, as anos em que se encontravam profetas em toda parte para negar 
a pretensa revelação de Deus através destes personagens de Israel. O estudo da 
questão tornou-se mais científico, menos polêmico e menos apologético. O fato 
de terem existido profetas fora de Israel não implica que os profetas bíblicos 
carecessem de inspiração; e também não lhes tira a originalidade.

1. M. Garcia Cordero, B íb lia  y  legado  de! Antiguo O riente (Madrid 1977) 555-577. oferece os principais 
textos da área egípcia e mesopotâmica, dentro de uma avaliação de conjunto. O estudo mais 
pormenorizado sobre o tema é o de L. Ramlot, em DBS VIII, 812-908. Mais breve, porém altamente 
sugestiva, é  a exposição de A Neher, L a es en c ia  de!profetism o, 21-41; aos países que trataremos aqui, 
acrescenta o  Irã e a Grécia. As idéias dc Nehcr sào recolhidas por L. Monloubou, P rofetism oyprofetas  
(Madrid 1971) 23-46. No livrinho Profetas verdaderos, p ro fetas  falsos, 97-108 há uma conferência de 
N. Lohfink que resume as idéias principais. Ver também: J.T. Greene. The Old Testam ent Prophet as  
M essengerin  the Light o f  A ncient N ear Eastern M essenger andM essages  (tese doutorai nào publicada); 
cf. Dis. Abstracts 41 (1980) 21-65. H. Gressmann, Eoreign Influences in H ehrew  Propbecy: JThS 27 
(1926) 241-54; A. Haldar. Associations o f  C ultprophets am on g  the an c ien t sem ites  (l )psala 1945); H.E. 
Hirsch, Prophetism us im  alten  Orient, em K. Schubert (ed.), B ibel u n d  zeitgem ãsser Glaube, vol. I: 
Alies 7es/«men/(Klosterneuburg 1965) 159-69; H.B. Huffmon, art. Propbecy  in the A ncient N ear East, 
em Interpreters D ictionary o f  lh e Bible. Suppl. Volume (Nashville 1976) 697-700; A.R. Millard, La 
prophetie et 1'écriture -  Israel, Aram. Assyrie■ RHR 20 (1985) 125-45; F.L. Moriarty, Antecedents o f  
Israelite Prophecy  in the A ncient N ear East: Studia Missionalia 22 (1973) 255-77; K Nòtscher, P rophetie  
im Umkreis des a lten  Israel: BZ 10(1966) 161-197; A.S. Peake, Koots o f  H ebrew  P rophecy  a n d  Jew ish  
Apocalyptic: BJRL 7(1922s) 233-55; N.H. Ridderbos, Israels Profetie en  ' Profetie" huiten Israel Exegetica 
2,1 (Haia 1955) 1-62; H. Ringgren. P rophecy  in the A ncient N ear East, em Isra e ls  Prophetic Tradition. 
Essays in Honour of P. Ackroyd (Cambridge 1982) 1-11; T.H. Robinson, D ie prophetischen  B ü ch er im  
Lichie neuerE ntdeckungen : ZAW 45 (1927) 3-9; A. Rolla, Profetism o b íb lico  e  sem itico: RivBib 6 (1958) 
321-377; J.M. P. Smith, Southern Influences upon  H ebrew  Prophecy: AJSL 35 ( 1918s) 1-19; L. Stachowiak, 
D ie Prophetie ais religiõses P haen om en  des Alten Orients. em J. Reindl (ed ), Dein Wort beachten  
(Leipzig 1981) 58-75 Ipublicado originariamente em polonês em Roczniki Teologiczno-Kanonieczne 
25 (1978) 23-36]; M. Weinfeld, A ncient N ear Eastern  pattern s in prophetic  literalure. VT 27 (1977) 
178-195. Sobre o fenômeno do profetismo em outras culturas, veja-se especialmente |. Lindblom, 
P ropbecy  in A ncient Israel(O x(aril 1962); R.R. Wilson, P rophecy  a n d  Societ}- in A ncient IsraeH Vilãdélfii 
1980); T.W. Overholt. Prophecy  in Cross-Cultural Perspective (Atlanta 1986).



Uma vez admitida a enorme difusão deste fenômeno, o que nos interessa 
saber agora é se a profecia bíblica tem a sua origem nas manifestações 
proféticas de algum país vizinho. No século passado, Kuenen propunha a 
profecia extática cananéia como lugar de origem da profecia israelita, teoria 
que Hõlscher manterá anos mais tarde. Em seguida se propôs o Egito. Agora 
está em pleno apogeu a tese de relacionar suas origens com a cidade de 
Mari. E convém ficar na expectativa sobre o que pode oferecer Ebla2.

Para ter uma idéia clara deste fato, temos de basear-nos nos textos dessas 
outras culturas. No decurso do nosso século tem-se proposto como profé
ticos os textos mais diversos, por não se ter partido de um conceito 
relativamente claro e unívoco de profecia. Ter-se-iam evitado muitas 
discussões utilizando uma definição como a de P. Amandry: “A única forma 
de revelação que merece plenamente ser chamada intuitiva é a que é 
recebida diretamente, sem intermediário, em qualquer tempo e em qualquer 
lugar, por uma pessoa capaz de entender imediatamente a mensagem divina 
e de comunicá-la”3. Com este ponto de partida, ter-se-ia evitado apresentar 
como proféticos textos que não expõem uma mensagem divina mas simples 
pontos de vista do seu autor.

Neste sentido, creio que quem realizou um esforço mais consciente foi 
Huffmon, o qual, como introdução ao seu estudo sobre Mari4, descreve a 
profecia com as seguintes características: 1) uma comunicação do mundo 
divino, normalmente a uma terceira pessoa através de um mediador (pro
feta), que pode identificar-se ou não com a divindade; 2) inspiração através 
do êxtase, sonhos ou o que poderíamos chamar iluminação interior; 3) uma 
mensagem direta, quer dizer, que não requer um especialista para interpre- 
tá-la; 4) a probabilidade de que a mensagem não tenha sido solicitada 
(diversamente do que ocorre na adivinhação); 5) a probabilidade de que a 
mensagem seja exortatória ou admonitória.

Atendo-me a estes critérios, penso que deveríamos ser muito mais 
rigorosos na hora de apresentar um texto como profético. Centrarei a 
exposição nas três áreas de influência que se tem proposto: Egito, Mesopo-

2. "Aquele que mais tarde seria o tipo de profeta mais freqüente em Israel, o Nabí, já está atestado em 
Ebla. no norte da Síria, no século XXIII aC" (K. Koch, D ie Propheten, I. Assyrische Zeit IStuttgart 19781 
19).

3. Cf. La div ination  en  M ésopotam ie A n cien n e et d a n s  les régions iv isin es  (Paris 1966) 174.
4. H.B. Huffmon, Prophecy  in lh e M ari Lelters-, BA 31 (1968) 101-24. Também Nòtscher coloca-se este 

problema como ponto de partida. Segundo ele, para estabelecer uma comparação entre os profetas 
de Israel e os do Antigo Oriente há que falar de profetas em sentido estrito, isto é, de “mensageiros 
de Deus que, sentindo-se inspirados, falam e atuam espontaneamente, sem que sejam perguntados, 
com a consciência de uma vocação e  missão div ina” (.Prophetie im Vmkreis d es alten Isra el  162).



tâmia (com Mari) e Canaà, com um breve apêndice sobre a Transjordânia, 
devido às descobertas em Deir Alia.

1. Egito

Embora no início do século diversos autores tenham pensado que a 
profecia israelita teve as suas origens no Egito, nos últimos anos percebe-se 
um forte ceticismo em relaçào à “profecia” egípcia. Brunner, Müller, 
Huffmon, Nõtscher (entre outros) negam a existência de “profetas” no Egito. 
Morenz nào diz nada sobre o tema5. Ringgren afirma que o Egito “oferece 
muito pouco que possa comparar-se com a profecia do Antigo Testamento”, 
nem o “Camponês eloqüente”, nem Neferti e Ipu-wer, que devem ser 
catalogados antes entre os precursores da apocalíptica”6. Inclusive os au
tores que tentam salvar alguns paralelos, como Moriarty, reconhecem a 
enorme diferença entre os dois mundos7.

1.1. Textos principais

Na hora de selecionar os textos, há que se ter presentes alguns fatos 
importantes; 1) em princípio, podemos prescindir de textos muito tardios 
como a "Crônica demótica”, a “Profecia do cordeiro” ou a “Profecia do 
oleiro”9. São interessantes para uma comparação com a apocalíptica judaica, 
mas não puderam influir nas origens da profecia de Israel nem literariamente 
nos grandes profetas. 2) O fato de um texto oferecer o esquema temporal 
de épocas de desgraça seguidas de épocas de salvação (trazidas ou não por 
um rei) também não o converte em precedente da profecia israelita nem 
em precursor da idéia messiânica; é um fenômeno freqüente nas mais 
diversas culturas; mas pode ser interessante tê-lo presente para conhecer 
esses elementos comuns. 3) Devemos excluir qualquer tipo de “contos” 
(como o do nascimento maravilhoso dos filhos de deus), já que constituem

5. Veja-se sua Ãgyptische Religion, ou sou artigo D ie ãgyptische Literatur u n d  d ie  Umwelt, cm H an dbu ch  
d er  Orientalistik, 1. Abt., 1. Bd. 2. Abschn., 2. Aufl, (Leiden / Koln 1970) 226-239 “ S. Morenz, Religion  
u n d  G eschichte d es Allen Àgypten (Weimar 1975) 369-382.

6. Prophecy in tbe an c ien t N ear East, 1 s.
7. Cf. F.L. Moriarty, Antecedents, 260.
8. Além de ANKT e da obra de M. Garcia Cordero é importante consultar E. Bresciani, Letteratura ep o es ia  

deW antico Egitto (Torino 1969); S. Donadoni, Storia d elia  letteratura eg iz ia n a  a n tica  (MUano 1959); 
M. Lichtheim, A ncient Egyptian Literature. Volume I: Tbe Old an d M id d le  Kingdom s (Berkeley 1975); 
M. Pieper, Die ãgyptische Literatur (1929).

9 . Cf. L. Koenen. D ieProphezeiungen des Tõpfers": Zeitschrift fiir Papyrologie und Epigraphik 2(1968) 178s.



um mundo totalmente diferente do da profecia; embora o conto prometa 
falar de coisas futuras, nem por isso transforma-se em profecia.

Consoante os princípios anteriores, no máximo merecem ser levados 
em conta os textos seguintes: a) As “profecias de Neferti”; b) As admoesta- 
çòes de Ipu-wer; c) O oasita eloqüente.

a )  As profecias d e Neferti10

O marco em prosa utiliza um procedimento conhecido: o soberano se 
aborrece e deseja que o distraiam “com palavras formosas e frases escolhi
das”. Segundo o texto, trata-se do faraó Snefru, da IV dinastia. Na realidade, 
é Ameni (= Amenenhet I), muito posterior, da XII dinastia. Diante dele 
apresenta-se Neferti e lhe pergunta se quer que lhe conte histórias passadas 
ou futuras. O rei escolhe a segunda alternativa. Então Neferti passa a falar 
de um período de calamidades para o país, sobre a invasão dos asiáticos, 
a desordem total e, por último, sobre a vinda de um rei unificador e vitorioso 
chamado Ameni.

Do ponto de vista literário, as “Profecias de Neferti” enquadram-se na 
linha da literatura de “catástrofe nacional”, à qual pertencem também as 
“Queixas de Khakheperre-sonb”11 e o “Panfleto de Ipu-wer”. Este tipo de 
obras desenvolvem dois temas principais: a infiltração de asiáticos no Delta 
e a guerra civil entre os egípcios. Este segundo aspecto é tratado, por sua 
vez, através de três tópicos, carregados de exageros: derramamento de 
sangue, indiferença diante do sofrimento, e subversão da ordem social, 
razão pela qual o rico ficou pobre e os que nada tinham são agora grandes 
senhores. Aqui vão algumas das suas afirmações:

“Este país vai tão mal que não há ninguém que se preocupe com ele, nem 
alguém que fale, nem olho que chore (...). Todas as coisas boas desapareceram 
e o país está prostrado por causa das dores; os asiáticos estão pelo país todo. 
Inimigos levantaram-se no Leste e os asiáticos desceram para o Egito (...). Vou 
apresentar-te o filho como o inimigo, o irmão como um adversário, e o homem 
atando o seu próprio pai (...). Virá então um rei pertencente ao Sul, seu nome 
é Ameni, o triunfador. É filho de uma mulher do país de Núbia, nasceu no Alto 
Egito. Cingirá a coroa branca e levará a coroa vermelha; unirá as Duas 
Poderosas, satisfará aos Dois Senhores no que desejarem (...). Alegra-te, povo, 
pelo seu tempo! O filho de um homem estabelecerá o nome dele para sempre.

10. A obra está conservada em um único manuscrito. Papiro Leningrado 11 l6B, da dinastia XVIII. Trad. 
castelhana em M. Garcia Cordero, Biblia y  legado d e i antiguo Oriente, 563-66 e em J.B. Pritchard, L i 
aabUlttria cielAntiguo Oriente, 298-304. Tradução inglesa em W. üchiheim, Ancient Egyptian Literature. 
Volume I: 7be O h!an dM idd le K ingdom s( Berkeley 1975) 139-145: ANKT 444-446 (J.A. Wilson).

11. Tradução em M. Lichtheim, op. cit., 145-49.



Os que se inclinam para o mal e maquinam a rebelião silenciaram seus discursos 
por medo dele. Os asiáticos cairão diante da espada dele, e os livros cairão 
sob a sua chama. Os rebeldes estão debaixo da sua ira, e os de coração traidor, 
debaixo do medo dele (...). E a justiça voltará a ocupar o seu lugar, enquanto 
que a prática do mal será excluída...”.

Todos os autores concordam que se trata de uma “profecia” pronunciada 
depois dos acontecimentos (“ex eventu”). Contrapõe a época de Ameni 
(forma abreviada de Amenenhet I), fundador da dinastia XII, ao período 
precedente. Como diz Von Gall, o conto está escrito “ad maiorem regis 
gloriam”. E Miriam Lichtheim, que intitula esta obra “Profecias de Neferti”, 
adverte: “Os leitores, antigos e modernos, devem captar que a ‘profecia’ é 
um artifício literário para encobrir o caráter contemporâneo de uma obra 
composta durante o reinado de Amenenhet I e destinada a glorificar o rei. 
A obra é uma novela histórica em forma pseudoprofética”12.

Para alguns, o principal interesse da obra radica-se no seu caráter 
“messiânico”. Segundo Wilson, “o Reino Médio libertou o Egito da guerra 
civil e da anarquia que se seguiram ao Reino Antigo. Estas desgraças e o 
seu posterior equacionamento produziram um sentimento de salvação 
messiânica, que os primeiros faraós do Reino Médio aproveitaram prova
velmente em benefício próprio”13. Na mesma linha, Bresciani indica que “a 
profecia tem o objetivo, eminentemente político, de apresentar Ameni como 
o salvador, o messias esperado, que devolverá ao Egito a felicidade dos 
tempos antigos e porá fim às desgraças do país (...); o gênero “messianismo” 
nasceu logicamente no Primeiro Período Intermédio, quando as condições 
críticas do Egito induziam a esperar um restaurador, um messias...”14.

Indiscutivelmente, o esquema “época de desgraça”, “vinda de um rei”, 
“época de salvação”, é o que encontramos em algumas das profecias 
messiânicas mais famosas do AT. Por exemplo, em Is 8,23b-9,6, que 
descreve a situação do povo, no começo prostrado, humilhado, imerso em 
sombras de morte, para terminar contemplando uma luz radiante que 
inunda tudo de alegria, que liberta da guerra e da opressão graças à vinda 
de um salvador (“um menino nos nasceu, um filho nos foi dado”). Ou, 
também, o esquema de Is 11,1-9, onde do desolado toco de Jessé brota um 
rebento que traz a justiça e instaura um novo paraíso na terra. Tem-se dito, 
e com razão, que este esquema “desgraça-salvação” é comum a muitos 
povos e culturas. Não há necessidade de pensar em uma influência direta

12. op. cit.. 139.
13- ANET 444.
14. Letteratura ep o es ia ,  133.



do Egito sobre Isarel. Todavia, levando-se em conta a influência cultural 
inegável do Egito em outra série de aspectos do antigo Israel, seria absurdo 
negar uma influência também neste campo. É provável que alguns profetas 
conhecessem estas obras e utilizassem seus esquemas e modelos literários 
ao se expressarem. Mas penso que temos de buscar a relação com textos 
como os que acabo de citar de Isaías, e não -  como às vezes se faz -  com 
a profecia de Natã (2Sm 7), esta muito mais parecida a outros textos que 
mais adiante iremos considerar.

O que parece mais arriscado é aplicar a estas afirmações de Neferti o 
título de “profecias” e o adjetivo de “messiânicas”. Nào é relevante que se 
trate de “prophetia ex eventu”. O mais grave é que Neferti em momento 
algum reivindica uma revelação divina nem pretende transmitir um oráculo 
dos deuses. Por outro lado, o adjetivo “messiânico” é tomado de uma cultura 
diferente e posterior, a hebraica; o que o especialista do AT pensa quando 
qualifica um texto de messiânico não vale para o caso destes textos egípcios. 
Em concreto, o Messias da Bíblia é um personagem estreitamente vinculado 
com Deus, e aparece como designado pelo Senhor para salvar o seu povo. 
E esse processo de salvação que se inicia traz a garantia divina: “O zelo do 
Senhor realizará isto” (Is 9,6). Nada disto notamos em Neferti.

Há um detalhe bem curioso que merece comentário. Um dos empreen
dimentos importantes que Ameni levara a cabo é a unificação dos dois 
reinos divididos: “Ele cingirá a coroa branca e levará a coroa vermelha; unirá 
as Duas Poderosas, satisfará os Dois Senhores no que desejarem”1’ . Da 
mesma forma que o aparecimento dele, também este sucesso político não 
se explica por intervenção direta dos deuses. Em uma “profecia messiânica” 
de Ezequiel aparece o mesmo tema da reunificação do Norte (Israel) e do 
Sul (Judá). Mas aqui Deus ocupa o papel principal e seu Messias continua 
a obra por ele começada: “Isto diz o Senhor: Vou pegar a vara de Jessé e 
juntá-la com a vara de Judá, de modo que formem uma vara só e fiquem 
unidas em minha mão (...). Eu os farei um só povo em seu país, nos montes 
de Israel, e um só rei reinará sobre todos eles. Não voltarão a ser duas 
nações nem a desmembrar-se em duas monarquias (...). Meu servo Davi 
será seu rei, o único pastor de todos eles” (Ez 37,19-24). Estou disposto a 
conceder (e já é muito!) que os desejos de unificação do Norte e do Sul 
fossem estimulados por ilusões semelhantes às dos egípcios. Todavia, ao 
falar de profetismo, nào falamos simplesmente de política nem das eternas 
ilusões dos povos. A política adquire neste caso uma relação direta com

15. As Duas Poderosas sào a deusa abutre Nekhbet e  a deusa cobra Wadjet, cuja união, como a dos 
“Dois senhores” (Honis e Seth). representa o reino unificado (M. Lichcheim).



Deus e com os Deuses, como veremos na Mesopotâmia. Qualificar de 
messiânico um texto como o de Neferti só contribui para propagar confusão.

Por último, quem pensa que a intervenção de Neferti é profética por 
denunciar os males da sociedade deveria recordar as já velhas palavras de 
Pieper: “O livro é um vaticinium ex eventu (...), as queixas pela desgraça 
da época não brotam diretamente dos acontecimentos, como acontece com 
Amós, Oséias, Isaías, etc.”16. Como formula esplendidamente Donadoni, o 
autor de Neferti, competindo com seus predecessores, transformou a 
experiência humana em experiência literária1'. Nada mais longe da crítica 
social dos profetas de Israel.

b) Os avisos de lpu-we?*

A obra consta de um marco narrativo, que nào temos condições de 
reconstruir com segurança, e de seis poemas. Já que a primeira página está 
muito deteriorada, desconhecemos o contexto no qual se desenvolve o 
discurso. É provável, como pensa Wilson, que o protagonista, Ipu-wer, esteja 
de pé diante do faraó descrevendo o caos social. Em todo caso, desde as 
primeiras frases inteligíveis fica claro que tudo é dominado pela violência:

“O homem olha o seu filho como um inimigo (...)
O homem vai ao trabalho com seu escudo...
O arqueiro é senhor da situação,
a violência está em toda parte (...).
O homem de valor faz luto pela situação do país”.

16. D ie ãgyptische Literatur, 49.
17. “É fácil descobrir cm toda pane referências à mais amarga literatura antiga: mas também se nota que 

nestas descrições, nestas queixas, falta um centro preciso, um sentido pleno. A tendência do autor é 
competir com seus predecessores, mas utilizando-os pelo que tinham de vistoso, pelas suas descrições, 
pelos seus paradoxos. Seguiu-os neste terreno, e  aparentemente superou-os nessa descrição de uma 
natureza que se tornou estranha e inusitada. Mas justamente aqui se nota o caráter literário da 
composição: nào se trata de um mundo com o qual possamos aceitar contas, de uma realidade que 
se deplora e exorciza ao descrevê-la como inimiga e cruel. O que temos aqui é  a estilizaçào da 
experiência humana em experiência literária’’ ( Storia delia  letteratura eg iz ia n a  an tica, 113).

18. Estão conservados em uma única cópia, bem deteriorada, o  Papiro Leiden 344, da dinastia XIX ou 
XX Cpor volta de 1350-1100). Consta dc dezessete páginas, cada uma com quatorze linhas, excetuadas 
as páginas 10 e  11, que têm treze. Publicado por H O. Lange, P m pbezeiu n gen  ein es ãgyptiscben  
Weisen au s dem  Papyrus 1 3 4 4  in Leiden. Vorláufige Mitteilung. Sitzungsberichte der Preuss. Akademie 
der Wissenschaften. Philos.-hist. Klasse 1903,601-610. Há uma exposição bastante ampla e interessante 
sobre o conteúdo em A. Moret, Ei Nilo y la  c iv ilización  eg ipeia  (Barcelona 1927) 262-269. Tradução 
castelhana resumida em M. Garcia Cordero, B ib lia y  Legado d e i Antiguo Oriente (Madrid 1977) 560-563. 
Tradução italiana em E. Bresciani. Letteratura e p o e s ia  d e lla n t ico  Egitto, 65-82. Tradução inglesa de 
J.A. Wilson em ANET 441-444 e de M. Lichtheim em A ncient Egyptian Literature. Volume I: Tbe Old 
a n d M id d le  Kingdoms. 149-163. A melhor análise que encontrei, do ponto de vista literário, é  a de S. 
Donadoni, Storia delta letteratura eg iz ia n a  an tica , 70-79. Além dos estudos que ainda citaremos, 
veja-se H. Spiegel, Soziale u n d  w eltan schau liche Reform bew egungen im alten Àgypten (Heidelberg 
1950). G. Fecht, D er V onvurf a n  Gott in d en  “M abnw orten des Ipu-Wer' (Heidelberg 1972).



Um aspecto que convém realçar desde o primeiro momento é o literário. 
Imaginemos que precisamos descrever uma situação caótica. Como é que o 
faríamos? O autor escolhe um estilo predominantemente poético, no qual 
predomina o paralelismo. Nas seis primeiras páginas, no mínimo 60 frases 
começam com “verdadeiramente”; a partir da página sete encontramos 50 frases 
que começam com “vede”; oito vezes repete-se “lembra-te” e nove “mas é bom 
quando”. Quem escreve assim não está dominado pela angústia do caos social. 
Está entregue a um trabalho literário, e é mais fácil imaginá-lo vivendo em um 
momento de paz19. Recordemos algumas das frases mais célebres.

“Verdadeiramente, os pobres possuem agora tesouros.
Quem nem sequer era capaz de fazer um par de sandálias, 
agora possui riquezas.
Verdadeiramente, os nobres se lamentam ao passo que os 
pobres se alegram. Todas as cidades dizem: “expulsaremos 
a muitos deles”.
Verdadeiramente, os que construíram as pirâmides são 
agora simples chacareiros.
Verdadeiramente, os filhos dos nobres são arrebentados 
contra os muros.
Verdadeiramente, todas as escravas perderam a vergonha.
Quando suas patroas lhes dão ordens, acham isto humilhante.
Veja: fazem-se coisas que nunca se fizeram antes, os 
mendigos roubam do rei.
Veja: os que possuíam túmulos são atirados pelo chão, quem não tinha 
condições de fazer para si uma sepultura possui tesouros.
Veja: quem não podia construir para si um barco,
agora tem navios; seus antigos proprietários ficaram sem nada.
Veja: quem não sabia o que era uma lira, agora tem uma harpa; 
quem não cantava, exalta a deusa”.

Assim, temos mais de cem afirmações sobre as calamidades presentes, 
e o contraste entre a sorte passada dos pobres e os ricos, que mudou de 
forma incompreensível20. Chegamos então ao final da página 11 e começos

19. Segundo Wilson, o melhor estudo continua sendo o de A.H. Gardiner, T beA dm on ition sofan E gyptian  
Scige (Leipzig 1909), que considera as Admoestaçòes obra de um autor da dinastia XII, o qual se 
queixa das calamidades do Primeiro Período Intermédio. Contudo, M. Lichtheim considera a 
interpretação de Gardiner “contraditória e indefensável” e pende para a de S. Luria, “D ieErsten w erden  
d ie  Letzlen s e in .  Klio 22 (1929) 405-31, o qual nega todo transfundo histórico à obra e  a data no 
Império Médio, em uma época de paz e prosperidade.

20. Max Pieper tenta detectar na obra certa disposição e progresso lógico. A primeira parte estaria 
preocupada cm descrever a desgraça geral do país; a segunda, a desgraça dos funcionários; a terceira, 
o perigo que corre a monarquia; a quarta dá conselhos para afastar definitivamente o  perigo; a quinta 
formula esperanças nos aliados. Mas reconhece que o autor nào conseguiu dominar o seu material, 
e, sobretudo na primeira parte, a enumeração é interminável; cf. D ie ãgyptische I.iteratur, 26.



da 12, texto capital para o tema da profecia. Uma interpretação muito 
difundida21 propõe que Ipu-wer descreve aqui a vinda de um rei ideal, 
embora caibam duas possibilidades: que este rei imite um modelo passado, 
talvez o deus sol Re, ou que a passagem seja realmente messiânica, e que 
Ipu-wer olhe para o futuro deus-Rei que libertará o Egito das suas 
desgraças22. Wilson pende para a segunda interpretação e traduz: “Há de 
trazer refrigério ao coração. A gente dirá: ‘É um pastor de todos os homens. 
Não há maldade no seu coração. Embora seu rebanho seja pequeno, dedica 
o dia inteiro a cuidar dele’... Oxalá conheça seu caráter desde a primeira 
geração (= oxalá conheça a natureza humana desde os seus começos). Então 
destruirá o mal; estenderia seu braço contra ele; destruiria a sua semente e 
a sua herança”.

Mas a interpretação de Pieper em 1927 era bem diferente. Ele vê nestas 
linhas uma crítica ao rei, o qual, como acontece amiúde com os déspostas 
orientais, não se preocupa com seus súditos. Sua tradução era: “Afirma-se 
que é o pastor de todos os homens, em cujo coração não existe o mal, e 
(todavia) seu rebanho está diminuindo23.

Contudo, a mudança principal na interpretação está suposta na obra de 
E. Otto, A censura a  deu/"*. Observa ele em Ipu-wer, além de uma ampla 
e impressionante descrição das calamidades e do caos, uma censura dirigida 
ao deus criador. Este, que deveria ser um “bom pastor”, criou os homens 
com um caráter impossível, destruindo com isso a criação. Sua tradução é: 
“Afirma-se que é um bom pastor para todos; que não existe nada de mal 
no coração dele; que, embora o seu rebanho seja pequeno, dedica o dia 
inteiro a guardá-lo. Contudo, que vontade de enganar-se! Ai, se tivesse 
conhecido seu caráter já na primeira geração, lhe teria dirigido uma maldição 
e haveria erguido contra ele o seu braço. Teria destruído a sua semente, 
seus herdeiros. Em contrapartida, deseja que se continue a engendrar, e 
assim tudo é dominado pela falta de entranhas e pela opressão”25. Nesta 
mesma linha orienta-se Bresciani: “Ipu-wer lamenta-se de que Re, quando

21. Embora eu pessoalmente nào tenha podido comprovar, imagino que deva ser a interpretação proposta 
por Lange, e que se mantém em autores tão influentes como J.H. Hreasted, A History ofEgyptUjnruian  
1920) 204s. A difusão máxima desta teoria é  conseguida pelo fato de Wilson aceitá-la na sua tradução 
para ANET.

22. Cf. Wilson, em ANET 443, nota 36.
23. P ie  ãgyptiscbe Lileratur, 25.
24. E. Otto, P e r  V orw urfan Gott. Zur Entstehung d er  ãgyptischen Auseinandersetzungsliteratur. Vortrage 

der orientalistischen Tagung in Marburg 1950, Fachgruppe Agyptologie (1951).
25. Cf. E. Otto, W eltanscbaulicbe u n d  politiscbe Tendenzschriften, em H an dbu ch  d er  Orientalistik, 1. 

Agyptologie ( Leiden 1952) 113.



ainda reinava no mundo e, irado com a humanidade, decidiu destruí-la 
através de Sekhmet, não tenha levado a termo esta destruição e tenha 
deixado no mundo os homens que mereciam aquele castigo”26. De modo 
semelhante, sem comprometer-se com nenhum comentário, é a tradução 
de Miriam Lichtheim, e esta é também a interpretação suposta por Brunner.

Estaríamos diante de um texto profético? Têm-se aduzido três argumen
tos a favor desta posição: a esperança messiânica27, a crítica social e o caráter 
escatológico. A propósito do primeiro, já indicamos a opiniào de Wilson e 
as dificuldades de interpretação da passagem pertinente.

Quanto ao segundo, o próprio Wilson o emprega ao dizer que “o texto 
é profético em sentido bíblico. O ‘profeta’ não prediz o futuro, senão que 
se encontra diante do faraó e condena a administração passada e presente 
do Egito”. Na mesma linha se exprime Neher: “O tom sombrio e realista 
destes textos recorda profundamente o de algumas páginas bíblicas, auten
ticamente proféticas”28. Mas nào é fácil concordar com esta posição. Já 
assinalamos que Ipu-wer tem mais de exercício literário do que de exposição 
de um problema angustiante.

Por outro lado, embora alguns, como Bresciani, considerem que a obra 
traça um quadro “provavelmente objetivo das condições do Egito na idade 
posterior ao Reino Antigo”, Luria e Lichtheim revelam as condições que se 
notam na descrição: por um lado lamenta-se de que no país nào existe nada, 
e, por outro, de que os pobres têm de tudo. Mas o mais importante na hora 
de fazer uma comparação com os profetas hebreus é a mentalidade tão 
diferente que este texto reflete. Na interminável descrição de calamidades 
(guerra civil, comércio exterior morto, burocratização), observa-se o caráter 
racionário subjacente29. Quem fala é a nobreza ferida, com profundo 
desprezo para com o povo, e irritada pelo fato de os pobres terem 
melhorado sua situação.

26. Letteratura e  poesia , 79.
27. "Neste estranho oráculo ‘messiânico', o profeta proclama a vinda de um rei bom que, como o Davi 

dos profetas hebreus, salvará o seu povo”. Pouco depois, falando deste tipo de literatura egípcia, 
assinala: “nào podemos evitar a conclusão dc que proporcionou aos profetas hebreus a forma e, até 
limites surpreendentes, também o conteúdo das profecias messiânicas. Aos hebreus coube a tarefa 
de dar a esta antiga forma um significado ético e  religioso mais elevado" <j.H. Breasted, A H istary a f 
Egypt, 205).

28. La esen c ia  ciei profetism o, 22.
29. "Desconfiança em relação aos homens, pessimismo, saudade da antiga ordem social que se gostaria 

de restaurar, desprezo pela plebe: este é o caráter moral e político da obra" (E. Bresciani, op. cit., 65). 
Para uma comparação da posição de Ipu-wer com o que diz o profeta Miquéias, veja-se J.L. Sicre.

Con los p obres  d e  la  tierra". 306s.



Quanto ao caráter escatológico, baseia-se ele na pretensa promessa de 
um futuro feliz que põe fim ao caos presente: “Nesta associação de sombras 
e de luzes manifesta-se o aspecto mais original da antiga profecia egípcia, 
isto é, seu caráter visivelmente escatológico”30. Mas já assinalamos que esta 
alternância de épocas más e boas é um fenômeno freqüente nas mais 
diversas culturas. Nem podemos qualificá-lo de profético, nem ele demons
tra uma influência do Egito sobre Israel. Por outro lado, não está nada claro 
que no final se prometa essa época de felicidade.

Por último, o maior argumento contra o caráter profético do texto é que 
o seu autor nunca invoca uma revelação dos deuses31.

c) O oasiàno eloqüente’2

Para muitos trata-se da obra-clímax do Primeiro Período Intermédio, 
que abarca as dinastias VII a X (por volta de 2190-2040 aC). No oásis do sal 
(Wadi Natrum), a noroeste de Heracleópolis, mora um camponês chamado 
Khum-Anup. Um dia decide ir ao Egito em busca de alimentos para sua 
mulher e seus filhos. Carrega seus jumentos com diversos produtos e 
dirige-se à capital. Ao longo do caminho tropeçará com um homem 
ambicioso e sem escrúpulos, empregado do administrador geral, que lhe 
rouba todos os bens. Khun-Anup passa dez dias pedindo-lhe que lhos 
devolva. Quando vê que é inútil, parte para Heracleópolis para pedir justiça 
ao administrador geral, Rensi. Seu primeiro discurso é amável, convincente. 
Elogia suas boas qualidades para conquistar-lhe a benevolência:

“Grande administrador, meu senhor... tu és o pai dos órfãos, o marido da viúva, 
o irmão da mulher repudiada, o colo de quem não tem mãe (...). Tu, que 
aniquilas a mentira, que fazes existir a justiça, acode à voz daquele que te 
chama”.

30. A. Neher, op. cit., 24.
31. Jã  no com eço do século este caráter profético era negado por Alan Gardner: “Devo afirmar uma vez 

mais que nào há vestígio seguro, e  nem sequer provável, de profecias em nenhuma parte do livro” 
(citado por A.S. Peake, The Roots o f  H ebrew  P rophecy  a n d  Jew ish  Apocalyptic. BJRI 7 (1922s) 233-55; 
cf. 245).

32 . Publicado por F. Vogelsang / A.H. Gardiner, D ieK lag ed es  B a u em  (Leipzig 1908). Tradução francesa 
em G. Lefebvre, Rotnans et con tes égyptiennes d e  V ép oqu ep h ara on iqu e  (Paris 1976) 41-69. Tradução 
italiana em E. Bresciani, Letteratura e  poesia , 95-110. Resumo em ANET 407-410. É interessante a 
evolução que o título da obra registrou entre os egiptóiogos. Vogelsang e  Gardiner apresentavam-na 
como "as queixas ou denúncias do camponês '. Ver também F. Vogelsang, K om m en tar zu  d en  Klagen  
d esB a u ern  (Leipzig 1931). O título “Queixas do camponês" é  mantido por Max Pieper, D ieãgyptische  
Literatur, 34, e  pela obra de E. Suys, Étude su r le con te du  Fellah p la id eu r(R om â  1933). Agora é mais 
freqüente falar-se de "o camponês eloqüente": por exemplo Donadoni, Lichtheim.



Rensi sente-se comovido com o caso, e sobretudo fica admirado com a 
eloqüência do camponês. Enquanto seus conselheiros não dão importância 
ao assunto, dando mostras de insensibilidade social e de pouco interesse 
pela justiça, Rensi se cala. Sem que o camponês o saiba, avisa o faraó que 
encontrou um homem eloqüente. E o rei decide que o façam falar o máximo 
e recolham por escrito as suas palavras. Será um entretenimento para a 
corte. Rensi, convencido de que o camponês tem razão, ordena que, sem 
que ele o saiba, dêem todo o necessário à sua mulher, a seus filhos e ao 
próprio camponês.

A partir de então, não falta a Khun-Anup o necessário para viver. Mas 
continua sedento de justiça. Um dia após o outro vai à presença de Rensi 
exigindo seus direitos. Agora não o faz mais em tom benévolo. Denuncia, 
acusa, insulta. Depois do terceiro discurso, o administrador ordena que o 
açoitem. Mas não consegue calar o oasiano. Volta outras seis vezes à carga, 
reivindicando suas propriedades, denunciando a injustiça do tribunal, a 
corrupção do poder. A história tem um final feliz, mas o que nos interessa 
é recolher algumas afirmações do protagonista:

“Vê, a justiça, expulsa da sua sede, vaga longe de ti. Os funcionários fazem o 
mal, os juizes roubam. Quem deve prender o trapaceiro afasta-se dele; quem 
deve dar respiração à boca estreita tira-lhe a respiração; quem deve dar alívio 
às pessoas faz com que elas se angustiem; quem deve repartir é um ladrão; 
quem deve afastar a necessidade com as suas ordens age no interesse dos seus 
amigos (= dos que seguem a sua corrente); quem deve rejeitar o delito pratica 
a iniqüidade (...). És forte e poderoso, teu braço é valente, mas teu coração é 
rapaz, a piedade afastou-se de ti” (da segunda intervenção).

“És um barqueiro que só transporta quem pode pagar a passagem; és um justo 
cuja justiça desmoronou. És um inspetor de armazéns que impede a passagem do 
pobrezinho. És um falcão para os homens, te alimentas dos passarinhos mais 
fracos. És um açougueiro, contente em matar (os animais) sem que se possa 
acusá-lo por isso. És um pastor que não sabe afastar o mal do seu rebanho; não 
contaste os teus animais ( ...). És como um policial que rouba, um governador que 
se apodera do que quer, um chefe de distrito que deve reprimir o banditismo e 
se transformou em exemplo para o malfeitor” (terceira intervenção).

Entende-se que, depois desta acusação, Rensi mande açoitar a Khun- 
Anup. As palavras dele sào atrevidas e as suas imagens nos lembram outras 
do Antigo Testamento: as autoridades como açougueiros que esquartejam 
o povo (Mq 3,1-4), como pastores incapazes e cruéis (Ez 34), “amigos de 
subornos e de ladrões” (Is 1,23). As intervenções posteriores do camponês 
continuam na mesma linha. Limito-me a mais algumas frases.



“A lei está arruinada, a regra quebrantada. O pobre não consegue viver, 
despojam-no dos seus bens. A justiça não é honrada” (sétima intervenção).
“São salteadores, ladrões, bandidos, os funcionários nomeados para se oporem 
ao mal; são um lugar de refúgio para o violento os funcionários nomeados 
para se oporem à mentira” (oitava intervenção).

Poder-se-ia multiplicar as semelhanças entre as palavras do oasiano e 
os profetas. Lanczkowski descobre os seguintes pontos de contato33: 1) lugar 
de origem: o oasiano procede da zona limítrofe entre a terra cultivável e o 
deserto, zona esta ainda não contaminada pela civilização; o mesmo 
acontece com Moisés, Elias, Amós e João Batista; 2) o motivo que o leva a 
falar é a injustiça, da mesma forma que nos casos de Amós e Natã; 3) o 
quarto discurso é feito diante do templo, quando Rensi sai dele; isto lembra 
a intervenção de Amós em Betei (Am 7) ou a de Jeremias em Jerusalém (Jr 
7; 26); 4) o camponês sofre, é açoitado, o que lembra o destino tão 
semelhante de Jeremias (Jr 20), as perseguições feitas a tantos profetas, que 
culminarão com o sofrimento do Servo de Javé (Is 53); 5) o camponês usa 
a ameaça, a censura, a ironia, imagens parecidas às dos profetas; 6) como 
acontece com a pregação profética, também aqui há grande interesse em 
que esta se conserve por escrito.

Destas coincidências Lanczkowski deduz “a existência de um movimen
to profético no Egito”. Mas o autor passa por cima de certos dados: 1) O 
camponês defende os seus próprios interesses; é um apaixonado pela justiça 
e denuncia as transgressões contra ela, mas atua “em legítima defesa”; não 
se arrisca em benefício de outras pessoas, como fazem Amós, Miquéias, 
Isaías. 2) O camponês baseia suas denúncias em uma consciência espontâ
nea da justiça; os profetas também têm esta sensibilidade, mas intervém em 
nome de Deus, manifestando que a violação do direito é um ataque frontal 
à vontade divina. 3) Lanczkowski parece supor que o camponês é um 
personagem histórico, como os profetas de Israel. Isto não está claro. Mais 
razão parecem ter os que classificam a obra como “conto”. Confirmam isto 
o próprio ponto de partida do relato, as historietas posteriores e seu final 
feliz. Muito diferente é o final de Amós em Betei, de Miquéias ben Jemla 
em Samaria, ou de Jeremias em Jerusalém. Deduzir deste texto a existência 
de um movimento profético no Egito é arriscado, ainda que seja de máximo

33- G. Lanczkowski, Ã jiyplücber Prophetism us im  Licbte d es altteslam endichen : ZAW 70 (1958) 31-38. O 
autor não formula suas idéias de maneira tão ordenada como faço eu, mas acredito que estou 
resumindo-as com fidelidade. O autor volta a tratar o  tema na sua obra Ágyptiscber Prophetism us 
(Wiesbaden 1960). Vejam-se as recensões bem negativas de H. Brunner em TLZ 87 (1962) 585-87 e
S. Herrmann em OLZ 58 (1963) 124-30, e  o  importante artigo de S. Herrmann. P rophetie in Israel u n d  
Aegypten. Recht u n d  G renze ein es Vergleichs. SVT IX (Leiden 1963) 47-65.



interesse situar este texto no contexto global de uma luta pela justiça no Antigo 
Oriente, da qual participaram de modo tão pleno os profetas de Israel.

1.2. Avaliação fina l

Depois de analisar pormenorizadamente estes textos, Ramlot chega às 
seguintes conclusões:

No Egito constata-se uma ausência de revelação. Estes pretensos pro
fetas nunca se baseiam nela para anunciar os bens futuros ou denunciar as 
injustiças. Como já indicamos, numerosos outros autores também sublinham 
este aspecto.

Percebe-se também a ausência de uma tradição histórica ou doutrinai. 
O conteúdo teológico é bem pobre e não se insere em uma história de 
salvação. Os “profetas” egípcios não são reformadores nem criadores de 
uma tradição, mas “abelhas solitárias sem outro vínculo a não ser o dogma 
faraônico”.

Os textos parecem compostos para agradar aos faraós e merecer a 
recompensa deles34. Seus autores lembrariam, em todo caso, os “profetas 
de paz”, denunciados em tantas páginas da Bíblia.

Em suma, a profecia bíblica nào pode ser interpretada a partir dos 
poucos textos egípcios que possuímos, embora estes sejam interessantes 
para uma melhor compreensão da apocalíptica judaica, conforme advertem 
alguns.

2. Mesopotâmia

É quase um lugar-comum afirmar que é mínima a informação que a 
Mesopotâmia oferece para a profecia. Afirma-se que as civilizações que se 
sucederam nessa área (sumérios, babilônios, assírios, caldeus) deixaram 
inúmeros vestígios adivinhatórios ou mágicos -  observação dos astros, do 
fígado, do vôo dos pássaros, dos movimentos circulares do óleo em um 
vaso, da forma das nuvens - ,  mas nada ou quase nada a que possamos 
aplicar o termo de profecia. Entretanto, isto depende do conceito que

34. Este mesmo aspecto é  sublinhado por C.J. Bleeker, The Religion o f  A ncient Egypt, em Historia 
R eligionum  I. Religions o f  the Past (ed. por C.J. Bleeker i G. Widengren) (Leiden 1969) 40-114. Para 
ele. as intervenções de Neferti e Ipu-wer “não são expressões de verdadeiro profetismo. Estes livros 
contêm um vaticinium ex eventu destinado a elogiar certos monarcas, ou exortações de um sábio que 
pretende robustecer a fé na vitória da verdade e da justiça" (p. 40).



tivermos da Mesopotâmia e da atenção que prestarmos a determinados 
documentos. Em relação ao primeiro ponto, se incluirmos Mari dentro do 
mundo mesopotâmico -  como parece lógico, pela sua língua e cultura - ,  
esta região se transforma na fornecedora dos textos mais estudados na 
atualidade. Quanto ao segundo ponto, provavelmente é injusta a pouca 
atenção que se tem dado à profecia neo-assíria, conforme assinala Manfred 
Weippert35. Por motivos de comodidade, e para sublinhar a sua importância 
e as suas diferenças específicas em relação ao resto da Mesopotâmia, 
dedicarei a Mari um item exclusivo.

2.1. Textos principais

Em fins do século passado (1898) Banks publicava oito oráculos 
dirigidos ao rei Asaradon (680-669) em diferentes momentos da sua vida36. 
Em 1926, Ebeling acrescenta a estes oráculos uma coleção de profecias (“Um 
rei surgirá”)37. Na primeira edição de ANET, Pfeiffer acrescentou aos oráculos 
dirigidos ao rei Asaradon estes outros textos: uma carta a Assurbanipal 
(668-630?), um oráculo do deus Ninlil a Assurbanipal, um sonho oracular a 
Assurbanipal, sem esquecer as “Profecias” (“Um rei surgirá”). Em 1964 
Grayson e Lambert publicam um artigo em comum sobre as “profecias 
acádicas”. Trata-se de quatro textos: o primeiro é o já conhecido de Ebeling 
(“Um rei surgirá”). O segundo será completado por Biggs em seu artigo de 
1967; o terceiro e o quarto, Borger demonstrará que pertencem ao discurso 
profético de Sulgi e ao de Marduc, respectivamente. Na terceira edição de 
ANET, Biggs só acrescentou um antigo oráculo de Uruc, e indica expressa
mente que as assim chamadas “Profecias” devem ser consideradas como

35. Os artigos sobre a Mesopotâmia, sem incluir os referentes a Mari, nào são tão escassos como se 
poderia pensar à primeira vista: E.J. Banks, Eighí O racu lar responses to E sarbaddon . AJSL 14 (1898) 
267-77; J.A. Bewer, A ncient B aby km ian  P arallels to the P ropbecies o f  H agai: AJSL 35 (1918s) 128-133; 
R.D. Biggs, M ore B aby k m ia n  “P rop bec ies". Iraq 29(167) 117-32; Id.. The B aby lon ian  P ropbecies a n d  
tbeA strological Traditions ofM esopotam ia: JCS 37 (1985)86-90; R. Borger, G oitM arduk u n d  Gottkõnig 
Sulgi a is Propbeten. Zw ei prophetische Texte: Bibliotheca Orientalis 28 (1971) 3-24; M. Dietrich, 
Prophetie in d en  KeiL<cbrifttexlen-. JARG 1 (1973) 15-44; A.K. Grayson / W.G. Lambert, A kkad ian  
p ropbecies  JCS 18(1964) 7-30; A.K. Grayson, B aby lon ian  H istórica! Texts(Toronto 1975); W.W. Hallo, 
A kkad ian  Àpocalypses. IEJ 16 (1966) 231-42; M. Weinfeld, M esopotam ian Propbecies-. Shnaton 3 (1976) 
263-76; M. Weippert, Assyrische Prophetie d er  Zeil A sarhaddon s u n d  Assurbanipals, em F.M. Fales 
(ed.), Assyrian K oyal Inscriptions, OAC 17 (Roma 1981)71-115; ld., O ieB ildsprachedern eu assyriscben  
Prophetie, em H. Weippert / K. Seybold, M. Weippert, B eitràge z u r  prophetischen  B ildsprache im  Israel 
u n d  Assyrien. OBO 64 (Freiburg 1985) 55-93

36. E.J. Banks, Eighl o ra cu la r  responses to H sarhaddon : AJSL 14 (1898) 267-77. Trata-se da tabuinha K 
4310. A primeira tradução foi a de Pinches em 1878, revisada novamente em 1891. Nào me foi possível 
consultar o  artigo de S.A. Strong. On so m e oracles  to H sarhaddon a n d  A shu rban ipal Beitràge zur 
Assyriologie II (1891-1894) 627-645.

37. Na obra dirigida por H. Gressmann, Altorientali<;che Texte zu m  AT, 281-84.



simples apódose dos agouros. Em 1975, Schmõkel38 inclui no item “profecias 
mesopotâmicas”: 1) “Um rei surgirá”; 2) A profecia de Sulgi; 3) O discurso 
profético de Marduc; 4) Os ditos proféticos de Mari. Em 1982, Schmitt opina 
que a profecia de Marduc, a de Sulgi, e “Um Rei surgirá” são simples esboços 
históricos e não podem comparar-se, por exemplo, com o fenômeno 
profético de Mari; só nota relação com ele nos oráculos de Asaradon e 
Assurbanipal, mas advertindo que estes textos procedem da eclética cultura 
do império assírio tardio e carecem de originalidade39. Finalmente, em 1985, 
Manfred Weippert centrou-se nos oráculos dirigidos a Asaradon e Assurba
nipal, dos quais anuncia uma nova edição em “Orbis Biblicus et Orientalis”.

a )  A p ro fecia  d e Sulgi

Sulgi foi o segundo rei da terceira dinastia de Ur (por volta de 2046-1998 
aC); divinizado já em vida, mais tarde foi adorado como um deus. Contudo, 
esta “profecia” deve ser uns oito séculos mais tardia, já que a referência à 
destruição e ao saque da Babilônia só pode aplicar-se à efetuada pelo rei 
assírio Tukultininurta (1233-1198). O texto começa com o auto-elogio do 
monarca e continua com uma série de ditos sobre o futuro, referentes a 
Nippur e Babilônia. Termina com uma série de predições que proclamam 
salvação e desastre. Ofereço um fragmento da tábua IV, de acordo com a 
tradução de Borger:

“No limite da cidade de Babilônia 
se lamentará o construtor deste palácio.
Este príncipe passará maus momentos.
Seu coração não estará alegre.
Durante o seu reinado não cessarão batalhas e contendas.
Sob o mandato dele, os irmãos se devorarão entre si, 
as pessoas venderão seus filhos por dinheiro.
Todos os povos cairão na confusão.
O homem abandonará a sua mulher, 
a mulher abandonará o seu marido.
A mãe fechará a porta à sua filha.
A riqueza de Babilônia irá a Subartu, 
panirá para a terra de Assur.
O rei de Babilônia mandará para a Assíria,
para o príncipe de Assur, o tesouro do seu palácio"
(col. IV, 2-22).

38. Na obra dirigida por W. Beyeriin, Relig io  nsgescbicbtlicbes Texlbuch zu m  AT  (Gõttingen 1975).
39- A. Schmitt, P ropbetiscber CSnlIesbescbeid in  M ari u n d  Israel, 6.



De acordo com os critérios que enunciamos no princípio, é impossível 
falar aqui de um texto profético. Nào se dá uma revelação da divindade 
através de um intermediário. Por outro lado -  embora isto seja secundário 

também nào estamos diante de uma predição, mas de uma série de 
“vaticinia ex eventu”. Mas é interessante comparar a linguagem deste texto 
com os que já conhecemos do Egito e com outros da Bíblia. É semelhante 
a forma de descrever o caos social, com traços tirados da vida diária, 
especialmente da família. Por outro lado, a referência final ao envio da 
riqueza da Babilônia para a Assíria recorda a ameaça de Isaías ao rei 
Ezequias: “Chegarão dias em que tudo o que há em tua casa, quanto 
entesouraram teus avós, o levarão à Babilônia” (Is 39,6).

b) Discurso profético d e  M arduc

O texto original é da segunda dinastia de Isin, ou mais exatamente do 
reinado de Nabucodonosor I (c. 1127-1105), quando o deus Marduc atingiu 
o clímax do panteão babilônico. Está redigido como um discurso, no qual 
Marduc se auto-elogia diante dos outros deuses e contém uma extensa 
profecia de salvação dirigida a Nabucodonosor I. Está conservado em 
tabuinhas encontradas em Assur e Nínive. Aqui vão alguns fragmentos de 
ambas40:

“Este monarca será poderoso e não terá rival.
Preocupar-se-á com a cidade, reunirá os dispersos.
Ao mesmo tempo, adornará com pedras preciosas 
o templo de Egalmach e os outros santuários.
Reunirá e consolidará o país disperso.
A porta do céu estará sempre aberta”
(Da tabuinha de Assur IV 4-8 e 21-24).

“Os rios darão peixes,
os campos produzirão ricos frutos,
os pastos de inverno durarão até o verão,
os pastos de verão serão suficientes para o inverno,
abundará a colheita do país
e o preço dela no mercado será favorável.
O mal se transformará em ordem, a obscuridade desaparecerá, 
o mal se dissipará. Nào faltarão as nuvens.
O irmão terá piedade do seu irmão, 
o filho honrará seu pai como um deus (...).
A compaixão estará sempre presente entre os homens.

40 . Tirados de W. Beyeriin, op. cit.



(...)
Este monarca reinará sobre todos os povos.
E, ficai sabendo, deuses todos, tenho um pacto com ele,
ele destruirá Elam, destruirá suas cidades”
(Da tabuinha de Nínive III 6-24).

Temos uma impressão semelhante à do texto anterior. Falta o interme
diário, “o profeta”, e se trata de simples “vaticinia ex eventu”. Mas não 
deixam de ser interessantes os temas e a linguagem utilizada para falar de 
uma época de salvação, junto com certos elementos parecidos -  e inclusive 
notáveis -  com profecias do período exílico. Se bem que, no conjunto, 
estejam mais relacionados com os salmos que falam do reinado do monarca 
ideal, como o 72.

c) “Virá um prín cip e”

Texto curioso, que nehum autor é capaz de datar, nem sequer aproxi
madamente. Fala de uma série de monarcas que se sucedem, alternando 
reinados bons e maus.

“Virá um príncipe e reinará dezoito anos. O país estará a salvo e florescerá, 
e o povo terá abundância. Os deuses tomarão decisões favoráveis para o país, 
soprarão bons ventos... Os sulcos darão grande colheita (...). Haverá chuvas e 
água, o povo celebrará festa. Mas este monarca terá morte violenta durante 
uma rebelião.

Virá um monarca, reinará treze anos. Haverá um ataque dos elamitas contra 
Acad e levarão butim de Acad. Os templos dos grandes deuses serão destruídos 
e Acad será derrotado. Haverá sublevaçôes, confusão e desordem no país. Os 
nobres perderão seu prestígio, surgirá um desconhecido que usurpará o trono 
e entregará à espada os oficiais (do rei anterior). Encherá os riachos de Tuplias, 
as planícies e colinas, com a metade do exército de Acad. O povo sofrerá uma 
grande fome.

Surgirá um rei, reinará três anos...”

É fácil notar a falta absoluta de relação com os textos proféticos bíblicos. 
Contudo, percebe-se com igual facilidade as semelhanças com certos 
esboços apocalípticos da história, tais como aparecem no livro de Daniel. 
Nesta linha orienta-se a interpretação de Hallo*1.

41. WAV'. Hallo, A kkad ian  Apocalypses'. IKJ 16 (1966) 231-42. O título deste artigo está em oposição 
expressa ao de Grayson e  Lamtx'rt. A kkad ian  prophecies.



d) Oráculos dirigidos a Asaradon

Da época neo-assíria transmitiu-se uma série de oráculos em dez ta- 
buinhas, que atualmente se conservam no Museu Britânico. Algumas delas 
contêm um único texto, ao passo que outras contêm coleções, com títulos 
que fazem referência ao autor ou autora da profecia. Todas as coleções, 
menos uma, procedem da época de Asaradon, ao passo que os oráculos 
individuais são na sua maioria de tempos de Assurbanipal. Na atualidade 
contamos com trinta e três oráculos, mas devem ter sido bem mais. 
Aparecem neles um total de quinze profetas, dez mulheres e cinco homens42; 
a maioria das vezes indica-se o nome, lugar de residência e profissão. Quase 
nunca se indica a forma e o lugar da revelação; parecem revelações espon
tâneas, mas em certas ocasiões se trata de respostas a uma pergunta. Os 
oráculos dirigem-se ao rei, às vezes à rainha-mãe e ao príncipe herdeiro; 
em um caso, à população da Assíria. Raras vezes depara-se com uma crítica 
ao rei; quase todos os oráculos prometem a ele bem-estar, êxito, vitória e 
vida longa. Manfred Weippert, de quem extraí estes dados, vê os paralelos 
bíblicos mais notáveis em Aías (lRs 11), no oráculo de Natã (2Sm 7), no 
oráculo a Ciro (Is 45,1-7), em Ageu e Zacarias, e em Is 40-55. Vejamos alguns 
exemplos dos oráculos dirigidos ao rei Asaradon43:

“Ó Asaradon, rei do país, não tenhas medo. Este vento que sopra contra 
ti, basta-me dizer uma palavra para que cesse. Teus inimigos fugirão 
enquanto te aproximares, como porquinhos no mês de simanu. Eu sou a 
grande senhora, eu sou a deusa Istar de Arbela, a que destrói os teus 
inimigos enquanto te aproximas. Que ordem te dei na qual não tenhas 
confiado? Eu sou Istar de Arbela. Estarei à espreita dos teus inimigos, eu tos 
entregarei. Eu, Istar de Arbela, irei adiante de ti e atrás de ti. Não temas. 
Este oráculo é da mulher Istar-la-tashiat de Arbela”.

“Ó rei da Assíria, não tenhas medo. O inimigo do rei da Assíria o 
entregará à matança (resto fragmentário). Este oráculo é da mulher Sin-quis- 
ha-amur de Arbela".

“Alegro-me com Asaradon, meu rei; Arbela se alegra. Este oráculo é da 
mulher Rimute-allate da cidade de Darahuya, que está nas montanhas”.

42. Huffmon classifica-os da maneira seguinte: 1) Os que têm título: raggim u /  raggintu, "proclamador, 
anunciador”. que parecem desempenhar um papel no culto; sabru  i  sabratu , “revelador”, tamhém 
relacionados com o culto: seletu, mulher consagrada a uma divindade pelo rei; 2) os que nào têm 
título; à diferença do que ocorre em Mari, nào temos mais informação sobre eles; cf. B.H. Huffmon. 
P ropbecy  in tbe A ncient N ear East. IDB Suppl Volume, 699.

43. Cf. ANET 605s.



“Não tenhas medo, Asaradon. Eu, o deus de Bei, te falo. Observo as batidas 
do teu coração, como faria tua mãe, que te engendrou. Sessenta grandes deuses 
estão junto a mim para proteger-te. O deus Sin está à tua direita, o deus Samas 
à tua esquerda. Os sessenta grandes deuses te rodeiam, preparados para o 
combate. Não confies nos humanos. Levanta teus olhos e olha para mim. Eu 
sou Istar de Arbela; voltei para ti o favor de Assur. Quando eras pequeno, te 
escolhi. Não temas. Louva-me. Alguma vez um inimigo te atacou e eu fiquei 
quieta? Este oráculo é da mulher Baia de Arbela”.

“Eu sou Istar de Arbela, ó Asaradon, rei da Assíria. Nas cidades de Aru, 
Nínive, Calá, Arbela, te garantirei muitos dias, anos sem fim. Eu sou a grande 
ama-seca que ajudou no teu nascimento, a que te amamentou, a que 
estabeleceu o teu domínio debaixo dos amplos céus por muitos dias, por 
anos sem fim. Da câmara dourada nos céus me ocupo com isto. Acenderei 
uma lâmpada diante de Asaradon, rei da Assíria. Guardá-lo-ei como a minha 
própria coroa. Não temas, rei. Entronizei-te, não te abandonarei. Animei-te, 
não te envergonharei. Ajudar-te-ei a cruzar o rio a salvo (...). Aniquilarei 
teus inimigos com as minhas próprias mãos (...). Ó Asaradon, eu Arbela sou 
o teu bom escudo. Ó Asaradon, herdeiro legítimo, filho da deusa Ninlil, 
penso em ti. Quero-te muito. Este oráculo é da mulher Istar-bel-dayani”4\

e) Sonho oracu lar dirigido a  Assurbanipal

“A deusa Istar ouviu os meus ansiosos gemidos e  me disse: Não tenhas 
medo’. Animou-me dizendo: ‘Já que ergueste as tuas mãos em oração e os 
teus olhos se encheram de lágrimas, compadeci-me’. Durante a noite em 
que me apresentei diante dela, um sacerdote sabrti deitou-se e  teve um 
sonho. Acordou sobressaltado e Istar de Arbela lhe mostrou uma visão 
noturna. Contou-mo da maneira que segue: A deusa Istar que mora em 
Arbela veio. Na esquerda e na direita levava aljavas, na mão levava um arco 
e empunhava uma aguda espada para travar combate. Tu estavas de pé 
diante dela e te falou como uma verdadeira mãe. Istar, a maior entre os 
deuses, te chamou e te deu as seguintes instruções: Espera antes de atacar; 
porque aonde pensares ir, também eu estou disposta a ir. Tu lhe disseste: 
Aonde fores, eu irei contigo, ó deusa das deusas. Ela repetiu a ordem que 
te havia dado: Ficarás aqui, onde tens de estar. Come, toma vinho, alegra-te, 
louva a minha divindade, enquanto eu vou realizar esta obra para ajudar-te 
a conseguir o que desejas. Tua face não empalidecerá, teu pé não tremerá, 
nào terás de enxugar-te o suor frio no ardor da batalha. Envolveu-te nas

4 4 . A tradução segue basicamente a dc Manfred Weippert em OHO 64.58s, que em certos pontos difere 
da oferecida por Biggs cm  ANKT 605.



suas fraldas protegendo todo o teu corpo. O rosto dela brilhou como fogo. 
Em seguida saiu de forma terrível a derrotar os teus inimigos, contra 
Teumman, rei de Elam, com o qual estava irritada”.

O interesse que esses oráculos oferecem para a profecia bíblica é o 
literário, pela semelhança de certas fórmulas com os “oráculos de salvação” 
(“não temas”, “não te abandono”) e até com todo o esquema do oráculo45.

3. Mari

3-1- História da investigação

Estamos agora em um terreno muito mais firme, como demonstra a 
abundante bibliografia46. Em 1933 descobre-se o palácio real com 25.000 
tabuinhas cuneiformes47, dedicadas em grande parte a questões administra

45 . Sobre este ponto, veja-se Ph.B. Harner, Tbe Salvation O racle in S econ d  Isaiah-, JBL 88 (1969.) 418-434.
46. M. Anbar (Bemstein), Aspect m oral dana un discours prophéti/fu e" d e  M ari I IP 7 (1975) 517s; F.M.Th. 

de Liagre BohJ, Propbetenlum  u n d  stellivrtretendes Leiden in Assyrien u n d  Israel, em Opera M inora 
(Groningen 1953) 63s; M.J. Buss, M ari Prophecy a n d  Hosea. JBL 88 (1969) 338; D. Conrad, Sam uel u n d  
d ie  Mari-~Propheten . Bem erkungen zu  1 Sam  15,27. XVIII Deutscher Orientalistentag vom 21-27 Juli 
1968, 1 (Wiesbaden 1969) 273-280; J.F. Crjghan, The AKM X  ‘Prophetic" TexLs. lh e ir  Media, Siyle a n d  
Struclure)ANt'JA 6 (1974) 39-57; Id.. M ari a n d  itsprophets. Tbe Contributions o f  M ari to tbe Understanding 
o f  B iblical P n pbecy : BibTB 5 (1975) 32-55; G. Dossin, Sur le prophétism e ã  Mari. em La divination en  
M ésopotam ie a n c ie im e  ( Paris 1966) 77-86; F. Eilermeier, Prophetie in M ari u n d  Israel (1968); J.H. Hayes, 
Propbetism a l  M ari a n d  OT P ara lleh  AngTliR 49 (1968) 397-409; J.G. Heintz, Oracles prophétiques et 
“gu erre sa in te” selon tesarchives royates d e  M ari et lA n cien  Testament. SVT XVII (Leiden 1969) 112-238; 
Id., Prophetie in M ari u n dIsraet  B ib 52(I971) 543-555; Id.. A ux origines d i in e  expression biblique. itmusu 
qerbu, in AKM X/6. Hr VT 21 (1971) 528-540; ld„ Langage propbétiqu e et "styie d e  cour" selon Arquives 
Royates d e  M ari X  et I Ancient Testament. Sem 22 (1972) 5-12; H.B. Huffmon, Prophecy in tbe M ari Lelters: 
BÁ 31 (1968) 101-124; Id., The Origins o f  Pniphecy, em KM. Cross (ed ), M a g n a /á  Dei (New York 1976) 
171-186; K. Koch, D ieB riefe prophetischen ' ItibaU sausM ari U F4 (1972) 53-77; B. Lafont, L ero id eM a ri  
et les prophètes du  d ieu  Adad. RA 78 (1984) 7-18; A. Malamat, Pntphecy  ” in the M ari Documents. EI 4 
(1956); ld., Prophetic ReivlatUms in New Docum ents f r o n  M ari a n d  tbe Bible. SVT XV (Leiden 1966) 
207-277; Id., A M ari prophecy  a n d  N albatis  dynastic Oracle. BZAW 150 (Berlim 1980) 684Í2; W.L Moran, 
New E videncefrom  M ari on  the History o f  Prophecy: Bib. 50 (1969) 15-56; E. N<x>tt, Untersuchungen zum  
Gottesbescbeid in Mari. D ie "M ariprophetie" in d er  alttestamentlichen Horscbung. AOAT 202 (Kevelaer 
1977); M. Nodi, Geschichte u n d  Gotteswort im AT, Bonner AkadcmLsi hc Reden, 3 (Krefeld 1949) “ 
G esam m elte Studien zum  /iríMunchen 1957) 230-247 (trad. castelhana Estúdios sobre e l  AT, Síguemc); 
J. Robcrts. Antecedents to B iblical Prophecy fro m  the Mari Arcbires: ResiQ 10 (1967) ~ Antecedenti alie  
p r o fe z ie b ib lic b ed a g lia r c h iiid iM a r i  RicBR 3 (1986) 337-353; J.F. Ross, Prophecy in Hamath. Israel a n d  
M ari HThR 63 (1970) 1-28; A. Sdimiti, Prophetiscber Gottesbescbeid m  M ari u n d  Israel, BWANT 114 
(Stuitgan 1982); H. Schmokel. Gotteswort inM ari u n d  Israel TLZ 76(1951) 53-58; H. Schuh. Vierweitere 
M ari-Briefe propbetiscben  ” Inhalts: ZDPV 82 (1966) 228-232; W. von Sodcn, Verkündigung des 
Gotteswillens du rch  prophetisches Wort in den  altbabylon ischen  Briefe a m  Mari. Weh des Orienis 1, Hcft 
5 (1950) 397-403; S.D. Walters, Prophecy im M ari a n d  Israel JBL 89 (1970) 78-81; C. Westermann, D ie 
M ari-Briefe u n d  d ie  Prophetie in Israel, em Forschung am  Allen Testametit (Munc hen 1964) 171-188

47 .Sobre Mari, veja-se A. Parrot. M ari et lA n cien  Testament. RHPR 35(1955) 117-120; A. Malamat. M ari 
BA 34 (1971) 2-22; Id., M ari a n d  Early Israel, em B ib lica l A rcbaeology  Today  (Jerusalém 1985) 235-43. 
Uma amplíssima bibliografia até 1969 encontra-se em A. Petitjean / J. Coppens, M ari et lA n cien  
Testam ent em H. Cazelles (ed ). De M ari à  Q um rân, BETL XXIV (Lovaina 1969) 3-13.



tivas e comerciais. O primeiro a sugerir a existência de um texto profético 
foi Lods, em um artigo redigido em 1946, mas que só foi publicado em 1950: 
“Temos aqui, segundo parece, uma instituição análoga à dos profetas 
vinculados a um templo, aos profetas cultuais48. Enquanto, em 1948, Dossin 
publicava outro texto, e embora ele não o tivesse relacionado com a 
profecia49, fizeram isto imediatamente Noth e Von Soden. A primeira 
publicação que se ocupa sistematicamente com diversos textos é a de Bõhl. 
Sem entrar em pormenores50, baste indicar que em 1964, depois da 
publicação do volume XIII dos Arquivos Reais de Mari51, conhecemos dez 
textos, e nove deles são incorporados na terceira edição de ANET. Uma 
data-chave é 1967, quando Dossin publica o volume X, sobre correspon
dência feminina em Mari52. Quatorze das cartas estão relacionadas com 
formas de comunicação divina, especialmente profecias e sonhos; além 
disso, os textos nào estão centrados em temas cultuais e religiosos, mas no 
rei e no Estado53.

3 -2. Textos principais

a )  Mensagem exigindo um sacrifício

“Comunica isto a meu senhor: Assim fala Kibri-Dagan, teu servo: Dagan 
e Ikrub-il continuam passando bem. A cidade de Terqa e seu distrito 
continuam bem. Outro assunto: no mesmo dia em que faço chegar esta 
tabuinha a meu senhor, veio a mim o m ahbu  de Dagan e me expôs a questão 
da seguinte maneira: ‘O deus enviou-me; apressa-te em escrever ao rei para 
que se dediquem os sacrifícios funerários aos manes de Yadjun-lin’54. Isto 
é o que o m ahhu  me transmitiu, e eu o comunico a meu senhor. Meu senhor 
fará o que melhor lhe parecer...”

48 . A. Lcxis/G. Dossin, Une tahlette in édite d e  Mari. in téressan tepou r rb ú to ire  a n c ien n e  du  prophétism e  
sém itique, cm H.H. Rowley (ed.). Studies in OT/YopAecyíEdimburgo 1950) 103-110. Trata-se do texto 
A. 1121 (cf. ANHT625 h).

49 . G. Dossin, Une rêiv lation  du  d ieu  D agan  à  Terqa. RA 42 (1948) 125-134.
50. Sobre a história da investigação, veja-se a obra de Noort, especialmente 9-18.
5X. Arcbii>es Royales d e  Mari, XIII (Paris 1964).
52 . Archives Royales d e  Mari, X: La corresp on d an ce fém in in e  (Paris 1967).
53 . Para uma tentativa de ordenar cronologicamente todas as cartas, veja-se |.K. Ross em HTR 63 (1970) 

15-20.
54. Yadjun-lin era o pai do rei Zimrilin.



b) Mensagem sobre a  construção de um a porta

“A propósito da nova porta que se vai construir, veio antes o m ahhu  e 
então... (no dia) em que mandei levar esta carta a meu senhor, este m ahhu  
voltou e disse, falando nos seguintes termos: 'Esta porta, não podeis 
construí-la... Não haverá êxito’. Isto é o que o m ahhu  me manifestou”.

c) Oráculo do  deus A dad  a o  rei d e  Kallasu

“Através de oráculos, Adad, o senhor de Kallasu, falou deste modo: -  
“Por acaso não sou eu Adad, o senhor de Kallasu, quem o criou sobre meus 
joelhos e quem o levou ao trono da casa de seu pai? Depois de tê-lo levado 
ao trono da casa de seu pai, também lhe dei uma residência. Pois bem, 
assim como o levei à casa de seu pai, da mesma forma também posso tirar 
Nijlatum de sua mão. Se não a entregar, eu sou o dono do trono, do país e 
da cidade, e o que lhe dei posso tirar-lho. Ao contrário, se cumprir meus 
desejos, lhe darei tronos e mais tronos, casas e mais casas, territórios e mais 
territórios; e lhe darei também a região que vai do leste ao oeste”. Isto é o 
que me disseram os que emitiram as respostas, os quais estão continuamente 
nos oráculos (...). No passado, quando eu residia em Mari, enviava a meu 
senhor o que diziam os homens e mulheres que dão as respostas (apilum  
e apiltuni). Agora que resido em um país diferente, não irei contar a meu 
senhor o que ouço e se fala por aí. Se no futuro viesse a ocorrer alguma 
desgraça, meu senhor não poderá expressar-se nestes termos: ‘Aquilo que 
os que dão as respostas te comunicaram quando estavas à frente da tua 
região, por que não mo comunicaste por escrito. Já o escrevi a meu amo. 
Que meu senhor se informe.”

Há dois detalhes interessantes nestes textos, segundo Neher: l ) o  fato 
de a revelação não ser fruto de deduções mecânicas; trata-se de homens 
inspirados, cuja experiência pode ser qualificada de religiosa e inclusive de 
mística; 2) o deus embasa suas reclamações na eleição e na aliança. Estes 
dois aspectos relacionam bastante os homens de Mari com os profetas 
hebreus, que também sào inspirados e associam a intervenção divina com 
as idéias de aliança e eleição.

Afora estes pontos de contacto, Westermann observa também em Mari, 
como em Israel: 1) o lugar central que ocupa a palavra; 2) a consciência de 
ser enviado pela divindade (coisa que falta no Egito); 3) a idéia de uma 
salvação condicionada à conduta do rei; 4) trata-se de profetas relacionados 
com a cone, o que os assemelha a Natã e Gad, entre outros. Nào paira 
dúvida de que os maiores paralelos com as profecias bíblicas estão nestes 
documentos de Mari, como reconhecem todos os autores.



Cabe, porém, notar algumas diferenças importantes: a) O caráter epi
sódico e pouco freqüente do fenômeno profético em Mari, pelo menos na 
base do que podemos julgar com os dados que possuímos; embora as quatro 
cartas com que se trabalhou no princípio tenham aumentado até 27, o 
número continua escasso em comparação com a elevada produção profética 
de Israel, b) Ausência de uma crítica profunda e radical; só se condenam 
pequenas omissões ou faltas bem concretas.

4. Canaã

A existência de um profetismo cananeu era sobejamente conhecida aos 
antigos leitores da Bíblia. Basta lembrar o confronto de Elias com os 450 
profetas de Baal no cume do monte Carmelo, onde se fala inclusive do 
costume destes “falsos profetas” de se fazerem incisões (lRs 18). Já Kuenen, 
em 1875, explicava a profecia extática bíblica a partir da cananéia55. Foi 
seguido por Wellhausen, Kraetzschmar e Smend. Contudo, quem mais 
defendeu a derivação da profecia israelita da cananéia foram Hõlscher’6 e 
Jepsen57, baseando-se igualmente no aspecto extático. A isto se opôs 
Lindblom, vinte e cinco anos mais tarde58, assinalando que o fenômeno do 
êxtase e do profetismo extático é geral e independente de raças e nações59.

Há, porém, dois textos muito interessantes: o relato de Wen-Amon, que 
fala de um “êxtase profético”, e a esteia de Zakir, com um oráculo de 
salvação.

4.1. A viagem de Wen-Amon60

Relata as aventuras do sacerdote egípcio Wen-Amon que, pelo ano de 
1100 aC (pouco antes de Samuel e dos grupos proféticos), realiza uma 
viagem à Fenícia em busca de madeira de cedro para conserta/ o barco 
sagrado. Chega a Biblos, mas o príncipe não quer recebê-lo e durante um

55. A. Kuenen, De Propbeten en  d e  Prophetie o n d er  Israel, 2 vols. (Leidcn 1875).
56. G. Hõlscher, Die Propbeten  (Leipzig 1914).
57. A. Jepsen, Nabi. Soziologiscbe Studien z u r  alttestam entlicben  Literatur u n d  R eiigionsgeschicbte 

(München 1934).
58. J. Lindblom, Z ur Frage d es  k a n a a n ã isch en  Urspntngs des alttestam entlicben Propbetismus, em J. 

Hempel e L. Rost (ed.), Von Ugarit n a cb  Qum ran, BZAW 77 (Berlim 1958) 89-104.
59. Para a história da investigado sobre o profetismo cananeu, veja-se o artigo de Ramlot. Para ele, o 

estudo mais sugestivo sobre a profecia cananéia é  o de A. Haldar, Associations o f  cult Prophets am on g  
the an c ien t Semites (Upsala 1945).

60. SAO 19-28, especialmente 22; ANKT 25-29.



mês, dia por dia, o manda ir embora do porto. Quando o sacerdote está a 
ponto de fazer isto, acontece uma cena de tipo extático, na qual um 
médium61 sofre violentas convulsões e ordena ao rei que traga o deus Amon. 
Desta forma tem êxito a viagem do sacerdote.

“Um dia em que o príncipe de Biblos sacrificava a seus deuses, o deus 
(Amon) apoderou-se de um vidente e o fez entrar em êxtase62. E lhe disse: 
‘Traze o deus para o alto’ traze o embaixador que está na carga. É Amon 
quem o envia; é quem o fez vir’. Enquanto o extático estava fora de si aquela 
tarde, eu tinha encontrado um navio que se dirigia ao Egito e tinha carregado 
todas as minhas coisas...".

Cody entrevê nesta breve descrição uma autêntica consulta à divindade 
por parte do rei de Biblos. Por isso se oferecem sacrifícios no início, para 
provocar a resposta do deus (como faz Balaào en Nm 22-24). Durante este 
ritual, um dos videntes da corte entra em êxtase e recebe a comunicação divina.

O paralelismo que o próprio Cody estabelece entre este personagem e 
os videntes do rei Zakir de Hamat demonstra que o monarca usava estes 
personagens como forma de consulta habitual. Quando começar a monar
quia em Israel, não tem nada de estranho que também Davi procure 
conselheiros deste tipo, que não transmitem uma mera sabedoria política, 
mas uma autêntica ordem de Deus.

Por outra parte, o fenômeno do êxtase ajuda a conhecer melhor certas 
manifestações dos grupos proféticos que estão à volta de Samuel. Todavia, 
como assinala Ramlot, conhecemos mais do profetismo cananeu graças à 
Bíblia do que graças aos documentos cananeus.

4.2. A esteia de Zakir3

Ela foi achada em Afis, a quarenta quilômetros de Alepo, por Pognon, 
que a publicou em começos do século64. Refere-se a eventos ocorridos por

61 . A expressão egípcia usada para designar este personagem prestou-se a diversas interpretações. 
Geralmente pensou-se em um rapaz, ou um pajem da corte. Sigo a teoria de Cody, que relaciona esse 
personagem com os videntes que aparecem na coitc de Zakir séculos mais tarde. Veja-se A. Cody, 
The P hoen ician  Ecstatic in W enam un. A Professiim at O racularM édium . JKA 65 (1979) 99-106.

62 . Segundo Wilson, o termo que traduz por ''êxtase' expressa-se na escrita hieroglífica através de uma 
figura contraída por violentas convulsões epilépticas (ANRT 26).

63. SAO 259-260; ANKT 501s. H.j. Zobel, D as G ebet um  A bu en du n g  d e r  Not u n d  se in e  E rbõbung in den  
K lageliedern  d es  Alten Testaments u n d  in d er  Inscbrift d es Kõnigs Z akir ixin H am ath. VT 21 (1971) 
91-99. Há um estudo bem detalhado em J.K Ross. P ropbecy  in H am ath. Israel a n d  M art HTR 63 
(1970) 1-28, especialmente 1-11, com paralelos orientais e  bíblicos das diversas expressões.

6 4 . H. Pognon, Inscriptions sém itiques d e  Ia Syrie. d e  la  M ésopotam ie et d e  Ia région d e  Mossoul (Paris 
1908) 156-78.



volta do ano 805 aC. Este rei, ameaçado por uma coalizão de outros sete65 
(o número nào é certo, Ramlot fala de dezesseis), invoca seu deus Baal- 
Samaim. Por meio de videntes e adivinhos66 obtém um oráculo favorável. 
A parte da esteia que mais nos interessa afirma:

“Eu sou Zakir, rei de Hamat e de Laas; sou um homem humilde67. Mas 
Baal-Samaim me ajudou e se manteve junto a mim. Baal-Samaim fez-me rei 
de Hatarika. Barhadad, o filho de Hazael, rei da Síria, uniu contra mim sete 
reis, de um grupo de dez (...). Todos eles fizeram o cerco de Hatarika. 
Construíram uma muralha mais alta do que a de Hatarika; cavaram um fosso 
mais profundo que o seu fosso. Mas levantei minhas mãos a Baal-Samaim, 
e Baal-Samaim me ouviu. Falou-me através de videntes e adivinhos e me 
disse: ‘Não temas. Eu te fiz rei e estarei junto a ti para libertar-te de todos 
estes reis que te cercam'”.

Há dados muito interessantes: o da eleição (“eu te fiz rei”) e a proteção 
(“estarei junto a ti”); o fato de o deus falar na primeira pessoa, como nos 
oráculos bíblicos; algumas fórmulas recordam os oráculos de salvação: “Não 
temas, que eu estou contigo; não te angusties, que eu sou o teu deus” (Is 
41,10).

As palavras pronunciadas pelos videntes de Zakir poderiam fazer parte 
da Bíblia se tivessem sido dirigidas a um rei de Judá ou de Israel. Ross as 
compara com os oráculos contidos em lRs 20,13; Is 37,4-6 = 2Rs 19,4-6 e Jr 
42,1-4.11. Mas seria arriscado basear neste texto isolado uma origem ca
nanéia da profecia bíblica68. Ross, em concreto, nào é de opiniào que os 
profetas de Zakir e os de Israel se copiassem uns aos outros; é isto que o 
impulsiona a buscar uma origem comum para ambos em Mari.

65. Segundo Ross. Zakir é um usurpador (como demonstra o fato de ele não indicar o nome de seu pai); 
primeiro apoderou-se de Hamat e em seguida do território de Laas. Considera possível que tudo fosse 
inspirado pelos assírios, desejosos de ter um rei marionete naquela região. Por isso, Zakir seria nào 
somente um assirófilo prometido, mas até um soldado originário da Assíria, Hana. A coalizão de que 
o texto fala estaria orientada nào só contra as ambições territoriais de Hamat, mas também contra 
Zakir, como representante dos interesses imperialistas assírios (cf. P ropbecy  in Ham at. Israel a n d  Mari, 
26$).

66. Segundo Ramlot. baziy ín  e  d d n  (provavelmente ad id in )  são duas categorias de profetas: os 
visionários e os rapsodos ou. mais exatamente, "os videntes e os reveladores' (isto é, os que repetem 
as palav ras do deus). Fundando-se na tríplice mençào de Oded em 2Cr 15,1.8; 28,9, Ramlot se pergunta 
se nào temos aqui a antiga recordação de uma corporação de oddim . que seriam profetas da corte 
(cf. DBS VIII, 900-902).

67. Ross acredita que a tradução correta seria: "sou um homem de Hana”. originário de Hana; com isto 
Zakir estaria fazendo referência à antiguidade dos seus antepassados e às suas credenciais militares. 
Através de Hana, Ross pretende estabelecer uma ponte de contato com os profetas de Mari (cf. 
P ropbecy  in H am ath. Israel a n d  Mari, 26s).

68. Cf. J Lindblom, art. cit.



5. Deir Alia (Transjordânia)

Um dos textos mais citados nos últimos tempos é a inscrição aramaica 
encontrada por uma expedição holandesa em 1967 em Deir Alia, junto à 
torrente Yabboq69. O mais curioso é que o seu protagonista é o célebre 
Balaào ben Peor, o mesmo de Nm 22-24. Mas o texto, datado geralmente 
entre meados do século VIII e meados do século VI aC, está bem 
deteriorado. Mais do que para a história do profetismo na Transjordânia, é 
útil para a história das tradições de Balaão70.

6. Balanço final

Ao tratar este tema, é fácil cair na apologética barata: defender a qual
quer custo a originalidade do profetismo hebraico, sem levar em conta que 
Deus pode comunicar-se, e de fato se comunica, a toda a classe de pessoas, 
sem distinção de raça ou nação. Também podemos correr o risco de 
simplistas, situando personagens quase desconhecidos no mesmo nível de 
Isaías. O mais sensato parece ser o seguinte: admitir que a profecia de Israel, 
nas suas remotas origens dos séculos XI e X, oferece pontos de contacto 
com Mari e Canaà; inclusive é provável que devamos ver ali o seu ponto 
de partida. Contudo, os profetas hebreus mais tarde se distanciam deste 
universo, como demonstra a maneira tão diferente de atuarem Elias e os 
profetas de Baal (lRs 18). E este abismo será ainda maior a partir do século
VIII, quando a profecia chega à sua época de maior esplendor (Amós, Isaías, 
Oséias, Miquéias). Inclusive a partir deste momento, os profetas hebreus 
podem ter utilizado recursos literários difundidos por outros países. Isto, 
porém, nào tira originalidade à mensagem e à atuação deles.

Em suma, o grande problema não é o da relação entre a profecia israelita 
e a profecia do Antigo Oriente, mas o da relação entre os primeiros profetas 
bíblicos e seus continuadores. Provavelmente, Gad se assemelhava mais a 
um profeta de Mari do que a Jeremias. Basicamente, parece-me que a 
diferença essencial que se vai introduzindo na profecia de Israel é que de

69- Texto publicado em J. Hoftijy.er / G. van der Kooij, A ram aic  Textsfrom  D eir Alia (Leiden 1976), esp. 
173-92, 268-82. Veja-se a recensão de J.A. Fit/.mayer em CBQ 40 (1978) 94-95 e  a reconstrução do 
texto, oferecida por A. Caquot. A. Lemaire, Les textes a ram éen s d e  D eir Alia-, Syria 54 (1977) 192-202; 
M. Delcor. Le texte d e  D eir Alia et les oracles bibliques d e  B a la a m :  SVT XXXII (1981) 52-73; J.A. 
Hackett, The B a la a m  T extfrom  D eir Alia. HSM 31 (Chico 1984).

7 0 . Cf. o  artigo de M. Delcor citado na nota anterior, bem com o H P Muller, Die a ra m ã isch e  Inscbrifl 
von D eir Alia u n d  d ie  ã lteren  B ileam sprüche. ZAW 94 (1982) 214-44; M.S. Moore. The B a laam  
Traditions. Their C h aracler  a n d  D eielopm ent. SliL Diss. Ser. 113 (Atlanta 1990).



um oráculo solicitado por pessoas se passa para um oráculo dado espon
taneamente por Deus, uma palavra que abrange as mais diversas esferas da 
vida. Este fenômeno, como vimos, ocorre também em Mari, e podemos 
constatá-lo na Grécia, ainda que com intensidade menor. Em todo caso, 
parece indubitável que o fenômeno profético atingiu um relevo sem igual 
em Israel.71

7 1 . Assim pensa também J. Hright: "Todavia, apesar dos seus antecedentes, o  fenômeno profético, tal 
como se desenvolveu em Israel, foi único, sem paralelo real em nenhum outro lugar” {Jerem iah , XIX).



OS INÍCIOS DA PROFECIA BÍBLICA

1. Houve profetas desde os inícios de Israel?1

Se lêssemos a Bíblia sem o mínimo senso crítico, deveríamos afirmar 
que Israel tem profetas desde as suas origens, já que seu pai no sangue e 
na fé, Abraão, é honrado em Gn 20,7 com o título de profeta. Mais tarde, 
Moisés aparecerá como o grande mediador entre Deus e o povo, aquele 
que transmite a palavra do Senhor e se transforma em modelo de todo 
autêntico profeta. A própria irmã dele, Míriam, também é profetisa (Ex 
15,20). E, durante a caminhada pelo deserto, setenta anciãos sào invadidos 
pelo espírito de Deus e entram em transe profético (Nm 11,16-17.24-29).

Em uma época como a nossa, em que tudo o que se refere à situação 
de Israel antes da monarquia está submetido à profunda revisão2, é natural 
que também as afirmações que acabamos de fazer sejam interpretadas com

1. Em castelhano, o  melhor estudo é  o de A. González Núnez, Profetas, sa cerd o te sy  reyes en  e l an tiguo  
Z<rae/(Madrid 1962). O livro de L. Monloubou, Profetismti yprt fe ias(M áôrid  1971) é uma obra irregular. 
Muito sugestivas sào as idéias de A. Lods, Israel. D esde los orígenes a  m ed iad os d ei siglo VIU (a . d e  
f  .C.) (Barcelona 1941) 334-339 e 493-500, e as de F.W. Albright. D e la  e d a d d e  la p ied r a  a l  Cristianism o 
(Santander 1959) 237-243. Sobre os inícios da profecia, veja-se além disso: W.F. Albright, S am u el a n d  
the Beginnings o f  the Prophetic M orem enl. em A rchaeology. H islorical A nalogy a n d  Early B ib lica l 
Tradition  (1966) 42-65, W. Dietrich, David. Sau l u n d  d ie  Propheten. Das Verhâltnis von Religion u n d  
Politik n ach  d en  prophetischen  Ü berlieferungen to m  frü h eslen  Kõnigtum in Israel, BWANT 122 
(Stuttgart 1987) lestuda as figuras de Samuel, Natà e Gad l; M. Haran, From  early  to classica lprophecy : 
continuity a n d  change. VT 27 (1977) 385-397: S. Herrmann, Ursprung u n d  Funktion d er  P rophetie im  
allen  Israel (Opladen 1976); I'. Onunwa. The N ature a n d  D evelopm ent o f  Early Israelite Prophecy: an  
H istórica! Prolegom etion. BibBh 13 (1987) 79-88: J.R. Porter, The origins o f  p rop h ecy  in Israel, em R. 
Coggins e outros (ed.), Isra e ls  p rophetic  Tradition. Essays in H onourof P. Ackroyd (Cambridge 1982) 
12-31; V.W. Rabe. Origins o f  Prophecy: BASOR 221 (1976) 125-127; L. Ramlot, 'Prophétism é, em DBS 
VIII, especialmente 1012-1036; R. Rendtorff. Erw ãgungen z u r  Fríihgeschichte d es  Prophetentum s in 
Israel: ZTK 59 (1962) 145-167: H.Ch. Schmitt. P rophetie u n d  Tradition. Beobachtungett z u r  Frühge- 
sch ichte d es israelitischen Nabitums: ZTK 73 (1977) 255-272; J. Steinmann. La p rophétie h ih lique des  
origines à  Osée ( Paris 1959; R R. Wilson. E arly Israelite Prophecy. Interpr 32 (1978) 3-16.

2. Cf. J.L. Sicre. Los orígenes d e  Israel. C inco respuestas a  un en ig m a histórico. EstBíb 46 (1988) 421-56.



espírito crítico. Mais do que refletir a realidade histórica sobre os primeiros 
profetas, esses textos projetam a mentalidade posterior sobre certos aspectos 
do profetismo3.

A braão, ao interceder, aparece como modelo do que deve ser um 
verdadeiro profeta. Míriam, entoando um canto de vitória depois da 
passagem do Mar dos Juncos, recorda-nos a relação essencial dos profetas 
com os acontecimentos históricos e, de modo especial, com a política. Os 
setenta an ciãos  refletem a importância que certos grupos posteriores con
cedem à possessão do espírito.

Moisés é um caso à parte, embora seja quase impossível distinguir entre 
o personagem histórico e a projeção das gerações posteriores4. Provavel
mente, o texto mais antigo que apresenta Moisés como profeta é o de Os 
12,14: “Por meio de um profeta, o Senhor tirou Israel do Egito, e por meio 
de um profeta o guardou”. Oséias, que tanto gosta das referências históricas, 
não parece estar inventando nada de novo. Na sua época, devia ser opinião 
bastante difundida entre as tribos do norte que Moisés era um profeta 
( nabV). E o curioso do texto é que coloca como função específica dele a 
libertação de Israel do Egito e a condução do povo pelo deserto. O profeta 
é o homem da ação, mais exatamente, da libertação.5

Tradições posteriores (ou talvez contemporâneas a Oséias) sublinharão 
que Moisés ocupa um lugar especial entre os profetas. Em Nm 12,1-16 temos 
uma interessante tradição (que recolhe diversos temas), centrada na queixa 
de Maria e Aarão6: “O Senhor falou só a Moisés? Não falou também a nós”. 
Sem entrar em mais detalhes desta passagem complexa, recordemos a 
resposta de Deus: “Quando há entre vós um profeta do Senhor, dou-me a 
conhecer a ele em visão e lhe falo em sonhos; não assim a meu servo Moisés, 
o mais fiel de todos os meus servos. Com ele falo face a face; na presença, 
e nào adivinhando, (ele) contempla a figura do Senhor” (v. 6-8). Neste caso, 
o específico de Moisés como profeta é o dom que Deus lhe concedeu de 
falar com ele face a face7.

3. Com razão R.R. Wilson, P ropbecy  an dS octety  in A ncient Israel, csiuda estas tradições, e  as de Babão, 
nào como informações históricas mas como reflexo da mentalidade eloísta (efraimita), projetada nos 
primeiros tempos de Israel.

4 . Cf. L. Perlitt, M ose a is Prophet-, EvTh 31 (1971) 588-608.
5. K interessante observar, como assinala Perlitt, que o  mesmo dado 6 encontrado muitos séculos mais 

tarde, quando os discípulos de Emaús falam de Jesus: "um profeta poderoso em obras e  em palavras 
(...) nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel" (Lc 24,20-21).

6. f. provável que inicialmente só falasse de Maria. Pelo menos, ela é a única que é castigada.
7. Este dado é  mantido pela tradição sacerdotal (P), embora sem dar a Moisés o título de profeta: “O 

Senhor falava com Moisés face a face, como fala um homem com um amigo" (Kx 33,11)-



Este aspecto da comunicação direta com Deus e da transmissão da 
palavra deste talvez seja o mais importante para a história da profecia. A 
passagem programática sobre os profetas em Dt 18,9-20 apresenta Moisés 
como o mediador entre o povo e o Senhor, quando Israel sente medo de 
ouvir diretamente a Deus (cf. Ex 20,19).

Ambos os aspectos, o da ação e o do contacto com Deus, são realçados 
no juízo com que se encerra a vida deste grande homem: “Os israelitas 
obedeceram-lhe e fizeram o que o Senhor lhe havia mandado. Mas nào 
surgiu mais em Israel outro profeta como Moisés, com o qual o Senhor 
tratava face a face; nem semelhante a ele nos sinais e prodígios que o Senhor 
o mandou operar no Egito contra o Faraó, sua corte e seu país; nem na mão 
poderosa, nos tremendos portentos que Moisés realizou na presença de 
Israel inteiro” (Dt 34,9-12).

Entretanto, devemos insistir em que estas passagens não significam uma 
informação sobre fatos históricos, mas uma interpretação de gerações pos
teriores.

Podemos imaginar as bases nas quais se assentaria o profetismo pos
terior, Lods, por exemplo, estabelece um paralelismo com os árabes e afirma 
que, “justamente com os sacerdotes, os hebreus devem ter tido, desde os 
tempos pré-mosaicos, outros ‘homens de Deus’ (...). Em Israel, na época 
histórica, estes privilegiados providos pessoalmente de poderes ou de 
conhecimentos sobrenaturais, formavam três classes, claramente distintas 
em teoria: os inspirados, os intérpretes de sinais e os magos”8. Com isto, 
Lods se opõe aos que pensam que as primeiras manifestações de profetismo 
surgiram em Israel quando este entrou em contacto com os cananeus. A 
investigação atual, que estabelece uma relação entre o profetismo hebreu 
e o de Mari, lhe daria razão. Todavia, na falta de tradições fidedignas, é 
preferível limitar-se a sugerir esta possibilidade.

2. A época dos Juizes

Os textos desta época põem-nos em contacto com uma profetisa 
(Débora), com um profeta anônimo (jz 6,7-10), Samuel, e com alguns grupos 
proféticos.

Débora. A tradição atribui a ela -  equivocadamente -  um dos poemas 
mais antigos e belos da Bíblia, o canto de vitória de Jz 5. Mais tarde, como

8. A. Lods. Israel, 334. Trata do tema nas p. 334-339. Dos primeiros profetas fala nas p. 493-500.



marco narrativo para explicar as circunstâncias históricas, redigiu-se o 
capítulo 4. Neste aparece Débora governando Israel: sua atribuição principal 
é decidir litígios e dirimir disputas. Mas ela também é apresentada como 
profetisa (n eb i’â). Em geral, os comentaristas não entendem bem por que 
se lhe dá este título, e muitos consideram isto um acréscimo dos autores 
deuteronomistas9.

Segundo Jz 4,6-7, Débora comunica a Barac um oráculo, embora não 
saibamos se teve outras comunicações divinas. Em todo caso, encontramos 
uma relação muito interessante entre profetismo e política, a profetisa como 
mediadora entre Deus e o povo, a relação -  mesmo que seja ficção posterior
-  dos profetas com a música.

Sam uel10. Ele aparece na tradição bíblica com características bem 
diversas; herói na guerra contra os filisteus, juiz ao qual recorre Israel, 
vidente em relação às jumentas de Saul. Exerce também funções sacerdotais, 
oferecendo sacrifícios de comunhão e holocaustos. Porém o que mais é 
sublinhado pela tradição bíblica é o seu caráter profético: é o homem que 
transmite a palavra de Deus11. Podemos observar este dado já no capítulo 
sobre a vocação (ISm 3): notamos um contacto novo e especial com Deus 
através da palavra dele, e lhe é confiada uma tarefa tipicamente profética: 
anunciar o castigo da família sacerdotal de Eli. Se isto nào fosse suficiente
mente claro, o resumo final afirma: “Israel inteiro, desde Dã até Bersabéia 
soube que Samuel estava acreditado como profeta do Senhor” (ISm 3,20).

Outra característica profética de Samuel é a sua intervenção na política, 
ungindo Saul como rei. A tradição o faz ungir também a Davi quando ainda

9. Cf. W. Richter, T raditiom geschichtliche üntersucbungen  zum  K icbterbucb  (Honn 1966) 37-45; 59-65.
10. Alem da bibliografia inicial, veja-se J.L. McKenzie, The fo u r  Samuel*. BR 7 (1962) 3-18; R. Press, Der 

Prophet Sam uel. E ine traditioiisgeschicbtlicbe Untersucbung. ZAW 56 (1938) 177-225; P. Mommer. 
S am u el G escbicbte u n d  Überlieferung, WMANT 65 (Neukirchen 1991).

11. Para que o leitor perceba a complexidade das tradições, lembro algumas teorias sobre este 
personagem. Segundo Hòlschcr, a tradição primitiva apresentava Samuel como vidente e  homem de 
Deus ( ISm 9,1-10,16), não como profeta. Esta lenda evoluiu em duas direções: a primeira o relacionou 
com o santuário de Silo e realça aspectos sacerdotais (custodia a arca, ergue um altar, sacrifica, tira 
as sortes); a segunda o transforma em um profeta que fala em estilo profético, intercede pelo povo 
e pelo rei, recebe visões e  dirige um grupo. Para Gressmann, Samuel nào é um profeta, mas um 
vidente e um membro do sacerdócio de Silo, nào pelo sangue mas por adoção. Segundo Jepsen, a 
apresentação de Samuel como vidente e profeta é  uma criação do profetismo posterior. Os relatos 
atuais pretendem exaltar suas características de profeta e  de juiz; o mais seguro, porém. <5 ficar com 
o Samuel que a tradição não engrandeceu, senão que pelo contrário pretendeu desfigurar: Samuel 
sacerdote. Contrariamente a Hõlscher, Jepsen acha que os capítulos 9 -10  não sào históricos. Pres.s crê 
que o processo é exatamente o  contrário do que opina Jepsen. Sobre Samuel existem três tradições, 
produto de três círculos distintos: um profano, da corte, outro profético, e outro sacerdotal. Este último 
foi o que deu o retoque final, atribuindo a Samuel funções sacerdotais. Willis, ao contrário, pensa que 
Samuel desempenhou todas essas funções (sacerdote, profeta, juiz), se bem que de modo atípico, de 
acordo com a difícil época em que lhe coube viver. Cf. J.T. Willis, Cultic elem ents in lh e  story o f  
Sam uel s birth a n d  ded ication . StTh 26 (1972) 33-61.



menino (ISm 16), mas talvez isto careça de fundamento histórico. Em todo 
caso, a unçào de Saul recorda o que fará Natà com Salomão (lRs 1,1 ls), o 
encargo que Elias recebe em relação a Jeú ( lRs 19,16) -  e que será cumprido 
por Eliseu através de um discípulo (2Rs 9) e outras tradições semelhantes.

Por último, e mais profético do que o precedente, é a denúncia que 
Samuel faz do rei. Em duas ocasiões Samuel enfrenta Saul. A primeira, por 
motivo da batalha de Macmas (ISm 13,7-15); a segunda, depois da guerra 
contra os amalecitas (ISm  15,10-23). Embora os dois fatos apresentem sérios 
problemas históricos, parece claro que os autores bíblicos interpretaram 
Samuel como o primeiro grande profeta.

Os grupos d e  profetas (hebel n eb i’im). Aparecem mencionados em ISm 
10,5-13 e 19,18-24, apresentando a seguinte imagem: vivem em comunida
de, às vezes presididos por Samuel; pelo menos em uma ocasião caminham 
precedidos de saltérios, tambores, flautas e cítaras; descem de um outeiro 
sagrado (bam â), o que faz supor o interesse deles pelo culto. Podemos 
aplicar-lhes o que se diz de Saul em ISm 19,24; às vezes tiram suas vestes 
e se deitam por terra em transe. Como vemos, o quadro é muito vago por 
causa da falta de dados.

Alguns autores completam a imagem com outros detalhes que sabemos 
de Samuel (p. ex. suas intervenções em tempos de guerra) e os apresentam 
como fervorosos patriotas que acompanham os soldados ao combate. Isto 
é muito provável, ainda que nào se possa demonstrá-lo. Também se afirma 
que faziam incisões no corpo durante o êxtase, mas esta prática a Bíblia só 
a menciona em relação aos profetas de Baal (lRs 18,26s). Alguns acreditam 
que se tratava de escolas proféticas fundadas por Samuel, onde os jovens 
se preparavam para uma possível eleição divina ou se transformavam em 
doutores religiosos de Israel u.

É preferível reconhecer que sabemos muito pouco sobre eles. Podería
mos admitir que se inserem no movimento extático-adivinhatório que 
aparece na Síria e na Palestina durante o século XI. A comparação que 
Hõlscher faz com os derviches árabes é interessante e esclarecedora, mas 
não se adequa por completo à realidade destes grupos.

Que relaçào têm com o profetismo clássico de Israel? Menor do que a 
que poderíamos pensar. Segundo González Núnez, nào são profetas, mas 
“testemunhas” da presença do Senhor e auxiliares dos profetas. Na realida
de, não falam em nome de Deus, não anunciam o futuro, nào sào videntes,

12. Sobre as escolas proféticas, veja-se A. lemaire, Les écoies et la furm ation d e la B ible dans lAncien  
Israel, OBO 39 (Friburgo 1981), especialmente 50-52 e 70-71.



não operam como intermediários entre Deus e o povo. Simplesmente 
mantêm uma ocupação religiosa e levam um gênero de vida que a facilita. 
Precisamente este fervor religioso supôs uma grande ajuda para Samuel em 
um momento de grandes dificuldades, quando a arca estava em mãos 
filistéias, o sacerdócio de Silo havia desaparecido e a religião cananéia 
ameaçava o javismo. Samuel pôde ver neles uma força que o ajudasse a 
superar a crise religiosa e política de Israel. Por isso os encontramos no 
momento da unção de Saul, ao começar a monarquia (ISm 10,5-13), e 
protegendo Davi frente ao rei (ISm 19,18-24).

3. Desde as origens da monarquia até Amós

Dada a impossibilidade de tratar em detalhe cada um dos profetas 
posteriores, indicarei as principais linhas de evolução do profetismo, até ao 
século VIII aC, quando a profecia toma um rumo novo. Nestes séculos que 
vão desde a instauração da monarquia até o aparecimetno de Amós 
podemos detectar três etapas, muito relacionadas com a atitude que o 
profeta adota diante do rei.

-  A primeira etapa podemos defini-la como proxim idade fís ica  e  distan
ciamento crítico em relação a o  m onarca. Os representantes mais renomados 
desta primeira época são Gad e Natã. Gad13 intervém em três ocasiões: 
aconselhando Davi a voltar a Judá (ISm 22,5), acusando-o de ter realizado o 
censo (2Sm 24,lls) e ordenando-lhe que edifique um altar na eira de Areúna 
(2Sm 24,18s). Portanto, desempenha uma função de conselheiro militar, uma 
função judicial e uma função cultuai. É importante observar que nunca ele se 
dirige ao povo; sempre está em relação direta com Davi.

Natã tem mais importância14. É o profeta principal da corte em três 
momentos decisivos da vida de Davi: quando este pretende construir o

13. H. Haag, G ad  u n d  N atban, em A rcbãolog ie u n d  Alies Testament, Ks. K. Galling, 135-143; N. Fuss, 
2Sm 24-, ZAW 74 (1962) 145-164. O capítulo 2Sm 24, lào importante para as tradições deste profeta, 
é  tratado tem  detalhadamente por A. Schenker, D er M ãcbtige im Scbm elzofen  des Mitleids. E ine 
Interprelation  von 2Sm 24, OBO 42 (Gõttingen 1982).

14. Além do artigo de Haag citado na nota anterior, veja-se: U. Katzenstein, N athans Stellung in d er  
G escbicbte d es Prophetie. tese doutorai (Berlim 1962); G W. Ahlstrom, D er Prophet N atban  u n d  d er  
Tem pelbau: VT 11 (1961) 113-127: I. von Loewenclau, D er P rophet N atban  im Ztvielicht von  
IbeologiscberD eutungundH istorie, em: W erdenundW irkendesA T , Ks. C. Westermann(1980) 202-215. 
A obra mais recente -  também a mais extensa -  é a de G.H. Jones. The N atban  Narratives, _|SOT Sup 
80 (Sheffield 1990): embora seja injusto resumir em duas linhas quase duzentas páginas, a idéia básica 
e que Natã é um profeta da corte ou conselheiro particular jebuseu, que se esforça por defender os 
interesses dos seus concidadãos, promovendo o sincretismo entre as tradições da cidade e as dos 
conquistadores israelitas.



templo (2Sm 7), quando comete adultério com Betsabéia e manda assassinar 
Urias (2Sm 12), quando Salomão herda o trono (lRs 1,11-48).

Considerá-los profetas da corte não é acusá-los de servilismo, pois nunca 
se venderam ao rei. Por isso podemos definir a postura deles como de 
proximidade física e distanciamento crítico.

-  A segunda etapa se caracteriza pelo distanciam ento fís ico  que se vai 
criando entre o profeta e o rei, se bem que o profeta só intervenha em 
assuntos relacionados com o rei. Um exemplo significativo é o de Aías de 
Silo15, do qual se conservam dois relatos (lRs 11,29-39 e 14,1-8). Nos dois 
casos dirige-se -  direta ou indiretamente -  a Jeroboão I de Israel. A primeira 
vez, para prometer-lhe o trono; a segunda, para condená-lo pela sua 
conduta. Isto demonstra que o compromisso do profeta nào é com o rei, 
mas com a palavra de Deus. Mas também é interessante comprovar que 
Aías não vive na corte nem perto do rei, como Gad e Natâ na etapa anterior. 
Na primeira vez sai ao encontro do monarca no caminho, na segunda é a 
esposa de Jeroboão que deve ir procurá-lo.

Aqui podemos enquadrar também Miquéias ben Jemla16, que só aparece 
em lRs 22, quando Acab de Israel se une a Josafá de Judá para lutar contra 
os sírios. Os comentaristas discutem se se trata de um personagem real ou 
ideal1'. Em todo caso, o texto é bem interessante pela confrontação entre 
verdadeiros e falsos profetas. Estes aparecem cortejando o rei, anunciando 
o êxito, desejando ficar em boa situação. Miquéias ben Jemla não está 
presente, precisam ir procurá-lo. E ele não se compromete com nada, a não 
ser “dizer o que o Senhor me mandar” (v. 14).

-  A terceira etapa concilia o distanciam ento progressivo d a  corte com  a  
aprox im ação  ca d a  vez m aior com  o povo. O exemplo mais patente é o de 
Elias. Nos casos de Aías e Miquéias ben Jemla, quando o rei vai em busca 
do profeta, encontra-o. Com Elias nào ocorre isto. Como diz Abdias: “Não

15. A. Caquot, Ahiyya d e  Sito e l Jém h o a m  ler. Sem 11 (.1961) 17-27, crc que o profeta, de início 
entusiasmado com Jeroboão, se sentiu depois decepcionado com a despreocupação do rei com o 
santuário de Silo.

16. E. Haller, C harism a undEkstasis: d ie  E rzãblung von dem  Propheten  M icba ben Jim ta. 1 K õ n 2 2 ,l-2 8 a ,  
em: TheologiscbeExistenzH eute. 82; H. Seebas. M icba ben  Jim ta : KuD 19 (1973) 109-124; S.J. de Vries, 
Prophet again st Prophet: The Role o f  the M icaiah  N arrative (1 Kings 2 2 )  in the D evelopm ent o f  Early  
Prophetic Tradition  (Grand Kapids 1978); H. Schwcizer, Literarkritischer Versuch z u r  Erzãblung i<on 
M icha ben  J im la  (1 Kõn 22). BZ 23 (1979) 1-19; E. Würthwein, Z ur K om position von 1 Reg 22,1-38: 
BZAW 105 (Berlim 1967) 245-54.

17. Würthwein concede que o transfundo do capítulo é histórico, mas nào os detalhes concretos. 
“Miquéias nào apresenta interesse como pessoa, mas como tipo do verdadeiro profeta' ( art. cit., 253). 
O caráter ideal da figura de Miquéias é realçado também por R. Halevi, M iquéias i>en Jem la . o  p ro feta  
id ea l (cm  hebraico): Beth Miqrá 12 (1966s) 102-106.



existe país nem reino para onde o meu senhor nào tenha enviado gente 
para procurar-te... Quando eu me separar de ti, o espírito do Senhor te 
levará nào sei aonde: eu informarei a Acab, mas em seguida nào te encontra, 
e me mata” (lRs 18,10s). Efetivamente, Elias nunca pisa no palácio de Acab. 
Uma vez sai ao encontro dele “na vinha de Nabot” (lRs 21). E na outra 
ocasiào que se aproxima dele -  a mando expresso do Senhor -  exige a 
presença de todo o povo (lRs 18,19).

Suas relações com Ocozias não foram muito diferentes: ninguém pode 
obrigá-lo, nem sequer pela força, a apresentar-se diante do rei; ele o fará 
voluntariamente para anunciar-lhe a sua morte (2Rs 1). For outro lado, Elias 
aproxima-se do povo, como demonstra o episódio da viúva de Sarepta (lRs 
17,9-24) e o julgamento no monte Carmelo (lRs 18). Estes tímidos passos serão 
continuados por Eliseu, o profeta mais “popular” do Antigo Testamento.

A partir de agora, os profetas se dirigirào predominantemente ao povo. 
Nào deixam de falar ao rei, já que este ocupa um lugar capital na sociedade 
e na religião de Israel, e da conduta dele dependem numerosas questões. 
Mas estabeleceu-se um ponto de contacto entre o movimento profético e o 
povo, e os dois irão estreitando cada vez mais os seus laços.

4. Elias e Eliseu18

Os profetas da terceira etapa que acabamos de considerar merecem um 
pouco mais de atenção.

Elias. Desenvolve a sua atividade durante os reinados de Acab e Ocozias, 
isto é, por volta de 874-852, no Reino Norte. É o tipo de profeta itinerante, 
sem vinculação a um santuário, que aparece e desaparece de forma im
previsível. De certo modo, Elias é um novo Moisés. E a vida dele repete em 
parte o itinerário desse grande homem; fuga para o deserto, refúgio em país 
estrangeiro, sinais e prodígios, viagem a Horeb (Sinai), que culmina na 
manifestação de Deus. Como Moisés, Elias desaparece na Transjordânia. 
Sem dúvida, há uma intenção premeditada por parte dos narradores ao

18. Para um estudo mais amplo, veja-se J. Bright. La historia d e  Israel, 230-260; G. von Rad. Teologia de! 
AT. II, 30-49; A. Robert / A. Keuillct, Introducciõn  a  la  B iblia, I, 413^20; J. Steinmann. Le prophétism e  
bihlic/ue. 85-137; L. Ramlot, em DBS VIII, 1026-1032. As investigações realizadas entre 1961 e 1970 
são resumidas por G. Fohrer, ATeu e  L iteraturzuralttestam entlischen  Prophetie. ThRu 40 (1975) 354-377, 
especialmente 369s. Kntre as principais obras publicadas posteriormente: O. Carena. La com u n ica-  
z io n e  non-verhale nella B ibb ia . L'n ap p rocc io  sem iolico  a l  ciclo  d i Elia e d  Eliseo (Torino 1981). Sobre 
os capítulos lRs 17-19, A.J. Hauser e R. Gregorv, hrom  C arm el to H oreb: Elijah in Cristo;. JSO T Sup 
85 (Sheffield 1990).



apresentá-lo desta forma. Se Moisés foi o fundador da religião javista, Elias 
será seu maior defensor em momentos de perigo.

Efetivamente, a política de Amri e Acab, especialmente a aliança com 
Tiro, provocou uma difusão anormal da religião cananéia. Deste modo, os 
israelitas se acostumaram a prestar culto a Javé e a Baal. Esta atitude 
sincretista havia começado muitos séculos antes, se nos ativermos ao que 
diz a história de Gedeão (Jz 6,25s). Mas é agora que ela se converte em um 
sério perigo. A missão principal de Elias consistirá em defender o javismo 
em toda a sua pureza, com a confissão de que só Javé é o Deus de Israel. 
E esta confissão tem repercussões não só no âmbito do culto, mas também 
na esfera social, como demonstra o episódio da vinha de Nabot.

O ciclo de Elias encontra-se em lRs 17-19; 21; 2Rs 1 (quanto a 2Rs 2, 
parece mais justo atribuí-lo ao ciclo de Eliseu). “A narração é muito artística, 
uma peça-mestra do melhor período da prosa norte-israelita, escrita em um 
hebraico puríssimo”19. Segundo Fohrer, o ciclo foi composto a partir de seis 
relatos originariamente independentes (anúncio da chuva, fuga a Horeb, 
juízo do Carmelo, vocação de Eliseu, vinha de Nabot, Elias e Ocozias), que 
o redator final uniu com outras narrações milagrosas20.

O leitor moderno pergunta-se espontaneamente pela historicidade 
destes relatos, mas qualquer possível resposta deve fundar-se em análises 
tão minuciosas -  e inevitavelmente hipotéticas - ,  que não podemos 
deter-nos nisto21. Duas coisas parecem fora de dúvida; Elias foi uma 
personalidade extraordinária, de grande influência entre o povo (pelo 
menos nos círculos proféticos posteriores), e salvou o javismo em um 
momento crítico, traduzindo para a vida o conteúdo programático de seu 
nome: “meu Deus é Javé”.

Eliseu22. Discípulo e continuador de Elias, apresenta-se com duas 
características dominantes: “Uma é a do santo milagreiro, especializado em

19. C. Schedl, Geschichte des Alten Testaments, IV (Innsbruck 1962) 50. Geralmente admite-se que é obra 
de um discípulo do profeta, redigida no final do século IX (De Vaux), ou pelo ano de 800 (Kittel, 
Schedl).

20. Cf. G. Fohrer, Geschichte d er israelitischen Religion, 229s, onde resume os resultados da sua obra 
£•/«?( 19682).

21. Cf. R. Smend. Der hihlische und der historische Elia: SVT XXVIII (Leiden 1975) 167-184. O tema foi 
tratado em detalhe por G. Hentschel, Die Elijaerzáhlungen: Hrfurter ThSt 33 (1977).

22. H.C. Schmitt, Elisa. Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zur mrklassischen nordisraelilischen 
Prophetie(Gutcrsloh 1972); H. Schvveizer, Etisha in den Kriegen. StANT 37 (1974); H.-J. Stipp, Elischa 
-  Propheten -  Gottesmânner. Die kompositionsgeschicbte des Etischazyklus und verwandter Texte, 
rekonstruiert a u f  dem Basis ix>n Text- und Literarkritik zu 1 Kõn 20.22 u n d 2  Kon 2-7. ATSAT 24 (St. 
Ottilien 1987).



milagres de água; a outra é a do profeta que dirige os movimentos políticos, 
mudando dinastias. Em número de milagres, supera Elias e qualquer outro 
personagem do Antigo Testamento; isto não engrandece a figura dele, mas 
antes parece distrair-nos. Tal acumulação minuciosa pode dever-se aos 
círculos proféticos em que atuou. À margem da política internacional, 
transcorre um anedotário pitoresco, que exalta os poderes de Eliseu sem 
delinear a figura dele”23.

Seu ciclo encontra-se em 2Rs 2; 3,4-27; 4,1-8,15; 9,1-10; 13,14-21. 
Atualmente, os diversos episódios estão separados às vezes por notícias 
sobre os reis de Israel e Judá. Começa com um relato que fala de Elias e 
Eliseu (2Rs 2), mas o tema principal é a passagem do espírito de Elias para 
seu discípulo. As narrações seguintes formam dois grupos, de acordo com 
os aspectos dominantes aos quais acabamos de referir-nos24:

-  Histórias milagrosas epopulares, comparadas amiúde com os “fioretti” 
de São Francisco de Assis: a água de Jericó, os meninos de Betei, a viúva, 
a sunamita, a panela, a multiplicação dos pães, a cura de Naamà, o machado 
perdido no Jordão, a ressurreição de um morto ao entrar em contacto com 
o cadáver de Eliseu.

-  Relatos d e  caráter diverso, mas relacionados com a política: guerra de 
Jorão contra Mesa de Moab (2Rs 3,4-27), guerra com a Síria, realçando o 
milagroso (6,8-23), Eliseu e Hazael de Damasco (8,7-15), cerco de Samaria 
e fome na cidade (6,24-7,2), unção de Jeú como rei de Israel (9,1-10), 
anúncio da vitória contra a Síria (13,14-20). Dentro destes relatos, é curioso 
que alguns o colocam em boas relações com o rei Jorão (6,8-23), outros em 
más relações (3,4-27), e outros a meio caminho entre umas e outras 
(6,24-7,2). Parece certo, porém, que Eliseu interveio na rebelião de Jeú 
contra a dinastia de Amri.

Intimamente relacionados com Eliseu estão os “filhos dos profetas” 
( ben ê nebiím ). Esta curiosa expressão, que nào deve ser entendida em 
sentido físico, aparece dez vezes no Antigo Testamento, e em nove delas 
eles aparecem em torno de Eliseu. Temos sobre eles mais dados do que 
sobre os “grupos proféticos” dos tempos de Samuel, mas mesmo assim não 
muitos. Encontram-se eles em localidades ao sul de Israel (Reino Norte), 
talvez em relação com santuários locais (Betei, Jericó, Guilgal). Alguns eram 
casados (2Rs 4,1), mas levavam certa vida comunitária (2Rs 2; 4,38-41); no

23. L. Alonso Schõkel, Reyes. 171s.
24. C. Alcaina Canosa, Panoram a critico dei ciclo d e  Eliseo. EstBíb 23 (1964) 217-234 distingue por sua 

parte três classes de relatos: historietas proféticas, relatos sobre Elias e  Giezí, relatos políticos.



mínimo reuniam-se de vez em quando para ouvir o mestre (2Rs 4,38; 6,1). 
Parece tratar-se de pessoas de baixo nível social: vivem de caridade pública 
(4,8), alguns tinham grandes dívidas (4,ls). Eliseu os convida a comer do 
que ele recebe de presente (4,38-41).

Apesar da escassez de dados, estes grupos têm dado azo a numerosas 
hipóteses e debates25. Os comentaristas têm visto neles, sobretudo, conti- 
nuadores dos grupos proféticos que aparecem em torno de Samuel e dos 
que existiram em séculos posteriores26. Considero mais aceitável a posição 
de Porter, que ele mesmo resume assim: “A expressão b en êh a n n eb itm  não 
se refere a associações proféticas em geral, mas a uma organização profética 
concreta, confinada a um período histórico e a uma área geográfica bem 
precisos. A organização surgiu em oposição a certas inovações teológicas 
da dinastia amrida, atingiu seu clímax sob a liderança de Eliseu; e quando, 
sob o impulso deste, destronou a dinastia e eliminou o culto ao deus 
estrangeiro Baal, encerrou a sua obra e desapareceu da história. O Antigo 
Testamento não oferece dados para encontrá-los antes ou depois do período 
em que temos testemunho direto da existência deles”27. Contudo, penso 
que Porter é excessivamente unilateral ao valorizar exclusivamente os 
aspectos religiosos que deram vida a estas comunidades. Dado o nível de 
vida pobre deles, e as dificuldades sócio-políticas dos anos que precederam 
a rebelião de Jeú, é muito provável que entrassem em jogo também fatores 
econômicos e políticos, como supõem Von Rad e outros.

25. Veja-se a interessante nota de J.R. Porter, benê hannebitm .JThSt 32 (1981) 423-429.
26. O argumento mais forte neste sentido é o  aparecimento de uma fórmula parecida em Amós. um 

século mais tarde. Enfrentando-se com o sacerdote dc Betei, Amós afirma que ele nào é “profeta nem 
filho de profeta (b en -n ab íT . Mas a expressão é  diferente, como indica Porter.

27. Ari. cit.. 429.



0 SÉCULO ÁUREO DA PROFECIA 
I. Amós e Oséias

1. Panorâmica da época

No século VIII ocorre um fenômeno novo dentro da profecia de Israel: o 
aparecimento de profetas que deixam sua obra por escrito. Por isso sào conhecidos 
como “profetas escritores”, ainda que o termo não seja muito adequado1.

Que sentido tem esta consignação por escrito da mensagem çrofética? Em 
princípio, poderíamos atribuí-la à difusão cada vez maior da escrita . Mas muitos 
autores pensam que a causa é mais profunda. No capítulo 8 já expusemos alguns 
pontos de vista, aos quais quero acrescentar outros, relacionados expressamente 
com o tema. Se a mensagem dos profetas a partir de Amós se conservou por 
escrito, foi porque a palavra deles causou profunda impressão nos ouvintes. 
Haviam ouvido algo de novo, totalmente diverso do que precedia, algo que nào 
podia ser esquecido3. Esta novidade consistiria na rejeição do “reformismo” para 
dar lugar à “ruptura total” com as estruturas vigentes.

Expliquemos este dado. Os profetas anteriores a Amós eram reformistas. 
Admitiam a estrutura em vigor e pensavam que as falhas concretas podiam 
ser solucionadas sem abandonar a estrutura. A partir de Amós não é mais 
assim. Este profeta adverte que o sistema todo está apodrecido, que Deus 
não voltará a perdoar seu povo. É uma cesta de fruta madura, madura para 
acabar. Ou, como dirá Isaías, uma árvore que precisa ser cortada pela raiz

1. Segundo nos explicava Robert North. "profetas escritores’’ constitui uma tradução errônea do termo 
alemão "Schriftpropheten", que eqüivale exatamente ao de “profetas que deixaram obra escrita".

2. Esta difusão é confirmada por um número importante de ôstracos e de inscrições. A. Lemaire, Les 
écoles et la  form atiu n  d e  la  B ib le d a m  ia n c ie n  Israel. O bO  39 (Hribourg, 1981), relaciona estes fatos 
com a criação e desenvolvimento das escolas neste século.

3. A novidade suposta por Amós em relação aos profetas anteriores, embora insistindo em outros aspectos, 
é sublinhada por J. Alonso Díaz, B  nuevo tipo d e  p ro fec ia  qu e  in icia Amós. CuBíb 23 (1966) 36-42.



até ficar apenas um toco insignificante. A única solução é a catástrofe, da 
qual possa emergir, com o passar do tempo, uma semente santa (Is 6,13).

Esta ruptura radical com a pregação dos profetas anteriores teria sido o 
motivo pelo qual a mensagem de Amós se consignasse por escrito, para 
que, quando a desgraça acontecesse, ninguém pudesse dizer que Deus não 
a tinha anunciado. E é possível que, a partir de Amós, a consignação por 
escrito se transformasse em costume para os profetas posteriores, sem 
esquecer que às vezes é o próprio Deus que ordena aos profetas que 
escrevam seus oráculos4.

Outro dado que impressiona na profecia do século VIII é o acúmulo, no 
curto espaço de meio século, de quatro profetas de grande envergadura: Amós, 
Oséias, Isaías e Miquéias. É o século de ouro da profecia de Israel. Antes de 
falar de cada um deles, sintetizarei a problemática em que se movimentam, 
destacando três aspectos fundamentais: social, político e religioso’ .

A problem ática  social, com seus diversos matizes, aparece nos quatro 
profetas. Amós e Miquéias sào os mais preocupados com o tema. A Amós 
dói sobretudo a situação dos marginalizados sociais; a Miquéias, a opressão 
dos camponeses da Sefela por parte dos proprietários de terra e das au
toridades de Jerusalém. Isaías dá a impressão de viver na capital e de enfocar 
os problemas, partindo de outra ótica, atendo-se não só à opressão dos 
pobres, mas também à corrupção dos ricos.

Esta importância tão grande dos problemas sociais não tem nada de 
estranho no século VIII. Tanto o Reino Norte como o Sul haviam passado 
rapidamente de uma situação trágica, de grande pobreza, para um auge 
econômico só comparável ao do reinado de Salomão. Mas este desenvol
vimento da agricultura e da indústria foi conseguido às custas dos mais 
pobres. É verdade que sempre existiram desigualdades no antigo Israel, mas 
agora elas adquirem proporções alarmantes. O abismo entre ricos e pobres 
aumenta sem cessar, e Amós não hesita em dividir a população de Samaria 
em dois grandes grupos: os “oprimidos” e “os que entesouram” (Am 3,9-12). 
Trataremos com mais detalhe este tema no capítulo 18.

A problem ática  religiosa tem duas vertentes. Por um lado, o culto aos 
deuses estrangeiros, especialmente a Baal. Encontra o seu reflexo sobretudo 
no livro de Oséias. A segunda vertente é mais grave e aparece nos quatro 
profetas do século VIII. Trata-se da falsa idéia de Deus fomentada por um

4 . Veja-se o  que ficou dito no capítulo 8.
5. Embora sejam conhecidos muitos dos dados fornecidos, é  interessante consultar a obra de Pli.J. King, 

Amos, Hosea, M icah -  An A rcbaeo log ica l C om m en taiy  (Filadélfia 1988).



culto vazio, uma piedade sem raízes, e certas verdades de fé mal interpre
tadas. Em suma, um propósito de manipular a Deus, de eliminar as suas 
exigências éticas, querendo contentá-lo com oferendas, sacrifícios de ani
mais, peregrinações e rezas. O Deus da justiça, que quer um povo de irmãos 
e nào tolera a opressão dos fracos, se transforma para a imensa maioria do 
povo em um deus como qualquer outro, satisfeito com que o homem lhe 
preste culto no templo e lhe ofereça os seus dons. Os quatro profetas 
reagirão duramente contra esta perversão da idéia de Deus.

A problem ática  política  também é fundamental nesta época, devido às 
graves circunstâncias nacionais e internacionais. É em Oséias e Isaías que 
ela aparece com mais força. A centelha que fará a bomba estourar é a subida 
de Teglat-Falasar III (ano 745 aC) ao trono da Assíria. A política imperialista 
dele e a dos seus sucessores (Salmanasar V, Sargon II, Senaquerib) trans
formaram o Antigo Oriente em um campo de batalha em que a Assíria 
procura impor a sua hegemonia sobre povos pequenos e tribos dispersas.

Frente à Assíria, o Egito aparece como a única força capaz de opor-se- 
lhe. E assim surgirão em Israel e Judá dois partidos contrários, um assirófilo 
e outro egiptófilo, que farão a política oscilar para um ou outro dos dois 
extremos. O característico de Oséias e Isaías é a sua defesa da neutralidade, 
sua oposição radical às rebeliões contra a Assíria e às alianças com este país 
ou com o Egito. Alguns acusaram estes profetas, especialmente Isaías, de 
“política utópica”. Outros os defendem como homens de grande intuição e 
prudência política. O certo é que os dois profetas fracassaram. Nem as 
autoridades nem o povo lhes deram ouvidos.

2. Amós

2.1 . A p e s s o a  d o  p r o fe ta

Sobre Amós possuímos poucos dados. Não sabemos em que ano nasceu 
e morreu. Só conhecemos o seu lugar de origem e a sua profissão. Nasceu 
em Técua, cidade pequena mas importante, localizada a uns dezessete 
quilômetros ao sul de Jerusalém. Por conseguinte, embora tenha pregado 
no Reino Norte, Amós era judeu6.

6. A origem judia de Amós foi negada na Antiguidade por alguns Padres da Igreja. Veja-se um estudo 
recente da questão em S. Wagner, Cherlegungen zu r hrage n ach  den  B eziebu n gen  des Propheten Amos 
zu m  Südreich: TLZ 96 (1971) 653-670; H. Gottlieb, Amos u n dJeru salem . VT 17 (1967) 430-463. A obra 
que acaba de publicar S.N. Rosenbaum, Am os o f  Israel: A Neu' Interpretation  (Mâcon 1990), defende 
que Amós era do Norte e foi exilado para Técua: também diz que o profeta escreveu todo o seu livro 
antes do ano 745; nüo creio que o autor encontre muitos seguidores.



Quanto à sua profissão, o título do livro apresenta-o como pastor 
(noqed), e ele mesmo se considera “Vaqueiro” ( bôqer) e cultivador de 
sicômoros (7,14)7. O termo n o q ed 8,. que só aparece aqui e em 2Rs 3,4, se 
aplica neste último caso ao rei Mesa de Moab, “que pagava ao rei de Israel 
um tributo de cem mil cordeiros e a lã de cem mil carneiros”. Isto levou 
muitos autores a pensar que Amós era um homem rico ou, no mínimo, um 
pequeno proprietário, que tinha mais do que o necessário para viver9. 
Outros opinam que os rebanhos nào eram de Amós, mas apenas estavam 
entregues aos seus cuidados; ele mesmo teria sido de classe humilde e 
pobre10. A questão é importante, porque, se Amós era um rico proprietário, 
nào se poderia acusá-lo de estar defendendo seus interesses pessoais ao 
condenar as injustiças. Infelizmente, não é possível uma decisão categórica 
em nenhum sentido.

A compra e venda de animais e o cultivo de sicômoros (que não se 
faziam em Técua mas no Mar Morto e na Sefela) devem tê-lo obrigado a 
viagens freqüentes. De fato, a leitura do seu livro nos revela Amós como 
um homem informado sobre certos acontecimentos dos países vizinhos, um 
homem que conhece a fundo a situação social, política e religiosa de Israel11. 
Ele aparece também como homem inteligente. Não gosta das abstrações, 
mas capta os problemas a fundo e os ataca nas suas raízes. Sua linguagem 
é dura, enérgica e concisa: merece mais estima do que a que lhe manifestou 
São Jerônimo ao qualificar Amós como “imperitus sermone” (não perito na 
linguagem).

Este homem, que nào tinha nenhuma relação com a profecia ou com 
os grupos proféticos, é enviado por Deus para profetizar a Israel. Trata-se 
de uma ordem imperiosa à qual não pode resistir: “Ruge o leão, quem não

7 . Sobre a influência da origem camponesa de Amós sobre a sua linguagem, cf. H. Weippert, Amos: 
Seine B itder u n d  ih r Milieu. em: B eitrâge zu r  prophetischen  B ildsprache in Israel u n d  Assyrien, OBO 
64 (Friburgo, 1985) 1-29.

8 . Esta palavra tem suscitado muita discussão; cf. recentemente P.C. Craigie, A m os the n oq ed  in the Light 
o f  Ugaritic. Studies in Religion 11 (1982) 29-33.

9 . Assim a Mishna, e, recentemente, Neher, Kapelrud. Monloubou, Randellini, Wolff, Rudolph, Vesco, 
Soggin. Entre estes, alguns guindam o profeta a um posto oficial, considerando-o um alto funcionário 
da corte do rei Ozias, tão preocupado com a agricultura e  com a pecuária. Assim se manifesta H. 
Cazelles, M ari et lA n cien  Testament, em XV RAI 1966 (Paris 1967) 73-90, concordando com ele Vesco 
(RB 87,483); R.R. Wilson, Prophecy  a n d  Society in A ncient Israel (Filadélfia 1980) 268 considera 
provável que ele fosse “membro da classe alta judia, se é que nào era de fato parte do estamento 
(establishm ent) político ou religioso de Jerusalém".

10. Garcia Trapiello, van Hoonacker, Osty, Rinaldi, Steinmann.
11. Cf. C. Sansoni, Amos. uom o d e i suo tempo. BibOr 10 (1968) 253-265. Um dos problemas mais debatidos 

é o da relação de Amós com o mundo sapiencial. Veja-se J.L. Sicre, Con los p ob res  d e  la  tierra", 
163-165, e  a bibliografia ali indicada.



tem medo? Fala o Senhor, quem não profetiza” (3,8). Não sabemos com 
exatidão quando ocorreu o chamamento vocacional de Amós12: a maioria 
dos autores o situa entre os anos 760-750. Wolff, baseando-se na dureza e 
na concisão da sua linguagem, pensa que ele devia ser ainda jovem. Isto 
coincidiria com o que sabemos de Isaías e Jeremias; mas trata-se de mera 
hipótese.

A duração da sua atividade profética é discutida. Entre os 14 anos que 
lhe atribuía Fürst13 e a posição de Morgenstern, que a limita a um único 
discurso de vinte a trinta minutos, cabe um sem-número de opções. O mais 
provável é que tenha pregado durante umas semanas ou meses, e em 
diversos lugares: Betei, Samaria, Guilgal. Até chocar-se com a oposição dos 
dirigentes. O sacerdote Amasias, escandalizado com o fato de Amós atacar 
o rei Jeroboão e anunciar a deportação do povo, o denuncia, ordena que 
se cale e o expulsa de Israel (7,10-13)- Muitos autores acreditam que com 
isto terminou a atividade do profeta; outros a prolongam no Sul.

2 .2 . A é p o c a H

Interessa especialmente o que acontece no Reino Norte, onde ele prega. 
Seu livro é uma das melhores fontes de informação. Mas convém conhecer 
outros dados essenciais. Segundo Cohen, para entender o momento histó
rico de Amós devemos distinguir três períodos:

a) Desde o reinado de Jeú até Joacaz inclusive (em torno de 841-806 na 
cronologia de Cohen). É uma época muito difícil para Israel, freqüentemente 
humilhado e derrotado pela Síria (cf. 2Rs 10,32s; 13,3-7). Baste recordar um 
dado: segundo as fontes assírias, Acab de Israel dispunha, na batalha de 
Carcar (ano 853), de dois mil carros de combate: em tempos de Joacaz, o 
país conta só com dez carros e cinqüenta cavaleiros (2Rs 13,7). Embora 
tanto os dados assírios como os israelitas possam ter sido exagerados em 
sentido contrário é inquestionável a mudança profunda de situação. Estas 
derrotas frente à Síria, naturalmente, foram acompanhadas de perdas

12. O título do livro situa a atividade dele nos reinados de Ozias de Judá (767-739) e  de Jeroboão II de 
Israel (782-753). Por conseguinte, teríamos que datá-la entre os anos 767 e 753, para que coincidisse 
com os dois reis. Um dado ao qual o  livro dele parece dar muito valor está indicado em 1,2: “dois 
anos ames do terremoto". Mas nüo sabemos em que ano este ocorreu.

13- I Fürst, G eschichte d e r  b ib liseben  Literatur u n d  des jüdisch-bellen istischen  ScbrifttbumsW  (Leipzig 
1870) 303.

14. Cf. S. Cohen, The p o litica l B ackg rou n d  o f  tb e  Words ofAmos-, Hl>CA 36 (1965) 153-60: M. Haran, The 
ríse a n d  d ec lin e o f  lh e em p ir eo fje ro b o a m  ben  Jo a s h : VT 17 (1967) 266-97; |. Garcia Trapiello, Situación  
histórica d e i p ro feta  A mós. KstBíb 26 (1967) 247-74.



territoriais, conforme sugere 2Rs 10,32s, e como afirma com clareza 2Rs 
13,2515.

b) Entre os anos 806 e 782 opera-se uma grande mudança, motivada 
pela ascensão de Adadnirari III ao trono da Assíria. Ao atacar Damasco, este 
rei permite que Israel recupere os territórios perdidos, depois de derrotar 
os sírios em três ocasiões (cf. 2Rs 13,25). É a época de Joás de Israel e dos 
primeiros anos de Jeroboâo II. A ela fazem referência os dados tão positivos 
de 2Rs 14,25.28, que apresentam o reinado de Jeroboâo como um período 
de expansão territorial e de prosperidade. De fato, a arqueologia tem 
demonstrado que a população atingiu a sua maior densidade nesse século, 
os edifícios eram esplêndidos e luxuosos, aumentaram os recursos agrícolas, 
progrediu a indústria têxtil e a das tintas16. O livro de Amós confirma este 
luxo e progresso.

Todavia, este bem-estar oculta uma decom posição social. A sorte dos 
cidadãos modestos era tremendamente dura e o Estado fazia pouco ou nada 
para aliviá-la. Ocorriam tremendas injustiças e um contraste brutal entre 
ricos e pobres. O pequeno agricultor encontrava-se amiúde à mercê dos 
agiotas e de graves calamidades (seca, pragas, más colheitas) que o expu
nham à hipoteca, ao seqüestro dos bens e a ter que viver como escravo.

Este sistema, duro já em si mesmo, piorava por motivo da ambição dos 
ricos e comerciantes, que aproveitavam os avais que davam aos pobres para 
aumentar suas riquezas e domínios; falseavam os pesos e as medidas, 
recorriam a burlas legais e subornavam os juizes. Como estes não primavam 
pelo amor à justiça, a situação dos pobres acabou ficando cada vez mais 
crítica.

Esta decomposição social caminhava de mãos dadas com a corrupção  
religiosa. Embora os grandes santuários estivessem em plena atividade, 
repletos de adoradores e magnificamente equipados, a religião não se 
conservava na sua pureza. Muitos santuários eram abertamente pagãos, 
fomentado os cultos de fertilidade e a prostituição sagrada. Outros -  a 
maioria deles - ,  embora se apresentassem como santuários javistas, desem
penhavam uma função totalmente negativa: apaziguar a divindade com ritos

15. Segundo S. Yeivin, Hazael, rei da Síria, se apoderou da maior parte do território de Jeú, excetuada 
a área da montanha de Kfraim, que deixou nas mãos de Joacaz, como vassalo seu ( Tbe D ivided  
Kingdom, em: The World History o f  the Jew ish  People  4/1, 152).

16. Cf. J. Bnght. La historia d e  Israel  267-69; S. Yeivin, The D ivided Kingdom . I62s; A. Parrot, Sam arie, 
C ap ita led u  K oyaum e d lsraê l. CAH 7 (Neuchãtel 1955).



e sacrifícios que garantiam a tranqüilidade de consciência e o bem-estar do 
país.

A isto juntava-se um enfoque totalmente errado da religião israelita. Os 
benefícios de Deus, no passado (eleição, libertação do Egito, aliança do 
Sinai, etc.), não fomentavam a generosidade, mas a segurança e o complexo 
de superioridade. A aliança com Deus transformou-se em letra morta, re
cordada durante as celebrações litúrgicas, mas sem a menor influência na 
vida diária. Apesar de tudo, o povo esperava “o dia do Senhor, uma in
tervenção maravilhosa de Deus em favor de Israel para cumulá-lo de 
benefícios e colocá-lo à testa das nações.

c) Parece que nos últimos anos de Jeroboâo II se produziu uma nova 
mudança17. A morte de Adadnirari III levou a Assíria a uma nova época de 
decadência. Damasco aproveitou-se dela para recuperar os territórios de 
Galaad ou, pelo menos, para tentar isto, com a ajuda do rei Amon. Em todo 
caso, parece que a referida região sofreu as terríveis conseqüências de uma 
guerra cruel18. Isto deve ter ocorrido pouco antes de Amós começar a sua 
atividade. Naturalmente, o fato de haver graves conflitos de fronteiras não 
significava que Israel perdesse todo o seu poderio econômico ou um 
sentimento de segurança bastante difundido. Os contrastes sociais e a men
talidade continuam sendo os mesmos do período anterior.

2.3- A m en sagem : o  castigo  e  su a s  ca u sa s

O tema do castigo repete-se como um leitmotiv insistente. Às vezes 
trata-se de afirmações gerais: “Eu vos esmagarei contra o chão, como uma 
carroça cheia de feixes” (2,13); “haverá prantos em todas as vinhas quando 
eu passar no meio de ti” (5,17). Em outras ocasiões fala-se de um ataque 
inimigo, e podemos reconstruir a seqüência de devastação, ruína, morte e 
deportação (cf. 6,14; 3,11; 5,9; 6,11; 6,8b-9; 5,27; 4,2-3).

Mas é na parte final do livro, nas visões (7,1-9,6), que o tema do castigo 
atinge o seu ponto culminante. É certo que as visões não eqüivalem 
exatamente à experiência do vocacionamento, e que ocorreram em mo

17. Ksto dado <5 controvertido. Assim pensam Cohen e Yeivin. Para este último, a mensagem de Amós 
reflete claramente uma série de catástrofes naturais e dc dissensões internas por volta de 751, que 
devem ter afetado o poder e  a autoridade de Jeroboâo II. Todavia, Haran pensa que os últimos anos 
dc Jeroboâo II e  os primeiros de Manaém foram os de autêntico apogeu.

1 8 .0  fato é  claro se aplicarmos a estes acontecimentos as afirmações de Am 1,3.13, como fazem Soggin 
e outros autores.



mentos diversos; mas refletem a experiência profunda pela qual Deus fez 
o profeta passar, e a atitude que este adotou na sua pregação19.

Percebemos nelas uma progressão crescente. Nas duas primeiras (7,1-6), 
Deus manifesta sua vontade de castigar o povo com uma praga de gafanhotos 
e uma seca. O profeta intercede, e o Senhor se compadece e perdoa. Amós 
centra sua atenção no castigo, não pensa se este é justo ou injusto e, vendo 
o povo tão pequeno, pede perdão para ele, perdão que Deus concede.

Contudo, nas visões terceira e quarta a situação muda. Prescindindo de 
como devem ser interpretadas20, fica claro que Deus não está disposto a 
perdoar. A quinta desenvolve esta mesma idéia com uma imagem diferente, 
a do terremoto (9,ls), que abre a porta a uma catástrofe militar e a uma 
perseguição do próprio Deus. É o que acontecerá efetivamente quarenta 
anos mais tarde, quando as tropas assírias conquistarem Samaria e o Reino 
Norte desaparecer da história. Dizer isto em tempos de Jeroboão II 
significava passar por louco, anunciar algo que parecia impossível. No 
entanto, é a mensagem que Deus lhe confia e com a qual Amós se apresenta 
diante do povo.

Mas Amós não se limita a anunciar o castigo. Explica ao povo as razões 
que levaram a ele. E para isto denuncia uma série de pecados concretos, 
entre os quais sobressaem quatro: o luxo, a injustiça, o falso culto a Deus 
e a falsa segurança religiosa.

19. Segundo Rudolph, as cinco visões acontecem antes d o  vocacU m am ento e  servem de preparação 
para o profeta. Buber e Monloubou situam-nas depois d o  v ocac ion am en to  e  interligam o conteúdo 
delas com o de outrjs passagens do livro, procurando reconstruir cronológica e espiritualmente a 
evolução de Amós. Buber. por exemplo, apresenta as coisas da maneira seguinte: às duas primeiras 
visões segue um período no qual ele exorta à conversão (5,4-6.14-15), mas sem sucesso. Tem então 
a terceira visào, depois da qual anuncia o castigo (4,4-13). Também a este anúncio não dão atenção. 
A quarta segue o anúncio do castigo definitivo (5,2). Depois da quinta, pronuncia um grande discurso 
que se conserva em fragmentos isolados 6,1-7.11-14; 5,27). Depois deste discurso, Amasias o denuncia 
e o manda ao desterro. Amós comunica a um discípulo, por via privada, seu último oráculo 
(9.11.13.14a. 15b). no qual anima a esperança (cf. M. Buber, The P rophetic Faith  INova York 19601 
105-109). Ainda mais detalhada é  a reconstrução de L Monloubou em DBS VIII, 719s. Um terceiro 
grupo de comentaristas situa as visões depois d a  ativ id ad e p ro fét ica  de Amós, quando ele já voltou 
a Judá.

20. A que mais tem suscitado discussões é  a terceira (7,7-9). Para muitos autores, a visão compara Israel 
a um muro, e  Deus lança o prumo C an a k )  para ver se o  muro está reto ou inclinado; embora o texto 
nào o diga. Amós compreende que o muro nào pode manter-se de pé, que a queda é inevitável. O 
mal nào está fora (gafanhoto, seca) mas dentro. Por isso não tem sentido a intercessào do profeta, e 
Amós se cala. Contudo, há tempo se vinha insistindo em que u n a k  não significa “chumbo", nem 
-prumo , mas “estanho". O estudo maus recente é o de W. Beyerlin, Bleilot, B recheisen  od erw asson sÉ  
Revision e in e r  Ainos-Vision, OBO 81 (Friburgo 1988). Segundo Beyerlin, Amós vê o Senhor em um 
muro de estanho, que em um primeiro momento simboliza a proteção de Deus, do mesmo modo 
que um muro protege a cidade. Mas em um segundo momento o  sentido do estanho muda, e  se 
refere às armas dos invasores que Deus traz contra o seu povo.



Uma das coisas mais criticadas por Amós é o luxo da classe alta, que 
se observa sobretudo nos seus magníficos edifícios e no seu padrão de vida. 
Amós ataca como nenhum outro profeta os palácios dos ricos, construídos 
com pedras lavradas, cheios de objetos valiosos; como se isto fosse pouco, 
essa gente permite-se também ter um chalé de veraneio (3,15)21 e passa o 
dia de festa em festa, em meio a todo tipo de comodidades (6,4-6). Como 
assinala Von Rad, esta crítica ao luxo tem raízes mais profundas: “O que 
(Amós) sente faltar nas classes superiores é algo de muito íntimo; não se 
trata da transgressão de determinados mandamentos, já que nenhum 
preceito proibia deitar-se em camas luxuosas ou usar perfumes caros, da 
mesma forma que ninguém obriga a compadecer-se das desgraças de José. 
Existe, portanto, uma atitude global para a qual Amós aponta: a compaixão 
solidária com os acontecimentos do povo de Deus”22.

As injustiças2i. O pior de tudo é que os ricos só podem permitir-se esta 
situação às custas dos pobres, esquecendo-se deles e oprimindo-os. Em 
suma, o que esta gente entesoura em seus palácios não são “arcas de marfim” 
(3,15) nem “mantas de Damasco” (3,12), mas “violências e crimes” (3,10). 
Conseguiram suas riquezas “oprimindo os pobres e maltratando os miserá
veis” (4,1), “desprezando o pobre e cobrando-lhe o imposto do trigo” (5,11), 
“espremendo o pobre, despojando os miseráveis” (8,4), vendendo gente 
inocente como escravos (2,6), falseando as medidas e aumentando os preços 
(8,5). Esta maneira de agir, completamente contrária ao espírito fraterno que 
Deus exige do seu povo, vê-se respaldada pela venalidade dos juizes, que 
“transformam a justiça em amargura e deitam por terra o Direito” (5,7), que 
“odeiam os acusadores e detestam quem fala com franqueza” (5,10), que 
“aceitam ser subornados e fazem injustiça ao pobre no tribunal” (5,12).

O culto2*. Apesar de tudo, os habitantes do Reino Norte pensam que es
ta situação de desigualdade social, de opressão e injustiça, é compatível 
com uma vida religiosa. Há peregrinações a Betei e Guilgal, oferecem-se 
sacrifícios todas as manhãs, pagam-se os dízimos, organizam-se orações e 
atos de ação de graças, fazem-se promessas e celebram-se festas. Pensam 
que isto basta para agradar a Deus. Mas Deus rejeita isto através do seu 
profeta. As visitas ao santuário só servem para pecar e aumentar os pecados

21. S.M. Paul, A m os III 15 -  Winter a n d  S u m m er Mansiotis: VT 28 (1978) 358-359 demonstra que o 
profeta nào se refere a diferentes plantas de um mesmo edifício, mas a edifícios diferentes.

22. Teologia d e! Antiguo Testamento, II, 175.
23- Para uma análise mais detida da mensagem s<xial de Amós. veja-se o  capitulo 18, lx;m como J.L 

Sicre. "Con los p ob res  d e  la  t ie r r a ,  87-168.
24. Kste tema. às vezes com pontos de vista bem diferentes dos costumeiros, é  desenvolvido amplamente 

por H.M. Barstad, Tbe Keiigious Polem ics o f  Amos, SVT XXXIV (Leiden 1984).



(4,4); as outras práticas não respondem à vontade de Deus, mas ao 
beneplácito do homem (4,5). O Senhor não quer oferendas, holocaustos e 
cantos, mas direito e justiça (5,21-24).

Por último, Amós ataca a fa ls a  segurança religiosa. O povo sente-se 
seguro porque é “o povo do Senhor”, libertado por Ele do Egito (3,1) e 
escolhido dentre todas as famílias da terra. Considera-se em uma situação 
privilegiada e pensa que não pode ocorrer-lhe nenhuma desgraça (9,10). 
Mais ainda, espera a chegada do “dia do Senhor”, um dia de luz e esplendor, 
de triunfo e bem-estar. Amós joga por terra toda esta concepção religiosa. 
Israel não é melhor do que os outros reinos (6,2). O êxodo do Egito não é 
um privilégio especial, porque Deus também fez subir os filisteus de Cáftor 
e os sírios de Quir (9,7). E se houve para Israel um benefício especial, isto 
nào é motivo para o povo sentir-se seguro, e sim mais responsável diante 
de Deus. Os privilégios passados, que o povo não quis aproveitar, se 
transformam em acusação e causa de castigo: “A vós escolhi entre todas as 
famílias da terra: por isso cobrarei prestação de contas dos vossos pecados”
(3,2). Assim, quando chegar o dia do Senhor, será um dia terrível, tenebroso 
e obscuro (5,18-20; 8,9-10). E com isto voltamos ao tema inicial do castigo 
que Amós tinha de anunciar e justificar.

Impõe-se uma pergunta: existe, segundo Amós, a possibilidade de 
escapar desta catástrofe? Parece não haver dúvida sobre isto25. No próprio 
centro do livro (5,4-6), em meio a este ambiente de desolação e de morte, 
encontramos uma oferta de vida: “Procurai-me e vivereis”. Estes versículos 
indicam só negativamente em que tião  consiste o buscar a Deus: em visitar 
os santuários mais célebres. Pouco depois (5,14-15) observamos que o 
sobreviver está ligado à busca do bem, a instalar a justiça no tribunal. Lutar 
por uma sociedade mais justa é a única maneira de escapar ao castigo. 
Contudo, temos a impressão de que o povo não atendeu a este conselho, 
e o castigo se tornou inevitável.

2 .4 . A tiv id a d e  literá r ia  d e  A m ós

Já assinalamos no capítulo 8 que o livro de Amós não precede do profeta 
na sua forma atual. Todavia, costuma-se atribuir a ele a primeira redação 
do ciclo das visões, dos oráculos contra os países estrangeiros, e do bloco

25. Cf. J.M. Berridge, Z ur Inlenliim  d e r  Botschaft d es Amos. E xegetúcke Gbertegungen zu  Am  5. TZ 32 
(1976) 321-340; S. Amsler, Amos. p ro p b è ted e  la  on z iêm e beu re: TZ 21 (1965) 318-328. Comudo, muitos 
comentaristas pensam que Amós só admitiu esta possibilidade de escapatória em um primeiro 
momento, transformando-se em seguida em um profeta de condenação sem remédio. Outros, como 
R.B. Coote, A m os am otif* the prophets  (Filadélfia 1981), e G. Warmuth, D as M ahitutirt ( Irunkfun 1976)
36. afirmam que a conversão nunca desempenhou um papel em Amós.



central do livro. A alteração mais significativa que a obra e a mensagem de 
Amós sofreram foi o acréscimo de um final consolador em 9,11-12.13-15. 
Comentá-la-ei no capítulo 22, ao falar do messianismo na época do exílio.

3. Oséias

3-1- A ép o ca . S itu ação  p o lít ic a  e  relig iosa

O editor do livro de Oséias, que era de origem judia, situa a atividade 
dele nos reinados de Ozias, Joatão, Acaz e Ezequias de Judá. Como uma 
concessão à origem nórdica do profeta, acrescenta que esses reinados 
coincidem com o de Jeroboâo II de Israel. Em um exame de história de 
Israel, esse editor dificilmente haveria sido aprovado. Omite nada menos 
do que seis outros reis israelitas contemporâneos de Oséias: Zacarias, Selum, 
Manaém, Facéias, Facéia e Oséias. A lista é tão enfadonha que até podemos 
perdoá-lo. Mas nào sem lembrar que esses nomes dão testemunho da época 
mais trágica da história de Israel e do desaparecimento do Reino Norte.

Oséias começa sua atividade profética nos últimos anos de Jeroboâo II 
(782-753), pouco depois de Amós ser expulso do norte. Por conseguinte, 
nasceu e cresceu em um dos poucos períodos de esplendor que Israel teve 
desde que se separou de Judá. Todavia, ao morrer Jeroboâo II, a situação 
mudou por completo. Este havia reinado trinta anos. Os trinta anos seguintes 
serão ocupados pelos reinados de seis reis, quatro dos quais ocuparão o 
trono pela força, sem nenhum direito.

O ano de 753 marca o começo desta crise. Após seis meses de governo, 
Zacarias, filho de Jeroboâo, é assassinado por Selum, que um mês mais 
tarde é assassinado por Manaém (cf. 2Rs 15,8-16). Um dado conservado 
pelo livro dos Reis demonstra a tragédia desta guerra civil: “Manaém castigou 
Tafua e sua comarca, matando todos os habitantes, por nào ter-lhe aberto 
as portas quando saiu de Tersa; ocupou-a e rasgou o ventre das mulheres 
grávidas” (2Rs 15,16).

E possível que os primeiros anos de Manaém fossem prósperos. Mas 
não podemos afirmar isto com certeza, sobretudo se admitirmos que a 
guerra civil produziu uma divisão do Reino Norte em dois territórios, os que 
Oséias chama de ‘ Israel” e “Efraim”26. Em todo caso, o horizonte interna

26. Esia é  a opinião de H.J. C<x>k, P ekah : VT 14 (1964) 121-135 c  dc E.R. Thicle, P ehab  to H ezekiab : VT 
16 (1966) 83-107.



cional logo se cobrirá de nuvens. No ano de 745 sobe ao trono da Assíria 
Teglat-Falasar III, exímio militar, desejoso de formar um grande império. As 
conseqüências deste fato logo se notarão em Israel: no ano de 742, Manaém 
teve de pagar mil pesos de prata, impondo um tributo a todos os ricos do 
país (2Rs 15.19-20)27.

As lutas anteriores, o pagamento do imposto, as dissensòes dentro do 
exército, vão provocar outra crise profunda. Facéias filho de Manaém será 
assassinado, depois de dois anos de governo, pelo seu oficial Facéia 
(740-731), que o suplanta no trono. Os anos de prosperidade já vão longe. 
Mas Facéia, em vez de seguir uma política de neutralidade internacional e 
de paz interna, lança-se em uma aventura absurda. Em união com Damasco 
declara a guerra a Judá. Não sabemos com exatidão por que motivos. Alguns 
o justificam pelo desejo de formar uma coalizão antiassíria, outros, por lutas 
territoriais na Transjordânia28. Em todo caso, esta guerra siro-efraimita será 
uma catástrofe para Israel. Teglat-Falasar III acode em socorro a Judá, arrasa 
Damasco e arrebata a Facéia “Aion, Abel-bet-Maaca, Janoe, Cedes, Hazor, 
Galaad, Galiléia e toda a região de Neftali, e levou seus habitantes 
deportados à Assíria” (2Rs 15,29).

A decepção dos israelitas deve ter sido profunda. E foi fácil encontrar 
a solução: “Oséias, filho de Ela, tramou uma conspiração contra Facéia, 
matou-o e o suplantou no trono” (2Rs 15,30). Oséias, contemporâneo e 
homônimo do profeta, será o último rei de Israel (731-722). Ao deixar de 
pagar tributo à Assíria, provoca o cerco de Salmanasar V. Samaria cai em 
poder dos sitiadores no ano de 722. O reino de Israel desaparece da história. 
Estas revoltas contínuas e assassinatos ajudam a compreender as duras 
críticas do profeta contra seus governantes e a decepção que na sua fala 
demonstra em relação à monarquia29.

Para entender a mensagem de Oséias, é preciso levar em conta outro 
dado: o culto a Baal. Quando os israelitas chegaram à Palestina, formavam 
um povo de pastores seminômades. Concebiam Javé como um deus de 
pastores, que protegia as emigrações deles, os guiava pelo caminho e os 
salvava nos combates contra tribos e povos vizinhos. Ao se estabelecerem 
em Canaà, os israelitas mudaram em parte de profissão, tornando-se

27. A data do tributo dc Manaém é bastante discutida. Thiele, Schedl, Cody, Saggs, Alio e outros o situam 
entre os anos 743-741, durante o cerco de Arfad. Anteriormente era freqüente datá-lo em 738. Na 
cronologia seguida por mim, para esta última data Manaém já teria morrido Sobre os motivos desse 
tributo e os difíceis problemas históricos, veja-se J.L. Sicre, Los dittfes olv idados  (Madrid 1979) 38-40.

28. Trato mais detalhadamente o tema da guerra siro-efraimita no capítulo subseqüente, ao falar da 
atividade de Isaías durante o reinado de Acaz.

29. Cf. J.L. Sicre, La actitu d  d ei p ro feta  Oseas a n te  Ia m on arqu ia  y  e l m isianism o. em: P alahra  y rida . 
Homenaje a J. Alonso Dia/. (Madrid 1984) 101-110. Indico alguns dados e bibliografia no capítulo 22.



agricultores. Muitos deles, com escassa formação religiosa e uma idéia de 
Deus muito imperfeita, não podiam conceber que seu “deus de pastores” 
pudesse ajudá-los a cultivar a terra, provê-los de chuva e a garantir-lhes 
estações propícias. Difunde-se então o culto ao deus cananeu Baal, senhor 
da chuva e das estações, que proporciona a fecundidade da terra e favorece 
os cultivos. Os israelitas aceitaram este deus, apesar de o culto dele implicar 
práticas imorais, como a prostituição sagrada.

Javé continuou sendo o deus do povo israelita, mas quem satisfazia às 
necessidades primárias era Baal. Concedia o pão e a água, a lã e o linho, o 
vinho e o óleo. Quando o israelita tinha estes bens, não agradecia a Javé, 
mas a Baal; quando eles lhe faltavam, e se aproximava uma colheita ruim 
ou um período de seca, em vez de recorrer a Javé invocava Baal. Em 
qualquer outro país, isto nào teria gerado o mínimo problema; as divindades 
costumavam ser muito tolerantes. Mas Javé é um deus intransigente, que 
nào permite concorrência de espécie alguma. É isto que nos dirá o profeta 
Oséias com certas imagens claríssimas.

3-2. A p e s so a

Não sabemos de Oséias nem o ano do nascimento nem o da morte. 
Também desconhecemos o lugar em que nasceu e a sua profissão. O livro 
só nos informa o nome do profeta, o de seu pai (Beeri) e o da sua esposa 
(Gomer). Deste casamento nasceram três filhos: dois meninos e uma 
menina, aos quais deu nomes simbólicos: “Deus semeia” (Jezrael), “aquela 
que não recebe compaixão” U o’ ruham â), “Nào-povo-meu” ( lo ’ ‘ammt).

Esse casamento começa com uma ordem desconcertante: “Vai, toma 
uma mulher prostituta e faze filhos bastardos...” Mesmo em épocas tão 
liberais como a nossa, são chocantes estas palavras na boca de Deus. 
Imaginemos então o que pensariam antigos exegetas mais estritos. Como 
poderia Deus ordenar algo semelhante? Sobretudo, sabendo-se que Gomer 
acabaria enganando Oséias, como diz o cap. 2.

Ainda nào refeitos deste susto, o cap. 3 nos reserva mais um. O Senhor 
volta a ordenar a Oséias: “Vai outra vez, ama uma mulher amante de outro 
e adúltera...” Obediente, Oséias procura essa mulher anônima e a compra 
por quinze pesos de prata e uma fanega e meia de cevada. Em seguida a 
obriga a um celibato forçado; ela não terá relações sequer com seu novo 
“marido”.

A que vem esta nova mulher? É a mesma de antes, que no cap. 2 se diz 
que abandonou seu marido? Entende-se que o casamento de Oséias tenha 
sido e continue sendo motivo de intermináveis discussões, que provavel



mente nunca encontrarão uma solução satisfatória30. Alguns autores acredi
tam que os três primeiros capítulos são p u ra  f ic ç ã o  literária, sem nenhuma 
base na realidade. Outros acreditam que Oséias recebeu realmente o 
encargo de casar-se com um a prostituta e de ter filhos dela. Outros pensam 
que Gomer não era uma prostituta, mas um a m oça normal, qu e m ais tarde  
f o i  infiel a  Oséias e o abandonou para ficar com outro homem. Por último, 
há quem diga que Gomer nem era  prostituta nem f o i  infiel a  Oséias, 
devendo-se tudo a uma interpretação errônea dos discípulos do profeta.

Destas opiniões, a mais provável parece a terceira: Gomer não era uma 
prostituta, mas foi infiel a seu marido e o abandonou. Esta trágica experiên
cia matrimonial serviu a Oséias para compreender e expressar as relações 
entre Deus e seu povo. Deus é o marido, Israel a esposa. Esta foi infiel e o 
abandonou para ficar com outro (Baal) ou com outros (Assíria e Egito). Por 
isso, quando Oséias fala dos pecados do povo qualifica-os de “adultério”, 
“fornicação”, "prostituição”: e quando fala do amor de Deus, entende-o 
como um amor apaixonado de esposo, mas de um esposo capaz de perdoar 
tudo e voltar a começar.

Além de ter que suportar a sua tragédia matrimonial, Oséias chocou-se 
também com a oposição dos seus ouvintes, que o tacharam de “néscio” e 
“ridículo” (9,7); mas ninguém o proibiu de falar, como fizeram com Amós.

A atividade dele desenvolveu-se sempre no Reino do Norte, provavel
mente em Samaria, Betei e Guilgal. Embora não saibamos onde nasceu, 
deve ter sido também no norte, pois todas as cidades que menciona são 
israelitas e nunca fala de Jerusalém nem de outras cidades judaicas.

Podemos datar os últimos oráculos dele em 725. Não sabemos se foi 
para Judá depois da queda de Samaria ou antes do cerco da cidade. Em 
todo caso, sua pregação foi logo conhecida no Reino do Sul, pois lá se fez 
a redação definitiva do livro.

3  3  A m en sag em

A mensagem de Oséias coincide em parte com a de Amós. Por exemplo, 
na denúncia das injustiças e da corrupção reinante (4,1-2) e na crítica ao 
culto, pelo que este tem de superficial e falso (6,4-6; 5,6; 8,11.13). Mas há 
uma série de aspectos novos.

30. O comentário dc Rudolph expõe muito bem as diversas posições. Veja-se também H.H. Rowley. The 
M arriage o f  H osea: BJRL 39 (1956) 200-233-



Antes de tudo, condena com enorme força a idolatria, que se manifesta 
em duas vertentes: cultuai e política. A idolatria cultuai consiste na adoração 
de Baal, com seus ritos de fecundidade (4,12b-13; 7,14b; 9,1), e na adoração 
dos bezerros de ouro, instalados por Jeroboão I no ano de 931, quando as 
tribos do norte se separaram de Judá. O bezerro era um símbolo da presença 
de Deus, e nos primeiros tempos não apresentou problema. Elias e Eliseu 
nunca criticaram seu culto. Mais tarde foi causa de grandes equívocos, já 
que o povo identificava Javé com o touro, caindo em um tipo de religião 
naturista (ver 8,5a.6). O culto a Baal supõe a transgressão do primeiro 
mandamento, já que Deus não tolera rivais: supõe ao mesmo tempo a 
confissão implícita de que Javé não é senhor da natureza, nào pode ajudar 
e salvar em todas as esferas da vida. O culto ao bezerro de ouro supõe uma 
transgressão do segundo mandamento, que proíbe fabricar imagens da 
divindade; ao construí-las, o homem tenta dominar a Deus, manipulá-lo, 
transformando Javé em um ídolo31.

A idolatria tem para Oséias uma segunda vertente: a política32. Em uma 
época de grandes convulsões, quando está em jogo a subsistência do país, 
os israelitas correm o perigo de procurar a salvação fora de Deus, nas 
alianças com o Egito e a Assíria, as grandes potências militares do momento, 
que podem proporcionar cavalos, carros e soldados. Aí, a Assíria e o Egito 
deixam de ser realidades terrestres; aos olhos de Israel aparecem como 
novos deuses capazes de salvar. O povo corre atrás deles esquecendo a 
Javé. Com isto infringe novamente o primeiro mandamento.

Outro elemento típico da pregação de Oséias é a sua visão crítica do  
passado33. As referências a acontecimentos passados da história de Israel 
são muito freqüentes, sobretudo a partir do capítulo 9- Mas Oséias não se 
compraz no que aconteceu. Não enxerga o passado como uma “história de 
salvação". No máximo, poderíamos dizer que Deus tenciona salvar, mas 
encontrando sempre a oposição do povo. Oséias desmistifica a história, os

31. A justificação do segundo mandamento é  questão muito debatida. Sigo a interpretação de K.H. 
Bernhardt, Gott u n d  B iid  (Berlin 1956), que é  a mais difundida e aceita. A recente obra de Bohlen 
defende que as raízes objetivas da proibição de imagens devem ser procuradas na forma de religião 
não-icônica dos grupos (semi)nômades que posteriormente constituíram o povo de Israel. Mas a luta 
contra as imagens nào faz parte dos elementos primitivos; é conseqüência do primeiro mandamento. 
A luta contra os deuses e cultos pagãos era impossív el se nào se proibissem também seus símbolos 
e imagens. Veja-se C. Bohlen, Das BildeiTerbot. Seine Entstebung u n d  sein e Entwicklung im Allen 
Testament. BBB 62 (1985).

32. Veja-se o capítulo 17, bem como J.L. Sicre, Los d ioses olv idados  (Madrid 1979).
33- Para compreender o que isto supõe, aconselho a leitura de José Maria Valverde, E n sen an za d e  la  

edad . 198s (‘ El profesor de espanoD , ou a do poema de Bob Dylan, Witb G od  on  o u r  sid e  ( “Com 
Deus do nosso lado").



grandes personagens. Nào têm eles nada de que gloriar-se, só o seu pecado. 
Dentro desta visão crítica do passado há um tema que adquire relevo 
especial: os começos da monarquia. Esta não é um benefício de Deus, não 
é algo de positivo. Com frase lapidar Oséias indica que a monarquia é fruto 
da ira de Deus (13,11).

Por conseguinte, à diferença de Amós, Oséias não só amplia o campo 
de interesse na denúncia, senão que considera toda a história do povo como 
uma história de pecado e rebeldia. Que atitude adotará Deus diante disso?

O poema contido em 2,4-25 indica que o Senhor conta com três 
possibilidades diante da conduta da mulher: a) colocar-lhe uma série de 
obstáculos para que ela não possa ir embora com os seus amantes e acabe 
voltando para o marido (w . 8-9); b) castigá-la publicamente e com dureza 
(w . 10-15); c) perdoá-la por puro amor, fazer uma nova viagem de 
lua-de-mel, dar-lhe um novo presente de casamento, que restaure a 
intimidade e seja como que um novo casamento (w . 16-25). A pregação de 
Oséias provavelmente passou por estas três etapas.

Em um primeiro momento, parece não pensar em um castigo total e 
terrível, como Amós, mas em uma série de castigos passageiros que 
provoquem a conversão: “Voltarei a meu lugar até que expiem e procurem 
a minha face” (5,15).

Entretanto, tudo foi inútil: “Quando mudava a sorte do meu povo, 
quando eu tentava curar Israel, vinham à tona os pecados de Efraim, as 
maldades de Samaria” (6,1 lb—7,1a); “convertem-se, mas aos seus ídolos” 
(7,16a). Inclusive o que parece conversão autêntica e desejo sincero de 
procurar a Deus acaba revelando-se como piedade passageira e superficial 
(5,15b—6,6). Aí então o castigo se torna inevitável e apresenta a mesma 
seqüência de invasão, ruína, morte e desterro que encontramos em Amós 
(cf. 9,7a; 10,10.14a; 11,6; 9,17; 14,1).

Mas, mesmo agora, o castigo não é a última palavra. O que acaba 
triunfando é o amor de Deus, que acolhe de novo sua esposa, ainda que 
esta não esteja plenamente arrependida. Este tema é importantíssimo em 
Oséias. Já o havia insinuado o poema de 2,4-25; outro poema, do capítulo 
11, desenvolve isto com uma nova imagem. Aqui Deus não aparece como 
esposo mas como pai; e Israel nào é a esposa mas o filho. Os versículos 
1-5 falam de uma tríplice demonstração do amor de Deus e de uma tríplice 
rejeição de Israel. Deus, como pai, “ama", “chama”, “ensina a andar”, “cura”, 
“atrai”, “inclina-se para dar de comer”. Israel, o filho, “se afasta”, nào o 
compreende", não deposita a confiança em seu pai mas nos amigos. É o 
protótipo do filho rebelde que, segundo a lei, deve morrer (Dt 21,18-21). 
Ante a iminência do castigo paterno (w . 5b-6), Israel pede auxílio a Baal,



mas sem sucesso (v. 7). E quando parece que a situação é desesperadora, Deus 
luta consigo mesmo e a misericórdia leva vitória sobre a cólera (w . 8-9).

É interessante notar que este texto não diz nada sobre a conversão do 
filho, da mesma forma que o capítulo 2 nào fala da conversão prévia da 
mulher. A tônica recai com todo o vigor sobre o amor gratuito de Deus.

O mesmo acontece com o poema final (14,2-9). Começa com uma 
exortação do profeta à conversão, a qual deve concentrar-se em renunciar 
a tudo aquilo em que o povo depositou a sua confiança: potências 
estrangeiras, exércitos, ídolos (w . 2-4). Neste momento deveria seguir a 
liturgia penitencial do povo, mas Deus intervém de repente, anunciando 
seu perdão por pura graça: “Eu curarei seus extravios, amá-los-ei sem que 
o mereçam” (v. 5). E o que Baal não foi capaz de conceder-lhes -  a 
fecundidade da terra -  Deus o outorga, sublinhando que a chuva e os frutos 
são doação dele (w . 6-9).

A mensagem de Oséias tem algo de desconcertante. A nossa lógica 
religiosa segue os seguintes passos: pecado-conversào-perdào. A grande 
novidade de Oséias, o que o situa em um plano diferente e o converte em 
precursor do Novo Testamento, é que inverte a ordem: o perdão antecede 
a conversão. Deus perdoa antes que o povo se converta, embora nào se 
tenha convertido. Sào Paulo repete esta idéia quando escreve aos romanos: 
“A prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando ainda 
éramos pecadores” (Rm 5,8). E o mesmo diz João na sua primeira carta: 
“Nisto consiste o amor, não em termos amado a Deus, mas em Ele ter-nos 
amado e ter-nos enviado seu Filho como propiciaçào pelos nossos pecados” 
( l jo  4,10). Isto não significa que a conversão seja desnecessária. Mas 
significa que ela se produz como resposta ao amor de Deus, e não como 
condição prévia para o perdão.

3-4. A tiv id a d e  literá r ia  d e  O séias

Também neste caso admite-se geralmente um trabalho original do pro
feta, embora longe da forma atual do livro. Para mais detalhes, veja-se o 
capítulo 8.



0 SÉCULO ÁUREO DA PROFECIA 
II. Isaías e Miquéias

1. A segunda metade do século VIII

Conhecer a época de Isaías e Miquéias supõe um esforço notável, uma 
vez que a atividade profética do primeiro abrange no mínimo quarenta anos 
(740-701), nos quais se misturam tempos de tranqüilidade e tempos 
turbulentos, momentos de independência política e de submissão à Assíria, 
com um horizonte internacional bem nublado e com problemas políticos, 
sociais e religiosos de envergadura. O estudioso de história antiga corre o 
perigo de estender-se em considerações marginais, interessantes em si 
mesmas, porém de escassa relevância para a atividade e a mensagem do 
profeta. Por outro lado, o período é tão complexo que é impossível oferecer 
uma visão clara e ao mesmo tempo breve. Precisarei repetir dados, embora 
correndo o risco de tornar-me pesado para o leitor.

1.1. A ex p a n s ã o  d o  im p ér io  assír io

O fato político fundamental da segunda metade do século VIII é a rápida 
e crescente expansão da Assíria1. Fazia anos que esta potência, já famosa 
no segundo milênio antes de Cristo, não exercia grande influência no Antigo 
Oriente. Mas em 745 sobe ao trono Teglat-Falasar III, grande organizador e 
hábil militar. Desejoso de ampliar o seu território, revoluciona a técnica 
bélica: nos carros de combate substitui as rodas de seis raios por rodas de 
oito, mais resistentes; utiliza cavalos de reposição que permitem maior

1. Cf. Israelite 6  Ju d a e a n  Hústory, cd. por J.H. Hayes e J.M. Miller, OTL (Londres 1977) 415-21 e ;i 
bibliografia ali dtada.



rapidez e facilidade de movimentos; equipa os cavaleiros com couraça e a 
infantaria com botas (essas botas “que pisam com estrépito”, dirá um autor 
judeu). A partir de 745 não encontramos general da categoria de Teglat-Fa- 
lasar, nem exército tão bem equipado e com tanto moral de vitória quanto 
o assírio.

O imperador e seus sucessores adotarão com os demais países, próxi
mos ou longínquos, certas normas de conduta que convém conhecer: a) o 
primeiro passo consiste em uma demonstração de força, que leva esses 
Estados a uma situação de vassalagem, com pagamento anual de tributo; 
b) se mais tarde ocorrer -  ou surgir a suspeita de -  uma conspiração contra 
a Assíria, as tropas do império intervém com rapidez, destituem o monarca 
reinante e colocam em seu lugar um príncipe adjunto, ao mesmo tempo 
aumentam-se os impostos, controla-se com mais rigor a política externa e 
se reduz o território, passando grande parte dele a transformar-se em 
província assíria; c) ao mínimo sinal de nova conspiração, intervém de novo 
as tropas; o país perde a sua independência política, passando a transfor
mar-se em província assíria, e ocorre a deportação de grande número de 
habitantes2, que sào substituídos por estrangeiros; esta última medida 
pretende destruir a coesão nacional e impedir novas revoltas; o Reino de 
Israel será vítima de tal procedimento no ano de 720.

É impossível expor sucintamente todas as campanhas de Teglat-Falasar3. 
Aliás, isto nào nos ajudaria muito para conhecer Isaías e Miquéias. Basta 
saber que nos anos de reinado dele (745-727) conseguiu estender o seu 
domínio até Urartu, Babilônia e a região da Síria-Palestina. Precisamente as 
campanhas nesta última região o farão intervir (a pedido de Judá) na guerra 
siro-efraimita, da qual falaremos mais adiante. Desde esse momento (ano 
de 734), Judá fica submetido à Assíria no primeiro grau de vassalagem.

A Teglat-Falasar sucedeu Salmanasar V (727-722), de quem nào possuí
mos muitos dados. O começo do reinado dele pareceu a muitos países o 
momento oportuno para se rebelarem. Judá manteve-se à margem de 
revoltas, mas Israel tentou conseguir a sua independência. A única coisa 
que conseguiu foi precipitar a sua ruína. Samaria tomba depois de dois anos 
de assédio (722). Segundo a tática assíria, à derrota deve seguir a deportação; 
mas Salmanasar morre assassinado, e Israel prolonga sua agonia até 720, 
data em que Sargon II deporta 27.290 samaritanos4.

2. IV Oded. Tbe Implementution ofM ass Deportation in the Assyrian Empire: Slinaton 2 (1977) 181-7; N. 
Naaman c  R. Zadok, Sargon H's Deportations to fcrael a n d  Pbüútia (  718-70X B  O .  JCS 40 (1988) 36-46.

3. Veja-se C. Schedl, G escbicbte d es  Alten Testaments. IV, 189-234.
4 . Cf. ANKT 284-7; SAO 230s.



A época de Sargon II (721-705) tem mais importância para a atividade 
profética de Isaías por dois motivos: primeiro, porque as suas campanhas 
contra a Arábia, Edom, Moab por volta de 715 teriam motivado, segundo 
certos autores5, a reação do profeta, contida em alguns oráculos dos 
capítulos 13-23; segundo, porque, durante o reinado de Sargon, os filisteus, 
ajudados pelo Egito, tentaram rebelar-se; também aí houve intervenção de 
Isaías. Todavia, em linhas gerais, este reinado supõe bastante tranqüilidade 
para Judá, que continua a pagar tributo e não se mete em grandes conflitos.

Exatamente o contrário vai ocorrer em tempos de Senaquerib (704-681), 
último dos reis assírios que nos interessam para a época de Isaías. Da mesma 
forma que acontecem em 727, a mudança de monarca pareceu o momento 
adequado para rebelar-se contra a Assíria. Desta vez, Judá não se manterá 
à margem. Junto com um grupo de pequenos Estados, especialmente As- 
calon e Ecron, e contando com o respaldo do Egito, partirá para a guerra 
e para a catástrofe.

Em resumo: do ponto de vista da história assíria, são quatro os im
peradores que interessam: Teglat-Falasar III, Salmanasar V, Sargon II e 
Senaquerib. Dentre eles, só o primeiro e o último intervirão diretamente na 
política de Judá.

1.2. J u d á  n a  seg u n d a  m eta d e  d o  s écu lo  VIII

Isaías nasce durante o reinado de Ozias/Azarias (767-739), que marca 
uma época de relativo esplendor depois dos tristes anos que haviam 
precedido. 2Cr 26 fala-nos das suas vitórias contra os filisteus, os árabes e 
os meunitas; dos tributos que lhe pagaram os amonitas; das fortificações 
levantadas em Jerusalém e das melhorias que realizou na área agrícola; da 
sua reforma e aprimoramento do exército. Isto não impediu que o rei, 
bastante doente (2Rs 15,5), precisasse ser ajudado pelo seu filho Joatão 
como co-regente. É durante os últimos anos de Ozias que sobe ao trono 
Teglat-Falasar III; mas Judá ainda não se verá afetado pela política expan- 
sionista deste imperador. Embora alguns autores afirmem que Ozias teve 
de pagar tributo à Assíria, não são seguros os dados em que se baseiam.

5. Veja-se, por exemplo, H.L Ginsberg, Reflexes o f  Sargon in Jsa iah  a fter  715 B.C.E.: JAOS 88 (1968) 
47-53; considera Is 13-23 (omitindo 17,12-18,7) c  30,6-7 um livro com claro estilo isaiano, que deve 
proceder do profeta. Neste artigo trata de Is 22,1-14 (que situa no ano de 712, relacionado com a 
rebelião de Azulo) e  Is 14,4b-21 (do ano de 705. na morte de Sargon. como disse Winckler).



A situação de Judá não se alterou muito durante o reinado de Joatão 
(739-734), pelo menos nos primeiros anos. 2Cr 27 diz que ele venceu os 
amonitas, continuou a fortificar o país e se tornou poderoso. Mas estes 
dados, que não há necessidade de pôr em dúvida6, precisam ser completa
dos com a sóbria notícia de 2Rs 15,37: “Por essa época começou o Senhor 
a mandar contra Judá a Rason, rei de Damasco, e Facéia, filho de Romelias”. 
É o começo das hostilidades que acabarão levando à guerra siro-efraimita.

H nos tempos de Acaz (734-727) que esta guerra se desencadeia 
abertamente'. A importância dela para a atividade profética de Isaías obriga 
a deter-nos nela. Antes de tudo, devemos reconhecer que “guerra siro-efrai- 
mita” é uma denominação infeliz, por sugerir uma luta entre sírios e 
efraimitas (= israelitas), ou seja, falando de capitais, entre Damasco e 
Samaria. A realidade é exatamente o contrário: trata-se de uma coalizão 
siro-efraimita contra Judá. Os motivos desta contenda são obscuros. Desde 
que Begrich publicou o seu célebre artigo sobre o tema8, a interpretação 
habitual é a seguinte: Damasco e Samaria, incomodadas por terem que pagar 
tributo à Assíria, decidem rebelar-se; mas os seus exércitos são pequenos 
demais para se oporem ao exército assírio. Pensam então em aliar-se com 
Judá. Acontece que Acaz não vê com bons olhos esta aliança, considera a 
rebelião uma aventura de loucos. Por isso, Rason de Damasco e Facéia de 
Samaria resolvem declarar-lhe guerra, depô-lo e nomear rei “o filho de 
Tabeel”, partidário da coalizão antiassíria.

Esta interpretação, aceita pela imensa maioria dos historiadores e 
comentaristas de Isaías, foi posta em dúvida por Oded cinqüenta anos mais 
tarde9. Para este autor, a causa da guerra nào está no desejo de formar uma 
coalizão antiassíria, mas em disputas territoriais na Transjordânia; os argu
mentos dele sào bastante sérios e não se deveria simplesmente ignorá-los.

6. A hi-storicidade da vitória sobre os amonitas é  negada por P. Weltcn, G eschichte u n d  G eschicbtsdar- 
stellung in d en  C bron ikbüchern , WMANT 42 (Neukirchen 1973) e por R. Mosis, Untersuchungeti zu r  
Tbeologie d es cbron istischen  GeschiLswerkes. KThS 92 (Kriburgo 1973) 186, nota 39. A historiddade é 
admitida por Noth, C lxrlieferungsgeschicbtlicbe Studien, 142.

7. Para estes anos e os seguintes é  fundamental a obra de H. Donner, Israel unter d en  Võlkern. Die 
Stellung d er  klassischen Propheten d esS .Ja h rh u n d er ts  r. Chr. zu r  Aussenpolitik d e r  K õnige von Israel 
u n d ju d a , SVT (Leiden 1964).

8. |. Begric h, D er syrisch-ephraim itische Krieg u n d  sein e iveltpolitischen Z usam m enhânge. ZDMG 83 
(1923) 213-37.

9. B. Oded, Tbe H istórica! B ackg rou n d  o f  tbe Syro-Ephraim ite War K econsidered: CBQ 34 (1972) 153-65. 
A recente história de Israel de Donner continua mantendo a interpretação de Begrich, sem discutir 
sequer a teoria de Oded, embora o cite; cf. H. Donner, G eschichte des Volkes Israel u n d  se in er  N ach ban i 
in G rundzügen  (Góttingen 1987) 303-16.



Em qualquer hipótese, Damasco e Samaria declaram guerra a Judá. Acaz, 
atemorizado, pede ajuda a Teglat-Falasar. 2Rs 16,7-9 fala desta embaixada, 
dos valiosos presentes que levou e da intervenção do rei assírio contra 
Damasco10. Naturalmente, esta ajuda trouxe graves repercussões para Judá. 
A partir de então, Judá ficou submetido à Assíria e teve de pagar-lhe tributo. 
Acabou-se a época de esplendor e de autonomia plena. Além disso, os 
edomitas lutam contra os judeus e lhes arrebatam parte do território, 
concretamente a zona de Elat (2Rs 16,6).

Judá aceita com resignação estes reveses. Em 727, quando morre 
Teglat-Falasar, não pretende rebelar-se, aproveitando a mudança de monar
ca. Entre outras razões, porque neste mesmo ano, conforme parece muito 
provável, morre também Acaz e lhe sucede no trono o filho Ezequias 
(727-698), de poucos anos de idade11. Durante o reinado deste podemos 
distinguir dois períodos: o da minoridade (727-715) e o da maioridade 
(714-698). Durante o primeiro, Judá deve ter sido governado por um regente 
cujo nome desconhecemos, partidário da aceitação dos fatos consumados 
e da nào-imiscuição em revoltas. Vive-se então um período de tranqüilidade 
dentro de Judá, ao passo que os países vizinhos (entre eles Israel) fomentam 
rebeliões contínuas, que os levam ao fracasso. Mas quando Ezequias atingir 
a maioridade, a situação toma um rumo novo. Parece que este rei, elogiado 
na Bíblia como um dos melhores e mais fiéis ao Senhor, pretendeu levar a 
cabo uma reforma religiosa, eliminando os cultos pagãos12; logo também ele 
se inclinará a conquistar a independência política13. Babilônia e Egito estão 
interessados neste projeto. Mas a ocasião imediata para isto será a rebelião 
de Azoto e dos filisteus em 713-711. De qualquer forma, a intervenção de 
Isaías (20,1-6), ou a rápida atuação de Sargon II, fez com que Judá nào se 
unisse aos rebeldes. Tudo fica limitado a uma crise passageira, seguida por 
um novo período de calmaria.

10. >Cr 28,16-21 oferece uma versão completamente diferente dos fatos; a embaixada de Teglat-Falasar 
nào parece motivada pela guerra siro-efraimita, da qual se falou antes (versículos 5-8). mas pelas 
incursões dos idumeus e filisteus. E Teglat-Falasar, em vez de ajudar Acaz, invade o país. O problema 
é  complexo, mas o relato de 2Rs parece mais digno de crédito do que o de 2Cr.

11. Talvez seja este o ponto mais discutido da cronologia da época de Isaías. Muitos autores são de 
opiniào que Acaz nào morreu em 727 mas em 716/715. Por exemplo. K.T. Andersen, D ie C hm nologie 
d er  K õnige von Israel u n d fu d a . ST 29 (1969) 69-114. que é seguido por N.P. Lemche. A ncient Israel. 
A :\eu‘ Híshtiy o f  Israelite Society  (Sheffield 1988). Donner admite que Ezequias começou a reinar em 
725 (ou em 728), sem falar de minoridade.

12. Cf. 2Rs 18.4 e 2Cr 29-31.
13. Cf. H.H. Rowley. H ezekiab's R eform  an d R ebellion : (ÍJRL 44 (1962) 395-431: E.W. Todd. The Reforma 

<tf E zekiab  a n d fo s ia b .  ScotJT 9  (1956) 288-93.



Mas eis que em 705, ao morrer Sargon II, estoura novamente a tormenta. 
Quase todos os reinos vassalos daquela região, confiando no Egito, vêem 
chegado o momento de partir para a independência. Judá passa a ser um 
dos principais cabeças da revolta. Mas Senaquerib, sucessor de Sargon, age 
com mais rapidez do que todos os aliados. No ano de 701 invade Judá, 
conquista 46 fortalezas e faz o cerco de Jerusalém. A queda da capital parece 
inevitável. Todavia, Senaquerib recebe más notícias da Assíria, onde estalou 
uma revolta. Preocupado com a situação local, renuncia a conquistar 
Jerusalém e se contenta em impor-lhe um tributo pesadíssimo: “nove mil 
quilos de prata e novecentos quilos de ouro”14.

Desta maneira, o reinado de Ezequias, que começou com excelentes 
perspectivas, termina em uma das maiores catástrofes da história de Judá. 
Os autores bíblicos tentaram dissimular este fracasso para salvar o prestígio 
deste rei piedoso. A realidade deve ter sido muito mais dura do que deixam 
entrever. Ezequias nào sobreviverá muito tempo à derrota, morrendo em 
698. E seu filho Manassés iniciará um período de terror político e de 
corrupção religiosa que irá prolongar-se durante cinqüenta e cinco anos. 
Seu reinado já cai fora da atividade profética de Isaías e Miquéias15.

2. Isaías

2 .1 . A p e s so a

São poucos os dados que possuímos sobre a vida pessoal de Isaías. 
Deve ter nascido em torno de 760. Seu pai chamava-se Amós, mas não 
existe motivo para identificá-lo como profeta de Técua. Embora nào 
tenhamos certeza, deve ter nascido em Jerusalém. Isaías demonstra uma 
cultura que dificilmente teria podido conseguir fora da capital. Esta origem 
jerosolimitana é importante, pois o futuro profeta vai crescer em meio a 
certas tradições religiosas que condicionarão a sua mensagem: a eleição 
divina de Jerusalém e da dinastia davídica16. Duas realidades, a capital e a

14. 2Rs 18,14. Uma tradição milagrosa fará tom  que Senaquerib perca todo o exército em uma única 
noite, por obra do anjo do Senhor (2Rs 19,35). Segundo Heródoto, na campanha de Senaquerib contra 
o  Egito também os egípcios se viram livres da ameaça através de um portento: "Quando os inimigos 
los assírios) chegaram àquele lugar IPelúsiol, durante a noite toda caiu sobre eles um tropel de ratos 
campestres que roeram as aljavas deles, seus arcos e as hastes dos seus escudos, de sone que no dia 
seguinte muitos deles caíram ao fugirem desprovidos de armas" (H istória, II, 141.5).

15- As idéias que expus podem ser ampliadas com j. Bright, La historia d e  Israel, 281-319, etnbora os pontos 
de visia dele às vezes divirjam dos que eu ofereço, baseando-me principalmente em Schedl e Vogt.

16. Cf. G. von Rad. Teologia d e i Antiguo Testamento, II, 187-218



monarquia, com as quais Deus se havia comprometido desde tempos 
antigos. Diversamente do seu contemporâneo Oséias, profeta do Norte, 
Isaías baseará grande parte da sua fé e da sua pregação nestes dois pilares. 
Não de forma superficial, acrítica, mas antes deduzindo deles as mais sérias 
conseqüências para o seu momento histórico.

Ainda bastante jovem, Isaías recebeu a vocação profética “no ano da 
morte do rei Ozias” (6,1), provavelmente no ano de 840/739, quando tinha 
uns vinte anos de idade17. A experiência da vocação abre-o para um mundo 
novo. Partindo das verdades tradicionais, da piedade juvenil, passa a captar 
o grande plano de Deus em relação ao seu povo. Embora seja difícil datar 
o relato do capítulo 6, trata-se de uma experiência do profeta em idade 
jovem18. Seguindo o fio do relato, podemos concretizar essa experiência em 
quatro pontos: a santidade de Deus, a consciência de pecado (pessoal e 
coletivo), a necessidade de um castigo e a esperança de salvação. Estes 
quatro temas, unidos às tradições de Siào e da dinastia davídica, devemos 
tê-los presentes para entender a pregação de Isaías. Alguns comentaristas 
pretendem eliminar a esperança de salvação como algo acrescentado mais 
tarde e que cai fora da perspectiva isaiana. Eis aí, ao que me parece, um 
procedimento injustificado, que mutila a mensagem do profeta.

Pouco depois de ser vocacionado, Isaías deve ter-se casado. Desconhe
cemos o nome da esposa, que em uma ocasião denomina simplesmente “a 
profetisa” (8,3). Daí, muitos deduzem que se tratava de uma autêntica 
profetisa, como Julda; outros opinam que ela recebe esta denominação por 
estar casada com o profeta. Totalmente absurda e injustificada é a opinião 
aceita por E.O. James de que “profetisa” eqüivaleria a prostituta do templo.

Deste casamento nasceram no mínimo dois filhos, aos quais Isaías deu 
nomes simbólicos: Sear Yasub(“Um resto há de voltar”) 19 e M aberSalal Has 
B a z (“Pronto para o saque, preparado para o butim”). Nisto seguiu a mesma 
conduta de Oséias, demonstrando com isto que toda a existência do profeta 
está a serviço da mensagem que Deus lhe confia.

17. É difícil datar a morte de Ozias com exatidào. As opiniòes oscilam desde 747 até 735, se bem que a 
maioria se incline para 740/739-

18. O debate está centrado em saber se o cap 6 contém um relato d e  vocação , como muitas vezes se 
afirma, ou um relato  d e  missão. No primeiro caso, tratar-se-ía da experiência inicial do profeta; no 
segundo, poderia tratar-se dc uma experiência posterior à vocação centrada na atividade que ele 
deverá desenvolver durante a guerra siro-efraimita. Do ponto de vista cronológico, nào há muita 
diferença situar o evento no ano de 740 (primeira hipótese) ou no ano dc 734 (segunda).

19. A tradução de Sear Yasub é muito discutida: “l'm  resto há de voltar", "O resto há de voltar”, -O resto que 
volta*, etc. O mais difícil é  saber se se deve interpretar o  nome como promessa ou como ameaça É 
possível que estejam implícitas as duas nuanças.



Nada mais podemos dizer da sua vida pessoal. Nem sequer conhecemos 
a data da sua morte, que deve ter ocorrido depois de 701. A tradição judaica 
recolhida no Talmud afirma que foi assassinado pelo rei Manassés, que 
mandou serrá-lo pelo meio; embora esta tradição tenha sido recolhida por 
Justino, Tertuliano e Jerônimo, é destituída de fundamento20.

O caráter de Isaías pode ser conhecido suficientemente através da sua 
obra. É um homem decidido, sem falsa modéstia, que se oferece volunta
riamente a Deus no momento em que é vocacionado. Demonstrou esta 
mesma energia anos mais tarde, quando teve de enfrentar os reis e os 
políticos, quando fracassou nas suas contínuas tentativas de converter o 
povo: nunca se deixa abater, e se cala durante alguns anos, não é por 
desânimo. Justamente isto às vezes o faz parecer quase insensível, quando 
seria mais adequado falar de paixão muito bem controlada.

Tem-se dito que Isaías é um personagem aristocrático, politicamente 
conservador, inimigo de revoltas e de mudanças sociais profundas. No seu 
pretenso caráter aristocrático talvez tenha influído a tradição que o apresenta 
como sobrinho do rei Amasias. Mas nada disto tem embasamento sério. Que 
o profeta é inimigo da anarquia e a considera um castigo, parece evidente 
(cf. 3,1-9). Mas isto não significa que apóie a classe alta. Desde os seus 
primeiros poemas até os últimos oráculos, seus maiores ataques são 
dirigidos contra os grupos dominantes: autoridades, juizes, latifundiários, 
políticos. É tremendamente duro e irônico para com as mulheres da classe 
alta de Jerusalém (3,16-24; 32,9-14). E quando defende alguém com paixão, 
não é os aristocratas, mas os oprimidos, os órfãos e as viúvas (1,17), o povo 
explorado e desencaminhado pelos governantes (3,12-15).

Como escritor, é o grande poeta clássico, possuidor de singular maestria 
estilística, que lhe permite variar um tema com originalidade. Poeta dotado 
de boa sensibilidade, amante da brevidade e da concisão, com alguns finais 
lapidares. Na sua pregação ao povo, sabe ser incisivo, com imagens originais 
e singelas, que sacodem pelo seu caráter imediato.

2 .2 . A tiv id ad e  p r o fé t ic a

Os copistas e editores do livro de Isaías não se preocuparam em ordenar 
o material cronologicamente nem em distinguir entre oráculos autênticos e 
inautênticos. Assim sendo, reconstruir a atividade profética de Isaías cons

20. Cf. V.M. F.ncinas, La m uerte d e  Isa ías en  la  tradición  ju deo-cristian a . StLeg 4 (1963) 101-21.



titui uma aventura apaixonante, mas em muitos casos pouco segura21. Por 
exemplo, quanto aos célebres textos “messiânicos” (9,1-6; 11,1-9), duvida-se 
que sejam dele; e, entre os defensores da autenticidade, uns os datam de 
732 e outros os colocam depois de 701. Os resultados são bem diferentes, 
conforme nos atenhamos a uma ou outra destas três hipóteses. De qualquer 
forma, acreditamos que a tarefa vale a pena, pois põe em relevo o caráter 
concreto e histórico da palavra de Deus e da atividade de Isaías. Ao longo 
das próximas páginas procuraremos deixar claro quais dados são seguros 
e quais são meramente prováveis.

Dividiremos a atividade de Isaías em quatro períodos, coincidentes, em 
linhas gerais, com os reinados em que o profeta viveu22; Joatào, Acaz, 
Ezequias de menor idade e Ezequias de maior idade23.

a )  D urante o reinado d e Jo a tã o  (740-734)

Como já assinalamos, é uma época de prosperidade econômica24 e de 
independência política, que só será ameaçada nos últimos anos deste 
período. Tudo parece ir bem. Mas Isaías -  do mesmo modo que Amós fez, 
anos antes, no Reino Norte -  detecta uma situação bem diferente. De acordo 
com a maioria dos comentaristas, sua mensagem deste período encontra-se 
nos capítulos 1-5 (embora existam aí textos posteriores, do profeta e da sua 
escola), em 9,7-20 e em 10,1-4.

O que mais preocupa Isaías durante estes primeiros anos é a situação 
social e religiosa. Constata numerosas injustiças, as arbitrariedades dos 
juizes, a corrupção das autoridades, a cupidez dos latifundiários, a opressão 
por parte dos governantes. Pretendem eles mascarar tudo isto com uma

21. Mais otimistas mostram-se recentemente J.H. Hayes/S.A. lrvine, Isa iah  the eigbth-century Prophet: 
his tim e a n d b isp r ea c b in g  (Nashville 1987), que atribuem quase tudo o que está contido nos capítulos 
1-32 ao profeta Isaías e opinam que o material está em ordem cronológica, embora devendo-se 
transferir os cap. 28-33 para depois do cap. 18.

22. J. Milgrom, M d  Isa iah  prop h ecy  during the reign o f  U zziah': VT 14 (1964) 164-82 situa no reinado 
de Ozias o grande bloco inicial 1,10-6,13. supondo uma ordem cronológica dos capítulos. Isaías passa 
de profeta de esperança, que anima para a conversão, a profeta de condenaçüo. Naturalmente, neste 
caso o cap. 6 não é visâo inaugural, senào que encerra uma época. Milgrom aduz argumentos históricos 
(paz, prosperidade, preparo militar, programa agrícola, terremoto), ideológicos e literários (o templo, 
o  rei, o  inimigo, o arrependimento). Nenhum deles é decisivo.

23. Sigo basicamente apontamentos xerocados de E. Vogt. completando-os em muitos casos. A re
construção que ofereço pode comparar-se com as de A. Feuillet, em: É lu desdexégèse. 35-67; I’. Auvray, 
Isa ie  1-39. 23-29; K. Testa. II M essaggio delta sa k v z z a , IV (Torino 1977) 377-406; G. Fohrer. Die 
P ropheten des Allen Testaments, 1 (Gütersloh 1974) 96-164; O. Garcia de la 1'uente, La cron o log ia  d e  
los reyes d e  J u d á  y  la  in teipretación  d e  algunos o rácu los d e  Is 1 -3 9 . KstBíb 31 (1972) 275-91.

24. G. Pettinato. Is 2 ,7  e  il culto d e i  so le in G iuda n el sec. MU av. Cr.: OrAni 4 (1965) 1-30, nega que a 
ép ixa de Joatào fosse de prosperidade econômica. Seus argumentos süo pouco conv incentes. Veja-se 
J.L. Sicre. "Con los p ob res  d e  la  t ie ir a ”, 192s, especialmente nota 8.



falsa piedade e abundantes práticas religiosas (1,10-20). Mas Isaías reage de 
forma enérgica. Jerusalém deixou de ser a esposa fiel para transformar-se 
em uma prostituta (1,21-26); a vinha cuidada por Deus só produz frutos 
azedos (5,1-7).

Por outro lado, o luxo e o bem-estar provocaram o orgulho em certos 
segmentos do povo. Por vezes este se manifesta de modo superficial e 
infantil, como no caso das mulheres (3,16-24), mas há ocasiões em que ele 
conduz a um esquecimento real e absoluto de Deus, como se Ele não tivesse 
importância em comparação com o homem. A isto responde o profeta com 
o magnífico poema 2,6-22, onde se observa o enorme impacto que produziu 
nele a experiência da santidade de Deus, tal como ele a conta no cap. 6.

Não é fácil sintetizar a postura de Isaías diante desta problemática tão 
variada. Predomina a denúncia, o sacudir a consciência dos seus ouvintes, 
fazendo-os perceber que a situação deles não é tão boa quanto pensam. 
Como conseqüência disto, desenvolve amplamente o tema do castigo 
(2,6-22; 3,1-9; 5,26-29, etc.). Mas com isto não estamos refletindo com 
exatidão a atitude de Isaías nesses anos. Seu interesse principal reside em 
que o homem se converta (1,16-17; 9,12), pratique a justiça, se mostre 
humilde diante de Deus. Seu desejo profundo não é que Jerusalém fique 
arrasada, mas que volte a ser uma cidade “fiel”. Denúncia do pecado e 
anúncio do castigo estão subordinados a esta mudança profunda no povo 
de Deus.

b) D urante o  reinado d e  A caz  (734-727)

A situação de bem-estar e confiança viu-se ameaçada nos últimos anos de 
Joatão pelos preparativos de Damasco e Samaria contra Jerusalém2’ , que 
desembocariam mais tarde, durante o reinado de Acaz, na guerra siro-efraimita26.

A atitude de Isaías diante desta guerra (cap. 7-8)27 tem sido com 
freqüência mal interpretada. Afirma-se que ele se opôs a que Acaz pedisse 
ajuda a Teglat-Falasar III da Assíria. Todavia, o profeta nunca menciona este 
fato nem o dá por suposto. A oposição radical de Isaías é contra o medo 
do rei e do povo ante a ameaça inimiga.

25. Segundo Vogt, dever-se-ia situar neste contexto ls 17,1-6.
26. Y. Gitai, Isa iah  a n d  lh e  Sym -H pbraimite War, em J. Vermeylen (e d j,  Tbe B ook  o f  Isaiah, HETL LXXXI 

(Louvain 1989) 217-30; M.E.W. Thompson, Situation a n d  Theology . Old Testament Interpretations o f  
the Syro-Hphraimite War (Sheffield 1982).

27. Atenho-me aos capítulos que procedem indiscutivelmente desta época. Segundo Roberts, 2,2-22 foi 
composto por Isaías durante a guerra, dirigindo-se ao Reino Norte; pretende tranqüilizar Judá face à 
ameaça inimiga, a partir da perspectiva da tradição de Siâo; cf. J.J. Roberts, Isa iah  2  a n d  the Prophet s 
M essage  JQR 75 (1985) 290-308.



Uma leitura atenta dos textos confirma esta idéia. Deste o começo 
indica-se que “o coração de Acaz e do povo agitou-se como se agitam as 
árvores do bosque” (7,2). Por isso Isaías exige do rei: “Não tenhas medo, 
não te acovardes” (7,4). E no final destes oráculos volta a insistir na idéia 
do medo (8,12-13). Em suma, para Isaías a alternativa não é entre “crer” e 
“pedir ajuda”, mas entre “crer” e “ter medo”. Por que rejeita tão energica
mente o medo? Porque este supõe a desconfiança em Deus, que se 
comprometeu com Jerusalém e com a dinastia davídica. Supõe dar mais 
importância aos planos de Rason e de Facéia (“dois tições fumegantes”) do 
que às promessas de Deus. Supõe nào confiar que Deus está com o seu 
povo. Frente a esta postura, Isaías defende, nào uma atitude quietista, como 
às vezes se tem dito, mas uma política baseada na fé.

Humanamente trata-se de algo bem duro. Porque esta presença de Deus 
entre o seu povo se manifesta de forma suave e mansa como a água de 
Siloé (8,6); é significada com o nascimento de um ser tão fraco como uma 
criança (7,14). É pouco para afastar o medo. Mas não cabe outra alternativa: 
“se não crerdes, nào subsistireis” (7,9). E assim compreende-se a estranha 
sucessão de promessas e ameaças que encontramos nestes capítulos 7-8. 
Deus, que se comprometeu com o seu povo, decide a ruína de Damasco e 
Samaria (7,7.16; 8,4; talvez 8,9-10). Mas, ao chocar-se com a falta de fé, 
anuncia também um castigo (7,15-25; 8,5-8). A mensagem de Isaías nesta 
época oscila entre dois pólos, às vezes com um equilíbrio quase perfeito 
entre salvação e condenação.

Talvez a chave para interpretar estas afirmações aparentemente contra
ditórias se encontre em 8,18: “Eu com os meus filhos, os que o Senhor me 
deu, seremos sinais e presságios para Israel, como testemunho e instrução”. 
Aqui entra em jogo o valor dos nomes simbólicos. Isaías significa “Deus 
salva”; Sear Yasub significa “Um resto há de voltar”; e M aher Salal Has Baz, 
“Pronto para o saque, preparado para o butim". Este último nome se refere 
sem dúvida ao castigo de Damasco e Samaria (cf. 8,1-4). Sear Yasub faz 
referência a um castigo purificador de Judá, a um “resto” (nào o povo inteiro) 
que se salvará e voltará ao Senhor. Isaías significa, por cima do castigo e da 
purificação, o compromisso eterno de Deus com o seu povo.

Temo-nos limitado a esboçar a mensagem de Isaías durante a guerra. 
Quanto à sucessão cronológica dos oráculos, admite-se geralmente que os 
cap. 7 -8  conservam bastante bem a ordem. À intervenção do profeta dirigida 
ao rei (7 ,1-17)2* seguirá a ação simbólica de 8,1-4 e ameaça de 8,5-7(8). É 
difícil datar 8,9-10, que Wildberger situa no começo das hostilidades, e até

28. Talvez acompanhada das ameaças 7.18-25, embora alguns versículos pareçam posteriores.



antes do encontro com Acaz. Depois do fracasso da sua missão, o profeta 
vive a experiência refletida em 8,11-15, que o leva a selar o testemunho 
(8 ,16- 18)“

Em todo caso, parece que Isaías silenciou nos anos posteriores, até à 
morte de Acaz.

c) D urante o período  d e  m inoridade d e  Ezequias (727-715)

No ano 727 morre Teglat-Falasar e sucede-lhe Salmanasar V. Nesse 
mesmo ano morre Acaz e é sucedido por Ezequias. Como este conta apenas 
cinco anos de idade, encarrega-se do governo um regente cujo nome 
desconhecemos. Nestes anos, durante os quais Judá se manteve à margem 
de alianças e rebeliões contra a Assíria, só podemos datar com segurança 
dois oráculos de Isaías.

O primeiro é dirigido contra a Filistéia, a qual, contente com a morte 
de Teglat-Falasar, convida Judá à rebelião (14,28-32). Isaías afirma nova
mente que a salvação está no Senhor e que o homem deve confiar nas suas 
promessas. O regente e o povo deve ter prestado ouvido a Isaías, pois nada 
sugere que Judá se tivesse rebelado.

O segundo oráculo (28,1-4) refere-se à rebelião da Samaria em 724. O 
profeta ataca duramente esta decisão dos samaritanos e ameaça a cidade 
com a ruína.

Juntamente com estes dois oráculos, bastante seguros na sua datação, 
alguns autores pretendem datar nesta época alguns textos referentes a países 
estrangeiros. Feuillet, por exemplo, relaciona 14,24-27; 15-16; 21,11-12.13- 
17 com a campanha de Sargon II contra a Síria no ano de 715. Nisto segue 
Procksch quase ao pé da letra. Mas não existe unanimidade entre os 
comentaristas; muitos até duvidam de que estes oráculos sejam de Isaías.

d) D urante o período  de m aioridade de Ezequias (714-698)

Durante vinte anos, Judá viveu tranqüilo, pagando tributo à Assíria. Mas 
em 714 ascende ao trono Ezequias, com dezoito ou dezenove anos de idade. 
Movido pelos seus desejos de reforma religiosa e de independência política, 
mostrar-se-á propenso a meter-se em revoltas. Além disso, as grandes

2 9 -1 Je  acordo com certos comentaristas, Isaías teria prometido ao Reino Norte a libertação c  a consolação 
depois que Teglat-Falasar o invadisse (Is H,23b-9.6), aproveitando a ocasião do nascimento ou da 
entronização de Hzequias. Penso que este precioso texto nào é isaiano, mas posterior de um século 
ao profeta: da época de Josias.



potências rivais da Assíria (Babilônia e Egito) estavam interessadas neste 
projeto. Dois textos deixam entrever isto com clareza.

O primeiro (Is 39) conta que Merodac-Baladã, rei da Babilônia, enviou 
uma embaixada a Ezequias a fim de dar-lhe os parabéns pela sua cura 
milagrosa (quanto à doença do rei, veja-se Is 38). Seria ingênuo pensar que 
Merodac-Baladã se preocupasse muito com a saúde de Ezequias. O que 
pretende é ganhar um aliado para a rebelião. O texto não o diz com clareza, 
mas o insinua ao indicar que Ezequias mostrou aos embaixadores todos os 
seus tesouros, como querendo demonstrar que estava preparado para a 
guerra. Isaías condena esta atitude e prediz a perda dos referidos tesouros, 
coisa que acontecerá doze anos mais tarde. O segundo texto (18,1-6) 
demonstra que também o Egito estava interessado em fomentar a rebelião.

Contudo, esta rebelião não será feita por nenhuma das grandes potên
cias, e sim pela pequena cidade de Azoto, em 713-711. Como sempre, é 
difícil saber que textos recolhem a pregação de Isaías neste momento30. A 
opinião predominante31 limita-se a ver uma clara referência à rebelião de 
Azoto no cap. 20. Trata-se de uma ação simbólica de longa duração, na qual 
o profeta anuncia o fracasso dos filisteus, ridicularizando a vã esperança 
que depositam no Egito. De fato, os egípcios nem sequer se apresentaram 
à batalha. Sargon II realizou uma rápida campanha contra Azoto, Gaza e 
Asdudimmu. Judá nào foi invadida, mas sim submetida. É possível que 
Ezequias se apressasse a pagar tributo, evitando assim o castigo.

Seguiram-se alguns anos de calmaria, até a morte de Sargon em 705 dar 
azo a uma nova revolta, esta vez de conseqüências mais graves. Sobre o 
curso dos acontecimentos sabemos com exatidão: a) que os judeus conta
vam com o apoio militar do Egito; b) que esta ajuda não lhes serviu de nada, 
pois Senaquerib invadiu Judá e fez o cerco de Jerusalém; c) que Jerusalém 
nào caiu nas mãos dos assírios, já que estes tiveram de retirar-se.

O que é muito difícil é decidir que textos recolhem a pregação de Isaías 
durante os anos 705-701. A partir de Brückner, costuma-se atribuir a esta 
época os oráculos autênticos contidos nos cap. 28-31, descobrindo neles

30. Feuillct c  Fohrer representam a posição maximalista. O primeiro refere a estes fatos 17.12-14; 18,1-7;
19,1-15; 22; 20. O segundo. 18,1-6; 20; 30,15-17; 29,13-14; 28,14-22; 28,7-13; 30,8-14. Mais moderada 
é a posição de Procksch, que atribui a estes anos somente 19,1-4.11-15; 20; 22,l-8a.8b-14. Ginsberg 
situa neste contexto o oráculo do vale da visão (22,1-14); Cf. H.L. Ginsberg, Keflexes o f  Sargon in 
Isa iah  a /ter  7 1 5 JAOS 88 (1968) 47-53. Para ele, grande parte dos cap. 13-23 (excetuando 
17,12-18,7) se situa no reinado de Sargon II; além do mencionado texto, estuda Is 14.4b-21. que data 
no ano de 705. quando morre Sargon II.

31. Donner. Huber, Schedl. Herzog, etc.



os diversos momentos da rebelião: formação do partido antiassírio (28,7-15), 
decisão de rebelar-se (29,15), embaixada ao Egito (30,1-7), assinatura do 
tratado (31,1-3). A estes textos, alguns autores acrescentam 1,2-9; 22,1-14 
(ambos dirigidos a Judá) e 10,5-15; 14,24-27 (contra a Assíria). Gottwald32 
acrescenta-lhes 23,1-12 e o cap. 39. Staerk33 acrescenta 1,21-26 (que nós 
situamos na primeira época do profeta). As opiniões poderiam multiplicar- 
se, demonstrando que não existe unanimidade.

É possível reconstruir a atividade de Isaías partindo de dados tão 
dispersos e discutidos? É difícil, mas vale a pena tentá-lo. No final indicare
mos que dados parecem seguros e quais parecem hipotéticos. Distinguire- 
mos três momentos: preparação oculta da rebelião, preparação aberta, e 
depois da rebelião.

No primeiro dos três momentos (preparação oculta) podemos situar seis 
oráculos: 28,7-13-14-22.23-29; 29,1-4.9-12.15-16. São muito vagos nas suas 
circunstâncias, mas refletem a inquietação de Isaías frente a preparativos 
que nào vão trazer a liberdade mas a destruição (cf. 28,13-18s.22, etc.), 
porque se realizam sem levar em conta a vontade de Deus (29,15s).

No segundo momento (preparação aberta), Judá envia mensageiros ao 
Egito pedindo ajuda. Isaías condena esta atitude em dois oráculos (30,1-5; 
31,1-3). A aliança com o Egito eqüivale a desconfiar de Deus e divinizar as 
grandes potências. Os judeus não só embarcaram em uma política absurda, 
mas ainda estão cometendo um pecado de idolatria34.

No terceiro momento (depois da rebelião), Isaías sente-se fracassado e 
deixa testemunho escrito da atitude pecadora do povo e do castigo que 
merece (30,8-17). Talvez tenha entrado em um período de silêncio. Mas este 
período não deve ter durado muito, pois os acontecimentos logo o obrigarão 
a falar. No ano de 701 Senaquerib invade Judá e conquista 46 fortalezas, 
entre as quais Laquis. Dali envia o Copeiro-Mor a Jerusalém, exigindo a 
rendição. E as palavras que manda dizer-lhe (36,4-20) vão provocar uma 
mudança profunda em Isaías. O Copeiro-Mor começa desmontando as 
confianças humanas baseadas nas meras palavras, na estratégia militar e na 
ajuda do Egito (v. 4-6). Isto teria sido assinado por Isaías. Mas em seguida 
ataca o último baluarte de Judá: “Que nào vos engane Ezequias dizendo: O

32. Cf. N.K. Gottwald, Ali tbe K ingdam s o f  lhe Eartb (Nova Iorque 1964) 175-96.
33. W. Staerk, D as assyriscbe W eltreicb im lirteil d e r  Propheten  (1908) 65-80.
34. Sobre o tema, veja-se J.L. Sicre, Los d iases olv idados (Madrid 1979) 51-64.



Senhor vos libertará. Por acaso os deuses das nações libertaram seus países 
da mão do rei da Assíria?” (36,18).

Esta blasfêmia ajuda a compreender a mudança do profeta. No começo 
da sua vida tinha considerado a Assíria um instrumento nas mãos de Deus 
(5,26-29; 10,5-6; 28,2). Agora passa a condenar a postura assíria cheia de 
orgulho e soberba. Abandonando seu silêncio, ataca o grande império em 
vários oráculos que podemos datar com bastante probabilidade neste 
momento (10,5-15; 14,24-27; 30,27-33; 37,21-29).

Mas Isaías não se limita a condenar a Assíria. Anuncia em nome de Deus 
a salvação de Jerusalém (31,5-6; 37,33-35). Efetivamente, Senaquerib teve 
de suspender o cerco e se contentou em impor à cidade um forte tributo.

Entretanto, o profeta passa por uma nova decepção. Esperava que os 
trágicos acontecimentos da invasão e o cerco servissem ao povo para 
converter-se. A atitude deste é outra: ao inteirar-se da retirada das tropas 
assírias, nào rende graças a Deus nem reconhece o seu pecado, sobe alegre 
aos terraços para contemplar a partida do exército inimigo. Isaías não pode 
suportar isto. Em um duro oráculo, no qual a sua fé religiosa se mescla a 
um profundo patriotismo, condena o povo pela sua conduta (22,1-14). 
Segundo Von Rad, “este é um dos poucos lugares em que aparece, em meio 
à severa atmosfera da sua mensagem profética, um sentimento vivo e 
profundamente humano de Isaías”3’ .

A situação em que o país ficou depois da invasão, conhecemo-la por 
outro oráculo (1,4-9), que utiliza a imagem do doente para descrever a 
impossibilidade de cura. Termina com isto a atividade de Isaías? Muitos 
autores assim pensam. Outros, porém, pensam que as suas últimas palavras 
não foram tão trágicas, e colocam o testamento profético dele em textos 
como 2,2-4; 11,1-9 e 32,1-5-15-20, que permitem entrever um futuro de paz 
internacional, com o desaparecimento da guerra e das armas, a implantação 
da justiça e do direito, da fraternidade e do bem-estar. Contudo, existem 
sérias dúvidas sobre a autenticidade destes oráculos. É preferível não ofe
recer um final tão lindo e ater-nos aos dados seguros.

Quando começamos a reconstruir a atividade dos anos 705-701, prome
temos distinguir entre dados seguros e hipotéticos. Parece seguro: a) que 
Isaías se opôs decididamente à rebelião desde os primeiros momentos; b) 
que condenou a aliança com o Egito; c) que considerou a invasão assíria 
como justo castigo pela atitude do povo; d) que, apesar do acontecido,

35- Teologia ciei Antiguo Testamento, II, 208.



prometeu a salvação de Jerusalém; e) que a atitude posterior do povo tornou 
a decepcioná-lo.

Parece muito provável que Isaías mudou de atitude diante da Assíria 
nestes anos; que mudou de atitude, não cabe dúvida; o que se discute é o 
momento em que se produziu a mudança; levando-se em conta a blasfêmia 
do rei assírio, o mais provável é que tenha sido depois da embaixada enviada 
de Láquis.

Como mera hipótese, mais ou menos discutível segundo cada elemento, 
fica toda a reconstrução que tentamos, especialmente no que se refere à 
datação dos textos.

2 .3  A m en sag em

É particularmente difícil sintetizar em poucas linhas a mensagem de 
Isaías. Sobretudo, porque em certos pontos-chaves não sabemos o que 
pensava o profeta. Por exemplo, na questão messiânica. Se 9,1-6 e 11,1-9 
nào forem de Isaías, sua visão do messianismo e da dinastia davídica é muito 
diferente da que poderíamos apresentar apoiando-nos nos mencionados 
textos. Não obstante isto, tentaremos esboçar algumas idéias.

Quanto ao conteúdo, a mensagem de Isaías abrange dois grandes 
pontos: a questão social, durante os primeiros anos da sua atividade, e a 
política, a partir de 734.

Na sua denúncia social36, Isaías é muito influenciado por Amós, profeta 
quase contemporâneo37; embora este tenha pregado no Norte, a mensagem 
dele deve ter sido conhecida bem cedo no sul. Efetivamente, certas fórmulas 
isaianas parecem inspirar-se no profeta de Técua. E a problemática em 
grande parte é a mesma: critica a classe dominante pelo seu luxo e orgulho, 
pela sua cobiça desmedida e pelas suas injustiças. Da mesma forma que 
Amós, denuncia o erro de pretender que tudo isto se coadune com uma 
vida “religiosa”, de intenso culto a Deus. Ao reconhecer a influência de 
Amós, não pretendemos tirar originalidade a Isaías. Um exame atento dos 
seus oráculos demonstraria que não se trata de simples plágio.

36. Veja-se o capítulo 18, adiante, e uma ampla exposição do tema em J.L. Sicre, "Con los p obres  d e  la  
t i e r r a 191-249.

37. A relação entre os dois profetas foi estudada por R. Key, Am os u n d Je sa ja , WMANT 12 (Neukirchen 
1963).



Na sua postura política Isaías sofre fortes influências das tradições da 
eleição de Davi e de Jerusalém38. Deus comprometeu-se com a cidade e a 
dinastia, e nisto consiste a maior segurança delas. Mas Isaías não aceita nem 
repete a tradição mecanicamente. A promessa de Deus exige uma resposta
-  a fé - ,  que não se manifesta em verdades abstratas, em fórmulas mais ou 
menos vazias, e sim em uma atitude vital de vigilância, serenidade, calma. 
Diante da ameaça inimiga, quando a cidade está cercada de tropas, crer 
significa permanecer tranqüilos e atentos, sabendo que Deus não deixará 
de salvar o seu povo. Por isso, o contrário da fé é a busca de seguranças 
humanas, a assinatura de tratados, apoiar-se no exército estrangeiro, pactuar 
com a Assíria ou Egito. Em suma, o contrário da fé é o medo.

Que é que pretende Isaías com a sua pregação? Embora pareça estranho, 
esta questão tem sido muito debatida. Muitos pensam que o profeta só 
pretende justificar o castigo inevitável de Deus. Mais ainda: cegar o povo, 
embotar o coração dele, para que não chegue a converter-se. E impossível 
tratar aqui estes complicados versículos do relato da vocação39. Prescindindo 
dele, se existe algo evidente é que Isaías pretendeu converter os seus 
contemporâneos. Suas denúncias sociais, sua crítica às autoridades e aos 
juizes, visam a uma mudança de conduta: “Cessai de praticar o mal, aprendei 
a fazer o bem" (1,17). Suas advertências a Acaz, seu conselho de “vigilância 
e calma”, não são fórmulas vazias, exigem uma atitude nova. E quando 
condena a embaixada ao Egito, o faz, pelo menos de início, esperando que 
ela nem sequer se ponha a caminho. Dizer que Isaías não tentou converter 
os seus contemporâneos parece totalmente contrário aos textos e à menta
lidade do profeta40.

Dentro desta conversão há um ponto essencial. Converter-se significa 
restabelecer as relações corretas entre Deus e o homem, reinstaurar um 
equilíbrio que se havia perdido. Os contemporâneos de Isaías, deixando-se 
levar pelo orgulho, situaram o homem em um nível que não lhe cabia: no 
clímax de um panteon terreno, a partir do qual dominava e decidia tudo. 
Para Deus não restava lugar, ou apenas um lugar de simples trâmite, sem 
repercussões diretas na vida.

Isaías teve na sua vocação uma experiência bem diferente. A majestade 
de Deus, sua soberania, despertam nele a consciência de ser pecador e de 
viver no meio de um povo impuro. O homem nào tem nada de que 
gloriar-se. A única coisa importante e decisiva é o Senhor. E se o povo não

38. Para compreender a postura político-religiosa de Isaías é muito importante a obra de K. Huber.Jah ive. 
J u d a  u n d  d ie  an d eren  Võtker heiin Propheten Jesa ja , BZAW 137 (Berlim 1976).

39. Veja-se a bibliografia citada no cap. 4 supra, quando falo da vocação de Isaías.
40. Cf. H.W. Hoffmann, D ie httention  d er  V erkiindigungjesajas, BZAW 136 (Berlim 1974).



quiser aceitá-lo de bom grado, terá que aceitá-lo à força, quando chegar “o 
dia do Senhor” e for quebrantada a arrogância humana.

Por isso, a mensagem de Isaías não é a soma de uma série de receitas 
práticas sobre problemas sociais, econômicos ou políticos. Interpretá-la 
desta forma seria empobrecê-la. O fundamental da pregação dele é que 
deseja provocar no povo o encontro com Deus, a aceitação plena do divino 
no meio do humano. A partir desta supremacia do divino, e como resposta 
a ela, têm sentido todos os outros pontos que configuram a mensagem deste 
profeta.

2 .4 . A tiv id ad e literá r ia

Existe concordância absoluta em que Isaías efetuou a redação de uma 
série de oráculos, e até de certas coleções. Veja-se o que ficou dito no 
capítulo 8.

3. Miquéias

3  -1 A p e s s o a  e  a  é p o c a  {

Miquéias nasceu em Moreset (1,1). Provavelmente trata-se de Moreset- 
Gat, uma aldeia de Judá, a 35 quilômetros a sudoeste de Jerusalém42. O 
dado é importante porque nos situa em um ambiente campesino, em 
contacto direto com os problemas dos pequenos agricultores, vítimas do 
latifundiarismo. Por outro lado, Moreset está rodeada de fortalezas: em um 
círculo de dez quilômetros surgem Azeqa, Soco, Adulam, Maresa e Láquis. 
Devia ser freqüente na região a presença de militares e funcionários do rei, 
e ela não devia ser muito benéfica, pelo que conta Miquéias. Além dos 
impostos, é provável que efetuassem recrutamento de trabalhadores para 
levá-los a Jerusalém (cf. 3,10). Latifundiarismo, impostos, roubo à mão 
armada, trabalhos forçados, este é o ambiente ao redor do profeta.

Nada sabemos acerca da profissão e do estado social de Miquéias. 
Embora alguns o considerem “um homem do campo” (Smith), “um homem 
simples do campo” (Sellin), ou até o coloquem “no círculo de pequenos 
camponeses e criadores de gado oprimidos” (Weiser), Wolff o considera um

41. B Luria, JueJea in tbe Time o f  tbe P rophet M icah a n d  King H ezek iah ■. Bcth Miqrá 92 (1982) 6-13-
42 . Cf. J. Jeremias, M oresheth-Gath. d ie  H eim at des Propbeten M icha. PJB 29 (1933) 42-53-



personagem importante, um “ancião” (zaqen ) preocupado com as injustiças 
que sofrem seus concidadãos43. Os argumentos de Wolff nào são apodíti- 
cos44, parecendo preferível manter a posição aberta de Rudolph: Miquéias 
pode ter sido um camponês pobre, um trabalhador do campo ou um 
proprietário45.

O título do livro situa a atividade dele durante os reinados dejoatão, 
Acaz e Ezequias, isto é, entre os anos 740-698 aproximadamente. É difícil 
saber se Miquéias atuou durante os reinados de Joatão e Acaz. A injustiça 
do latifundiarismo ocorreu em muitos momentos, e o oráculo contido em 
1,8-16 também não ajuda muito, pois é discutível se o profeta está 
ameaçando com um castigo futuro ou está descrevendo uma desgraça 
passada46.

De qualquer forma, em relação à data de atividade, dispomos de alguns 
dados seguros: 1,2-7 dá por suposta a existência de Samaria como capital 
do Norte; estamos, portanto, antes do ano de 722, e talvez antes de 725, 
quando começou o cerco dela pelos assírios. Por outro lado, a tradição 
contida em Jr 26,18 afirma que Miquéias atuou em tempos de Ezequias. Por 
conseguinte, podemos indicar como data aproximativa da sua atividade 
profética os anos 727-701. Neste contexto é fácil encaixar a referência ao 
avanço do exército assírio (1,7-16) e o perigo da invasão (5,4-5). Precisão 
maior do que isto é impossível obter.

3-2. A m en sagem

Reconstruir a mensagem de Miquéias é uma das tarefas mais difíceis, 
por nào sabermos com exatidão que oráculos procedem dele, e quais são 
de autores posteriores. Como assinalei no capítulo 8, os capítulos finais do 
livro (6-7) são atribuídos por alguns comentaristas a um profeta anônimo 
do Norte, o “Dêutero-Miquéias”, e pessoalmente penso que com razào. Não 
podemos tê-los presentes ao esboçar a mensagem de Miquéias. Os capítulos

43- H.W. Wolff. Wie v erstan dM icba  m n  M orescbel sein  propbetiscbes Amtf. SVT XXIX (1978) 403-17.
44. Cf. J. Nunes Carreira. M ic b a -  e in  Ãltester von Morescbel-'. TLZ 90 (1981) 19-28. Também Van der 

Woude nào aceita a teoria de Wolff; cf. Tbree classicalProphets, em: R. Coggins e outros (eds.), Israel’s 
P ropbelic Tradition  (Cambridge 1982) 32-57, 49.

45- KAT XIII/3, 22
46 . Assim se explica a diversidade de datas propostas: antes de 721 (Budde, Guthe, Sellin); em 721 

(Schmidt); antes de 711 (Mowinckel-Messel, Bentzen, Nõtscher, Fohrer. Rudolph); em 711 (Wolff, 
Thomas. Lindblom): antes de 701 (Procksch); em 701 (Nowack, Marti, Klliger, George, Augé, Deissler, 
Weiser).



4-5 constituem um problema especial, como também vimos mais acima, 
porém na sua redação atual parecem ser fruto da época do exílio.

Se quisermos pisar em terreno absolutamente seguro, temos de limitar- 
nos aos três primeiros capítulos. Sào eles -  especialmente 2-3 -  os que 
apresentam Miquéias como um dos grandes defensores da justiça47. Partem 
de um fato bem concreto: a apropriação de casas e campos por parte dos 
poderosos. Mas isto desencadeia um fenômeno mais complexo e nos faz 
descobrir a terrível opressão em que o povo vive: carne de matadouro com 
que se alimentam as autoridades (3,1-4), e cujo sangue serve para construir 
o esplendor de Jerusalém (3,9-11).

Por isso, embora a linguagem de Miquéias seja plástica e viva, fazendo 
desfilar diante de nós as mulheres expulsas das suas casas, as crianças 
desprovidas de liberdade, os homens explorados, e o que mais impressiona 
nào são os fatos concretos, mas a visão de conjunto. Uma sociedade dividida 
em dois grandes blocos: de um lado, o dos proprietários de terras, au
toridades civis e militares, juizes, sacerdotes e falsos profetas; do outro lado, 
“o meu povo”, vítima de toda sorte de desmandos. E chama a atenção o 
caráter “religioso” dos opressores, que consideram estar Deus do lado deles, 
invocam as grandes tradições de Israel e contam com o apoio dos falsos 
profetas. Por isso, Miquéias não se defronta somente com uma série de 
injustiças, mas com uma “teologia da opressão”. Por outro lado, esta maneira 
de atuar e de enxergar a vida encarna-se em algo bem concreto: Jerusalém. 
Rompendo com toda tradição e promessa anteriores, e também com o 
entusiasmo manifestado por alguns Salmos, o profeta anuncia que ‘Jerusa
lém será uma ruína, a montanha do Templo (será) um cerro de brenhas” 
(3,12).

47 . Para uma análise detalhada dos textos de Mq 2-3  veja-se J.L. Sicre. "Con los p ob res  cie la  lierra", 
250-92, com conclusões às p. 30H-14.



13 
SILÊNCIO E APOGEU

A época áurea da profecia é seguida de muitos anos de silêncio; 
bastantes comentaristas diriam que aproximadamente setenta e cinco anos. 
Em grande parte o fato explica-se pelo longo reinado de Manassés, homem 
despótico, que “derramou rios de sangue inocente, de modo que inundou 
Jerusalém de ponta a ponta” (2Rs 21,16). É possível que no tempo dele 
surgissem profetas, embora a frase supra sugira que pouco lhes permitiriam 
falar. Talvez possamos datar durante o reinado de Manassés a profecia de 
Naum, contrariamente ao que pensam muitos comentaristas1. Neste caso, 
seria o único profeta conhecido durante o longo reinado de Manassés 
(698-643), e as poucas páginas de Naum conteriam não somente a conde
nação de Nínive, capital dos assírios, mas também uma crítica velada à 
política assirófila deste rei2.

Mas é no fim do século VII que voltamos a deparar com um grupo de 
grandes figuras: Sofonias, Habacuc, Jeremias.

1. Os últimos cinqüenta anos do Reino Sul

Os profetas que vamos estudar (especialmente Jeremias) atuam em dois 
períodos bem distintos, separados pelo ano 609, data da morte do rei Josias. 
Os anos que antecedem este acontecimento levam a marca do otimismo: a 
independência política em relação à Assíria abre a porta para uma prospe
ridade crescente e para a reforma religiosa. Os anos que seguem o evento, 
em contrapartida, constituem um período de rápida decadência: Judá será 
dominado primeiro pelo Egito e em seguida pela Babilônia. As tensões

1. Cf. Alonso / Sicre, Profetas. II, 1073s.
2. As linhas básicas da mensagem de Naum trato-as no capitulo 21, ao falar da crítica profética ao 

imperialismo. Mais dados em Alonso / Sicre, Profetas, II, 1073-77.



internas e lutas de partidos são acompanhadas de injustiças sociais e nova 
corrupção religiosa. O povo caminha para o seu fim. No ano de 586 
Jerusalém cai em mãos dos babilônios e o reino de Judá desaparece 
definitivamente da história. Para compreender a mensagem destes profetas, 
é preciso conhecer mais a fundo os dois períodos. Dada a dificuldade de 
lembrar-se dos diversos reis destes anos e do parentesco existente entre 
eles, convém apresentá-los em um quadro esquemático.

1. AMON 
(642-640)

2. JOSIAS 
(640-609)

3. Joacaz 4. JOAQUIM3
(3 meses) (609-598)

5. Jeconias 6. SEDECIAS
(3 meses) (597-586)

Os números 1, 2, 3, etc. indicam a ordem em que reinaram. Joacaz, 
Joaquim e Sedecias eram irmãos. Joacaz e Jeconias4 figuram em minúsculo 
devido à brevidade dos seus reinados.

1.1. D e 6 4 2  a  6 0 9

A morte de Manassés (ano 642) abriu um período de crise na história 
de Judá. Este rei despótico, cruel e ímpio havia governado durante cinqüenta 
e cinco anos, seguindo uma política assirófila. Seu sucessor, Amon, foi 
assassinado dois anos mais tarde (640). É então que um setor da população
-  muito difícil de identificar’ -  salva a monarquia matando os conspiradores 
e nomeando rei a Josias, filho de Amon, que conta apenas oito anos de 
idade (cf. 2Rs 21,23s).

Durante o reinado de Josias muda totalmente a política interna e externa. 
A partir da morte de Assurbanipal (ocorrida entre 633 e 627 aproximada

3. A tradução de nomes Yehoyakim e Yehoyakin (pai e  filho, respectivamente) apresenta de saída 
problemas ao leitor. A Bíblia de Jerusalém apresenta-os como Joaquim e Joaquin, respectivamente. 
Uma vez que o segundo também é chamado Conias (Jr 22,24.28), para distingui-los mais facilmente 
traduzo o nome do pai por Joaquim e o do filho por Jeconias, como faz a Nueva Biblia Espaftola.

4. Veja-se o que foi dito na nota anterior.
5. O am  b a a r e s ,  que para alguns sào camponeses pobres, para outros sâo sacerdotes de segunda 

categoria, e. para outros ainda, latifundiários Recentemente o tema foi tratado por CR. Seitz. Tbeology  
in Conflict, BZAW 176 (Berlim 1989).



mente), a Assíria vai se enfraquecendo com grande rapidez; torna-se-lhe 
impossível manter o controle sobre os imensos territórios conquistados. Isto 
permite a Josias consolidar seu reinado e promover uma série de reformas.

Consoante os autores bíblicos, é na ordem religiosa que se produz a 
mudança mais profunda. Josias não concorda com a situação que lhe veio 
de seu avô Manassés. Por volta de 632 começa uma reforma que culminará 
dez anos mais tarde com a descoberta do “Livro da Lei”. Em 2Rs 23,4-24 e 
2Cr 34-35 relatam-se as medidas tomadas pelo rei para purificar o culto e 
restaurar a Páscoa6.

Mas a reforma religiosa foi acompanhada -  e também precedida7 e 
seguida -  de uma reforma política, que incluiu entre os seus pontos 
principais o desejo de restaurar o antigo império de Davi ou, pelo menos, 
os territórios do antigo Reino Norte8. Certamente, isto nào está dito 
expressamente em lugar algum. Mas no segundo livro dos Reis contam-se 
as seguintes intervenções de Josias neste setor: “Derrubou também o altar 
de Betei e o santuário construído por Jeroboâo, filho de Nabat, com o qual 
fez Israel pecar. Triturou-o até reduzi-lo a pó e queimou a esteia (...). Josias 
fez desaparecer também todas as ermidas dos lugares altos que existiam 
nas povoaçòes de Samaria, construídas pelos reis de Israel para irritar o 
Senhor; fez com elas o mesmo que fizera em Betei. Sobre os altares degolou 
os sacerdotes das ermidas que havia ali, e queimou por cima ossos 
humanos” (2Rs 23,15.19-20). Estes dados, junto com o fato inquestionável 
de que Josias enfrenta o faraó Necao em Meguido, território do antigo Israel,

6. Segundo 2Rs 22,3s, a reforma toda começou no ano 18 de Josias, isto é, em 622 aC. Mais exata parece 
a informação de 2Cr 34,3, que situa os primeiros passos da mesma no ano oitavo (632). Voltarei mais 
detalhadamente ao tema da reforma ao falar da vida de Jeremias.

7 . Th. Oestreicher. D as deu teron om isebe G ntndgesetz  (1923) foi o  primeiro a indicar que esta política 
de Josias foi anterior à descoberta do Livro da Lei (622/621). Habitualmente este dado é admitido 
sem discussão. Ver. por ex., KM. Cross/D.N. Vtevdmnn, J o s ia b ’s Reuolt against Assyria:JNES 12 (1953) 
56-8, que coloca a relx:liào no ano 628/627; são seguidos por H. Cazelles, La r ie d e J é r é m ie  d a n sso n  
contexte n a tion a l et in tern ation ak  BKTL 54 (1981) 21-39.

8. Sobre este tema, veja-se o excelente trabalho de B. Otzen. Studien iih er D eu terosacbarja  (Copenha- 
guen 1964). Segundo Bright. “é  provável que estivessem em suas mãos Ide Josiasl a maior parte das 
áreas tipicamente israelitas Certamente possuiu as antigas províncias de Samaria e Meguido. e 
provavelmente também algumas regiões de Galaad" (J. Bright, La historia d e  Israel, 333). Também H. 
Donner, G escbicbte d es Volkes Israel u n d  se in er N acbbarn  inG nitu lziigen(.G im 'm ^n  1987)348. aceita 
uma política de anexação da prov íncia assíria de Samerina, talvez depois da queda de Nínive. no ano 
612. Ksta opinião é  compartilhada também por outros autores: D.C. Greenwood. On tb e je u i ib  H ope 
f o r  a  Restored N orthern K ingdom : ZAW 88 (1976) 376-85; M. Rose, B em erkungen  zu m  hútorischen  
E un dam en td esjos ia -B ild es in II R eg 2 2 f  ZAW 89(1977) 50-63. espec. 52; H. Cazelles. La vie d e  Jé r ém ie  
d an s son  con texte n ation a l et in tertia lional: BHTL54 (1981) 21-39. No estudo da política expansionista 
de Josias influiu notavelmente a obra de R Welten, D ie Kõnigs-Stempeí. Ein Beitrag zurM ilitüipolitik  
Ju d a s  unter H iskia u n d  Jo s ia  (Wiesbaden 1969). Outros pensam que a evidência destes selos é 
excessiv amente fraca para autorizar conclusões; por exemplo, M.S. Mcx>re, lh e Ju d e a n  Imlk Stamps: 
Som e L n resoh v d  Issues. ResQ 28 (1985/86) 17-26. Nào pude consultar G.S. Ogden. The Northern  
Extent o f  Jo s ia h  s  Reform: Australian Biblical Review 26 (1978) 26-34.



demonstram para alguns de forma indiscutível que este rei levou a cabo 
uma política expansionista no norte, embora não chegasse a estabelecer lá 
um sistema administrativo.

Como resultado da independência política e da prosperidade crescente, 
desenvolve-se também nestes anos uma intensa atividade literária: redige-se 
grande parte do Deuteronômio9 e, segundo uma teoria bastante em voga, 
aparece a primeira redação da História Deuteronomista10.

Enquanto em Judá as coisas parecem ir cada vez melhor, a situação 
internacional vai se cobrindo de nuvens. Por volta de 626-625 talvez tenha 
ocorrido a invasão dos citas particularmente na região norte do Antigo Oriente, 
mas que chegaram também até à divisa do Egito11. Por outro lado, medos e 
babilônios estão decididos a acabar com a Assíria: no ano 614 conquistam 
Assur; em 612, Nínive; em 610, Haran. Com isto desaparece da história a grande 
potência que havia deportado Israel e dominado Judá durante um século. Judá 
não poderá celebrar o fato; no ano de 609 morre Josias na batalha de Meguido 
(2Rs 23,29s). Esta derrota supõe o fim de um breve período de esplendor; 
começa a “viagem de um longo dia para a noite”.

1.2. D e 6 0 9  a  586

Ao morrer Josias, o povo nomeia rei o filho dele, Joacaz. O governo 
deste nào passará de três meses. O faraó Necao, ao voltar da sua expedição, 
o destitui, impõe a Judá um tributo de três mil quilos de prata e trinta de 
ouro, e nomeia como sucessor a Joaquim (Yoyaquim), homem despótico e 
incrédulo, que será alvo da animosidade do povo e, sobretudo, do profeta 
Jeremias.

9 . O “Livro da Lei", descolxrno no templo em 622, provavelmente eqüivalia a grande parte de Dt 12-26. 
Km épocas posteriores à descoberta seriam completados até formarem o bloco Dt 5-28. Sobre este 
tema. veja-se o interessante estudo de K.W. Nicholson. D eutenm om y a n d  Tradition  (Oxford 1967).

10. Cf. KM. Cross, C an aan ite  a n d  H ebrew  (Cambridge, Massachusetts 1973) 274-89, que criou escola 
a propósito da história da redação destes livros bíblicos. A opinião anterior de Noth situava a redação 
da História deuteronomista durante o  exílio.

11. A invasão dos cilas só nos é conliecida através da notícia de Heródoto. História, I, 104s: “Os medos 
travaram combate com os citas e foram derrotados na batalha, vendo-se privados do poder; e, por sua 
parte, os citas apoder.iram-.se da Ásia inteira. Dali marcharam contra o  Egito; e quando estavam na Síria 
Palestina, Psamético. rei do Egito, saiu-lhes ao encontro e com presentes e súplicas conseguiu que nào 
seguissem adiante. (...). Os citas, portanto, dominaram a Ásia pelo espaço de vinte e  oito anos e assolaram 
tudo com a sua brutalidade e  imprevisào, já que, por um lado, exigiam de cada povo o tributo que lhe 
impunham e. além do tributo, nas suas correrias saqueavam as posses de todo o  mundo". Alguns aceitam 
este dado como digno de crédito; outros o rejeitam, baseados na im (X)SSibil idade de os citas governarem 
a Ásia durante vinte e  oito anos. A idéia de que os citas se estenderam pelo norte é defendida por R.P. 
Vaggione, O verall Asia' Tbe Extent o f  lh e Scytbian D om inatkm  in Herodotus:) HL 92 (1973) 523-30. Sobre 
a possível influência desta invasão na mensagem de Jeremias, veja-sc mais adiante, quando falarmos da 
atividade deste durante o reinado de Josias.



No ano de 605, na Babilônia, Nabopolassar, bastante doente, encarrega 
seu filho Nabucodonosor da campanha, e este conquista dos egípcios a 
fortaleza de Carquemis, aparentemente inexpugnável. Com isto rompe-se 
o equilíbrio entre o Egito e a Babilônia, em favor dos babilônios. Neste 
mesmo ano sobe ao trono Nabucodonosor e começa a sua política ex- 
pansionista. Joaquim, ligado politicamente ao faraó, nega-se a aceitar o 
domínio dos novos senhores do mundo. Todavia, em 603/602 será obrigado 
a pagar tributo12. Faz isto forçado pelas circunstâncias, e aproveitará a 
primeira ocasião para deixar de pagá-lo (600). Nabucodonosor, ocupado 
com outros problemas, não o ataca de imediato. Mas em dezembro de 598 
põe-se em marcha contra Jerusalém; nesse mesmo ano morre Joaquim, 
provavelmente assassinado pelos seus adversários políticos15, ascendendo 
ao trono Jeconias. No começo do reinado deste, os babilônios fazem o cerco 
de Jerusalém e acontece a primeira deportação. Entre os desterrados está o 
próprio rei, que Nabucodonosor substitui por Matanias, terceiro filho de 
Josias, mudando-lhe o nome para Sedecias.

Os primeiros anos de Sedecias transcorrem em calmaria. Só em 594/593 
registra-se uma tentativa de rebelião, que não chega a lograr êxito. Mas em 
588 Sedecias nega o tributo. Nabucodonosor declara-lhe guerra e faz o cerco 
de Jerusalém em 5 de janeiro de 587. Após um ano e meio de resistência, 
a capital rende-se em 19 de julho de 58614. Sedecias e os chefes militares 
fogem, mas são capturados perto de Jericó e levados à presença de 
Nabucodonosor, que manda executar os filhos de Sedecias; quanto a este 
último, depois de cegá-lo desterra-o para a Babilônia (2Rs 25,1-7). Um mês 
depois ocorre o incêndio do templo, do palácio real e das casas; as muralhas 
sào derrubadas e acontece a segunda e mais célebre deportação.

Quanto aos eventos posteriores (nomeação de Godolias para governa
dor, sua morte, fuga para o Egito, etc.), é preferível estudá-los em relaçào 
com a vida de Jeremias, para não repetir dados.

12. F. muito discutido a data exata da submissão de Judá à Babilônia. As três propostas mais defendidas 
sào: a) imediatamente após a batalha de Carquemis, em 605 (WisemanJ; b) um ano mais tarde, quando 
Nabucodonosor devastou Ascalon (Auerbaeh); c) no outono ou no inverno de 603 (Vogt). Nào estranha 
que alguns autores, como Oded. se limitem a dizer ' nos anos 605-601 aC". Para uma avaliação das 
diversas possibilidades, veja-se A. Malamat. Tbe Ticiligbt o f  Jucla. SVT XXVIII (Leiden 1975) 123-43. 
especialmente 129-31.

13. Também este ponto é  muito obscuro. Segundo 2Rs 24,6. parece que Joaquim momeu em Jerusalém 
de morte natural: segundo 2Cr 36.3. Nabucodonosor “o amarrou com correntes de bronze para 
condu/.i-lo a Babilônia’ . Klávio Josefo, Antiquitates. X. 6(96)-7( 102) diz que foi assassinado por 
Nabucodonosor. A idéia de que Joaquim foi assassinado pelos seus adversários políticos baseia-se 
em Jr  22,19: "Dar-lhe-ào sepultura de jumento, arrastá-lo-ão e atirá-lo-ão fora das muralhas de 
Jerusalém .

14. Sigo a cronologia de Pavlovsky-Vogt. Segundo Parker-Dubberstein. B aby lon ian  C h ron ohgy  626
B.C.-A.D. 75, as datas do começo do cerco e da queda de Jerusalém seriam 15/1/588 e 19/7/587.



“Palavra do Senhor, recebida por Sofonias, filho de Cusi, de Godolias, 
de Azarias, de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, em 
Judá”. Assim começa o livrinho (ou melhor, folheto) de Sofonias, remon
tando até o seu tataravô. Os comentaristas têm tentado explicar este acúmulo 
de nomes. Segundo alguns, o intento é demonstrar que Sofonias era de 
ascendência régia, e por isso o título retrocede até Ezequias, um dos reis 
judeus mais renomados (727-698). A identificação não oferece muitas 
garantias. É mais provável que se deva explicar a extensa genealogia da 
seguinte maneira: o pai do profeta chamava-se Cusi, o que para ouvidos 
judeus devia soar como “o núbio” (“o cusita”); para livrar o profeta de 
qualquer suspeita de ascendência estrangeira, o editor do livro retrocede 
bem para trás, acrescentando três nomes de claro conteúdo javista (Godo
lias, Azarias, Ezequias).

Parece certo que Sofonias era Judeu, pregou em Jerusalém e atuou 
durante o reinado de Josias (639-609), como indica o título. Embora Ilyatt15 
e Williams16 pretendam situá-lo em tempos de Joaquim (609-598), os dados 
do livro encaixam-se perfeitamente na época indicada pelo editor.

Situando Sofonias no reinado de Josias, compreende-se em grande parte 
o conteúdo da sua pregação. Faz um século que Judá está submetido aos 
assírios, desde que Acaz pediu ajuda a Teglat-Falasar III contra Damasco e 
Samaria no ano de 734. Embora tenha tentado a independência em tempos 
de Ezequias, não a conseguiu. Pouco a pouco, cada vez com maior in
tensidade, o povo se deixou invadir por costumes estrangeiros e práticas 
pagãs. O longo reinado de Manassés (698-643) contribuiu para difundir tal 
corrupção religiosa. Conforme relata 2Rs 21,3-9, reconstruiu as ermidas dos 
lugares altos, ergueu altares a Baal, adorou e prestou culto a todo o exército 
dos deuses, queimou seu filho, praticou a adivinhação e a magia, colocou 
no templo a imagem de Astarte. A estes pecados contra o culto verdadeiro 
somaram-se as injustiças. Como dissemos, quando sobe ao trono Josias (ano 
de 639), Judá precisa de uma séria reforma, sob todos os pontos de vista: 
político, social, religioso. De acordo com a maioria dos comentaristas, foi 
Sofonias que promoveu esta mudança. Já que a pregação dele ataca o 
sincretismo religioso (1,4-5) e ameaça o castigo contra Nínive (3,13-15), 
parece justo ubicar a atividade dele nos primeiros anos de Josias, entre os

15. | Hyati, The Date a n d  B ackg rou n d  o f  Z ep ban iab : JNES 7 (1948) 25-29.
16. D.L. Williams. Tbe D ate o f  Z ep ban iab : JBL 82 (1963) 77-88.



anos de 639 e 630 aproximadamente17. Há um outro fato significativo. 
Quando se descobre o Livro da Lei (622) e Josias decide consultar um profeta 
a respeito do seu conteúdo (cf. 2Rs 22), o consultado nào será Sofonias mas 
a profetisa Hulda. Isto faz supor que em 622 Sofonias já estava morto.

A mensagem dele nasce de uma situação bem concreta. Nào levanta 
grandes problemas teológicos, tenta resolver os do dia-a-dia. Isto não lhe 
tira mérito. Sofonias denunciou, como os grandes profetas do século VIII, 
as diversas transgressões contra Deus e o próximo. Atacou a idolatria cultuai, 
as injustiças, o materialismo, a despreocupação religiosa, os abusos das 
autoridades, as ofensas cometidas pelos estrangeiros contra o povo de Deus. 
Disse com clareza que tal situação era insustentável, que provocaria 
inevitavelmente o castigo, simbolizado no juízo do “dia do Senhor”. Mas 
não se compraz em condenar. Considera a destruição como passagem para 
a salvação. Da rebelde, manchada e opressora (Jerusalém) sairá um resto 
que se refugiará no Senhor (3,13). Por isso, a despeito das suas terríveis 
denúncias, a leitura de Sofonias não surpreende. Transforma-se em estímulo 
para a ação, em agente de mudança. É o que ele pretendeu com a sua 
atividade: fomentar a reforma de Josiaslfi.

3. Habacuc

Habacuc é um dos profetas sobre os quais menos sabemos. O título do 
livro não indica o lugar de nascimento dele nem o nome do pai, como 
também não indica o período em que viveu. É curiosa esta falta de 
vinculação com o lugar de origem, a família e a época. Pois Habacuc aparece 
ao longo das suas poucas páginas como um profeta profundamente inserido 
na problemática do seu tempo. Mas ao mesmo tempo é um símbolo, pois 
este homem, superando o seu momento histórico, mergulha na problemá
tica da história enquanto tal e da ação de Deus nela.

Por outro lado, Habacuc é filho do seu tempo. Vão longe os anos em que 
o profeta, aparentemente, se limitava a ouvir a palavra de Deus e transmiti-la. 
Do mesmo modo que seu contemporâneo Jeremias, Habacuc toma a iniciativa, 
pergunta a Deus, exige uma resposta, espera. A profecia converte-se em 
diálogo entre o profeta e Deus, do qual emergirá o ensinamento para os 
contemporâneos e para as gerações futuras. Assim, talvez como fruto de muito 
tempo de reflexão e de oração, surgiu a obra dele, sem dúvida breve, mas uma

17. Cf. E.J. Smith. Tbe Dating o f  tbe B ook  o fZ ep b a n ia b .  OTWSA (1975) 70-74.
18. Para uma análise mais detalhada do livro de Sofonias. cf. Alonso / Sicre, Profetas, II, lllO s: sobre a 

mensagem social dele, ‘Con los p ob res  d e  la  tierra". 316-36.



das mais profundas do Antigo Testamento. Exponho a mensagem dele no 
capítulo 21, ao falar da atitude profética face ao imperialismo19.

4. Jeremias

Aparentemente, Jeremias é o profeta cuja vida melhor conhecemos. 
Numerosos textos falam das vicissitudes pelas quais passou. Além disso, 
este profeta não se limitou a transmitir a palavra de Deus; também trans
mitiu-nos a sua própria palavra, as suas dúvidas, inquietações e medos. A 
personalidade dele aparece assim como uma das mais sugestivas do Antigo 
Testamento. Mas o que dissemos nào significa que possamos reconstruir a 
vida dele passo a passo. Basta ordenar cronologicamente os textos datados 
(011 que podemos datar com bastante probabilidade) para perceber nume
rosas lacunas:

627/626

627-609

609

609/608

605

598

594/593

587/586

586

vocacionamento (1,4-10)

pregação a Israel (3,6-13)

oráculo sobre Joacaz (22,10-12)

discurso do templo (7,1-15; cap. 26)

oráculo contra o Egito (46,2-12) 
discurso sobre a conversão (25,1-11) 
redação e leitura do volume (cap. 36) 
palavras a Baruc (cap. 45)

palavras sobre Jeconias (22,24-30) 
as duas cestas de figos (cap. 24) 
carta aos exilados (cap. 29) 
oráculo contra Elam (49,34-39)

contra a rebelião (cap. 27-28) 
maldição da Babilônia (51,59-64)

durante o cerco (21,1-10; 34; 37-39) 
preso no pátio da guarda (32-33; 39,15-18)

depois da queda de Jerusalém (cap. 39^*0)

Esta visão panorâmica confirma o que dissemos. Possuímos numerosos 
dados sobre a vida de Jeremias, mas não temos como reconstruí-la em todos 
os seus detalhes. Alguns momentos parecem de relevo especial (o ano 605, 
marcado pela vitória dos babilônios em Carquemis; o ano 598/597, com o

19- Para outros detalhes sobre a interpretação do livro e  o  conteúdo, veja-se Alonso / Sicre, Profetas. TI, 1091-95



tremendo problema da primeira deportação 594/593, com a tentativa de 
rebelar-se contra a Babilônia; o ano e meio de assédio). Mas entre estes 
anos deparamos com lacunas às vezes bem grandes, sobretudo o que vai 
de 627 a 609, onde só podemos datar com certeza um breve texto.

Se às passagens seguras acrescentarmos as que podemos datar com 
bastante probabilidade, é possível reconstruir bastante da vida e da atividade 
de Jeremias, ainda que certos pontos sejam hipotéticos, sujeitos a crítica e 
a modificações20.

4.1. Vida e  a t iv id a d e  p r o fé t ic a  d e  J e r e m ia s

Jeremias nasceu pelo ano de 650 em Anatot, pequeno povoado a uns 
seis quilômetros de Jerusalém, pertencendo à tribo de Benjamim. Este dado 
é interessante porque Benjamim, unido politicamente a Judá, manteve uma 
grande vinculação com as tribos do norte. Assim compreende-se que Je 
remias concedesse tanta importância às tradições da referida região: fala-nos 
de Raquel e de Efraim (31,15-18), do santuário de Silo (7,14; 26,6) e, 
sobretudo, dá muita importância ao êxodo, à caminhada pelo deserto e à 
entrada na terra prometida (2,1-7; 7,22.25, etc.). Ao contrário, as tradições 
tipicamente judaicas (eleição divina de Jerusalém e da dinastia davídica) 
nào adquirem relevo especial neste profeta.

O título do livro (1,1) indica que Jeremias era filho de Helcias, “dos 
sacerdotes residentes em Anatot”. Possivelmente a sua ascendência remon
tasse a Abiatar, o sacerdote desterrado por Salomão a Anatot (lRs 2,26). Mas 
isto não passa de mera conjectura. Por outro lado, Jeremias nunca atuou 
como sacerdote. Alguns comentaristas quiseram basear nesta origem sacer
dotal de Jeremias uma possível formação rígida e estrita, particularmente 
na luta contra a idolatria. Também isto é uma suposição indemonstrável.

A única coisa certa é que, ainda jovem21, recebeu a vocação profética 
(1,4-10). Não se sente atraído por ela. Como Moisés, sente medo, conside

20. Atualmente. as duas posições mais destacadas sào a de \X'.L. Holladay, em seu comentário da série 
“Hcnneneia" e  em seu artigo Tbe Years o f J e r e m ia b  s Preaching. Interpr 37 (1983) 146-59 (que se 
baseia na leitura do Livro da Lei a cada sete anos. para organizar e  distribuir os textos que contém a 
pregação do profeta), e  a de R.P. Carroll, em seu estudo From  C aos to Covenant. em seu comentário 
posterior e em outra série de artigos (considera tão impossível reconstruir a vida de Jeremias quanto 
reconstruir a vida de Macbeth a partir da tragédia de Shakespeare). Para mim é possível uma via 
intermediária entre estas duas posições extremas; embora neste terreno prefira pecar por ceticismo a 
pecar por ingenuidade, creio que a reconstrução histórica, com tudo o que possa ter de hipotético, 
ajuda a compreender melhor uma série de textos do livro de Jeremias.

21. O termo n a  a r  ("rapaz") usado por Jeremias em 1,6 presta-se a discussão. Demonstram isto as 
diversas opiniões sobre a idade do profeta no momento da vocação: 17/18 anos (Hyatt); menos de 
20 (Skinner, Leslie, Pfeiffer); pouco mais de 20 (Goettsbeiger); em tom o de 20 (Cheyne, Orelli); entre 
20 e 25 (Penna, Mariani); em torno de 25 (Cornill), entre 20 c  30 (Nõtscher); entre 25 e 30 (Vittonatto).



ra-se incapaz e despreparado. Mas Deus não admite desculpas e confia a 
seu mensageiro a tarefa mais difícil: transmitir a sua palavra em certos anos 
cruciais e trágicos da história de Judá. A introdução do livro afirma de 
maneira indiscutível que a sua atividade começou no ano treze do reinado 
de Josias (1,2; da mesma forma que em 25,3), e em duas outras ocasiões 
repete-se que Deus lhe comunicou sua palavra em tempos de Josias (3,6; 
36,2). De acordo com isto, é freqüente datar o chamado dele no ano de 
627/626, o que supõe uns dezoito anos de atividade durante o reinado de 
Josias, que morreu em 609.

São cada vez mais numerosos os autores que põem em dúvida a validade 
destas datas acrescentadas pelo redator ou redatores. Horst”  foi o primeiro a 
propor como data do começo da atividade de Jeremias o ano de 609, opinião 
esta que é seguida por Hyatt23, Levin2'' e Holladay2\ entre outros; Gordon é de 
opinião que o chamamento ocorreu no ano 23 de Josias (617 aC)26; Whitley 
opta pelo ano de 605, depois da batalha de Carquemis27. O recente comentário 
de McKane28, depois de pormenorizada discussão, afirma, embora sem com
prometer-se demais, que é difícil aceitar um começo da atividade profética 
antes de 609. Em qualquer destas hipóteses, não se pode falar de uma atividade 
profética de Jeremias nos tempos de Josias.

Entretanto, a maioria dos autores continua mantendo a opinião tradicio
nal29. E não falta quem, como Lolifink3", que pensa que a primeira atuação 
profética de Jeremias é o discurso do templo, no ano 609, mas admite que 
antes dessa data desempenhou uma função pública; a essa fase “pré-profética”

22. K. Horst. Die A nfánge d es Propheten Jer em ia :  ZAW 41 (1923) 94-153.
23. J.F. Hyatt. The B eginning o f  Jer em ia h  s Pophecy: ZAW 78 (1966) 204-14.
24. Ch. Levin .\ och  einm al. d ie  A n fân ge des Propbeten Jerem ia :  VT 31 (1981) 428-40. Pura Levin. o  motivo 

deste acréscimo foi transformar Jeremias em um precursor da reforma religiosa de Josias. uma vez 
que a teria fomentado desde 626 até 621. K a escolha do ano 13 de Josias não é casual, inas para 
atribuir ao profeta uma atividade de quarenta anos em números redondos (18 em tempos de Josias,
11 de Joaquim e 11 de Sedecias).

25- W.L. Holladay, A C oherent C hronology o f  Jer em ia h  s Early Career. BETL 54 (1981) 58-73: Id., The 
Years o f  Je r em ia h  s  P reachm g  Interpr 37 (1983) 146-59. Entre outros argumentos assinala que seria 
absurdo Deus impor a Jeremias o celibato aos 40 anos, como teríamos que dedu/.ir na cronologia 
habitual.

26. T.C. Gordon, A ,\'ew  D ate f o r  Jer em ia h : ExpTim 44 (1932/33) 562-5
27. C.F. Whitley, The Date o f  Jerem iah  ’s  Call: VT 14 (1964) 467-83.
28. Jerem iah , 3-5.
29. Limitando-me à bibliografia dos últimos anos: T.W. Overholt. Som e Reflections on  lh e D ate o f  

Je r em ia h  s Call. CliQ 33 (1971) 165-84: H Cazelles, La vie d e  Jé r ém ie  d a m  son  con texte n ation a l et 
International: BETL 54 (1981) 21-39; J. Scharbert, Je r e m ia  u n eld ie  Kefnnn d esJosch ija  BETL 54 (1981) 
40-57; S. Hcrrmann, no seu comentário em vias de publicação (BK XII), etc.

30. N. Lohfink. D erju n g e J e r em ia  a is P iopagan dist u n d  Poet: BETL 54 (1981) 351-68.



da vida de Jeremias, Lohfink atribui o núcleo dos capítulos 30-31. A idéia 
de que Jeremias atuou em tempos de Josias parece-me mais adequada31, 
prescindindo de o chamamento profético dele ter ocorrido no ano de 627. De 
acordo com isto, podemos dividir a vida do profeta em quatro grandes 
períodos: os três primeiros coincidem com os reinados de Josias, Joaquim e 
Sedecias; o quarto corresponde aos anos posteriores à queda de Jerusalém.

a )  D urante o  reinado d e  Josias  (627?-609)

Como assinalamos anteriormente, dispomos de muito poucos dados 
sobre a vida e atividade do profeta nestes anos. Por isso não estranha que 
os comentaristas formulem as hipóteses mais variadas. Para Rudolph, Je 
remias permanece em Anatot depois do vocacionamento; Nõtscher e Weiser 
opinam que partiu imediatamente para Jerusalém a fim de cumprir a sua 
missão profética. Vogt afirma que se dirigiu ao norte. Levando em conta 
que se trata de longo período de dezoito anos, o mais provável é que 
ocorresse tudo isto, sem que uma hipótese exclua outras.

Ao se reconstaiir a atividade do profeta nesta época32, convém recordar 
que o chamamento dele ocorre durante a reforma religiosa e política de 
Josias, começada timidamente no ano 632 e que culminará em 622 com a 
descoberta do Livro da Lei. Por conseguinte, podemos distinguir uma etapa 
na qual era preciso continuar fomentando a reforma (627-622), um período 
de euforia (622 e seguintes) e talvez, como sugere Bright, alguns anos finais 
de esfriamento.

31. No livro de Jeremias há alguns capítulos (2 -3  e 30-31) dirigidos originariamente ao Reino Noite 
(Israel), enriquecidos mais tarde, por Jeremias e seus discípulos, com uma série de oráculos ao Reino 
Sul (Judá). Em uma das passagens fala-se claramente da peregrinação dos israelitas a Sião em busca 
de Deus (31.6), e  os judeus sào convidados a acolher seus irmãos do Norte (31.7). Nào havendo 
motivo para se duvidar da autenticidade destas passagens, a única época da vida de Jeremias em que 
tem sentido esta ânsia de reunificação é  em tempos de Josias. A partir de 609 dificilmente poderia 
ocorrer a alguém convidar os do Norte a se unirem aos do Sul. Veja-se o recente extenso estudo do 
tema em S. Herrmann. Jerem ia , BK XII/1 (1986) 20-22.

32. H.H. Rowley, The Earíy P rophecies o f  Jerem ictb in tbe ir  Setting. BJRL 45 (1962/63) 198-234, atribui 
importância capital à invasão dos citas. Para ele, foi este fato que motivou a vocação de Jeremias a 
seus primeiros oráculos. Nào se cumprindo as suas prediçòes, o  profeta atravessou uma profunda 
crise (15,10-20); além disso, ficou desprestigiado, e  por isso não o consultaram no ano 622, quando 
se descobriu o Livro da Lei. Contudo. Jeremias apoiou inicialmente a reforma de Josias; isto lhe 
acarretou a perseguição de seus compatriotas de Anatot, família sacerdotal que saía prejudicada com 
a centralização do culto (11,18-12,6). Posteriormente, talvez se tenha decepcionado com os resultados 
da reforma. Desta reconstrução de Rowley, o  ponto mais discutido é  o  da invasào cita. Opõem-se a 
ela: F. Wilke, D as Skythenpm blem  im  Jerem iabu ch . em A lttestam entliche Studien f ü r  M. K ittel( Leipzig 
1913) 222-54; J.P. Hyatt. The P er ilfrom  tbe North in Je r em ia h :  JBL 59 (1940) 449-513: recentemente, 
R.P. Vaggione, no artigo citado na nota 11, também considera muito pouco provável, "se não 
impossível", a identificação do "inimigo do norte” com os citas. A favor da teoria cita manifestaram-se 
A. Malamat, The H istorical Setting o f  Tua B ib lical Prophecies: 1EJ 1 (1950/51) 154-9; H. Cazelles, 
Sopbonie. J é r ém ie  et les Scythes en  Palestine  RB 74 (1967) 24-44.



Tem-se discutido muito sobre a atitude de Jeremias diante da reforma33. 
Segundo Farley, Puukko, Duhm e outros, o profeta se teria oposto decidi
damente a ela pelo que esta tinha de superficial e enganoso. Assim se 
entenderia a dura crítica de 8,8: “Por que dizeis: somos sábios, temos a lei 
do Senhor, se ela foi falsificada pela pena falsa dos escribas?” E também se 
compreenderia que, ao descobrir o Livro da Lei, Josias não mandasse 
consultar a Jeremias mas a profetisa Julda (2Rs 22,13s).

Contudo, são mais numerosos os que acham que o profeta viu com 
bons olhos a reforma. Uma série de dados confirma esta segunda interpre
tação. Jeremias coincidiu com cinco reis, e só falou bem de um deles, Josias 
(cf. 22,15); a família de Safã, um dos maiores promotores da reforma (cf. 
2Rs 22,8-14), manteve muito boas relações com Jeremias e até o livrou da 
morte (26,24; 29,3; 36,11-19; 39,14; 40,5-6); o profeta deve ter visto na luta 
contra a idolatria e o sincretismo o cumprimento de um dos seus desejos 
mais profundos. Os partidários desta posição consideram justo afirmar que 
Jeremias não se opôs à reforma; é provável que até colaborasse com ela, 
embora anos mais tarde a considerasse insuficiente. Naturalmente, tudo isto 
só tem validade no caso de Jeremias ter atuado como profeta desde o ano 
13 do reinado de Josias.

Que atitude adotou Jeremias face à reforma? Devemos procurar a 
resposta nos capítulos 2-3 e 30-31, dirigidos basicamente ao antigo Reino 
Norte (Israel) e enriquecidos mais tarde pelo próprio profeta e seus dis
cípulos com uma série de oráculos a Judá3\ A maior parte dos comentaristas 
descobre neles a mensagem mais antiga do profeta, quando atuou em Israel 
como “missionário”. Para compreender estes capítulos, precisamos recordar 
a problemática religiosa e humana das pessoas às quais se dirigem. Do 
ponto de vista religioso, o Reino Norte sempre foi muito dado aos cultos

33. Km ordem cronológica. os principais trabalhos sobre o tema süo: J. Dahlet, J é r ém ie  et leD eu tém nom e
(Strasbourg 1K72); A F Puukko. Jer em ia s  Stellung zu m  D eutenm om ium  (Leipzig 1913); G. Holscher. 
J e r em ia  u n d  d a s  D eutenm om ium : ZAW 40 (1922) 233-39; K.A. Farley. J e r em ia h  a n d  D eutenm om y  
KxpTim 37 (1925/26) 316-8; J.P. Hyatt, Torah in lh e B ook  o f  Jerem iah . JBL 60 (1941) 381-90; Id., 
Jer em ia h  a n d  D euteronom y: 1 (1942) 156-73; A. Rolx-rt, J é r ém ie  et la  reform e deutéronom ie/ue
d'après J é r  11.1-14: ScRel (1943) 5-16; H.H. Rowlcy. The Prophet J e r em ia h  a n d  lh e B ook  o f  
Deuteronom y. em Studies in O TP m pbecy, Homenagem a T.H. Robinson (Kdinburgh 1950) 157-74; 
H. Cazelles, J ér ém ie  et le D eutéronom e: RScRel 39 (1951) 5-36; S. Granild, Jer em ia s  u n d  das  
D eutenm om ium . ST 16 (1962) 135-54; |. Scharbert, J e r em ia  u n d  d ie  Uefnrm d es fosebija. BETL 54 
(1981)40-57.

34. Naturalmente, os autores nüo concordam em delimitar com exatidão o que pertence ao profeta e o 
que cabe aos discípulos. Ver as opiniões tão diferentes de S. Bòhmer, H eim kehr u n d  tteuer Bund. 
Studien zu  J e r em ia  30-31  (Cióttingen 1976), que só atribui ao profeta 30.12-15.23-24; 31,2-6.15-20, e
H.W Hertzberg. J e r em ia  u n d  d a s  X ordreicb  Israel. TLZ 77 (1952) 595-602, que lhe atribui grande 
parte dos cap. 30-31. N. Lohfink, D er ju n g e Je r em ia  a is Propagandist u n d  Poet: BETL 54 (1981) 351-68 
descobre nos cap. 30-31 um poema de sele estrofes (30,5-7.12-15.18-21; 31.2-6.15-17.18-20.21-22).



cananeus, conforme demonstram os relatos de Elias e o livro de Oséias. Isto 
implicava um abandono de Deus, trocar a fonte de águas vivas por cisternas 
cheias de furos (2,13). Do ponto de vista humano, a situação era de profundo 
desânimo; à recordação dos que haviam sido deportados um século antes 
(ano de 720), somavam-se as cidades despovoadas, uma economia bem 
precária e a falta de coesão política. O problema religioso é tratado por 
Jeremias especialmente nos capítulos 2-3, onde fala do pecado e da con
versão. Em 30-31 predomina o aspecto humano e a mensagem de salvação35: 
o sofrimento do povo há de converter-se em alegria, os desterrados voltarão 
e haverá abundância de bens.

b) D urante o  reinado de Joaqu im  (609-598)

A morte de Josias em Meguido (609) provoca uma reviravolta na situação 
de Judá e na vida de Jeremias. No começo do reinado de Joaquim ele 
pronuncia seu célebre discurso do templo, no qual ataca a confiança 
fetichista dos jerosolimitanos neste lugar sagrado, que eles transformaram 
em covil de ladrões (7,1-15). O discurso põe em perigo a vida dele (cap. 
26). É provavelmente nestes primeiros anos que Joaquim decide construir 
um novo palácio; o que é feito com injustiças, na falta de dinheiro. Jeremias 
o denuncia com dureza (22,13-19).

Em 605 produz-se um acontecimento inesperado, que modifica radical
mente a situação internacional: Nabucodonosor vence os egípcios em 
Carquemis e a Babilônia se transforma na grande potência do momento. 
Na ação simbólica da jarra de barro (19,l-2a. 10-11) e no discurso posterior 
(19,14-15) Jeremias ameaça com uma invasão dos babilônios em castigo 
pelos pecados de Judá. Suas palavras não encontram eco. Pelo contrário, o 
comissário do templo o açoita e o coloca na prisão (20,1-6). Mas o profeta 
não retrocede. Para exortar o povo à conversão, neste mesmo ano dita a 
seu secretário Baruc as antigas profecias e as últimas palavras recebidas do 
Senhor, para que as leia no templo. O volume será lido três vezes: diante 
do povo, diante das autoridades, diante do rei. Mas Joaquim, à medida em 
que o vai ouvindo, vai rasgando o escrito e atirando-o ao fogo. Em seguida 
manda prender o profeta e o secretário dele, mas os dois conseguem escapar 
e permanecer escondidos (cap. 36).

35- Nos cap. 30-31 Lohfink encontra um poema cm sete estrofes que anuncia ao Norte um futuro novo 
e  o convida a unir-se ao Sul. aceitando seu rei (Josias) e seu santuário (Sião). Segundo Lohfink, é 
inevitável falar de jeremias como de um "propagandista do rei Josias e da política deste"; cf. art. citado 
na nota anterior, p. 367.



Esta mudança de circunstâncias, tão profunda com respeito à primeira 
época, bem como as numerosas perseguições, influíram em Jeremias. É 
muito provável que a estes anos pertençam as “confissões”36, textos em que 
se desabafa diante de Deus com uma sinceridade e rebeldia semelhantes 
às d e jó  (15,10-11.15-21; 17,18-23; 20,7-11.13.14-18). Prescindindo de outros 
textos de datação mais discutida, esta época termina com a primeira depor
tação à Babilônia, no ano de 597.

Mais importante é resumir a pregação do profeta nestes anos. Deus está 
descontente com Judá e Jerusalém. Trata-se de um povo pecador (9,1-10). 
Se o examinarmos a fundo, ninguém permanece fiel ao Senhor (cap. 5-6). 
Por isso convida continuamente à conversão (7,3; 25,3-6; 36,7). Do contrário, 
virá um castigo terrível: haverá uma invasão inimiga (cap. 4), o templo e a 
cidade serão assolados (7,1-15). Jerusalém será como uma vasilha que se 
quebra (cap. 19).

No decurso destes anos Jeremias denuncia com particular vigor o 
esquecimento de Deus, que se manifesta na rejeição aos profetas (5,12-13; 
6,16-17) e à palavra deles (6,10), no falso culto (6,20; 7,21-28) e na falsa 
segurança religiosa (7,1-15), na idolatria, concretizada no culto à Rainha do 
Céu (7,16-20), a Baal e a Moloc (7,29-34; 19,3-5); nas injustiças sociais 
(5,26-28; 12,1-5), cuja responsabilidade cabe especialmente ao rei (22,13- 
19); nas falsas seguranças humanas, o poder e o dinheiro (17,5-13). Para o 
profeta, os principais culpados desta situação são as pessoas importantes
(5,5), o rei (21,11-12; 22,13-19), os falsos profetas (14,13-16; 23,9-22) e os 
sacerdotes (6,13; 23,11; cf. 2,8).

Jeremias havia repetido insistentemente que esta situação é intolerável 
para Deus, atrai o castigo. Assim aconteceu em 597, quando Nabucodonosor 
deporta um grupo considerável de judeus, entre eles Jeconias, sucessor de 
Joaquim por pouco tempo. Neste momento situam-se as palavras do profeta 
contidas em 22,24-30; quem sabe também 13,15-19.

c) Durante o  reinado d e  Sedecias (598-586)

Os primeiros anos são relativamente tranqüilos, do ponto de vista 
político. Mas já se debate um sério problema religioso: o dos desterrados. 
A deportação de 597 causou impacto profundo. Ficou claro que Deus não 
defende seu povo de forma incondicional. Esta verdade, tão dura para um 
judeu, tenta suavizar-se com uma escapatória: os desterrados nào consti

36. A respeito delas, veja-se o que ficou dito no cap. 4 da presente obra.



tuem o verdadeiro povo de Deus; quem mereceu o castigo do Senhor foram 
os culpados pela situação precedente, os incrédulos e ímpios. Ao contrário, 
os que permanecem em Jerusalém e Judá são os bons, aqueles em que Deus 
tem a sua complacência. Jeremias impugna esta interpretação, tão simplista 
quanto injusta, na visão das duas cestas de figos (cap. 24, ver 29,16-20).

Ao mesmo tempo dirige uma carta aos desterrados (cap. 29) advertin
do-os -  contrariando os falsos profetas -  que o exílio será longo; nào devem 
acalentar falsas esperanças, mas levar a vida mais normal possível, aceitando 
o seu destino. Isto lhe provoca a oposição de Semeías, que o denuncia ao 
sumo sacerdote; -  ao que parece, sem maiores conseqüências para Jeremias 
(29,24-32).

No ano de 593 está para operar-se uma nova mudança. Em Jerusalém 
realiza-se uma conferência internacional para unir forças contra a Babilônia. 
O profeta opõe-se à coalizão, convicto de que Deus entregou o domínio 
do mundo a Nabucodonosor. Para transmitir a sua mensagem utiliza a 
célebre ação simbólica do jugo, que provoca um confronto com o profeta 
Ananias (cap. 27-28). Não sabemos se por motivos religiosos ou por 
prudência política, Sedecias rejeitou a idéia de rebelar-se. Mas cinco anos 
depois (588), quiçá pressionado pelo partido egiptófilo, nega tributo à 
Babilônia, o que provoca o cerco imediato de Jerusalém por parte de 
Nabucodonosor.

Sobre os acontecimentos que vão desde 5 de janeiro de 587 até 19 de 
julho de 586 (o ano e meio de cerco) possuímos muitos dados. Mas há mais 
pontos obscuros do que parece37. Baste lembrar que Jeremias é preso mais 
uma vez, acusado de traição à pátria (37,11-16), e até correrá sério perigo 
de morte (38,11-13). Durante esta etapa ocorre a compra do terreno de seu 
primo Hanameel (cap. 32). Do pátio da guarda continua animando a 
rendição. Não logra êxito, e temos a queda da cidade (39,1-10).

d) Depois d a  qu eda  d e  Jerusalém  (586-?)

Em 19 de julho de 586, depois de abrirem brecha nas muralhas, entram 
os chefes babilônios e dividem o povo em três grupos: os que permanecerão 
livres, os que serão deportados, e os que devem ser julgados pessoalmente

37. Por exemplo: a) por que motivo colocam Jeremias na prisão: por ser desertor (37,11-16) ou por 
incutir desânimo nos soldados (38.1-6)?: b) como é  que Jeremias chega ao pátio da guarda: por petição 
sua (37.18-21) ou por iniciativa do rei (.38.24-26)?; c) qual é a mensagem de Jeremias nestes meses: a 
queda inevitável de Jerusalém (37,7-10) ou a salvação em caso de render-se (38,2.17)? Estes e outros 
pontos dos capítulos subseqüentes ficam no ar. Mas reputo exagerada a posição de K.F. Pohlmann, 
Studien zu m  Jerem iabu ch , ERLANT 118 (Gõttingen 1978). que nega a historicidade de muitos destes 
episódios, por exemplo o da ida de jeremias e Baruc ao Egito.



por Nabucodonosor. Sabem que Jeremias foi partidário da rendição e 
mostram-se benévolos para com ele, deixando-o em liberdade38. Entretanto, 
parece que, na confusão reinante naqueles dias, o profeta foi preso e levado 
a Ramá em companhia dos deportados. É então que chega Nabusardã com 
o encargo de incendiar o templo, o palácio e as casas, e de arrasar as 
muralhas (52,12-14). Traz ordem de libertar Jeremias (39,11-12). Depois de 
cumprir a sua principal missão em 16 de agosto de 586, procura o profeta 
e o encontra em Ramá (40,1-6). Oferece-lhe três possibilidades: ir para a 
Babilônia, partir com o novo governador, Godolias, e residir onde preferir. 
Jeremias escolhe a segunda. Fica vivendo com Godolias, acompanhado dos 
camponeses que se refugiaram em territórios próximos e dos soldados que 
desertaram. A vida começa novamente, e nesse ano colhe-se uma safra 
abundante. Mas eis que, após três meses, em outubro de 586, Ismael 
assassina Godolias. A comunidade, temendo uma nova represália de Na
bucodonosor, foge provisoriamente para Belém. Jeremias aconselha a 
permanecer em Judá, mas não lhe dão atenção e o obrigam a partir com 
eles para o Egito. O grupo se estabelece em Táfnis, onde o profeta anuncia 
a invasão do Egito e acusa seu povo de recair na idolatria3v.

A partir de então, desaparece da história o profeta cuja vida conhecemos 
tão detalhadamente. Dele só podemos dizer o que diz uma canção a 
propósito de Antonio Machado: “'Morreu o poeta longe do lar, cobre-o o pó 
de um país vizinho”. Este silêncio não deve causar-nos estranheza, pois a 
Bíblia nos ensina continuamente que o importante não é o homem, nem 
mesmo os melhores, mas Deus e a sua palavra. E essa palavra, transmitida 
pelo profeta, continuou germinando no Egito, em Judá e na Babilônia, 
crescendo e desenvolvendo-se até formar o livro de Jeremias.

4.2. A m en sag em

Se quiséssemos resumir em uma única palavra a mensagem dele, 
deveríamos falar de conversão. Jeremias, seguindo Oséias, concebe as 
relações entre Deus e o povo em chave matrimonial. O povo, como uma 
mulher infiel, abandonou a Deus; por isso deve converter-se, voltar. Entrou 
por um mau caminho e deve seguir o caminho que leva ao Senhor. É certo 
que Jeremias não usou esta imagem em anos posteriores, mas o conteúdo 
da mesma continuou vivo na mensagem dele.

38. Cf. 38 .28b-39,14, texto cheio de acréscimos; o  que é original parece limitar-se a 38.28b; 39.3.14.
39. Todos estes acontecimentos estão narrados em 40,7-44, 30. Só uma vez a ordem cronológica falha:

41,1-3 deve ser lido depois de 42,1-18.



Para Jeremias a conversão abrange aspectos muito distintos: cultuais, 
sociais, mudança de mentalidade e de atitude. Mas não devemos esquecer 
o mais duro deles, o que provocou maiores perseguições: o político. Aceitar 
o jugo de Nabucodonosor foi para o profeta o sinal mais evidente de volta 
ao Senhor e de reconhecimento da sua vontade.

Como em todos os profetas anteriores ao exílio, o chamado ã conversão, 
em Jeremias, vai associado ao anúncio do castigo no caso de o povo não 
mudar.

Há também um aspecto de esperança na mensagem de Jeremias? O 
relato da vocação, que o chama a “arrancar e destruir, edificar e plantar”, 
supõe um matiz positivo. O livro oferece passagens importantes para falar 
de uma “mudança de sorte”, de um futuro descendente de Davi que praticará 
o direito e a justiça (23,5-6), de uma nova aliança entre Deus e o povo 
(31,31-34). Este último oráculo bastaria para convertê-lo em um dos maiores 
pregoeiros da esperança. Todavia, existem sérias dúvidas sobre a autentici
dade destas passagens e não podemos utilizá-las para reconstruir com 
certeza a mensagem do profeta. De qualquer forma, penso que a ação 
simbólica da compra do terreno de seu primo Hanameel deixa margem clara 
à esperança40. Isto não é muito. Mas significa bastante, em uma época tão 
dura, na qual a promessa máxima que Jeremias pode fazer a seus amigos 
é que “salvarão sua vida como um despojo”41.

Sobre a atividade literária de Jeremias, veja-se o que foi dito no capítulo 8.

5. Profetas anônimos e redatores

Falsearíamos a imagem do movimento profético durante o século VII 
se a limitássemos aos três nomes citados. Nestes anos, talvez especialmente 
durante o reinado de Josias, houve personagens anônimos, obreiros incan
sáveis e inclusive grandes criadores, aos quais devemos um avanço notável 
na redação dos livros proféticos.

O que passaremos a dizer está sujeito a muitas hipóteses. Mas é prefe
rível equivocar-se em pontos concretos, a ignorar um tema de tanto interesse. 
Não pretendo oferecer um catálogo exaustivo -  coisa impossível - ,  mas 
algumas idéias sugeridas pelos comentaristas recentes.

40 . Veja-se o que foi dito no cap. 7 supra sobre este texto e  sobre a posiçüo contrária de Wanke.
41 . É o que ele comunica a Kbed-Melec (39.16-18) e a Haruc (cap. 45).



5.1. A época de Josias

É neste momento, destinado à cerimônia de entronização do monarca, 
que bastantes autores situam a redação de Is 8,23-9,6, que acabará sendo 
um grande texto messiânico. Seu anúncio de libertação, de fim da guerra e 
da opressão, sua esperança de reinado na paz e na justiça em clima de paz 
e de justiça, encaixam muito bem neste período. Talvez seja neste momento 
que o “Memorial da guerra siro-efraimita” deixado por Isaías adquire um 
colorido novo, exaltando a figura do Emanuel, que poderíamos identificar 
com Josias.

Em relação com as ânsias de reunificação das tribos do norte com as 
do sul (tema que já tratamos a propósito da época e de Jeremias), entende-se 
muito bem Os 2,1-3.

Para que se perceba o terreno movediço que estamos pisando neste 
caso, ofereço o ponto de vista de Fohrer42. Ele divide a obra dos profetas 
anônimos durante o século VII em quatro itens:

a) oráculos sobre o antigo Reino de Israel (Am 5,26-27); b) denúncia da 
desobediência e dos pecados de Judá e Jerusalém (Jr 2,29-30; 7,24-28; Is 
17,9-11; Jr 2,19-22; 3,2-5; 2,33-37; 5,26-29; 8,8-9; Sf 3,1-5); c) anúncio do 
castigo (Jr 6,16-19; 7,23-25; 2,14-17; 4,9-12.27-28; 5,10-11.12-17; 6,1-9.12; 
7,29-8,3; 8,13-17; 10,17-21; 13,20-22; 15,3-4; 18,12-17; 21,13-14); d) sobre a 
dinastia davídica (Jr 21,11-12; 22,11-12).

5.2. O livro de Amós

Coote acredita ser no século VII que se acrescentam alguns oráculos 
contra países estrangeiros (Damasco, Filistéia, Amon e Moab) e outros textos 
(2,8-12; 3,1-8; 3,13-15; 4,4-13; 5,4-15; 5,21-27; 6,8-14), as quatro primeiras 
visões e o relato biográfico sobre o confronto de Amós com Amasias 
(7,1-8,3). O livro fica estruturado em três partes: 1) cinco oráculos que 
advertem a partir de Jerusalém (1,3-3,8); 2) cinco grupos de oráculos contra 
Betei (3,9-6,14); 3) cinco visões ameaçadoras em Betei (7,1-9,6). Ao mesmo 
tempo, modifica-se a mensagem dos oráculos autênticos de Amós (estágio 
A). Enquanto que Amós falava a um público concreto, o estágio B se dirige 
a um auditório geral; enquanto que A anunciava o exílio e a morte para a 
classe dominante, B elabora em formas distintas a possibilidade de salvar-se 
mediante a prática da justiça; enquanto A se expressa de maneira direta e

42 . G. Fohrer, Die Propbeten des Allen Testaments. 2. D ie Propbeten des 7. Ja b rh u n d en s  {G ulcrsioh  1974).



irônica, B mantém uma cuidadosa ambigüidade; os oráculos de A eram 
autônomos, ao passo que em B o sentido depende com freqüência da 
justaposição ou colocação dentro de um conjunto mais vasto; em contraste 
com A, B oferece um futuro aberto e, ironicamente, uma crise virtualmente 
perpétua.

Nào creio que muitos autores concordem em negar a Amós a paterni
dade de todos os oráculos contra as nações, ou de textos capitais como
5,4-15; 5,21-24; 6,8-14 ou das quatro primeiras visões. Mas todos admitiriam 
certos retoques e acréscimos nessa época.

5 3- O livro de Oséias

Neste caso pisamos em terreno mais firme. O livro de Oséias revela 
claros vestígios de redação judaica. Já no capítulo primeiro, ao falar do nome 
da filha (Lo-Rubam ab  -  aquela de que nào terei mais piedade), acrescenta 
uma glosa: “Mas de Judá me compadecerei e o salvarei, porque sou o 
Senhor, seu Deus. Não o salvarei com arco, nem espada, nem batalhas, nem 
cavalos, nem cavaleiros” (1,7). Esta frase nào encaixa no texto original e 
dificilmente é imaginável em um profeta do norte.

No capítulo 3 também temos um versículo de origem judaica, que fala 
da volta dos israelitas “ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei" (3,5). É difícil 
datar este texto, mas talvez devamos atribuí-lo à época de Josias, como 
propaganda religiosa em favor da reunião do norte e do sul. Refletiria uma 
mentalidade semelhante à que acima observamos na pregação da primeira 
etapa de Jeremias. Outros indícios de redação judaica talvez se encontrem 
em 4,5 e 12,1.

5.4. O livro de Isaías

Como vimos no capítulo 8, Barth43 e Vermeylen aceitam uma profunda 
reelaboraçào ou edição das antigas coleções isaianas em tempos de Josias. 
Contudo, Wildberger pensa que os retoques não foram particularmente 
notáveis, se bem que admita alguns.

Sem dúvida, o que dissemos é pouco. Mas é suficiente para notar que 
a mensagem dos profetas era relida e reinterpretada em séculos posteriores.

43 . H. Banh, D ieJesaja-W orte in d er Jo s iaze il, WMANT 48 (Neukirchen 1977).



“JUNTO AOS CANAIS DA BABILÔNIA”

No capítulo anterior omiti deliberadamente um nome importante: 
Ezequiel. É contemporâneo de Jeremias -  provavelmente muito mais jovem 
que ele mas a sua atividade profética se desenvolve totalmente na 
Babilônia1. Viverá os mesmos acontecimentos (últimos anos da monarquia 
judaica), mas de longe e com uma perspectiva diferente. Por outro lado, a 
mensagem dele tem duas partes nitidamente diferenciadas, divididas pelo 
marco da queda de Jerusalém. É preferível tratar tudo o que se refere a ele 
aqui. Este capítulo também nos porá em contacto com o Dêutero-Isaías e 
outros profetas anônimos.

1. A época

Comecemos recordando alguns dados do capítulo anterior. Em 609, ao 
morrer Josias na batalha de Meguido, termina o último momento de 
esplendor do reino de Judá. Joaquim, que subira ao trono em 609 por 
decisão do faraó Necao, teve de submeter-se à Babilônia por volta do ano 
603; porém mais tarde deixou de pagar tributo, o que provocou um primeiro 
cerco de Jerusalém e a deportação de um grupo importante de judeus no 
ano 597. Entre eles parte para a Babilônia um rapaz que pouco depois 
receberá a vocação profética: Ezequiel. Jeconias, cujo reinado dura somente 
três meses, também parte para o exílio.

1. Sobre esta complexa questão, veja-se o que digo mais adiante.



Para substituí-lo, Nabucodonosor nomeia rei a Matanias, mudando-lhe 
o nome para Sedecias (597-586). Durante nove anos este se mantém calmo, 
pagando tributo. Só em 594 haverá um momento de tensão; aproveitando 
talvez certas revoltas internas em Babilônia, reúnem-se em Jerusalém 
representantes de Edom, Moab, Amon, Tiro e Sidônia; parece chegado o 
momento da independência. Todavia, a revolta não acontece nesta ocasião. 
Ela ocorrerá em 588. Nabucodonosor responde de imediato fazendo o cerco 
de Jerusalém; depois de um ano e meio de assédio, forçada pela fome, a 
capital se rende em 19 de julho de 586. Um mês depois acontecerá o 
incêndio do templo, do palácio real e das casas; os babilônios saqueiam os 
tesouros, derrubam as muralhas e deportam um novo contingente de judeus 
(cf. 2Rs 25).

Este grupo de exilados engrossa as filas dos que haviam partido para 
Babilônia em 597. Perderam tudo: a terra prometida, a cidade santa, o 
templo, a independência. Nem sequer sobra-lhes a esperança da volta ou 
a segurança de serem o povo eleito e amado por Deus. Entretanto, esta 
época do exílio será uma das mais criativas da história de Israel: uma 
“semeadura entre lágrimas” que produz “uma colheita entre cantares" (SI 
126,5). Ezequiel será um dos protagonistas mais ativos destes anos, refle
tindo através da sua mensagem a iminência da catástrofe e a esperança da 
restauração.

2. Ezequiel

Há vinte e cinco séculos atrás, um judeu se tornou célebre entre seus 
compatriotas desterrados à Babilônia. A gente acorria em tropel para ouvir 
esse “copleiro de canções de amor”, de “bela voz e bom tocador” (Ez 33,32). 
Há poucos anos atrás, Ezequiel estava na moda, por motivos diversos: 
psiquiatras e psicanalistas consideravam-no uma personalidade doentia, 
digna de estudo. Quando os médicos deixaram Ezequiel em paz, os 
estudiosos de discos voadores começaram a vê-lo como um dos poucos 
seres privilegiados que conseguiram contemplá-los na Antiguidade; um 
programa norte-americano chegou até a apresentar o OVNI visto pelo 
profeta.

Apesar disso, este personagem que não perdeu atualidade -  embora 
por motivos tão superficiais -  é um dos mais misteriosos do Antigo 
Testamento. Até a época e o lugar de sua atividade têm sido objeto de 
discussão, a despeito dos dados tão explícitos do livro sobre estas questões. 
Começaremos tratando estes pontos, antes de introduzir-nos na personali
dade e na vida do profeta.



O livro de Ezequiel começa com uma data enigmática, ainda não es
clarecida pelos comentaristas: no ano trinta (Ez 1,1), que o versículo 
subseqüente identifica com o quinto da deportação de Jeconias, isto é, com 
o ano 593/2 aC. Os dados que o livro oferece em outras passagens fazem 
o cômputo a partir deste mesmo acontecimento, datando diferentes oráculos 
nos anos sexto (8,1), sétimo (20,1), nono (24,1), décimo (29,1), undécimo 
(26,1; 30,20; 31,1), vigésimo-quinto (40,1) e vigésimo-sétimo (29,17). Por 
conseguinte, as datas do livro referem-se a um período compreendido entre 
os anos 592 e 571 aC. Dos livros proféticos, só Ageu e Zacarias fornecem 
dados tão minuciosos como o de Ezequiel.

Durante séculos, ninguém pôs em dúvida o valor destas datas. Quando 
Zunz, em 1832, situou estes oráculos durante o período persa, exatamente 
entre os anos 440-400 aC, não encontrou eco algum. O mesmo aconteceu 
a Seinecke, o qual em 1876 considerava o livro de Ezequiel um pseudo-epí- 
grafo escrito em 163 aC.

Contudo, a opinião tradicional viu-se atacada de modo cada vez mais 
intenso e freqüente. Entre as teorias mais revolucionárias encontra-se as de 
J. Smith e C.C. Torrey. O primeiro2 considera Ezequiel um profeta israelita 
(não judeu) nascido no século VIII; deportado pelos assírios no ano 734, 
voltou à Palestina em 691 (no ano trinta da queda de Samaria) para instruir 
o povo; por conseguinte, este profeta atuou um século antes do que está 
indicado no livro. Um redator posterior é o responsável por Ezequiel apa
recer agora como um profeta judeu do exílio babilônico3.

Quanto a Torrey'*, nega a existência de Ezequiel; o livro é um pseudo- 
epígrafo escrito por volta de 240 aC; na sua primeira redação apresentava 
Ezequiel como um profeta que atuava no tempo de Manassés (primeira 
metade do século VII), condenando o sincretismo e a idolatria. Mais tarde,

2. J. Smith. Tbe B<x>k o f  tbe Prophet E zekiel (Londres 1931).
3. Os argumentos de Smith para justificar a pretensa origem norte-israelita de Kzequiel sào os seguintes: 

a) O termo “Casa de Israel", tão freqüente no livro, refere-se ao Reino Norte, e nào a Judá: b) as 
idolatrias descritas no cap. 6  sào características do norte; c) os oráculos contra os falsos profetas de 
Ez 13 aplicam-se melhor a Israel do que a Judá; d) a imagem da vinha em Ez 15 foi também usada 
por profetas do norte; e) no cap. 23, os pecados de Judá sào piores do que os de Israel. É fácil notar 
a fraqueza dos argumentos.

4 . C.C. Torrey, P seudo-Ezekiel a n d  the O riginal Propbecy  (New Haven 1930).



pelo ano de 200, esta obra sofreu uma profunda reelaboração e adquiriu a 
ambientação babilônica que tem atualmente5.

Entre estas duas posições extremas existem outras que não há necessi
dade de detalhar6. Todas elas baseiam-se em uma desconfiança radical e 
injustificada em relação às numerosas datas do livro, ou em pressupostos 
que, com o correr dos anos, se demonstraram totalmente falsos. Pensamos 
que a atividade profética de Ezequiel se deu entre os anos 592-571, como 
mantêm numerosos comentaristas recentes7.

2.2. Lugar da sua atividade

Segundo a opinião tradicional, Ezequiel partiu para o exílio no ano de 
597; lá recebeu a vocação, e entre os exilados exerceu o seu ministério. É 
o que se deduz de uma leitura rápida do livro. A vocação acontece “achan
do-me eu entre os exilados” (1,2), “em terra dos caldeus”, junto ao rio Cobar
(1,3); depois da visão do templo profanado, o espírito o devolve “ao exílio 
de Babilônia” (11,24), e fala com os exilados (11,25).

Todavia, constatamos que a maioria dos oráculos se dirige nos capítulos 
1-24 contra Judá e Jerusalém; o profeta conhece perfeitamente a situação 
religiosa, as intrigas políticas da capital; parece preocupado exclusivamente 
com os problemas desta, silenciando por completo sobre o rei Jeconias, 
desterrado em Babilônia, e sobre os problemas dos exilados. Esta aparente 
contradição fez com que se propusessem diversas teorias sobre o lugar de 
atividade de Ezequiel:

5. Torrey baseia-se no falo <Je a tradição rabínica contida em Baba Hathra 14b. 15a atribuir o livro de 
Kzequiel aos homens da Grande Sinagoga. Além disso, aduz os seguintes argumentos para uma data 
tardia: o sincretismo descrito pelo livro de Kzequiel nào é compatível com a época de finais do século 
VII e  inícios do VI, já que a reforma de Josias teve pleno êxito; a menção de Paras (Pérsia) em 27,10; 
38.5 é impossível nesta época; também os aramaísmos sugerem uma data tardia, e também as 
afinidades com a Lei de Santidade (H) e com as demais obras sacerdotais (P). Estes e outros argumentos 
de Torrey foram caindo por ten-a pouco a pouco, após um estudo mais minucioso. Paras, por exemplo, 
é mencionado em documentos de 592 aC. Por outro lado, Torrey parte da suposição de que o ataque 
babilônia) e a deportação de 586 não tiveram importância; mas a arqueologia demonstrou a sua 
extrema relevância.

6. Winckel situava a atividade de Ezequiel entre 539-515; Messel data estes oráculos por volta de 400 
aC, e  a tarefa do redator em 350 aproximadamente. Sobre estas e  outras opiniões, cf. Robert-Eeuillet. 
Introducción  a  la  Biblia, I, 492s; O. Kissfeldt, Introductkm  to the Old Testament, 367-72; W. Zimmerli; 
BK XIII/1. 4.12.

7 . Por exemplo, para só citar autores posteriores a 1950; Lods. Howie, Fohrer, Eichrodt, Rowley, Gelin, 
Wevers, Zimmerli, Testa, Lang. Seitz, etc.



-  Segundo V. Herntrich, Ezequiel foi um profeta jerosolimitano; em 
Jerusalém desempenhou seu ministério e lá ocorreu a redação básica dos 
capítulos 1-39, reelaborados mais tarde em Babilônia (por volta de 573), 
onde se acrescentaram os capítulos 40-488.

-  Outros defendem a teoria de um duplo lugar de atividade, embora 
com matizes bem diversos. Segundo Oesterley-Robinson, Ezequiel atuou na 
capital judaica desde 602 até 598; em seguida foi deportado e prosseguiu 
sua atividade no exílio. Van der Born também defende um ministério 
palestinense e outro babilônico, embora coloque a divisão entre os dois 
períodos no ano de 586. Segundo Matthews, o profeta, depois de pregar na 
Palestina, continuou fazendo isto em um lugar difícil de identificar (Fenícia, 
norte de Israel ou até Egito).

-  Muito sucesso obteve a teoria do tríplice ministério, proposta por 
Bertholet. Segundo este autor, Ezequiel recebeu em 593/2 uma primeira 
vocação em Jerusalém (2,3-3,9); aí pregou até 586. Durante o saque 
abandonou ostensivamente a cidade (12,1-20) e estabeleceu-se em uma 
aldeia de Judá. Mais tarde partiu para a Babilônia, onde em 585 recebeu 
uma segunda vocação (1,4—2,2)9.

A teoria do tríplice lugar de atividade apresenta-se com matizes diferen
tes em O.R. Fischer. Segundo ele, Ezequiel foi deportado em 598. Depois 
de ser chamado por Deus em 593, voltou a Jerusalém e permaneceu ali até 
a queda da capital, voltando em seguida à Babilônia.

Contudo, a opinião predominante continua sendo a mais concorde com 
os dados do livro. Ezequiel, desterrado com Jeconias em 597, foi vocacio
nado por Deus no exílio, e em meio aos exilados desenvolveu toda a sua 
atividade profética. Nào há dados sobre uma volta dele a Jerusalém. 
Conforme veremos mais adiante, tem pleno sentido Ezequiel preocupar-se 
com a problemática de Judá em Jerusalém e falar dela aos desterrados. E 
não é estranho que conhecesse a situação religiosa e política, já que os 
contactos com a Palestina devem ter sido mais freqüentes do que pensamos 
(cf. Jr 29; 51,59s).lü

8. V. Herntrich. E zechielprohlem e, BZAW 61 (Berlin 1933). Ksta opiniào é  seguida por Harford. Berry. 
Brownlee. Hyait.

9 . Ksta opiniào influiu em autores como Auvray. Dumeste, Spiegel, Noth, Steinmann. Irwin, etc.
10. A teoria de um só lugar de ministério é defendida por Kohrer. Kichrodt. Wevers, Howie. Albright. 

Cooke. Kittel, Lods, Eissfeldt, Ziegler, Rowley, Gelin. Testa. Zimmerli, etc.



Da vida pessoal de Ezequiel conhecemos poucos dados. Sabemos que 
era filho de um sacerdote chamado Buzi. Provavelmente ele mesmo foi 
sacerdote, como sugere a sua linguagem, seu conhecimento da legislação 
sacral e seu interesse pelo templo. De qualquer forma, ao ser desterrado 
longe de Jerusalém, não pôde exercer seu ministério de sacerdote.

Desconhecemos que idade tinha ao ser deportado. Segundo Flávio 
Josefo11, ainda era um menino; neste caso deve ter nascido entre 610 e 605. 
Mas nào temos nenhuma certeza. Outros autores (Orígenes, Efrém, Schedl, 
Testa) pensam que o ano trinta de 1,1 se refere à idade do profeta; se isto 
for certo, teria nascido em 622, quando se deu a descoberta do Livro da Lei 
no templo. Se dermos crédito aos dados do livro, é certo que foi deportado 
a Tel Abib, junto ao rio cobar, provavelmente peno de Nipur. Sabemos 
também que era casado (nào há notícias de que tivesse filhos) e que 
enviuvou pouco antes da queda de Jerusalém.

Face a esta escassez de dados biográficos, estranha a abundância de 
indicações sobre a personalidade do profeta. Tem freqüentes visões (1,1-3,15; 
3,l6a.22s; 8-11; 37,1-14; 40-48), nas quais atua e participa. Mais do que 
qualquer outro profeta, realiza ações simbólicas e mímicas (bater palmas, 
patear com os pés). É propenso ao abatimento, emlx>ra outras vezes se mostre 
quase insensível. Durante um período relativamente longo perde a fala.

Tudo isto levou a considerar Ezequiel uma personalidade doentia. 
Klostermann12 estima que os capítulos 3-24 são o diário de um doente, 
seguido da cura dele nos cap. 33-48. Segundo este autor, já o relato da 
vocação dele revela aspectos doentios (devorar o rolo); em seguida, nào 
consegue falar durante sete dias; a visão de 3,22s indica-lhe que seu lugar 
de atividade será o leito de enfermo; durante 390 dias (4,4) sofre uma 
hemiplegia do lado direito, seguida de 40 dias de anestesia do lado 
esquerdo. Faz parte do quadro clínico também o bater palmas (6,11; 21,9) 
e o patear com os pés (6,11). A morte da esposa fá-lo perder a fala por 
completo. Em resumo, segundo Klostermann, trata-se de uma catalepsia. 
Anos mais tarde, Karl Jaspers diagnosticou Ezequiel como uma personali
dade esquizofrênica13.

11. AM., X. 98.
12. Ezechiel Ein Beitrag zu hesserer Würdigutig seiner Person und seiner Scbrift: ThStKr 50 (1877) 

391-493.
13. Oer Prophet Ezechiel. Eine palbograpbiscbe Studie. em. Arbeiten zur Psycbiatrie. ,\eim>h>gie und 

ihren Grenzgebieten. Ks. K. Sdincidcr (1947) 77-85.



Os estudos deste tipo cometem dois erros fundamentais: o primeiro, 
interpretar certos dados ao pé da letra; o segundo, nào contar com a 
existência de acréscimos posteriores ao profeta, que nào servem para 
conhecer a personalidade dele. Por exemplo, 4,4-8 sofreu tais retoques e 
acréscimos que não podemos basear nesta passagem uma possível hemi- 
plegia ou anestesia. Parece certo, sim, que Ezequiel tinha uma sensibilidade 
especial, mais fina e aguda que a de outros profetas14.

2.4. Atividade profética de Ezequiel

Não é fácil decidir se a atividade profética de Ezequiel deve ser dividida 
em dois ou em três períodos. A maior parte dos comentaristas inclina-se a 
assinalar duas etapas: uma de condenação e outra de salvação. Fohrer 
propõe três: condenação, salvação condicionada, salvação incondicional. 
Em todo caso, numa coisa todos coincidem: a queda de Jerusalém marca 
um rumo novo na pregação do profeta. De acordo com isto, dividiremos a 
exposição em duas partes: antes e depois de 586.

a )  Do desterro até à  qu eda  d e  Jerusalém  (597-586)

Nada sabemos da vida do profeta nos primeiros anos desta época. Mas 
convém recordar o que acontece na Babilônia. Em 596, Nabucodonosor 
tem de lutar contra um rei desconhecido, talvez o de Elam15; e um ano 
depois, desde dezembro de 595 até janeiro de 594, enfrenta uma revolta 
interna, devendo matar “muitos do seu próprio exército”16. Ao que parece, 
restabeleceu prontamente a ordem, já que nesse mesmo ano foi pessoal
mente à Síria para receber o tributo dos reis vassalos. Dos anos seguintes 
nào sabemos nada.

Mas este pouco que sabemos é muito interessante para compreender a 
mentalidade dos desterrados. As ameaças externas e as revoltas internas 
fomentam neles a esperança de que o castigo mandado por Deus seja 
passageiro; pensam que o rei Jeconias será libertado prontamente e que 
todos voltarão à Palestina. O que menos podem imaginar é a destruição de 
Jerusalém e o aumento do número de exilados.

14. Sobre o tema, veja-se: E.E. Broome, Ezekiels Abnorm al Personatity: JHL 65 (1946) 277-92; K. van 
Nuys, Evaluating the Patbological in Prophetic Experience (Particularly in Ezekiel): JBR 21 (1953) 
244-51; N.H. Cassen, Ezekiels Psychotic Personality. Reservatiotis on the Use o f  tbe Cottcb f o r  Biblical 
Personalities, em: Tbe Word in tbe World. Fs. F.L. Moriarty (Cambridge 1973) 59-70.

15. Cf. D.J. Wiseman, Cbronicles o f  the Chaltiean Kings (Londres 1956) 36.
16. Op. cit., 73, linhas 21-22.



Já o profeta Jeremias tinha-se encarregado de dissipar estas ilusões em 
uma carta aos desterrados: “Construí casas e habitai-as, plantai hortas e 
comei seus frutos. Casai-vos e gerai filhos e filhas... Buscai a prosperidade 
do país para o qual vos deportei e orai por ele, porque a prosperidade dele 
será a vossa” (Jr 29,5-7). Mas o povo, alentado pelos falsos profetas, nega-se 
a admitir isto.

Deus, então, escolhe entre os desterrados um deles para transmitir a 
própria mensagem. A vocação de Ezequiel (1,1-3.15) acontece em 59317; o 
texto, eivado de acréscimos posteriores, descreve o encontro do profeta 
com a glória de Deus. A partir de então, Ezequiel terá de falar a um povo 
rebelde e transmitir-lhe uma mensagem dura e desagradável. Mas o con
teúdo desta missão não é detalhado. Só sabemos que em seguida perma
neceu sete dias abatido em meio a seus compatriotas (3,15)18

Os capítulos 4-7 nos revelam o conteúdo da mensagem. Embora não 
consigamos datá-los com segurança, é provável que recolham a primeira 
pregação do profeta. Em 4-5 temos três ações simbólicas, com a interpre
tação das mesmas: o cerco (4,1-2), a fome (4,9a.10-11), a morte e deportação 
(5,1-2). No final fornece-se a chave: “trata-se de Jerusalém” (5,5s). Face ao 
otimismo e à esperança dos deportados, Ezequiel anuncia a catástrofe. Mas 
nào é só a capital que se verá afetada; também os montes de Israel sofrerào 
as conseqüências (cap. 6). Recolhendo o célebre tema do “dia do Senhor”, 
proclama a toda a terra prometida a chegada do fim (cap. 7).

Por que esta mensagem de condenação? Se nos limitarmos ao possível 
texto original19 os motivos não ficam muito claros. Fala-se em linhas gerais 
de “rebelião contra as leis e mandamentos do Senhor” (5,9), de ídolos (6,4), 
de insolência e maldade (7,10s). Os capítulos 8-11 concretizam um pouco 
mais as causas do castigo.

Este bloco é datado um ano depois do chamamento profético, em 592 
(cf. 8,1). De novo a mão do Senhor baixa sobre o profeta, e ele tem uma 
visão. O espírito o transporta em êxtase a Jerusalém, e um personagem 
misterioso lhe dá a conhecer os diversos pecados que se cometem na capital:

17. Sigo Zimmerli. que a data exatamente em 31 de julho de 593- Schedl a data em 21 de julho de 592.
18. Os versículos 3.16-27 parecem acrescentados ao relato para completar a apresentaçüo de Kzequiel 

como profeta, que atua como uma sentinela (3,16-21). O anúncio da imobilidade e da mudez 
pertencem provavelmente a uma etapa posterior da vida dele.

19. Segundo Zimmerli, o original no cap. 6 seriam os vers. 2-5.7b.ll-13a. No cap. 7 é mais difícil indicar 
o  original; pode-se ver a reconstrução de Zimmerli em BK XIII/1, 174.



a idolatria adquire as formas mais diversas (c. 8), enquanto que as injustiças 
e crimes inundam o país (9,9).

Mas Ezequiel não se preocupa somente com o estado atual do povo. 
Sob a influência de Oséias e Jeremias, toda a história passada surge diante 
dos olhos dele cheia de pecado. É o que demonstra o episódio do cap. 20, 
datado um ano mais tarde (591). Os anciões acodem a consultá-lo, pro
vavelmente sobre a duração do exílio. A reação imediata de Deus é não 
deixar-se consultar (20,3), e no final manterá esta postura (20,31). Mas o 
interessante é observar que neste caso o profeta não denuncia pecados 
presentes, mas “as abominaçòes de seus pais” (v. 4). Em quatro etapas, que 
abarcam desde o Egito até à terra prometida, são contrapostos os benefícios 
de Deus (libertação, lei, sábado, terra) e a rebeldia contínua dos israelitas. 
Toda a história de Israel é uma história de pecado, que provoca o castigo 
inevitável.

Neste contexto é preciso considerar dois outros capítulos dos mais 
célebres do livro (16 e 23); também neles a vista volta-se para trás, parte-se 
das origens e se denuncia o esquecimento contínuo de Deus, que ensejou 
a prostituição com egípcios, assírios e babilônios. Alude-se com isto às 
alianças feitas por Israel e Judá com as grandes potências da época; tais 
pactos supõem uma desconfiança em Deus, uma busca de segurança no 
terreno, ofender o esposo e entregar-se aos amantes20.

Pouco a pouco Ezequiel vai desenvolvendo a sua mensagem. Às vezes, 
através de ações simbólicas e pantomimas; outras, com parábolas e imagens; 
outras, com exposições mais teóricas e cansativas. Mas tudo gira em volta 
do mesmo tema: o castigo de Judá e de Jerusalém, justificado com um 
espectro cada vez mais amplo de acusações: sincretismo, injustiças, alianças 
com estrangeiros.

Mas também os contemporâneos do profeta têm algo a dizer. O livro 
transmite com freqüência as intervenções deles. Todas elas pretendendo a 
mesma coisa: escapar à palavra de Deus, anulá-la. Não desejam devorar o 
volume cheio de elegias, lamentações e ais. Recusam-no com meios muito 
diversos.

Uma primeira forma de anular a palavra de Deus é a  burla-, “passam 
dias e mais dias, e não se cumpre a visão” (12,22); “as visões dele são para 
tempos distantes, ele profetiza para longo prazo” (12,27).

20. Veja-se uma exposição do tema em J.L. Sicre, Los dioses olvidados, 72-80.



O segundo é a  m entira, pecado de falsos profetas (13,1-16) e de 
profetisas (13,17-23), que anunciam paz quando paz não existe (13,10) e 
apoiam o malvado para que nào se converta (13,22). À palavra profética 
opõem suas próprias fantasias, seus oráculos falsos. O cap. 13, fundamental 
para este tema, não concretiza mais; a controvérsia contemporânea entre 
Jeremias e Ananias (Jr 28) ilumina muito a situação.

O terceiro modo de anular a palavra de Deus é o saudosismo, o apego 
a tradições e realidades sagradas, que impede de aceitar a palavra presente 
de Deus. Neste sentido parece orientar-se 14,1-8. Alguns anciões de Israel 
recordam seus ídolos e imaginam algo que os faz cair em pecado (14,3). 
Estes ídolos não podem ser deuses cananeus nem babilônicos; tal interpre
tação iria contra o texto, que apresenta os anciões como simpatizantes do 
profeta e desejosos de conhecer a vontade de Deus. Neste caso, os ídolos 
só podem ser Jerusalém, o templo, a terra prometida. E “os fazem cair em 
pecado”, por impedi-los de aceitar a vontade de Deus.

Um quarto modo é a  intercessão. Ezequiel anuncia a queda de Jerusa
lém. Não bastarão dez pessoas honradas para salvá-la? É mais grave a 
situação do que no caso de Sodoma (Gn 18)? Efetivamente. Ainda que se 
encontrassem em Jerusalém Noé, Daniel e Jó, “juro que não salvarão seus 
filhos nem suas filhas; só eles se salvarão e o país ficará devastado” (cf.
14,12-21).

Assim, passo a passo, Ezequiel mantém a sua mensagem de castigo e 
derrota as objeções de seus contemporâneos. Nada pode salvar Jerusalém.

Nào sabemos com exatidão que outras intervenções do profeta pode
mos datar entre os anos 591 e 589- Aliás, nào importa excessivamente a 
datação precisa. Durante o ano de 588, quando ocorre a rebelião, Ezequiel 
intervém. Na alegoria da águia e do cedro (17,1-10) denuncia a política 
errada de Sedecias, que o faz inclinar-se para o Egito. A ação simbólica dos 
dois caminhos (21,23-32) proclama a decisão de Nabucodonosor de fazer 
o cerco de Jerusalém. E a parábola da panela, proposta no mesmo dia em 
que começa o ataque (24,l-5.9-10a), anuncia o fim da cidade sanguinária. 
O tema das injustiças parece adquirir seu desenvolvimento máximo nestes 
momentos finais (22,1-16.17-22).

No ano de 587, de janeiro a junho, Ezequiel pronuncia três oráculos 
contra o Egito (29,l-6a; 30,20-26; 31.1-8)21. O primeiro e o terceiro ressaltam

21. Segundo Zimmerli, no cap. 29. a data do vers. 1 se refere somente a l-6a. O resto foi acrescentado 
mais tarde, em diversas etapas.



o orgulho desta potência; o segundo fala da derrota dela. Ezequiel, inimigo 
da rebelião, como Jeremias, condena o Egito por tê-la fomentado e apoiado. 
Este tema só aparece explicitamente em 29,6b-7, sublinhando além disso a 
traição. Mas este parece ser o único motivo para Ezequiel pronunciar estes 
oráculos durante o cerco de Jerusalém.

O profeta encerra este período de atividade com a ação simbólica mais 
trágica (24,15-24): repentinamente vai morrer sua esposa; mas nào pode 
chorar nem entrar em luto, terá que afligir-se em silêncio. Da mesma forma 
que os israelitas quando perderem seu santuário. Por último, no dia da 
queda de Jerusalém (19 de julho de 586), Ezequiel ficará mudo e imóvel 
(3,25-26) até um fugitivo comunicar-lhe a notícia (24,26-27). Isto acontecerá 
em 5 de janeiro de 585; recobra então a fala (33,21-22).

A primeira época de atividade começa e termina, pois, com uma etapa 
de silêncio. No início, como demonstração de abatimento pela missão que 
deverá realizar; no final, porque a dureza dos seus contemporâneos torna 
inútil a acusação. É assombrosa a diversidade de meios empregados por 
Ezequiel para comunicar a sua mensagem: ações simbólicas, pantomimas, 
alegorias, parábolas, enigmas. Que pretendia ele com tudo isso? Segundo 
muitos comentaristas, anunciar a queda inevitável de Jerusalém, eliminar 
entre os exilados as falsas esperanças. Bernhard Lang propôs outra inter
pretação mais política: Ezequiel tenta fazer com que Sedecias nào se rebele 
contra Nabucodonosor22. À distância, lá da Babilônia, executa a mesma 
tarefa que Jeremias em Jerusalém. É difícil decidir-se por uma ou outra linha. 
O certo é que a pregaçào desta primeira época demonstrará que Deus agiu 
com justiça para com Jerusalém (14,23).

b) Depois da qu eda  d e  Jerusalém  (585-?)

Como assinalamos, em 5 de janeiro de 585, ao receber a notícia da 
destruição de Jerusalém, Ezequiel recupera a fala (33,21-22). Começa uma 
etapa totalmente nova. Mas devemos reconhecer, com Fohrer, que os textos 
posteriores a esta data apresentam matizes bem distintos: alguns falam de 
salvaçào incondicionada, outros a condicionam. É possível que se operasse 
no profeta certa evolução. O que não padece dúvida é a reação dele frente 
aos povos que colaboraram na destruição de Jerusalém: diversos oráculos 
do cap. 25 condenam a atitude de Amon, Moab, Edom e os filisteus; a estes 
poderíamos acrescentar o de Tiro em 26,1-6, embora a datação dele nào 
seja segura, e os do Egito no cap. 32, também eles datados dos inícios de 585.

22. Cf. B. Lan>>. Kein Aufstcmd in Jerusalem . P ie  Polilik des P ropbeten  Ezecbiel, SBB (Suttgart 197H).



Mais importante é focalizar o que Ezequiel deve comunicar aos dester
rados. O que eles pensam, sabemo-lo por um refrão muito repetido na 
época: “Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram 
embotados” (18,2). É uma justificação do passado; ao mesmo tempo, um 
protesto de inocência e uma censura velada a Deus. É justo o que aconteceu? 
Que direito é este em que justos têm de pagar por pecadores? Ezequiel não 
se deixa enganar. Para ele está claro que todos, pais e filhos, comeram uvas 
verdes e que todos se tornaram escória (22,18-22). Não obstante isso, como 
princípio válido em relação ao futuro, anuncia que doravante Deus julgará 
cada um segundo a sua conduta. Esta superação da mentalidade coletiva, 
caminhando para a responsabilidade individual, é um dos grandes progres
sos na história teológica de Israel (cap. 18 e 33,12-20).

Ao mesmo tempo, uma vez ocorrida a catástrofe, Ezequiel denuncia 
com maior clareza os responsáveis pela mesma. Em 22,23-31 aparecem 
cinco grupos principais (príncipes, sacerdotes, nobres, profetas, latifundiá
rios) que acumulavam crimes em Jerusalém. O cap. 34 responsabiliza os 
pastores (reis) e os poderosos pelas injustiças. Mas justamente este capítulo 
nos abre o caminho para uma visão nova. Depois de acusar os responsáveis 
pelo rebanho e os membros mais fortes, Deus anuncia que ele próprio 
apascentará suas ovelhas, as procurará seguindo o rastro delas (34,11-16).

E isto abrirá o caminho para um mundo novo. O cap. 36 fala da 
renovação da natureza. Os mesmos montes sobre os quais se abateu a 
espada e a destruição (cap. 6) ouvem agora uma palavra de consolo: “Vós, 
montes de Israel, lançareis copa e dareis fruto..., vão lavrar-vos e semear- 
vos”. O território inteiro recupera a sua antiga vida: “As cidades serão 
repovoadas e as ruínas reconstruídas, aumentarei a vossa população e o 
vosso gado e farei com que vos habitem como antigamente”. Mas o aspecto 
mais importante é a mudança interior do homem: “Derramarei sobre vós 
uma água pura que vos purificará... Dar-vos-ei um coração novo e vos 
infundirei um espírito novo; arrancarei da vossa carne o coração de pedra 
e vos darei um coração de carne” (36,25-28).

Todavia, o povo não está em situação de ouvir tais promessas. Só pensa: 
“Nossos ossos estão calcinados, nossa esperança está desfeita” (37,11). Mas 
este povo que se considera morto, sem futuro, ouve um conjuro que o 
devolve à vida (37,1-14). Nesta nova existência ficarão superadas as antigas 
tensões regionalistas; como indica a ação simbólica das duas varas (37,15- 
24a), “não voltarão a ser duas nações nem a desmembrar-se em duas 
monarquias”. Há, porém, algo mais importante: Deus fará então uma nova 
aliança e habitará permanentemente com o seu povo (37,26-27).

Com isto chegamos ao ponto culminante. O castigo mais duro que Deus 
podia infligir a Israel era a destruição do templo e o desaparecimento da



sua Glória. Assim dizia a visão de 8-11. Mas agora, quando tudo mudou, 
se construirá um novo templo (cap. 40-42), para o qual voltará a Glória do 
Senhor (43,1-5).

A passagem da condenação para a salvação encontra-se em todos os 
livros proféticos. Mas em Ezequiel ela é particularmente clara. A partir de 
agora, a profecia tomará um colorido mais consolador, como demonstram 
os exemplos do Dêutero-Isaías e dos profetas pós-exílicos. Continuarão a 
denunciar os pecados e a ameaçar com castigos. Em linhas gerais, porém, 
a profecia toma um rumo novo a partir da queda de Jerusalém.

3. Dêutero-Isaías (Is 40-55)

3  .1. A p e s so a

O Dêutero-Isaías, profeta anônimo do exílio, considerado por muitos 
como o maior profeta e o melhor poeta de Israel, não nos deixou um único 
dado sobre a sua vida. Apesar disso, alguns autores se empenharam em 
escrever a sua “biografia”. Muito se tem dito dele, e nada é totalmente 
seguro. Segundo alguns, nasceu em Babilônia e terminou ali a sua atividade 
profética; segundo outros, regressou a Jerusalém depois de 538 e lá 
continuou a sua pregação, recolhida atualmente nos cap. 56-66. Outros 
pensam que ele sempre viveu em Jerusalém (Seinecke) ou em Judá 
(Mowinckel); alguns até situaram a atividade dele na Fenícia (Duhm, 
Causse) ou no Egito (Ewald, Bunsen, Marti, Hõlscher). Afirmou-se que 
esteve na corte ou no acampamento de Ciro23, que foi o primeiro missio
nário, que morreu martirizado, que sofreu uma doença grave e repugnante.

Tudo isso, que não passa de mera conjectura, demonstra que a 
“biografia” nào deve ser o principal ponto de apoio para entender a obra 
do profeta. Nem sequer temos certeza do nome dele, embora alguns pensem 
que também ele se chamava Isaías2-*.

Ainda que nào exista unanimidade entre os comentaristas, a maioria 
aceita que este profeta atuou entre os desterrados da Babilônia na fase final 
do exílio. Baseando-nos na menção de Ciro, podemos datar o conteúdo

23. M. Haller, Die Kyros-Lieder des Deuterojesaja, cm Eucharisteion. Fs. H. Gunkel, I: FRLANT 36(1923) 
261-77; cf. p. 277.

24. A possibilidade já foi indicada por Doderlein, mas sem decidir-se claramente por ela. Kntre os autores 
posteriores podemos citar Cornill. Recentemente, Y.D. Bracli; cf. Y.T. Raday, Idenlily o f  lhe Second  
Isaiah According to Y.D. Brach. Heth Miqrá 52 (1972) 74-76.



destes capítulos entre o ano de 533, quando este começa suas campanhas 
triunfais, e o ano de 539, data da rendição da Babilônia25. Antes de aden- 
trar-nos na mensagem deste profeta, convém conhecer algo do momento 
histórico.

3-2. A époccC('

Os anos centrais do século VI aC caracterizam-se pela rápida decadência 
do império neobabilônico e pelo aparecimento de uma nova potência, a 
Pérsia. Esta mudança de circunstâncias atinge o seu ponto culminante no 
ano de 539, quando Ciro entra triunfalmente na Babilônia27.

A atividade do Dêutero-Isaías desenvolve-se nos anos anteriores a esta 
vitória. E é fácil imaginar a atitude dos desterrados durante os acontecimen
tos. A deportação de 597 nunca foi assimilada pelos judeus. Desde o pri
meiro momento esperaram a volta rápida à Palestina. Mas as ilusões caíram 
por terra em 586, quando um novo grupo de compatriotas foi transferido 
para “junto dos canais da Babilônia”. Algumas palavras do livro de Jeremias 
expressam perfeitamente os sentimentos de ódio que se foram aninhando 
neles (Jr 51,34-35). E, junto com o ódio, os desejos de vingança, a saudade 
da terra prometida, as ânsias de libertação. Estes sentimentos vão acompa
nhados também de uma crise de fé e de esperança. As palavras do povo: 
“minha sorte está oculta ao Senhor, meu Deus ignora a minha causa” (Is 
40,27), e as de Sião: “abandonou-me o Senhor, meu dono me esqueceu” (Is 
49,14), refletem a decepção de muitos contemporâneos do profeta.

E isto é particularmente grave porque os anos que seguem vão levantar 
um sério problema teológico. As notícias que chegam sobre as vitórias de 
Ciro fazem esperar uma pronta libertação. O profeta confirma isto. Mas, 
quando ela se realizar, a quem deveremos atribuí-la: a Javé, deus de um 
pequeno grupo de exilados, ou a Marduc, deus do novo império? Nesta 
densa problemática humana e religiosa encaixa-se a mensagem do Dêute- 
ro-Isaías.

25- J Begrich. Studien z i i  Deuterojesaja, BWANT 77 (Stuttgart 1938). acredita que a atividade do profeta 
começa em 553. e situa entre este ano de 547 os textos que refletem uma esperança escatolõgica; os 
que falam de uma mudança provocada pela atuação de Ciro são por ele datados depois de 547. A. 
Scheilx-r. Der Zeilpunkl des Aufiretem von Deuterojesaja: ZAW 84 (1972) 242-43, baseia-se em 40,2 
para colocar o começo da atividade dele em 547.

26. llm estudo pormenorizado destes anos encontra-se em S. Smilh, Isaiab. Cb. Xi-iV (Londres 1944) 
Part II: History of the years 556-539.

27. Temos duas versões bem distintas deste acontecimento: o "Cilindro de Ciro" apresenta-o como uma 
entrada triunfal, uma vez que os próprios babilônios desejam a vitória dele (cf. o texto em M. Garcia 
Cordero. B ib liay  legado d ei Antiguo Oriente, 544): no extremo oposto. Heródoto apresenta-o como 
uma autêntica batalha para conquistar a cidade (História, I. 188-191).



Os cap. 40-55 de Isaías são conhecidos como “livro da consolação”, 
devido às suas palavras iniciais: “consolai, consolai o meu povo, diz o 
Senhor”. Este título não é inadequado, pois o tema do consolo volta a ressoar 
ao longo da obra (40,27-31; 41,8-16; 43,1-7; 44,1-2, etc.), mostrando o amor 
e a preocupação de Deus pelo seu povo.

Em que consiste a consolação? O livro responde em duas etapas. Na 
primeira (cap. 40-48) nos diz que consiste na libertação do jugo babilônico 
e no regresso à terra prometida, uma espécie de segundo êxodo, semelhante 
ao primeiro, quando o povo saiu do Egito. A segunda parte (cap. 49-55) 
fala-nos da reconstrução e restauração de Jerusalém.

Na primeira etapa, a libertação está confiada a Ciro (41,1-5; 45,1-8;
48,12-15). O novo êxodo apresenta-se com milagres semelhantes ao antigo, 
embora seja mais grandioso, já que implica uma mudança total da natureza. 
Este tema do êxodo é enunciado já desde o princípio (40,3-5) e o milagre 
está centrado especialmente no aparecimento de água e de árvores no 
deserto (41,17-20; 43,19-21; 48,21).

Esta mensagem chocou-se com a falta de confiança do povo. É 
realmente Javé quem maneja os fios da história, ou os deuses pagãos? 
Deve-se atribuir a ele o aparecimento prodigioso e irresistível de Ciro? Nesta 
primeira parte, o Dêutero-Isaías trata detalhadamente deste problema e 
polemiza contra os deuses e ídolos pagãos, impotentes e ineficazes (40,12- 
26; 41,21-29; 44,5-20; 46,1-7).

Na segunda parte (cap. 49-55), ao falar da reconstrução e restauração 
de Sião, Jerusalém aparece como mulher e como cidade. Como mulher, 
queixa-se da falta de filhos; como cidade, das suas ruínas (cap. 54). Ambas 
as coisas serão superadas, graças ao sofrimento do Servo de Javé.

A partir de Duhm, tem-se dito com freqüência que os cantos do Servo 
(42,l-4[5-9); 49,1-6; 50,4-9(10-11]; 52,13-53,12) nào têm relação com o 
contexto. Isto me parece um grande erro28. Este personagem desempenha

28. Sobre a problemática dos Cantos do Servo de Javé, cf. Alonso ;  Sicre, Profetas, I, 272-75. lima crítica 
radical da teoria de Duhm encontra-se em T.N.D. Mettinger, Die Ebed-Jabwe-Lieder. Ein fraguiirdiges 
Axiom: ASTI 11 (1977/78) 68-76 e  em sua obra posterior, A Farewell to tbe Servanl Songs. A Criticai 
Examination o f  an  Exegetical Axiom (Lund 1983); Mettinger opina que todos os cantos podem ser 
aplicados ao povo. P. Wilcox, The Servant Songs in Deutero-lsaiab: JSOT 42 (1988) 79-102, acredita 
que nos cap. 40-48 o  Servo é o povo, e nos 49-55, o  profeta. Pessoalmente, penso que todos os 
cantos poderiam aplicar-se ao povo. apesar das afirmações tão personalizadas que às vezes 
encontramos. Por conseguinte, a leitura que apresento a seguir tem muito de hipotético.



na segunda parte um papel semelhante ao de Ciro na primeira. Ciro deve 
trazer a salvação temporal, a libertação do jugo da Babilônia. O Servo traz 
a salvação eterna, a consolação perpétua de Sião. Ciro baseia a sua atividade 
no poder das armas; o Servo -  modelo de fraqueza e de não-violência -  só 
conta com o poder do sofrimento. Ciro conquista a admiração e a glória. O 
Servo arrasta o desprezo de todos. Mas a dor e a morte dão-lhe a vitória 
definitiva, mais duradoura que a de Ciro29.

Nestes cânticos atingimos um dos auges teológicos do Antigo Testamen
to. Nunca até então se havia falado tão claramente do valor redentor do 
sofrimento. Admitiam-se as dificuldades e contrariedades da vida encon
trando nelas um sentido educativo, pedagógico, tencionado por Deus. Mas 
não se podia imaginar que o sofrimento tivesse um valor redentor em si 
mesmo. O Dêutero-Isaías proclama pela primeira vez que “se o grão de 
trigo cair na terra e morrer, produz muito fruto”. Não há nada de estranho 
em a Igreja primeva conceder tão grande valor a estes poemas e ver 
antecipados neles a existência e o destino de Jesus.

4. Profetas anônimos e redatores

O aporte profético da época do exílio nào se limita a estas duas grandes 
figuras. Uma série de profetas anônimos também nos deixou a sua obra. 
Entre a variada temática que os preocupa, destacaria os pontos seguintes:

a )  O ód io  aos estrangeirosrw

A trágica experiência da queda de Jerusalém nào foi só culpa dos 
babilônios. Outros povos vizinhos os ajudaram na campanha. Contra eles 
vota-se um ódio feroz. Nota-se isto em Ezequiel, que condena a alegria de 
Amon e Moab ao inteirar-se da notícia (Ez 25,1-11) e da sanha com que 
Edom e os filisteus participaram da batalha (25,12-17). É tema capital do 
brevíssimo texto de Abdias, centrado na condenação de Edom. Mas também 
outros profetas anônimos dirigiram sua indignação contra a Babilônia (cf. 
Jr 50-51) ou reelaboraram antigos oráculos para aplicá-los a ela (Is 14). 
Também encontramos oráculos contra Moab (Jr 48,1-47) e Edom (Jr 49,7-22).

29. Kxpus este tema pormenorizadamente em J.L. Sicre. La m ediación de Ciro y  la dei Sieri\> de Dios en  
Deuteroisaías. EstEcI 50 (1975) 179-210. Como indico na nota anterior, atualmente nào estou tào 
convencido de que seja a leitura mais exata.

30. G. Fohrer. Die Propbeten des Alten Testaments. 4. Die Propbeten nm d ie Mitte des 6. Jabrhunderts 
(Gütersloh 1975), apresenta uma extensa lista de todos os textos anônimos que considera desta época, 
organizando-os por países: Babilônia, Egito, Filistéia, Edom. Moab. Amon, e outros povos.



b) A denún cia  dos ídolos

Nào se trata da denúncia da idolatria e dos deuses pagãos, que é coisa 
antiga, mas da condenação das estátuas deles, que agora adquire importân
cia especial. Textos célebres encontram-se no Dêutero-Isaías, os quais talvez 
não sejam do profeta (40,19-26; 41,6; 44,9-20; 46,1-7), mas que encontram 
eco em outros casos (Jr 10,1-16) e se prolongarão na “Carta de Jeremias” 
(Baruc 6) e nas tradições gregas sobre Daniel (Dn 14).

c) O an ú n cio  d e  salvação

É o tema mais importante, com múltiplas ramificações. Baseando-se 
provavelmente na pregação de Ezequiel, ressoam abundantes promessas 
de libertação e de volta à pátria51, de reconstrução e fecundidade de 
Jerusalém32, de reunificação dos dois reinos, de um novo monarca ideal, 
espalhadas ao longo dos mais diversos livros proféticos. Um oráculo da 
importância de Is 11,1-9, sobre o rei ideal que implanta a justiça e traz com 
isso a volta ao paraíso, é provável que proceda do exílio. O mesmo pode-se 
dizer de Mq 5,1-3, a propósito do novo chefe emergido de Belém e do 
anúncio da “nova aliança” (Jr 31,31-34), no caso de não ser de Jeremias. E 
das promessas de salvação em Am 9,11-15.

Em resumo, os profetas anônimos executaram um trabalho muito mais 
criativo do que às vezes se pensa. Um esforço paralelo estará centrado no 
recolhimento e na reinterpretaçào das tradições proféticas anteriores, enri
quecendo-as às vezes com uma marca de esperança que antes nào tinham. 
Por exemplo, no final de Amós (9,11-15), a profunda reelaboração das 
tradições de Isaías, Miquéias (cap. 4-5) e Jeremias33. Nào pretendo dizer 
que todo este trabalho tenha sido realizado no exílio. Grande parte dele foi 
feito também nos anos seguintes, completando com novas idéias a tarefa 
indicada.

31- Is 14,1-42.
32. Sf 3,14-20: Jr  33.1-13.
33. Nicholson silua na Babilônia a redaçào dos assim chamados "textos B ", narrações bastante amplas 

que falam de Jeremias na terceira pessoa; para ele sào fruto de uma atividade pastoral e  homilética 
(cf. F.. W. Nicholson, Preacbing to tbe Exiles. A Study o f  tbe Prose Tradition in tbe Book o fJerem iab, 
Oxford 1970). Wanke, que nào admite a unidade de estilo e de teologia destes capítulos, opina, todav ia, 
que o núcleo positivo foi reelaborado em favor dos desterrados na Babilônia (cf. G. Wanke, 
(!ntersucbun/>en zursogenannten Barucbscbrft, BZAW 122, Berlim 1971). Tambcm outros textos nào 
narrativos procedem provav elmente desta época e deste ambiente: a denúncia dos ídolos ( 10, 1- 16), 
o discurso sobre a santificação do sábado (17,19-27). a condenaçào dos que zombam dos profetas 
(23,34-40), os oráculos contra Moab (48,1-47) e  F.dom (49,7-22). E as reelaboraçòes de textos antigos, 
entre os quais sobressaem, pela sua importância, as dos cap. 30-31.



OS ANOS DA RESTAURAÇÃO

À distância de séculos, a época da restauração judaica é das mais 
interessantes e criativas. Também para os protagonistas devem ter sido 
particularmente apaixonantes aqueles anos de esperanças e incertezas, 
fracassos e sucessos. Os judeus dos começos do século VI aC foram uma 
geração amaldiçoada por Deus e pelos homens, por profetas e reis inimigos. 
Haviam vivido durante um ano e meio o terrível cerco de Jerusalém, a queda 
da cidade em mãos dos babilônios, a angústia das filas de prisioneiros, o 
temor de se verem desterrados, a realidade do exílio.

Cinqüenta anos mais tarde, tudo isso fazia parte do passado. A maioria 
dos protagonistas havia morrido. Ficavam seus filhos, embalados no berço 
com cantos de ódio à Babilônia e com versos repassados de esperança pelo 
regresso à pátria. É uma geração alentada pelas promessas do Dêutero- 
Isaías, que segue com paixão as notícias sobre o grande rei persa, Ciro, o 
libertador, e sai pressurosa ao encontro dele quando entra triunfalmente na 
Babilônia.

Com efeito, no ano 539 Ciro conquista a Babilônia. Em 538 promulga 
o edito que permite o regresso dos desterrados. Um grupo comandado por 
Sesbasar aproveitou a ocasião. Mas a situação que encontraram foi lamen
tável: cidades em ruínas, campos abandonados ou em màos de outras 
famílias, muralhas derrubadas, o templo incendiado. Não sabemos o que 
aconteceu a este grupo de pessoas. A pregação de Ageu sugere que entre 
eles propagou-se o desânimo e se limitaram a preocupar-se com as moradias 
e os campos, esquecendo a reconstrução do templo e as ilusões de inde
pendência. Mais uma vez, os profetas, contrariando a atitude do povo, 
obrigam-no a esperar a salvação.

Ageu e Zacarias, bem como o grupo de profetas anônimos que co
nhecemos como Trito-Isaías (Is 56-66), situam-se nas primeiras décadas 
posteriores à volta da Babilônia. O primeiro insiste na reconstrução do



templo e fomenta a esperança de um novo rei davídico, que identifica com 
Zorobabel, encerrando suas profecias com a vitória de Judá sobre os seus 
inimigos. Zacarias movimenta-se em uma temática parecida, embora a 
desenvolva com quadros e imagens de suma originalidade, aproveitados 
posteriormente pela literatura apocalíptica. Os capítulos conhecidos como 
“Trito-Isaías” (Is 56-66) atestam os conflitos e esperanças da comunidade 
restaurada.

1. Ageu

Embora o livro esteja desprovido de título propriamente dito (1,1 é a 
introdução ao primeiro oráculo), a época do profeta fica perfeitamente 
delimitada no decurso da obra. Sua atividade estende-se desde o dia 
primeiro do mês sexto do ano segundo de Dario até o dia vinte e quatro 
do mês nono. No nosso cômputo, estas datas se interpretam habitualmente 
como desde 27 de agosto a 18 de dezembro do ano 520. Bickerman, todavia, 
opina tratar-se do ano 521, o que resolveria alguns problemas1. É possível, 
como pensam alguns autores, que a atividade de Ageu se estendesse aos 
períodos imediatamente anterior e posterior a essas datas.

Pouco sabemos sobre Ageu. Alguns, fundando-se em 2,3, dão por 
suposto que em 521/520 ele era de idade avançada. Mas isto nào é um dado 
seguro. Também não sabemos se nasceu na Palestina ou se regressou da 
Babilônia junto com os exilados. Quanto à sugestão de que era sacerdote, 
parece descartada pela consulta que faz a estes em 2,10-14.

Recordemos alguns dados sobre a sua época2. Em 529, ao morrer o rei 
Ciro, sucedeu-lhe no trono da Pérsia seu filho Cambises, tirano cruel, 
caprichoso e doente, que foi alvo da antipatia do povo e dos dirigentes3.

1. No entender dele, o segundo ano de Dario começou na Judéia e Síria no dia 14 do quarto mês de 
521; portanto, o  oráculo de 2,20s teria sido pronunciado em 30 de dezembro de 521 (cf. E. Bickerman, 
La seconde année du Darius. RH 88 11981] 23-28). Ksta data quadraria melhor com o seu conteúdo. Se 
Dario restabeleceu a paz no império durante o ano de 520, não é lógico que o profeta espere uma 
convulsão internacional em fins desse mesmo ano. Encaixaria muito bem, contudo, em finais de 521, 
quando a situação ainda é  incerta. De qualquer forma, não devemos julgar os profetas com categorias 
muito lógicas.

2. O documento mais importante da época é  a inscrição de Behistun. Ver tradução em Heródoto, História, 
lll-IV, 126s. A época da restauração é exposta pormenorizadamente por H.G. Mitchell no Intern ation al 
Criticai C o m m en ta iy i 1912) 15-24

3- A versão mais pormenorizada, e inclusive exagerada, das loucuras e crueldades de Cambises 
encontra-se em Heródoto, História, III, especialmente nos capítulos 14-16 (humilhações infligidas ao 
faraó Psaménito e  represálias contra a múmia de Amasis), e nos capítulos 27-37 (morte de Apis, 
assassinato de seu irmão Esmerdis e de uma das irmãs dele, perseguição de outros personagens e 
mais sacrilégios). Aconselho a leitura desses capítulos na tradução de Carlos Schrader (Gredos. Madrid 
1979), provida de excelentes e abundantes notas, essenciais para ler Heródoto com senso crítico.



Assim produziu-se, em julho de 522, uma rebelião capitaneada pelo mago 
Gaumata, que se fez passar por Bardia, irmão menor de Cambises, assassi
nado pouco antes pelo rei4. Cambises morreu, provavelmente assassinado, 
e lhe sucedeu Dario I. Foram anos turbulentos, mas o novo rei reprimiu 
brutalmente as revoltas, até que em 520 restaurou a paz em todo o império. 
Neste ambiente de guerra internacional compreende-se que Ageu espere 
uma intervenção de Deus que faça tremer as nações (2,7), destrua o poder 
dos reinos pagãos (2,21s) e liberte definitivamente Judá.

A pregação de Ageu gira em torno de dois temas: o templo e a irrupção 
da era escatológica. O primeiro é o mais importante, já que da reconstrução 
dele depende a intervenção de Deus no mundo de maneira definitiva. Ageu 
nào sente grande preocupação pelos problemas morais. Estamos diante de 
um discípulo dos discípulos de Ezequiel. Um homem prático, que nào se 
limita a esboçar no papel o templo futuro, glorioso, mas que atua com 
realismo e procura começar a tarefa. Neste sentido merece profundo 
respeito. Face às críticas tão freqüentes sofridas por este profeta, convém 
recordar a defesa que dele faz von Rad: “O templo era o lugar em que Javé 
falava a Israel, de onde lhe perdoava seus pecados e no qual se tornava 
presente. A atitude que se adotasse face ao templo refletia a atitude que se 
adotava a favor ou contra Javé. Mas o povo se desinteressava bastante por 
este lugar; devido à sua miséria econômica, iam atrasando a reconstrução 
dele, ‘pois ainda não era tempo’ de executá-la (Ag 1,2). Ageu inverte esta 
hierarquia de valores: Israel não será Israel se não buscar antes de tudo o 
reino de Deus; o resto, a bênção de Javé, lhe será concedido em seguida 
(1,2-11; 2,14-19). No fundo, nào está dizendo nem pedindo nada diferente 
do que Isaías quando exigia a fé durante a guerra siro-efraimita”’ .

Má outro tema, muito menos desenvolvido, mas de enorme importância, 
que se expõe nos versos finais dirigidos a Zorobabel, governador de Judá:

“Farei tremer céu e terra,
virarei os tronos reais,
destaiirei o poder dos reinos pagãos,
virarei carros e cocheiros,
cavalos e cavaleiros morrerão pelas mãos dos seus camaradas.
Naquele dia te tomarei, Zorobabel, filho de Salatiel,
meu servo, oráculo do Senhor,
te farei meu selo porque te elegi,
oráculo do Senhor dos exércitos” (Ag 2,21-23).

4. Segundo Schrader, a teoria do mago Gaumata e a eleição dos magos nào pode mais scr mantida. Esta 
é a versão de Dario. Gaumata seria o  próprio Bardiya. que não morreu assassinado.

5. Teologia d ei Antiguo Testamento, II. 353.



Como se se tratasse de um novo milagre do Mar dosjuncos, Deus destrói 
os carros e cavalos dos inimigos, e esta libertação abre para a restauração 
da dinastia davídica na pessoa de Zorobabel. Este dado também faz parte 
do realismo da época. Depois de tantos anúncios de que um rei ideal, que 
estabelecerá a justiça e o direito, há de trazer a paz paradisíaca, o profeta 
concretiza estas esperanças em um personagem do seu momento histórico. 
Ao mesmo tempo, aceitar Zorobabel supõe opor-se ao profetizado por 
Jeremias contra Jeconias, avô de Zorobabel6. As palavras de Jeremias ajudam 
a entender as de Ageu; porque este não anuncia ao povo um benefício 
divino, dirige-se ao governador, insistindo em que Deus volta a olhar com 
agrado um descendente de Davi: “te tomarei", “farei de ti meu selo”, “te 
escolhi”, “servo meu”. O importante não é o que Zorobabel fará pelo povo, 
mas o que Deus faz por Zorobabel. Podemos dizer que Ageu repete, com 
palavras bem diferentes, o núcleo da profecia de Natã: “Eu te construirei 
uma casa, tua casa e teu reino permanecerão para sempre na minha 
presença”. Deus é fiel à sua antiga promessa7.

2. Zacarias

Zacarias aparece mencionado em Esd 5,1 e 6,14 junto com Ageu, como 
um dos principais artífices da reconstrução do templo. As datas do livro dele 
coincidem com este dado. Sua atividade começa poucos dias antes de 
terminar a de Ageu e se prolonga até o dia 4 do mês nono do ano quarto 
de Dario, isto é, até 7 de dezembro de 518 aC, ou de 519 no cômputo de 
Bickerman (ver 7,1). Abrange, pois, uns dois anos.

Pouco sabemos sobre este profeta. Por 1,1.7 ficamos sabendo que era 
filho de Baraquias e neto de Ado. Todavia, em Esd 5,1; 6,14 afirma-se que 
era filho de Ado. E Ne 12,16 também fala de um filho de Ado chamado 
Zacarias. Fica difícil saber qual a tradição exata. Para alguns autores (Junker, 
Sellin-Fohrer, Nõtscher), a designação “Zacarias filho de Baraquias” é um 
erro motivado por Is 8,2, onde se fala de um personagem do mesmo nome; 
o verdadeiro pai de Zacarias seria Ado. Outros, porém, traduzem ben, nos 
dois textos de Esdras, por “neto", e não por 'filho”, e com isto fica fácil 
combinar bem todos os textos. De qualquer forma, a questão, pelo menos 
para nós, nào é muito importante. Coisa diferente é saber se devemos

6 . “Pela minha vida!, Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá. ainda que fosses o selo da minha mão 
direita, le arrancaria e  te entregaria ao poder dos teus inimigos mortais" (Jr 22.24).

7 . No capítulo 22 voltaremos is  idéias “messiânicas" de Ageu.



identificar o profeta Zacarias com o “Zacarias filho de Ado” do qual fala Ne 
12,16. Muitos fazem isto, e deste dado deduzem a origem sacerdotal do 
profeta. Outros negam que tal identificação seja válida.

Nada sabemos da idade de Zacarias no momento em que foi vocacio
nado. Quem o identifica com o jovem que aparece em 2,8 afirma que era 
um rapaz. Mas não há motivo para tal identificação; o texto sugere antes o 
contrário. Segundo Rudolph, o profeta nào vivia mais quando se consagrou 
ao templo (fevereiro de 515). Mas também nào ousaríamos assegurar isto. 
A única coisa provável é que a sua atividade profética terminasse em 
dezembro de 518.

Quanto à época, vale o que foi dito para Ageu. Dois grandes temas 
ocupam os judeus de então: a reconstrução do templo e a restauração 
escatológica. Se Ageu dera maior importância ao primeiro, e apenas um 
breve apêndice ao segundo, Zacarias fará o contrário. Sem esquecer o tema 
do templo, a reconstrução deste fica inserida na perspectiva mais ampla da 
era escatológica que se aproxima.

Conforme veremos, o conteúdo da sua mensagem é importante. Mas o 
que celebrizou mais a Zacarias é o seu esplêndido desenvolvimento literário 
do gênero das visões8. Ele nào é inventor deste gênero. Encontramo-lo em 
tempos antigos; está presente em Amós, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Mas 
nenhum deles deu-lhe este caráter surrealista e mágico que o situa às portas 
da apocalíptica9.

Os oito capítulos de Zacarias10, com a sua mudança freqüente do estilo 
visionário para o oracular, podem produzir uma sensação de desconcerto. 
Contudo, a mensagem deste profeta é clara e fácil de resumir.

8. Quanto a tias, vejam-se especialmente as seguintes obras de conjunto, em ordem cronológica: JAV. 
Rothstein, Die Nachtgesichte des Sacharja, liWAT 8 (Leipzig 1910); H.G. May, A Keytotbelnterpretation  
o fZ ecbariab s Visions:JBL 57 (1938) 173-84; L.G. Rignell, Die Sachtgesichtedes Sacharja  (Lund 1950); 
M. Bic. Die Nachtgesichte des Sacharja. BSt 42 (Neukirchen 1964): A. Petitjean, Les oracles du Pro- 
lo-Zacharie. t rn program m e d e  restauratiou pour la com m nuautê ju ive après 1’exi! (Paris 1969); K. 
Seylxild. Bilder zum Tempellxtu. Die Visionen des Propheten Sacharja. SllS 70 (Stuttgart 1974); Ch. 
Jeremias, Die Nachtgesichte des Sacharja. Vntersucbungen zu ihrer Stellung im Zusammenhang der
Visionsbericbite im AT und zu ibrem Bildmaterial. KRLANT 117 (Gòttingen 1977); G. Wallis, Die 
Nachtgesichte des Propheten Sacharja. Zttr Idee einer Horm: SVT XXIX (Leiden 1978) 377-91.

9 . S. Amsler, Z acbarieet Voriginede Tapocalypticjue. SVT XXII (Leiden 1972) 227-31; R. North. Prophecy 
to Apocalyptic r ia  Zacbaríah  SVT XXII (1972) 47-71; H. Gese. Anfang und Ende d er  Apokalyptik 
dargeslelit am  Sacbarjabuch■ ZTK 70 (1973) 20-49. Opôs-se decididamente à idéia de relacionar 
Zacarias com a apocalíptica P.D. Hanson, The Dawii o f  Apocatyptk (Filadélfia 1975); este autor 
considera o profeia um típico representante do partido sacerdotal, inimigo dos verdadeiros escritores 
apocalípticos, que seriam os discípulos do Dêutero-Isaías. Se Zacarias utilizou recursos literários destes 
escritores, fê-lo para agradar ao público e  para dar um respaldo profético ao projeto sacerdotal.

10. Sobre a separação entre ‘ Proto-Zacarias" (Zc 1-8) e o  resto do livro (Zc 9-14), veja-se o que está 
dito no capítulo 8 desta obra e cm Alonso / Sicre, Profetas. II. 1141 e 1176s.



Antes de tudo -  embora isto não seja o mais importante -  referiu-se à 
reconstrução do templo (1,16) e prometeu a Zorobabel que terminaria a 
obra “nào pela força nem com riquezas, mas com a ajuda do espírito de 
Deus” (4,6b-10a). Esta reconstrução abre para uma nova era de prosperidade 
e salvação (8,9-13).

Efetivamente, o que mais interessa a Zacarias é esse novo mundo futuro, 
tema capital das visões. Muitos comentaristas pensam que o número original 
delas era sete, coisa bastante provável, já que a estrutura de 3,1-7 não 
corresponde à das outras11. Prescindindo dela, o conteúdo das visões é o 
seguinte:

1) Os cavalos de cores: castigo das nações e bênção de Jerusalém (1,8-16).
2) Os quatro chifres e os quatro ferreiros: castigo dos pagãos (2,1-4).
3) O homem do cordel: glória de Jerusalém (2,5-9).
4) O candelabro de ouro, as sete lâmpadas e as duas oliveiras; exaltação de
Zorobabel e Josué, governador e sumo sacerdote respectivamente (4,l-6a.l0b-l4).
5) O rolo voando: castigo dos malvados (5,1-4).
6) A mulher no recipiente: a maldade habita na Babilônia, onde é bem acolhida
(5,5-11).
7) Os quatro carros: castigo do Norte (6,1-8).

As duas primeiras e as duas últimas têm por objeto os países estrangeiros 
que maltrataram Judá. As três centrais preocupam-se com a restauração 
judaica. E tudo conflui na visào quarta, que fala dos dois grandes dirigentes, 
político e religioso, do novo povo de Deus. Todas as ilusões acalentadas 
pelos judeus que vieram do exílio estão aqui plasmadas: Deus torna-se 
benigno para com o seu povo, castiga os adversários dele, enche de glória 
a Jerusalém, elimina os malfeitores e concede-lhes governantes dignos da 
nova situação.

Por conseguinte, a mensagem de Zacarias inspira-se na de Ezequiel e 
desenvolve mais plenamente a de Ageu. Mas Zacarias nào se preocupa só 
com o futuro. Para ele conta muito o presente. E a tarefa do seu momento 
histórico nào consiste só em construir materialmente. Existe algo mais 
importante: converter-se (1,1-6). Nesta conversão ocupa um lugar capital o 
aspecto ético (7,9-10; 8,16-17). O culto por si só não é suficiente (7,4-7)12.

11. l'ma detalhada exposição das diferenças entre a visüo contida em 3.1-7 e as restantes pode ver-se 
na obra de Ch. Jeremias, D ie N acbtgesichle, 201 s.

12. Sobre a mensagem social de Zacarias, cf. Con los p ob res  d e  la  tierra". 423-32.



Levando em conta estes detalhes, notamos que Zacarias é um ponto de 
cruzamento de diversas linhas proféticas. Por vezes lembra-nos a pregação 
de Amós, Isaías ou Miquéias (aos quais alude, sem mencioná-los expressa
mente), com a sua marcada tônica social. Outras vezes acreditamos encon
trar-nos diante de um excelente discípulo de Ezequiel, com o seu ideal de 
restauração política e cultuai. Em outros casos sentimo-nos às portas da 
apocalíptica. Esta intersecçâo de caminhos é o que torna mais interessante 
a pessoa e a mensagem do profeta. Sua abertura a todas as correntes, sua 
capacidade de unificá-las e sintetizá-las sem simplismos, fazem dele um 
modelo para não interpretar de forma unilateral a tradição profética13.

3. Trito-Isaías (Is 56-66)

Os capítulos 56-66 do livro de Isaías são atribuídos pela maior parte 
dos comentaristas atuais a diversos autores muito vinculados espiritualmente 
ao Dêutero-Isaías, os quais proclamaram sua mensagem nos últimos 
decênios do século VI e primeiros do V14. Por conseguinte, nào podemos 
fazer a mínima referência “biográfica” neste caso. Também é arriscada a 
interpretação “sociológica”, dadas as profundas diferenças entre as diversas 
teorias1'’. Contudo, seria injusto não falar mais detalhadamente destes 
capítulos em uma história da profecia.

Para abrir-nos passagem no labirinto destes oráculos, convém recordar 
dois textos. O primeiro, que abre a secçào com caráter programático, afirma: 
“Guardai o direito, praticai a justiça, que a minha salvação está por chegar 
e vai revelar-se a minha vitória” (56,1). O segundo, recolhido por Jesus na 
sinagoga de Nazaré, eqüivale à vocaçào e missão do profeta: “O Espírito 
do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu. Enviou-me para dar a

13. Para uma exposição detalhada do livro e dos seus problemas cf. Alonso / Sicre, Profetas. II. 1141-6.
14. A história da investigação tem passado por diversas etapas: a) alguns autores atribuíam estes capítulos 

ao Dêutero-Isaías, quando voltou a Jerusalém com os exilados (Kónig, Glahn, Penna, Maass, etc.): b) 
outros os atribuem a um discípulo do Dêutero-Isaías, que adapta às novas circunstâncias a pregação 
do seu mestre (Hlliger, Meinhold. Sellin. Honnard); c) segundo Duhm, procedem de um profeta do 
século V; d) procedem de diferentes autores (Chevne. Kostcrs, Budde, Vol/„ Kittel. Weiser, Kissfeldt, 
Kohrer, etc.). Para uma exposição mais detalhada, ver Alonso / Sicre, Profetas. I. 341s.

15- Cf. Alonso / Sicre, Profetas, I, 344, onde exponho as opiniões de K. Pauritsch. Die neue Gemeinde- 
Gott sammelt Ausgestossene und Arme (Jes 56-66). Anli 4” (Roma 1971); P.K. Honnard. Le Second Isaie. 
Son disciple et leurs éditeurs. Isaie 40-66 ( Pu ris 1972); P.D Hanson, The D aun ofApocalyptic ( Filadélfia 
197S>. A obra posterior de K. Achtermeier. Tbe Community a n d  Message o f  Isaiah 56-66 (Minneapolis 
1982), aceita fundamentalmente a teoria de Hanson. embora introduzindo algumas modificações. 
Kmboru a diversidade de opiniões me anime a não enfocar estes capítulos de um ponto de vista 
■sociológico", os estudos anteriores são interessantes e úteis.



boa notícia aos que sofrem, para curar os corações desgarrados, para 
proclamar a anistia aos cativos e a liberdade aos prisioneiros” (61,1-3).

Nas duas ocasiões fala-se de um consolo futuro, de uma salvação e 
vitória de Deus, que repercutirá no bem-estar do povo inteiro. Mas esta 
mensagem fica condicionada desde o começo à observância do direito e à 
prática da justiça. O futuro melhor não é uma promessa incondicionada, 
mas uma promessa que é preciso conquistar.

O Dêutero-Isaías anunciara a salvação e restauração do povo. Passa
ram-se os anos. Só se havia cumprido a volta da Babilônia, e de forma muito 
mais modesta do que a imaginada pelo profeta. Como explicar isto? Deus 
é impotente? Esqueceu-se do seu povo? A resposta de Isaías III não deixa 
lugar a dúvidas: “Vê, a mão do Senhor não é tão curta que nào possa salvar, 
nem seu ouvido é tão duro que não possa ouvir. Sào as vossas culpas que 
criam separação entre vós e o vosso Deus. Sào os vossos pecados que 
escondem a face dele para que não nos ouça” (59,1-2).

Esta frase reforça o que foi dito anteriormente. Deus quer ouvir o seu 
povo, salvá-lo da situação em que se encontra. Mas o homem deve 
colaborar, mudando de atitude e de conduta.

Estas idéias tão simples ajudam a entender a mensagem de Is 56-66. 
Mas, como indicávamos anteriormente, estes capítulos provavelmente nào 
procedem do mesmo autor. O núcleo básico encontra-se nos capítulos 
60-62, que contêm uma mensagem salvífica bastante relacionada com a do 
Dêutero-Isaías. Outros textos vão na mesma linha (57,14-19; 65,l61>25;
66,1-16). É possível que procedam dos anos 537-521, como pensa Wester- 
mann.

A este núcleo fundamental foram-se acrescentando outros textos em 
anos posteriores. De acordo com o seu conteúdo, podemos agrupá-los da 
maneira seguinte:

-  Um magnífico oráculo sobre o verdadeiro jejum (58,1-12)16.

-  Duas lamentações (cap. 59 e 63-64), que emolduram o núcleo básico 
dos cap. 60-62.

-  Textos que refletem uma separação entre piedosos e malvados, com 
sorte distinta para cada grupo (57,1-13.20-21; 65,l-l6a; 66,1-4.5-17).

16. Analiso-o pormenorizadamente em "Cbit los p obres  cie la /terra", 411-H.



-  Textos que refletem uma atitude mais agressiva para com os povos 
estrangeiros, anunciando-lhes o castigo (60,12; 63,1-6; 66,6.15-16).

-  Textos que refletem a inquietação missionária da comunidade, unindo 
a abertura aos pagãos com a observância do sábado (56,2-8; 66,18-21).

4. Nota final

Vimos que a mensagem destes profetas e grupos é bem diferente. 
Entretanto, encontramos neles algo em comum que vai marcar profunda
mente a profecia posterior, abrindo o caminho à mentalidade apocalíptica. 
Destacaria os seguintes temas:

1. A vitória sobre os inimigos. É uma idéia freqüente nos antigos oráculos 
contra os países estrangeiros. Mas agora adquire um matiz grandioso e 
universal. Não se trata de os palácios de Benadad ficarem incendiados, como 
dizia Amós. Nem de Tiro e Babilônia desaparecerem do cenário. Trata-se 
de uma conflagração mundial. Demonstra-o o texto de Ageu citado mais 
acima. O mesmo acontece nas visões de Zacarias. Ou neste outro texto de 
Is 66,15-16: “Porque o Senhor chegará com fogo e seus carros com 
torvelinho, para desafogar com ardor a sua ira e a sua indignação com 
chamas. Porque o Senhor vai julgar com seu fogo e com sua espada cada 
mortal: serão muitas as vítimas do Senhor”.

Há neste texto reminiscência de Isaías, de Habacuc 3, do Dêutero-Isaías. 
Não supõe uma novidade absoluta. Mas temos sim a impressão de encon
trar-nos diante de um mundo novo, e para isto contribui o fato de em todos 
estes casos se tratar de inimigos não mencionados, apesar de serem eles 
muito bem conhecidos (Pérsia).

Por outro lado, adquire cada vez mais relevo a antiga idéia de que os 
inimigos também se encontram dentro do povo de Deus e sofrerão o mesmo 
castigo.

2. O que precede fica vinculado à idéia de um juízo terrível, que 
aniquilará reinos pagãos e israelitas idólatras e malvados. Servem de amostra 
as palavras finais do livro de Isaías, que tanta influência exerceram em 
gerações posteriores: “E ao sair verão os cadáveres dos que se rebelaram 
contra mim: seu verme não morre, seu fogo não se apaga, e serão o horror 
de todos os viventes" (Is 66,24).

3. Mas o juízo de pagãos e malvados tem a contrapartida de salvação 
para os justos em um mundo novo, perfeitamente descrito por Zacarias nas 
suas visões, mas cujo anúncio encontra a sua formulação clássica em Is 
65,17-25:



“Vede, eu vou criar um céu novo e uma terra nova:
do passado não haverá recordação nem virá pensamento,
senão que haverá gozo e alegria perpétua pelo que vou criar;
vede, vou transformar Jerusalém em alegria
e a sua população em gozo (...)
e já não se ouvirão nela gemidos nem prantos;
e não haverá ali crianças que vivam apenas alguns dias,
nem adultos que não completem seus anos,
pois será jovem quem morrer aos cem anos,
e quem não os atingir será considerado maldito.
Construirão casas e as habitarão,
plantarão vinhas e comerão dos frutos delas (...).
Antes que me chamem, eu lhes responderei, 
ainda estarão falando e eu (já) os terei escutado.
O lobo e o cordeiro pastarão juntos, 
o leão comerá palha junto com o boi.
Não causarão prejuízo nem estrago em todo o meu Monte Santo
-  diz o Senhor”.

Estamos às portas da apocalíptica, com a sua nítida distinção entre o 
mundo presente e o mundo futuro, um mundo de condenados e outro de 
salvos.

4. Mas o texto que precede lembra-nos outro detalhe importante da 
época. Muitas das suas frases são releitura de profecias antigas. A idéia de 
não lembrar o passado diante da novidade que Deus cria inspira-se no 
Dêutero-Isaías, da mesma forma que a bênção de Jerusalém. Em contrapar
tida, a promessa de habitar as casas que construírem e comer os frutos das 
vinhas que plantarem é o reverso da maldição contida em Am 5,11. As 
imagens finais de paz paradisíaca inspiram-se literalmente em Is 11,5-9-

Isto significa que a profecia da restauração e a dos séculos posteriores 
levará sempre em conta os primeiros grandes profetas. Recolhe as suas 
palavras, medita-as, encontra-lhes um sentido novo, atualizando-as para o 
presente e o futuro.



A CAMINHADA PARA 0 SILÊNCIO

Na etapa final da profecia israelita podemos incluir um livro de datação 
muito difícil, o de Joel, com a sua célebre praga dos gafanhotos -  que 
preludia a vinda do “dia do Senhor” -  e o anúncio da efusão do Espírito. 
Faz parte dela também o de Jonas e uma série importante de coleções 
anônimas. E, embora não voltemos mais ao tema, a esta etapa final devemos 
em muitos casos -  senão em todos -  a redação definitiva dos livros 
proféticos. Já por isto merece todo o nosso respeito.

1. Joel

O título do livro atribui-o a Joel ben Fatuel. Mas nào nos diz nada sobre a 
pessoa dele nem sobre a época em que atuou. Lendo a obra só podemos 
deduzir com clareza que era judeu, pregou em Jerusalém e possuía um 
conhecimento bastante profundo da vida no campo, como demonstra a sua 
descrição da praga dos gafanhotos. Em uma época eminentemente agrícola, 
este simples dado nào basta para considerá-lo um camponês, ao estilo de 
Miquéias. Mais ainda: suas grandes qualidades poéticas, seu conhecimento dos 
profetas que o precederam, nos levam a situá-lo em um ambiente bastante 
elevado culturalmente. Dado o interesse dele pelo templo e pelo clero, muitos 
o consideram um profeta cultuai, na mesma linha de Habacuc ou Naum.

A atividade dele tem sido datada nas épocas mais distintas, desde o 
século IX até o III. Embora a tendência predominante a situe na época 
pós-exílica, outros continuam a admitir como possível os últimos anos da 
monarquia (fins do século VII e começos do VI)1. Por isso ofereço duas 
chaves de leitura.

1. Cf. Alonso / Sicre. Profetas, II. 924s. Os redatores do livro dos Doze profetas menores pensavam 
provavelmente que Joel era contemporâneo de Oséias e Amós (século VIII), e  por isso situaram a 
mensagem dele entre eles. Mas o  fato de nüo darem indicação cronológica alguma no título sugere 
que não estavam muito seguros disto.



Na hipótese de Joel ter atuado em fins do reino, devemos ler o livro 
recordando a pregação de Sofonias sobre o “dia do Senhor” (Sf 1,2-2,3) e 
a mensagem de Jeremias a propósito da seca (jr 14,1-15,9). Sobretudo o 
segundo texto é muito interessante. Jeremias também parte de uma catás
trofe agrícola, que o povo tenta superar com atos de culto e com a 
intercessão do profeta. Mas Deus nega-se a perdoar. Mais ainda, a seca 
transforma-se em sinal de pragas ainda maiores: morte, espada, fome e 
desterro. Para Sofonias, o dia do Senhor manifesta-se também como um 
momento de ira e cólera, de juízo e destruição. Mas cabe uma saída: procurar 
o Senhor, procurar a justiça, procurar a humildade (Sf 2,3).

Joel compartilha a idéia de que o dia do Senhor é terrível. Em com
paração com este dia, a praga dos gafanhotos e a seca são males pequenos. 
Mas está convencido de que “o Senhor é compassivo e clemente, paciente 
e misericordioso, e se arrepende das ameaças” (2,13). Para ele, a catástrofe 
presente não é sinal de um castigo ainda maior. Antecipa uma era de bênção 
e salvação para o povo. Segundo Rudolph, a mensagem de Joel ressoaria 
aos ouvidos de seus contemporâneos, em clara oposição à de Sofonias e 
Jeremias. Inclusive afirma que Jeremias pôde aplicar a Joel estas duras 
palavras: “Mentiras profetizam os profetas em meu nome, nào os enviei, 
nào os mandei, nào lhes falei; visões enganosas, oráculos vãos, fantasias da 
sua mente é o que profetizam” (Jr 14,14). Todavia, a posição de Rudolph 
parece injusta. Joel não anuncia a salvação incondicionada. Exige a conver
são interior, profunda (“rasgai os vossos corações, e nào as vossas vestes”), 
e da mesma forma que Amós, submete tudo a um “talvez” (2,14). Com isto 
não queremos inventar um acordo pleno entre Joel, Jeremias e Sofonias. 
No caso de terem sido contemporâneos, os desacordos provavelmente 
teriam sido numerosos: Joel concede ao culto uma capacidade de solucionar 
os problemas, que Jeremias sempre lhe negou. Por outro lado, tanto Sofonias 
como Jeremias amam o concreto, nào ficam em fórmulas etéreas (“conver
tei-vos ao Senhor, vosso Deus”), senão que indicam as conseqüências 
práticas desta atitude. Mas isto não faz com que a oposição entre os profetas 
seja radical.

De qualquer forma, inclino-me para a segunda hipótese: Joel atua 
durante o século V, e neste momento a pregação dele adquire um matiz 
bem diferente. A grande catástrofe, a queda de Jerusalém, o desaparecimen
to da monarquia, pertencem já ao passado. A partir de Ezequiel e do 
Dêutero-Isaías a profecia adquiriu um tom mais otimista e consolador. 
Espera a grande mudança definitiva, a irrupçào desse mundo maravilhoso 
anunciado por Ezequiel, Ageu, Zacarias. Passaram os anos sem que se 
cumprissem as esperanças, sem que o povo recobrasse a liberdade e sem



os inimigos serem castigados, sem que se produzisse a efusào do Espírito 
anunciada por Ezequiel, sem que um manancial, a partir do templo, 
engrossasse a torrente das Acácias. Joel, partindo precisamente de uma 
calamidade, prevendo inclusive uma catástrofe maior, mantém a esperança 
de que a palavra profética dos seus predecessores nào cairá no vazio2. 
Espera o cumprimento dela e o anuncia. A partir desta perspectiva histórica, 
Joel nào aparece como um profeta tosco, muito menos como um falso 
profeta. Surge diante dos seus contemporâneos como um homem de 
profunda fé e profunda esperança. Ao mesmo tempo, não se limita a 
consolar. Sacode as consciências, obriga a dar o salto do presente para o 
futuro, das necessidades primárias para a tarefa definitiva, da angústia pela 
comida e pela bebida para a colaboração no grande projeto de Deus 
(4,9-10)3.

Por outro lado, em Joel encontramos formulações que exercerão grande 
influência na apocalíptica posterior, sobretudo as imagens sobre o juízo 
final:

“Farei prodígios em céu e terra:
sangue, fogo, colunas de fumaça;
o sol aparecerá escuro, a lua ensangüentada,
antes de chegar o dia do Senhor, grande e terrível" (3,3-4).
“Reunirei todas as nações 
e as farei descer ao vale de Josafá (...)
sol e lua ficam escuros, os astros recolhem o seu resplendor” (4,2.15).

2. Jonas

Quase com certeza, a “biografia” de Jonas é a melhor conhecida pelos 
cristàos. Talvez nào saibam nada da vida de Isaías ou Jeremias. Mas todos 
ouviram falar que Jonas foi tragado por uma baleia. Se lhes perguntarem 
por que o tragou, talvez tenham alguma lembrança de uma tormenta. Os 
mais bem informados dirão que tinha de ir a Nínive (nào tenhamos a idéia 
de perguntar onde estava localizada Nínive nem o que significava). Aqui 
terminam os seus conhecimentos da vida de Jonas.

2. A releituni de oráculos antigos nota-se também neste caso, ás vezes mudando profundamente o sentido 
deles, como em 4,10 com respeito a Is 2.2-4.

3- Para mais dados sobre o liv ro e seus problemas, cf. Alonso Sicre, Profetas. II. 923-9. bem como o 
recente ponto de vista de van der Meer. que expus no capítulo H.



É uma pena que a biografia tão conhecida seja toda inventada. Jonas 
não é um personagem histórico4, mas de ficção, como já sugeria São 
Gregório Nazianzeno no século IV. Mas a mensagem deste livrinho cheio 
de fino humor é das mais interessantes se a lermos no contexto dos séculos 
pós-exílicos, marcados pela política xenófoba de Esdras e Neemias.

Os primeiros capítulos de Amós, os escritos de Joel, Abdias, Naum e 
Habacuc, numerosos textos proféticos, nos põem em contacto com sérias 
ameaças contra países estrangeiros. Entre tantas profecias contra nações 
determinadas ou contra nações em geral encontramos Jonas, que traz uma 
mensagem de misericórdia para Nínive.

Na escolha desta cidade está a chave para compreender a mensagem 
do livro. Nínive, capital do império assírio a partir de Senaquerib, tinha 
ficado na consciência de Israel como símbolo do imperialismo, da mais cruel 
agressividade contra o povo de Deus (Is 10,5-15; Sf 2,13-15; Na). Não 
representava o mundo pagão como tal, mas os opressores de todos os 
tempos. A eles deve dirigir-se Jonas para exortá-los à conversão, e a eles 
Deus concede seu perdão. Creio ser esta a única perspectiva válida para 
entender a obra. Não se trata de universalismo religioso, nem de consciência 
missionária ou de abertura aos gentios5. A mensagem deste livro é muito 
mais dura e difícil de ser aceita: Deus ama também os opressores, “faz sair seu 
sol sobre maus e bons e manda a chuva sobre justos e injustos” (Mt 4,45).

Talvez a atitude de Jesus com Zaqueu, arrecadador de impostos, 
protótipo do opressor em tempos do NT, seja a melhor maneira de 
compreender a mensagem deste opúsculo. O relato de Lucas fala-nos de 
uma aproximação voluntária (não reticente, como Jonas) de Jesus ao 
explorador, que provoca a conversão e salvação dele (Lc 19,1-10). E o 
interesse de Jesus por “buscar e salvar o que estava perdido” reflete o mesmo 
desejo divino de que Nínive se converta.

Nesta perspectiva de opressão e injustiça compreende-se a reação dos 
ninivitas à mensagem de Jonas. O autor não diz que se convertam ao deus

4. Kmlvira o autor do rdalo se baseie provavelmente em Jonas ben Amaii, profeta da primeira metade 
do século VIII. mencionado em 2Rs 14,25. O redator do livro dos Doze Profetas Menores, ao situá-lo 
entre Abdias e  Miquéias, possivelmente os identificou. Mas identificar os dois personagens levanta 
sérias dificuldades, como assinalo em Profetas, II. 1007s.

5. Têm-se dado interpretações bem diferentes deste livrinho. Cf. A. Feuillet. L esen s du  livre d e  Jon as-  RH 
54 (1947) 340-61; O. Loretz, H erkunft u n d  Sinn derJon a-E rzdhhtn g : BZ (1961) 18-29; G. Landes, The 
K e ry g m a o ftb eB o o k o fJo n a h .  Interp 28 (1967) 3-31: O. Kaiser. W irklicbkeit, M õglicbkeit u n d  VorurteiL 
Ein Beitrag zu m  Verstãndnis d es B u ch esJon a . KvTh 33 (1973) 91-103; R.E. Clements, The P w p ose o f  
tbe B ook  o fJo n a b :  SVTXXVIII (Leiden 19^5) 16-28; T.K. Kretheim, l h e  X t e s s a g e o f (Minneapolis 
1977).



verdadeiro. Não mudam de religião. Simplesmente, convertem-se ‘'da sua 
vida má e das suas ações violentas” (3,8). Aparece nesta frase o termo 
ham as, que sintetiza na pregação profética as injustiças sociais mais 
diversas. É esta forma de conduta que deve desaparecer.

Na mensagem do livro existem dois aspectos. Um corresponde aos 
opressores: converter-se. Outro toca a Israel: aceitar que Deus perdoe os 
ninivitas. O primeiro é óbvio, o segundo é inaudito. Por isso o autor 
enfatizou o primeiro tema. Jonas representa o povo oprimido, que sofreu 
a exploração, a perseguição e o exílio por parte dos opressores. Um povo 
que se foi habituando a fomentar o ódio, a esperar que Deus intervenha de 
forma terrível contra seus inimigos. O autor afirma que isto não sucederá. 
É o mais duro que podia dizer, e nào é estranho que Jonas prefira a morte 
a aceitar isto.

Podemos compaginar esta mensagem com a de outros textos proféticos 
em que se denuncia a opressão e se canta com alegria quase cruel o 
desaparecimento dos tiranos (Hab 2,6-20; Is 14,4-20)? Penso que sim. Porque 
estes textos não culpam de crueldade o país, mas o rei (Is 14,4; Hab 2,6s; 
Na 2,12-14, etc.). E é isto exatamente o que pensa o autor de Jonas. Nínive 
pode ser símbolo de opressão e exploração; mas os que a habitam são “mais 
de cento e vinte mil homens que nào distinguem a direita da esquerda” 
(4,11). Seria justo Deus aniquilar todas estas pessoas, sem esquecer os 
animais, pelos quais o autor sente afeto especial?

3. Diversas coleções anônimas

A última parte do livro dos Doze Profetas Menores contém três coleções 
que começam com o mesmo título: “Oráculo. Palavra do Senhor...” (Zc 9,1; 
12,1; Ml 1,1). Se levarmos em conta que Malaquias não é o nome de um 
profeta, mas um título (“meu mensageiro”), fica evidente que o editor dos 
doze acrescentou ao último profeta conhecido (Zacarias) três coleções de 
oráculos anônimos. A terceira delas acabaria transformando-se no livro de 
“Malaquias”. As outras duas ficaram unidas aos oito capítulos de Zacarias.

3-1. Zc 9-11

Trata-se de uma coleção bastante heterogênea, que podemos dividir em 
três blocos. O primeiro (9,1-10,2) desenvolve os temas típicos do hino ao 
Deus guerreiro. O segundo (10,3-11,3) repete temas parecidos. O terceiro 
contém a difícil alegoria dos dois pastores (11,4-7 + 13,7-9). Os dois pri
meiros blocos coincidem algo no seu conteúdo e imagens, mas também se



notam diferenças. Ambos falam do superamento da provação, do Deus 
guerreiro que derrota seus inimigos e liberta os desterrados. Mas o primeiro 
dá grande importância ao tema messiânico (9,9-10), e o segundo nào. 
Quanto à alegoria dos dois pastores, situa-se em uma perspectiva bem 
diferente. Aqui, o mal não está fora do povo, mas dentro. O importante não 
é derrotar os inimigos, mas purificar o povo. Por conseguinte, nào podemos 
assegurar nem negar que estes capítulos procedam do mesmo autor; mas 
parece claro que nào foram compostos ao mesmo tempo e em estreita relação 
de uns com os outros. As referências históricas podem aplicar-se a todas as 
épocas desde o século VIII ao II. Mas a teoria mais difundida atualmente é 
a que situa estes capítulos em fins do século IV e durante o III, tomando 
como ponto de partida as campanhas de Alexandre Magno. Face às 
dificuldades de datação exata, Hanson estuda estes capítulos como reflexo 
das dissensões crescentes dentro da comunidade exílica e pós-exílica6.

3.2. Zc 12-14

Nestes capítulos podemos distinguir sete secçòes, que começam todas 
com a mesma fórmula: “sucederá naquele dia” (12,3-9; 13,2.4; 14,6.8.13). 
Todavia, não pensamos que seja esta a fórmula que estrutura os capítulos. 
É preferível ater-se ao conteúdo dos diversos oráculos. Antes de tudo, 
impõe-se uma distinçào entre 12,1-13,6 e o cap. 14. Este último é conside
rado por todos os autores muito mais apocalíptico e tardio. O principal 
problema para a ciência bíblica, provocado pelo primeiro bloco, é a 
identidade do personagem ‘ transpassado”. Quase quarenta nomes têm sido 
propostos. É possível que o autor esteja pensando em um personagem que 
salva seu povo mediante o sofrimento, inspirando-se em Is 53-

O capítulo final mescla temas já conhecidos dos capítulos anteriores 
com outros novos. Seu maior valor talvez resida na insistência sobre a 
realeza de Javé (14,9.16.17).

3-3 Malaquias

O Targum identificou este profeta anônimo com Esdras. São Jerônimo 
seguiu esta opiniào. Todavia, embora o livrinho apresente alguns pontos 
de contacto com a atividade de Esdras, também existem discrepâncias: por 
exemplo, na atitude face aos levitas. Bulmerincq aventou a hipótese de que

6. Para mais dados sobre o conteúdo e os problemas, remeto a Alonso / Sicre. Profetas, II. 1176-80.



o “mensageiro" de 3,1 era Esdras, e o autor do livro um ajudante dele, que 
colaborou com Esdras na reforma7. Também esta opinião não foi aceita 
pelos comentaristas.

É preferível reconhecer que desconhecemos quem escreveu estas 
páginas. A época pode ser depreendida delas. A indiferença do povo atingiu 
o máximo. Desanimado por ver que as antigas promessas continuam nào 
cumpridas, cai na apatia religiosa e na falta absoluta de confiança em Deus. 
Duvida do amor de Deus, da sua justiça, do seu interesse por Judá. Tudo 
isso tem como repercussão o fato de o culto e a ética se encontrarem em 
nível baixíssimo.

Esta situação faz-nos pensar no século V aC, nos anos anteriores à 
reforma de Neemias e Esdras. Outros dados do livro corroboram esta 
datação. O templo foi reconstruído (1,10); o culto funciona, ainda que mal 
(1,7-9-12.13); os sacerdotes e levitas estão organizados (2,3-9). Estamos nos 
anos posteriores a 515, data da consagração do novo templo. Contudo, 
passou a época de entusiasmo inicial. For conseguinte, é muito provável 
que este profeta anônimo atuasse entre os anos 480-450, embora nào 
possamos excluir a época de 433-430, coincidindo com as perturbações que 
seguem a marcha de Neemias para Susa8.

Um aspecto curioso e característico desta obra é o uso do diálogo, que 
provavelmente reflete as controvérsias do profeta com a sua platéia. A 
estrutura destas discussões é sempre a mesma: a) afirmação inicial do 
profeta, ou de Deus através dele; b) objeção dos ouvintes; c) o profeta 
justifica a afirmação inicial e tira as conseqüências. Segundo alguns autores, 
o ponto de partida é sempre um texto ou uma idéia do Deuteronômio.

“Malaquias” aborda os problemas da sua época, sejam eles teóricos 
(amor de Deus, justiça divina, retribuição) ou práticos (oferendas, casamen
tos mistos, divórcio, dízimos). Neste sentido, situa-se perfeitamente na linha 
dos antigos profetas. Se a mensagem dele às vezes não atinge um horizonte 
tão amplo como o do daqueles, isto se deve em grande parte ao fato de a 
época não dar margem a isto. Lendo a obra, temos a impressão de que a 
palavra de Deus se torna pequena, acomodando-se às míseras circunstâncias 
do seu povo. Como se não tivesse nada de novo e de importante a dizer,

7. Cf. A. von Bulmerincq. K om m en tar zum  B u ch e  d es Propheten M ateacbi (Tarta 1932).
8. A Uata da atividade de Neemias e da reforma que este realizou juntamente com Ksdras é  questão bem 

complexa. Sigo a cronologia de Hright. Pawlovsky, Vogt, Schedl, etc.



limitando-se a recordar a pregação do Deuteronômio ou dos antigos 
profetas9.

34. O “Apocalipse” de Isaías (Is 24-27)

É a esta época que se costuma atribuir, ainda que com certas oscilações, 
este bloco de capítulos10. Levanta ele um problema especial em relação à 
sua unidade, já que parece constituído por textos heterogêneos. Inserem-se 
na linha de outras passagens escatológicas (Ez 38-39, etc.), nas quais se fala 
da luta de Deus contra os inimigos e da vitória final do povo. É interessante 
a releitura feita do célebre canto da vinha (Is 5,1-7) em 27,2-4.

3.5. Outros textos

Nesta época final surgem também outras passagens de profetas anôni
mos, sem que possamos datá-los com exatidão. Por exemplo os oráculos 
contidos em Jr 33,17-26 sobre a dupla promessa à dinastia davídica e aos 
levitas. À primeira vista é um dado curioso, mas que pode entender-se 
facilmente como reflexão a respeito do que Zacarias anunciou sobre um 
duplo poder, civil e religioso. Mantém-se a promessa de Natã, mas ela é 
completada com a promessa a Levi, ambas a serviço do povo. É um passo 
prévio para a idéia dos dois Messias (o de Judá e o de Levi), que encontramos 
nos escritos de Qumrã.

Nesta época encaixam-se também as promessas de regresso à pátria dos 
numerosos judeus ainda dispersos. É uma releitura dos oráculos do Dêute- 
ro-Isaías e de Ezequiel sobre este tema. Eles esperavam a volta de todos os 
exilados. A realidade não foi esta. Muitos permaneceram na diáspora. Por 
isso, os novos oráculos enumeram com satisfação os mais diversos países 
da dispersão: “Naquele dia o Senhor estenderá outra vez a sua mão para 
resgatar o resto do seu povo: os que restarem na Assíria e no Egito, em 
Patros e em Cuch, em Elam, em Senaar e em Emat e nas ilhas” (Is 11,11). Às 
vezes, como no Dêutero-Isaías e Zacarias, a volta à pátria vai acompanhada

9. Nüo obstante isto, este livrinho é «Jos mais citados no NT. Os dois textos que causaram maior impacto 
foram 3,1 e  3,23s. que falam do mensageiro. 3.1 aparece citado em Mc 1,2; Lc 1,17.17; 7,19.27: Jo  3,28. 
O outro texto, 3.23s, em Mt 17,10-11; Mc 9,11-12; Lc 1,17. Km todos estes casos, o mensageiro ó  
identificado com Joào Batista. Desta forma, o NT efetua um processo de demitizaçüo. Klias nüo voltará, 
a despeito do que pensem profetas anônimos, escribas ou povo. O único precursor é João.

10. Bibliografia em Alonso / Sicre, Profetas, I. 113, nota 20; pode ser completada com a indicada pela 
recente monografia de D.G. lohnson, From  C baos to Restoration. An Integraliue Reading o f  Isa iah  
24-27, JSOT Sup 61 (Sheffield 1988).



da esperança da reconstrução de Jerusalém, inclusive com detalhes bem 
concretos (Jr 31,38-40).

Em certas ocasiões, este regresso implica uma luta para derrotar os 
países vizinhos inimigos e para apoderar-se do território deles, tema 
desenvolvido por profetas anônimos e conhecidos (cf. Am 9,12; Jl 4,4-8; Ab 
19-21). Contudo, como reflexo de uma mentalidade diferente, outros autores 
anônimos falam da conversão dos estrangeiros (Is 19,23-25; Jr 16,19-21; Sf 
3,9-10; Zc 8,20-23).

4. O silêncio

E chegamos ao silêncio final. Depois de um passado tão glorioso, cujo 
fruto impressiona ainda hoje, este silenciar da profecia chama muito a 
atenção. Têm-se buscado explicações para este fato, por caminhos bem 
diferentes". Há quem insiste em que a profecia foi evoluindo paulatina
mente para a apocalíptica, até levar a esta nova corrente. Outros pensam 
que a profecia, intimamente vinculada à monarquia desde as suas origens, 
sofre um golpe de morte com o desaparecimento dos reis. Overholt atém-se 
antes a causas sociológicas, aludindo à falta de apoio popular e de reconhe
cimento do papel do profeta, coisa essencial para que existam profetas.

Segundo Russell, as causas que contribuíram para o desaparecimento 
da profecia foram as seguintes:

-  A canonização da “Lei” (Pentateuco), que provavelmente ocorreu no 
século V. A partir de então, o povo tem um meio seguro para conhecer o 
futuro longínquo não havendo necessidade de estar dependendo da palavra 
profética.

-  O empobrecimento crescente da temática profética. Por um lado, ela 
está centrada excessivamente no futuro longínquo. Por outro, quando fala 
do presente, nào trata os grandes temas e falta-lhe o caráter incisivo dos 
antigos profetas.

-  O pulular crescente das religiões de salvaçào, magos, adivinhos, que 
o povo identifica às vezes com os profetas. Esta perigosa identificação faz 
com que o profetismo caia em descrédito.

11. Vcja-sc uma análise de- posições diferentes em T.'W. Overholt. TheEndofProphecy. MoPlayers without 
a  Program: JSOT 42 { 1988) 103-115. Nüo pude consultar S.B. Reid, The End o f  Prophecy in the Light 
o f  Contemporary Social Tbeory: A Draft: SI1L Sem. Papers (1985) 515-23.



De qualquer forma, a profecia continuou a desfrutar de grande prestígio 
em Israel. Mas com um matiz importante. Dispensava-se grande estima aos 
antigos profetas e se esperava a vinda de um grande profeta no futuro (ver 
lMc 4,46; 14,41). Segundo uma corrente, tratar-se-ia de um profeta como 
Moisés (ver Dt 18,18); segundo outra, inspirada em Ml 3,23, quem voltaria 
seria Elias. Esta esperança se realizará, para os cristãos, em João Batista e 
Jesus.



III

A MENSAGEM





Introdução

A  segunda parte deste livro colocou-nos em contacto com a 
mensagem de alguns profetas e de certas coleções anônimas. Nesta 
terceira parte tenciono fazer algo que é ao mesmo tempo parecido 
com isto e diferente: recolher aspectos capitais da mensagem 
profética para os nossos dias. No estudo dos profetas há como que 
três tempos: o dos profetas que puseram em marcha uma tradição; 
o da tradição que atualizou e releu aqueles textos antigos; o nosso, 
que deve fazer seu o trabalho de profetas conhecidos, anônimos 
e redatores.

Por isso, esta terceira parte não pretende oferecer uma síntese 
de toda a pregação dos profetas, mas a resposta que eles dariam 
a alguns dos nossos maiores interrogativos e inquietações. Mesmo 
na hipótese de que algumas das idéias deles não fossem válidas 
para nós, pela teologia e cultura tão diferentes em que nos mo
vimentamos, sempre nos ajudarão a refletir mais a fundo sobre a 
nossa fé e sobre o mundo que nos rodeia.

Para um cristão, isto implica a comparação inevitável com o 
Novo Testamento. Quando publiquei Con los pobres d e  la tierra, 
um comentarista norte-americano se indignou pelo fato de o livro 
terminar com palavras referentes à atitude de Jesus sobre os pro
blemas sociais. Opinava ele que se deve deixar os profetas 
tranqüilos, sem compará-los continuamente com a mensagem do 
Novo Testamento. Não é minha intenção incomodar os profetas -  
coisa aliás impossível - ,  mas indicar alguns pontos de vista que, 
com todo o respeito que merecem, podem estar superados. 
Contudo, o Novo Testamento nào desqualifica os profetas. Pelo 
contrário, concede-lhes um lugar de honra, e raras vezes encon
traremos diferenças cruciais. Por outro lado, até partindo de uma 
perspectiva puramente profana, Jesus aparece como um continua- 
dor dos antigos profetas. Assim o viu o povo, que o comparava



com Jeremias ou alguns dos outros. Se é lícito confrontar Sofonias 
com Isaías, e Malaquias com Ezequiel, nào vejo problema em 
observar como se mantêm vivas ou se transformam as antigas 
tradições, em Jesus e na primeira comunidade cristà. De qualquer 
forma, estas referências ao NT serão sempre bem moderadas, e só 
serào feitas em casos realmente necessários.

Escolhi seis temas. O primeiro, sobre a atualidade da idolatria, 
presta homenagem ao que há de mais essencial do profeta: sua 
paixão por Deus e a defesa radical da sua soberania contra todo 
tipo de deuses e ídolos. A nossa época nào deve esquecer a mensa
gem dos profetas sobre este tema.

O segundo tema e o terceiro estão muito relacionados entre 
si. Tratam da atitude profética face aos problemas sociais e ao culto. 
Não há necessidade de sublinhar a atualidade e importância destes 
temas.

O quarto está centrado em uma coisa sobre a qual não 
costumamos refletir com freqüência, mas que é capital para o 
profeta: o sentido da história e da ação de Deus nela. Em um 
mundo habituado a limitar a “reflexão” sobre a história à leitura 
do jornal, a ouvir o telejornal e, no máximo, a ler algum bom livro 
sobre o tema, esta visão teológica dos acontecimentos que o 
rodeiam pode supor uma grande descoberta.

Tema candente durante os séculos dos grandes e pequenos 
profetas foi a conduta imperialista das grandes potências, que 
inundaram de sangue o Antigo Oriente. O século XX não tem tido 
sorte melhor, embora também aqui não costumemos refletir teo
logicamente sobre a questão. Os posicionamentos tão diferentes 
dos profetas diante dos impérios são iluminadores.

Encerro esta parte com um tema denso e difícil, mas que é 
obrigatório tratar: a atitude diante da monarquia e o messianismo. 
Para muitos cristãos, o essencial dos profetas é o terem anunciado 
a vinda do Messias. Que haverá de certo em tudo isso? Qual foi a 
contribuição deles? Na expectativa de escrever um livro sobre estas 
questões, apresento aqui uma síntese das idéias essenciais.



ATUALIDADE DA IDOLATRIA

É impossível falar dos profetas sem fazer referência ao tema da idolatria1. 
A tradição bíblica vincula já Samuel com a luta contra ela: “Se vos 
converterdes ao Senhor de todo o coração, tirai do vosso meio os deuses 
estrangeiros, Baal e Astarte, permanecei constantes com o Senhor, servindo 
só a ele, e ele há de livrar-vos do poder filisteu” (ISm  7,3). Em tempos 
posteriores, Elias se transformará no principal protagonista da oposição a 
Baal. E a luta contra os deuses e cultos pagãos dos mais diversos tipos 
(iMarduc, Osíris, Rainha do Céu, etc.) continuará ocupando um lugar 
importantíssimo na mensagem de Oséias, Jeremias, Ezequiel e Dêutero- 
Isaías, para citarmos apenas os mais importantes.

Todavia, nào centrarei a exposição em tais deuses nem nos seus cultos. 
Pois com este enfoque contribuiria para reforçar a impressão de que a 
idolatria é uma peça de museu. Efetivamente, quando se faz referência ao 
tema da idolatria, são muitos os autores que utilizam um conceito bastante 
amplo, descobrem os perigos dela em numerosas situações da vida, adver
tem que qualquer realidade pode ser divinizada pelo homem. Como amostra 
bastem estas palavras de F. Kõnig: “O homem pode revestir qualquer 
realidade com o brilho do divino e adorá-la depois como seu deus (...). Ora 
será a razão humana autônoma, ora a imagem de uma futura humanidade 
perfeita (evolucionismo, idealismo, socialismo materialista), o super-homem 
ou a própria humanidade"2. Ou estas outras palavras de Th. Steinbüchel: 
“Aquele que nega a Deus fabrica para si a imagem de um ídolo. Assim, o 
homem se inclina sempre, senão diante de Deus, diante de um dos muitos 
ídolos que o Ocidente descristianizado criou para si, diante da força, diante

1. Sobre o tema, especialmente sobre os rivais de Deus, veja-se J.L. Sicre. Los d ioses olvidados. P oder y 
riqu eza  en  los p ro fetas p reex ilicos  (Madrid 1979).

2. t l  b om b re  y la  religion. em: Cristo y Ias religiones d e  la  tien a , I (Madrid 1961) 53.



do Estado, diante da raça, diante do capital”3. Este modo de falar é comum 
a numerosos autores, sejam eles biblistas ou teólogos. As citações poderiam 
ser multiplicadas à vontade. Através delas notaríamos que o espectro de 
possibilidades da idolatria é praticamente inesgotável.

Contudo, ao estudar-se o tema em profundidade, analisando os dados 
bíblicos, se trabalha com um conceito bastante restrito de idolatria, estudan
do-a quase sempre a partir desta dupla perspectiva: o uso das imagens no 
culto javista e o culto aos deuses pagãos. Enfoque estritamente cultuai, 
centrado na problemática de muitos séculos atrás. Desta forma, a idolatria 
parece ter-se transformado em uma peça de museu, sem interesse vital nem 
atualidade. A maioria dos livros e artigos sobre o tema parece dar razão ao 
Talmud quando afirma: “Deus criou duas inclinações perversas no mundo: 
a idolatria e o incesto. A primeira já foi eliminada, a segunda subsiste”4.

Entretanto, se levarmos em conta que a idolatria abrange dois aspectos 
fundamentais -  os rivais de Deus (proibidos pelo primeiro mandamento) e 
a manipulação do Senhor (condenada pelo segundo) - ,  é muito difícil 
admitir que ela “já foi eliminada". Sempre existirá o duplo perigo de surgirem 
novos rivais de Deus ou de tentarmos rebaixá-lo à categoria de um ídolo.

De fato, assim é que a idolatria foi vista pelos profetas, por Jesus, por 
Paulo, que aplicaram a realidades novas, atuais para a sua época, as 
exigências destes dois preceitos. Que Jesus e Paulo adotaram esta posição, 
é ocioso demonstrar. O primeiro afirma que nào se pode prestar culto a 
Deus e a Mammon, estabelecendo a mesma disjuntiva que Elias no monte 
Carmelo entre Javé e Baal. Paulo, na mesma linha, afirma que “a cobiça é 
idolatria” (Ef 5,5; Cl 3,5). Em outras ocasiões deixa claro que certas pessoas 
divinizam as prescrições referentes à comida (Fl 3,19). E a primeira epístola 
de João termina precavendo contra os ídolos (5,21), entendendo talvez com 
o termo as falsas doutrinas da gnósis nascente.

Ou seja, dentro do Novo Testamento, a idolatria continua atual, não 
somente a nível cultuai mas também em outra série de setores relacionados 
com a vida diária. Precisamente o tirar a idolatria do seu acanhado marco 
cultuai é o que possibilita aplicá-la a outros níveis e sentir-nos inquietos 
pela ameaça contínua dela.

Os profetas foram os precursores do Novo Testamento nessa tarefa. 
Foram eles os primeiros a captar e denunciar o problema. Como afirmava

3. Cbristlicbe L ebem haltu n gen  (Krankfurt 1949) 177.
4. Citado por L.I. Rabinowitz cm: E ncycfopaed ia  Ju d a ica ,  H. 1227.



von Rad comentando o primeiro mandamento: “Aqui tratamos o primeiro 
mandamento no seu significado primitivo, que era o cultuai. Os profetas tiraram 
deste mandamento uma conclusão completamente nova quando o aplica
ram à divinizaçào dos instrumentos de poder (armamentos, alianças, etc.)”5.

Por conseguinte, convém voltar a este importante assunto, tratando os 
dois temas capitais da idolatria: os rivais de Deus e a manipulação de Deus.

1. Os rivais de Deus

“Não terás outros deuses diante de mim” (Ex 20,3; Dt 5,7) reza o primeiro 
mandamento. “Até quando caminhareis com duas bengalas? Se Javé é o 
deus verdadeiro, segui-o; e se é Baal, segui a Baal", clama Elias no monte 
Carmelo (lRs 18,21). “Não podeis servir a Deus e a Mammon”, ensina Jesus 
a seus discípulos (Mt 6,24). Em suma, o primeiro mandamento é um 
problema de alternativas, de rivais que vão surgindo para Deus ao longo 
da história. A seguir falaremos dos mais célebres em tempos dos profetas: 
as potências militares e os bens deste mundo.

1.1. A d iv in iz a ç ã o  d a s  a r m a s  e  d o s  im périos

Falar da divinização das grandes potências eqüivale em parte a estudar 
as relações entre idolatria e política. Por isso, antes de entrar expressamente 
no tema que nos ocupa, é interessante ter uma visão de conjunto.

À guisa de pressuposto básico devemos advertir que a relação entre 
política e idolatria não é estranha nem forçada. De acordo com Mendenhall, 
“se a política é a ciência, ou melhor, a arte de manipular o monopólio de 
força essencial a todo Estado, a fé bíblica é a afirmação mais valente, e até 
irracional, de que por cima do monopólio da força se encontra um poder 
que julga e destrói os monopólios de poder”6. Em uma concepção sacral, 
como a do antigo Israel, este conflito de poderes permite que o homem 
renuncie ao poder divino para depositar sua confiança no humano, caindo

5. Teologia de! Antiguo Testamento, 1 (Salamanca 1972) 269. nota 45. Hstas palavras sào muito mais 
acertadas do que as de E. Ftomm: "Os ídolos contra os quais lutaram os profetas do .Antigo Testamento 
eram imagens de pedra ou de madeira, árvores ou colinas. Os ídolos de hoje sào os líderes, as 
instituições (especialmente o Estado), a nação, a produção, a lei e  a ordem e toda obra fabricada pelo 
homem" (La reiolución d e l a  esperanza  IMéxico 19701 135). Nestas palavras nota-se uma intuição 
profunda da atualidade da idolatria, mas nega-se aos profetas a capacidade de perceber o problema.

6. Tbe Hebrew Cotujuest o f  Palestitw: BA 25 (1962) 66-87; cf. 76.



desta forma na idolatria. Substituiu Deus por outra realidade diferente, 
absolutizando-a.

Por outro lado, o termo “política” é muito amplo. Abarca uma arte, uma 
doutrina e uma atividade, que se referem tanto aos assuntos internos como 
externos de um Estado. Por conseguinte, não deve estranhar-nos que as 
relações entre idolatria e política sejam muito diversas, ou que a política se 
preste a diferentes formas de idolatria. Como duas modalidades extremas 
podemos considerar:

-  A difusão de práticas idolátricas por conveniência política, tal como 
aconteceu em tempos de Salomão , Jeroboão I, Acaz ou Manassés.

-  A divinizaçâo do rei ou do Estado com vistas a manter o “status quo”, 
fato normal no Antigo Oriente8, do qual encontramos leves vestígios em 
Israel9.

São dois casos extremos. O primeiro permanece na superfície, transfor
ma a idolatria em mero instrumento político. O segundo afeta as próprias 
raízes do poder. Aqui não se trata de colocar um deus a serviço do Estado, 
mas de converter o Estado em deus. O primeiro pertence em grande parte 
à história da cultura e das religiões. O segundo, sofreu-o o século XX na 
sua própria carne, e constitui um perigo que talvez nunca desapareça.

Mas entre estas duas formas extremas cabem outras possibilidades 
idolátricas em relação com a política. Concretamente, as mais combatidas 
pelos profetas foram:

a )  O culto a o  poderio  militar

Representam este poderio o exército, as armas, as fortificações1'1. Se
gundo Y. Kaufmann, “o primeiro autor bíblico, mais ainda, o primeiro

7. Emtx>ra lRs 11,1-13 apresente o amor de Salomão às suas mulheres estrangeiras tom o o motivo destas 
práticas idolátricas. não devemos tomar muito a sério esta interpretação, fundada em Dt 7,4. Na 
realidade, nào construiu ermidas nem altares aos deuses egípcios, a pesar de estar casado com uma 
filha do faraó. Se o fez aos deuses de Moab e Amon, foi para manter uma atitude tolerante com os 
povos anexados (Vriezen) ou para contentar os numerosos comerciantes que acudiam a Jerusalém 
(Kittel). A segunda alternativa parece mais provável.

8. A obra clássica sobre o tema é a de H. Fankfort, Kingsbip a n d  tbe Gods (Chicago 1948) (tradução 
castelhana: Keyes )• dioses (Madrid 1976». Sobre o  culto ao soberano encontra-se uma biografia 
abundantíssima em L. Cerfaux / L. Tondriau, Un concuirent du cbristianisme. Le culle des stmverains 
dans la cirilisation grêeo-rom aine (Paris-Tournai 1957).

9. Veja-se J.M. Smith, Traces o f  Empemr-Worsbip in the Old Testament: AJSL 39 (1922) 32-39; A. Lods, La 
diiinisation du roi dans iorient méditeiranéen etses répercussions dans 1'ancien Israel: RHPhR 10 (1930) 
209-21; K.H. licrnhardt. Das Problem der allorietitalúcben Kõnigsideologie im AT SVT VIII (1961) 114s; 
W.H. Schmidt, Krilik am  Kõnigtum, em: Probleme bibliseber Tbeologie, Fs. G. von Rad, 440-1.

10. O tema foi tratado de forma breve e muito interessante por R. Bach, Der Bogen zerbricht. Spiesse 
zerscblâgl und Wage mil heuer rerbrennl. em: Probleme bibliseber Tbeologie. 3-26.



homem que condenou o militarismo como um pecado religioso e moral foi 
Oséias (...). Talvez só denunciasse o militarismo exagerado e o culto ao 
poder. Mas, mesmo assim, tal censura em tempos de Teglat-Falasar e 
Salmanasar deve ser considerada como um momento culminante de idea
lismo moral e religioso”11.

É possível que, antes de Oséias, o autor da “História da subida de Davi 
ao trono” (ISm l6-2Sm  7) assentasse os fundamentos para esta condenação 
do militarismo. No célebre relato da luta entre Davi e Golias, as armas do 
filisteu (espada, lança, dardo) aparecem contrapostas ao sem  Yhivh sebaôt, 
ao Senhor, única arma com que conta Davi (ISm 17,45; a idéia repete-se 
como confissão de fé no v. 47). É, pois, muito provável que a crítica profética 
ao militarismo se baseie na ideologia da guerra santa, como pensam Bach, 
Schmidt e Rendtorff, entre outros.

Em todo caso, as afirmações proféticas sobre este assunto são contun
dentes (Os 1,7; 8,14; 10,13b; Mq 5,9-10; Hab 1,16; Zc 4,6, etc.) e podemos 
sintetizar o seu conteúdo com estas palavras de R. Bach: “Javé (e a confiança 
nele) e o poderio militar (e a confiança nele) transformaram-se em uma 
alternativa absoluta. O ciúme’ de Javé não tolera a confiança no poderio 
militar, do mesmo modo que não suporta a confiança em outros deuses”12.

b) O culto a o  império

Passemos ao tema capital, que se reflete sobretudo nas alianças estabe
lecidas com a Assíria, o Egito e a Babilônia durante os séculos VIII-VII aC. 
Nestes momentos, quando as grandes potências mostram sem recato as suas 
ambições imperialistas, os pequenos países, como Israel ou Judá, pensam 
que a única salvação consiste em assinar tratados com elas e enviar-lhes 
tributo. Em certas ocasiões, como demonstra o caso de Jeremias, pode ser 
o mesmo Deus que obrigue a pagar tributo a um grande império, a 
Babilônia. O normal é que esta atitude seja adotada pelos políticos e pelo 
povo contra a vontade de Deus, confiando na ajuda dos impérios e não na 
de Javé. Esta denúncia adquire relevo especial em Oséias (5,12-14; 7,8-12; 
8,8-10; 12,2; 14,4), Isaías (30,1-5; 31,1-3), Jeremias (2,18.36) e Ezequiel 
(16,1-27). Estes profetas pensam que o seu povo (Israel ou Judá), ao assinar 
um tratado com as grandes potências, lhes está atribuindo qualidades 
divinas ou, talvez melhor, as coloca em um lugar que só corresponde a 
Deus. Desta maneira, os impérios se transformam em ídolos.

11. History o f  the Keligion o f  Israel, III. 138s.
12. Cf. artigo citado na nota 10. p. 22s.



Demonstrar esta interpretação requer uma análise bem detalhada dos 
textos. Mas podemos reconstruir esta forma de idolatria descrevendo os 
diversos fatores que entram em jogo: o deus, os seus presentes, atitudes 
diante dele, ações idolátricas e vítimas13.

Nesta forma de idolatria, os deuses são as grandes potências da época: 
Assíria, Egito, Babilônia. Em si mesmas, sào realidades indiferentes, neutras. 
Não reivindicam um caráter divino. Este lhes vem da atitude dos israelitas, 
os quais lhes atribuem qualidades exclusivas de Javé: a capacidade de curar, 
de ajudar, de salvar. É o mesmo caso do culto a Baal, no qual se atribui a 
uma coisa inconsistente e vergonhosa a capacidade de proporcionar as 
chuvas temporãs e tardias, as colheitas, a fecundidade. Da mesma forma 
que Baal, os impérios recebem às vezes qualificativos depreciativos. Isaías 
chama o Egito de “povo inútil", “vaidade”, “humano e não divino”, aludindo 
com isto à sua inconsistência e fraqueza em comparação com a ajuda que 
Deus proporciona. Ezequiel e Jeremias os qualificam de “amantes"; o 
primeiro, também de “rufiões”, salientando o seu aspecto passional mas 
infecundo, que contrasta com o amor e a fecundidade de Deus.

Os termos mencionados, com sua carga negativa, não impedem que 
estes ídolos possuam, humanamente falando, um atrativo e um poder, que 
se manifestam através dos seus dons. Os profetas referem-se a eles às vezes 
de modo bem genérico: salvação, ajuda, cura. Este aspecto de proteção e 
ajuda expressa-se também nas metáforas do refúgio, da sombra, da água. 
Em certas ocasiões usam termos mais concretos: cavalos, carros, cavaleiros.

A insistência dos profetas nos termos abstratos tem a sua importância. 
Se nos fixássemos exclusivamente nos carros, cavalos e cavaleiros, limita
ríamos muito o campo de influência desta forma de idolatria. Poderíamos 
pensar tratar-se da ajuda concreta para um determinado momento de perigo. 
Os termos genéricos nos fazem perceber que o problema é mais profundo. 
Ao recorrer às grandes potências busca-se a sobrevivência da nação, não 
se trata de uma questão passageira. Daí em diante, se o povo continua 
existindo, deverá isto a estes deuses, não ao Senhor, que o tirou do Egito.

Também os dons são às vezes qualificados negativamente, como os 
ídolos. A propósito da ajuda do Egito, afirma-se que é “inútil e nula”; seus 
cavalos, “carne e não espírito”; seu refúgio, um fracasso.

13. Derivo estes diversos elementos dc qualquer forma habitual de culto idolálrico, como o que se presta 
a Baal.



A atitude idolátrica  é descrita em duas linhas: uma afetiva, de acordo 
com a concepção dos deuses como amantes e da idolatria como adultério; 
outra de confiança, segundo a concepção dos deuses como ponto de apoio 
e lugar de refúgio. Na primeira linha descreve-se a atitude como enamora- 
mento e prostituição, que impele a seguir os amantes e a caminhar atrás 
deles. Na segunda sublinha-se a busca de segurança e confiança.

A primeira atitude supõe uma ofensa a Deus como esposo; a segunda, 
a Deus como guerreiro que protege o seu povo, ou como pai que se 
preocupa com seu filho. Já que a teologia deuteronômica fez recair o peso 
na primeira imagem, é conveniente insistir na segunda. Para que ocorra um 
pecado de idolatria não é preciso supor uma lesão ao amor de Deus 
manifestada em chave matrimonial. Basta que ocorra uma ofensa ao 
mencionado amor, embora se revele em chave bem diferente, como a do 
guerreiro ou o pai.

As ações idolátricas constituem qualquer forma de pôr-se em contacto 
com as potências estrangeiras, uma vez que se adotou a atitude que 
acabamos de descrever.

Junto com verbos de movimento, bem freqüentes (ir, marchar, subir, 
descer), temos outros, bastante genéricos (invocar, enviar) e expressões 
muito concretas, que se referem ao pacto enquanto tal (fazer um tratado, 
derramar uma libação, levar óleo). A preponderância de verbos de movi
mento e expressões genéricas demonstra que o pacto como tal é secundário, 
e que o povo pode divinizar um império sem chegar a assinar um tratado. 
O importante é que se ponha em contacto com ele, movido pelo afeto ou 
pela confiança.

Pode parecer exagerado interpretar estas ações como idolátricas. Mas 
nào tem nada de estranho. Responde à coerência interna do sistema, da 
mesma forma que no culto à Rainha do Céu uma das ações idolátricas 
consiste em recolher lenha ou amassar tortas. De qualquer forma, quem 
preferir manter uma posição menos estrita, considerando estas ações como 
simplesmente preparatórias, sem caráter idolátrico, deverá dizer que a 
autêntica ação idolátrica consiste, neste caso, na assinatura de tratados e no 
pagamento de tributo.

Por último, todo culto implica geralmente oferendas aos deuses ou 
vítimas. Nas formas mais degradadas de experiência religiosa é a norma do 
“do ut des”. Foi Ezequiel que, usando o termo “subornar", melhor expôs a 
necessidade de conquistar estes novos deuses. Às vezes os dons sào 
descritos globalmente como “presentes”, “dons de amor”. Isaías fala de 
“tesouros” e “riquezas”. É possível que outras expressões se refiram também



de forma genérica às oferendas feitas a Deus. No fundo, todas estas 
expressões se referem à contribuição que Israel e Judá trouxeram aos 
impérios.

O tema das vítimas não aparece de modo muito claro. Está insinuado 
em todos aqueles textos que falam do prejuízo que o povo terá com a sua 
conduta: a vítima das alianças políticas será o próprio povo. Mas trata-se de 
uma vítima futura. E o que nos interessa saber é se a conduta dos reis e dos 
políticos produz vítimas neste mesmo sentido.

Podemos responder que o povo não é só vítima futura, mas também 
presente. Embora os textos proféticos não insistam neste tema, é fora de 
dúvida que as oferendas e tributos enviados às grandes potências supunham 
muitas vezes novos e fortes impostos, que prejudicavam nào só os ricos 
(2Rs 15,20), mas também às classes mais fracas (cf. 2Rs 23,35). Por 
conseguinte, podemos dizer que esta idolatria dos políticos prejudica os 
interesses dos cidadãos sob pretexto de um futuro melhor e mais seguro. 
Os exemplos de Acaz, Manaém, Oséias, demonstram a validade perpétua 
do princípio: “A segurança de um regime se compra ao preço da insegurança 
do povo”.

Qual dos elementos que consideramos é o mais importante? Em minha 
opinião, o terceiro, a atitude idolátrica. É o que condiciona todos os outros. 
Se Judá e Israel não tivessem colocado seu afeto e confiança nas grandes 
potências, todos os demais elementos adquiririam logo um matiz diferente. 
Babilônia, Egito, Assíria, voltariam a ser grandezas políticas; seus cavalos, 
carros e cavaleiros recuperariam sua dimensão puramente terrena. “Ir”, 
“subir”, “descer”, “marchar” a qualquer desses países seriam ações normais. 
Os tesouros e as riquezas perderiam seu caráter de oferendas aos deuses.

Os deuses nào existem. É a atitude do homem que os cria, transforman
do na sua passagem todo o mundo circunstante. E isto nos leva a constatar 
um fato muito curioso: a atitude mais secular acaba sendo profundamente 
religiosa. O homem fica “religado”, “vinculado” a uma realidade. Mas, por 
não ser a realidade de Deus, trata-se de uma falsa religaçào, de uma 
pseudo-religiosidade, inútil e improdutiva, de idolatria.

Será atual esta forma de idolatria? Os pactos com as grandes potências 
são normais na nossa época. Podemos interpretá-los como um pecado 
idolátrico? Ou por outra: os profetas voltariam a denunciá-los? F, difícil 
responder a esta pergunta, que roça as fronteiras da teologia-ficçào. Os 
profetas movem-se dentro de uma concepção sacral da política, que nào é 
válida para nós porque foi superada pelo Novo Testamento. Seria injusto 
aplicar automaticamente a mensagem deles ao momento que vivemos.



Como no caso da política, a relação ante a riqueza e a idolatria é tem  
diversa. Às vezes trata-se de uma relação extrínseca, como demonstra o 
exemplo das pessoas que fomentam cultos pagãos por puro interesse 
econômico. Dentro do Antigo Testamento podemos citar o caso dos 
sacerdotes de Bei, que encontraram neste ídolo o seu ganha-pão (cf. Dn
14,1-22). O mesmo acontece com os ourives de Éfeso que fabricam as 
estatuetas de Artemis (Hb 19,24-27).

Também existe uma relação extrínseca no caso contrário, quando os 
próprios bens ficam a serviço dos deuses pagãos, ou se dedicam a construir 
imagens suas. Talvez poderíamos enquadrar nesta categoria a fabricação do 
ídolo de Micas (Jz 17), mas não é certo que naquele tempo se considerasse 
tal ação como um pecado de idolatria. Em todo caso, os livros proféticos 
falam deste fato. Oséias condena os seus contemporâneos porque “com a 
sua prata e seu ouro fizeram para si ídolos” (8,4), afirmação muito se
melhante à de 2,10, se bem que neste caso pareça tratar-se de uma glosa. 
Também Ezequiel diz que “com seus esplêndidos adornos fabricaram 
estátuas de ídolos abomináveis" (7,20).

Em outras ocasiões, os textos bíblicos falam de uma relação muito mais 
íntima entre riqueza e idolatria, como entre causa e efeito. Trata-se daqueles 
casos em que a riqueza leva ao esquecimento de Deus e às práticas 
idolátricas. É o que denuncia Os 10,1:

“Israel era vinha exuberante, dava fruto;
quanto mais frutos, mais altares,
tanto melhor ia o país, melhores esteias”.

Este é um dos pontos capitais da mensagem de Oséias. Poderíamos 
defini-lo como a condenação do enriquecimento dentro de uma concepção 
sacral. Pois os seus contemporâneos, mais do que amar Baal, amam os bens 
materiais: água, lã, linho, pão, óleo. Se acodem aos deuses cananeus, é 
porque os consideram seus grandes benfeitores. A mensagem de Oséias 
tem um grande transfundo econômico, mas esta atividade de enriquecimen
to e a preocupação pelos bens terrenos se movem dentro de uma concepção 
sacral do mundo. Os contemporâneos deste profeta nào se deram conta de 
que para enriquecer-se nào há necessidade de invocar nenhum deus do 
céu. Há meios mais sutis e produtivos, que nada têm a ver com o culto.

Nenhum destes casos nos interessa no momento. Neles, os bens 
materiais não aparecem como um fim em si mesmos. Não podemos falar 
de um culto à riqueza. Só podemos dizer que existe tal divinização quando 
os bens terrenos constituem a orientação fundamental da vida, o único



ponto de apoio, a única meta. E isto sem mediação de outros pretensos 
deuses, como acontecia em tempos de Oséias. É aí que os bens materiais 
se transformam em um rival de Deus, que luta com ele dentro do coração 
humano e o destitui do seu trono.

Estamos habituados a pensar que foi Jesus quem denunciou com mais 
clareza e pela primeira vez este fato. Ao personalizar os bens deste mundo 
e apresentá-los como um senhor que domina e escraviza o homem, deixou 
claro tratar-se de um rival de Deus, tão perigoso quanto foi capaz de ser 
Baal séculos antes14. E Paulo, seguindo as pegadas dele, definiu a cobiça 
como idolatria (Cl 3,5)15 e o cobiçoso como idólatra (Ef 5,5). Mas é nos 
profetas que encontramos pela primeira vez esta mentalidade. A partir dos 
seus oráculos de denúncia social podemos descrever esta segunda forma 
de idolatria utilizando o mesmo esquema que no item anterior.

O deus. Mammon surpreende pelo seu grande poder e sua enorme in
fluência, que suplanta em muito a de Baal ou a de qualquer outra divindade 
pagã. Baal limitava-se a conceder a chuva, a fecundidade da terra, a 
abundância de frutos. É fundamentalmente um deus de camponeses e de 
necessidades primárias. Mammon proporciona o mesmo e muito mais. 
Concede possuir grandes palácios, objetos caros, banquetear-se esplendi
damente, comer as melhores cabeças do rebanho, tomar vinhos raros, 
ungir-se com excelentes perfumes (cf. Am 6,4-6). Em uma palavra: “viver 
com luxo e entregar-se à boa vida” (Tg 5,4).

Ao mesmo tempo, a influência social de Mammon é maior. Abre todas 
as portas e dobra todos as vontades, mesmo a de muitos “zelosos javistas”. 
Influi nos oráculos dos profetas e na instrução dos sacerdotes; diante dele 
inclinam-se os juizes, e as testemunhas mudam as suas declarações; domina 
sobre reis, latifundiários e comerciantes.

O que os profetas pensavam do poder enorme de Mammon podemos 
expressá-lo com palavras bastante retóricas de Pedro Crisólogo: “Manda nos 
povos, decide nos reinos, ordena guerras, compra mercenários, vende o

14. O paralelismo entre as duas situações é observado também por R. Koch: “Jesus vê nos bens terrenos 
o adversário de Deus, uma espécie de ídolo. Também Klias conjurou os seus contemporâneos a nào 
se apoiarem em duas lx-ngalas, mas a se decidirem claramente por jav é  ou por Baal (lR s 18,2). Jesus, 
na parábola do administrador injusto, fustiga uma idolatria tão perigosa como aquela, o culto a 
Mammon" < Die Werlung des Besitzes im Lukcueiangelium. Bib 38 119571 151-69; cf. 156s).

15. K Prat nega que pleonexía  tenha o sentido de avare/.a ou cobiça, preferindo referir este termo à 
concupiscência carnal (cf. La teologia de san Pahlo. II, 386. nota 121). Mas a maioria dos autores aceita 
o  sentido de cobiça; cf. G. Delling, Pleonéktês. pieonekléô. pleonexía: THWNT VI, 266-74; P. Rossano, 
De conceptupleonexía in AT VD 32 (1954) 257-65; E. Klaar. Pleonexía. -éktês. -ektein: TZ 10 (1954) 
395-7; S. Lyonnet, Péché: DBS VII, 498s.



sangue, causa mortes, destrói cidades, submete povos, assedia fortalezas, 
humilha os cidadãos, preside os tribunais, suprime o direito, confunde o 
justo e o injusto, e, firme até à morte, põe em crise a fé, viola a verdade, 
dissipa a honradez, rompe os vínculos do afeto, destrói a inocência, enterra 
a piedade, desgarra o carinho, acaba com a amizade. Que mais? Este é 
Mammon, senhor de iniqüidade, que domina iniquamente tanto o corpo 
como o espírito dos homens”16.

Contudo, os profetas não se deixam enganar por este poder manifesto 
do dinheiro. Jeremias, em uma linha bem parecida ã da tradição sapiencial, 
indica que as riquezas “(nos) abandonam na metade da vida” (17,11). 
Sofonias, seguido por Ezequiel, afirma que o ouro e a prata nào podem 
salvar, nào constituem uma garantia suprema de segurança na presente vida. 
Amós, Isaías, Miquéias vêem na corrida para os bens deste mundo uma 
corrida rumo à destruição do próprio país, especialmente das capitais. Com 
palavras diferentes, os profetas concordam em que Mammon é um deus 
enganoso, incerto, traiçoeiro. Tão falso como os deuses pagãos, tão inseguro 
como as grandes potências.

Há uma segunda característica de Mammon, que é mais discutível. Re
firo-me ao seguinte: são os bens deste mundo indiferentes em si mesmos, 
ou essencialmente injustos? Se levarmos em conta que a maioria dos 
oráculos proféticos constituem uma denúncia das injustiças sociais da sua 
época, podemos concluir que as riquezas acumuladas por tais pessoas são 
essencialmente injustas. Mas isto nào significa que todo tipo de riqueza seja 
injusto, que os bens deste mundo sejam intrinsecamente maus. O mais 
elementar senso comum leva a pensar que não é assim. Basta recordar um 
exemplo bem significativo. Jeremias, que denuncia o afã de enriquecer-se 
até entre os seus contemporâneos pobres, não sente escrúpulos em com
partilhar uma herança com os seus (37,12) ou de adquirir um terreno (cap. 
32).

Em outras palavras, os bens deste mundo são indiferentes em si mesmos. 
O simples contacto com eles não faz incorrer em pecado. É a atitude do 
homem que os diviniza e lhes dá este caráter de injustiça que percebemos 
em numerosas ocasiões. Conclusão igual à que tiramos na primeira parte, 
quando falamos das grandes potências.

Atitudes e  ações idolátricas. Se nos ativermos aos textos proféticos, a 
atitude fundamental que diviniza os bens deste mundo é a cobiça, o desejo 
de ter mais. Mas esta cobiça manifesta-se em atitudes bem diferentes e com



matizes bem diversos. Tanto o rei Joaquim quanto os contemporâneos 
pobres de Jeremias são vítimas deste desejo de ter mais. Mas não padece 
dúvida que existe grande diferença entre eles. A cobiça ramifica-se em três 
direções distintas, todas elas idolátricas, e a elas correspondem ações 
específicas.

A primeira tem um aspecto de injustiça direta, premeditada. Neste caso, 
a cobiça nào respeita as posses nem a vida do próximo. Impele a despojar 
os outros dos seus bens para apropriar-se deles. Nesta linha orientam-se 
quase todos os textos proféticos. Supõe a entrega mais plena a Mammon. 
As ações idolátricas com as quais se presta culto a Mammon, neste caso, 
constituem uma lista quase interminável: oprimir, roubar, defraudar, despe
jar inquilinos e arrendatários, juntar casas sobre casas, campos sobre cam
pos, escravizar os pobres e as crianças, majorar o preço dos produtos, usar 
balança com fraude, etc.

A segunda caracteriza-se pelo egoísmo, que impede de repartir os bens. 
Não se trata de injustiça direta, mas indireta. Este tema está muito pouco 
desenvolvido nos profetas. A única alusão que encontramos é a de Am 6,6b, 
quando fala dos ricos de Samaria que se entregam à boa vida sem se 
preocuparem com o desastre dos seus concidadãos pobres. Esta gente, 
embora não mate nem roube, também presta culto a Mammon. Fazem-no 
com o seu luxo e esbanjamento. Consideram estas comodidades como a 
única coisa importante e depositam confiança plena no ídolo que as pro
porciona.

Por último, a cobiça se manifesta também na p reocu pação  excessiva 
pela sobrevivência. Tiro este termo do Novo Testamento (Mt 6,25), ele nunca 
aparece nos profetas. Mas é o mais adequado para compreender a crítica 
que faz Jeremias a seus compatriotas pobres, e a de Ezequiel aos exilados. 
Neste caso nào se trata de injustiça direta nem indireta. É o simples desejo 
de ter mais, de garantir a comida, a bebida e o vestir, de ter uma certeza 
para o dia de amanhã.

Convém ter em mente estas três formas de cobiça para nào empobrecer 
o tema do culto a Mammon, já que corremos o risco de reduzi-lo à primeira. 
No entanto, devemos reconhecer que foi esta primeira a que mais preocu
pou os profetas, como demonstra a abundância de textos que possuímos 
sobre ela, ao passo que nos outros dois casos só contamos com insinuações 
muito escassas e esporádicas.

Plenamente relacionada com esta atitude de cobiça, e subjacente à 
mesma, temos outra atitude que também transforma os referidos bens em 
um ídolo: a confiança. Os textos proféticos nào dão muito realce a este 
matiz. Encontramo-lo em Jr 9,22s; também em Sf 1,18 e Ez 7,19 de modo



indireto, uma vez que ao negar a capacidade do ouro e da prata para salvar, 
pressupõem nos contemporâneos este tipo de confiança.

Embora se encontre menos desenvolvida na mensagem profética, esta 
atitude de confiança é mais importante do que a da cobiça, pois a justifica. 
O homem não desejaria cumular bens se não visse neles uma garantia para 
sua vida. E assim percebemos um ponto de contacto com o tema do item 
anterior. Nos dois casos, a confiança depositada em uma realidade que não 
é Deus leva à divinização dela.

/li' uítimas. O culto a Mammon é dos mais cruentos. Órfãos, viúvas, 
pobres, emigrantes, fracos, miseráveis, inclusive os próprios pais, aparecem 
nos textos proféticos como vítimas do desejo de enriquecer-se.

Mas as vítimas de Mammon não sào só as pessoas. Também sào enu
merados: a justiça, o direito, a misericórdia, esses interesses de Deus através 
dos quais ele deseja regular as relações corretas entre os homens, e que 
podemos sintetizar em um só termo: a palavra de Deus. Em Jr 6,9-30 e Ez 
33,30-33 adverte-se este fato, que será denunciado mais tarde por Jesus.

Há, porém, uma outra vítima deste culto aos bens terrenos: o próprio 
homem que o pratica. Poderíamos pensar que ele é o grande beneficiado, 
pelo menos neste mundo. Cometeríamos um grande erro. Embora o homem 
imagine dominar essa riqueza, é ela quem o domina. Não se trata somente 
do fato de ela absorver a vida dele, e de exigir-lhe um esforço contínuo. O 
problema é que o destrói interiormente, fechando-o a Deus, ao próximo e 
à sua própria realidade profunda. O culto ao dinheiro é uma das formas 
mais claras de alienação.

Uma tradição profética reflete muito bem esta idéia. Trata-se de lRs 21, 
onde se conta uma das injustiças mais célebres da história de Israel, o 
assassinato de Nabot. Depois da morte deste, o rei Acab parte para “tomar 
posse da vinha” (v. 16); pensa ter aumentado suas posses com esse terreno 
que tanto desejava. Mas o prejudicado não foi somente Nabot. É também, 
e sobretudo, o próprio rei, como lhe indica Elias ao dizer-lhe “tu te vendeste” 
(v. 20), idéia que se repetirá no julgamento final sobre Acab (v. 25). Este 
contraste entre “tomar posse” e “vender-se” reflete com profunda ironia a 
tragédia dos que decidem servir a Mammon.

2. A manipulação de Deus

Em um breve e interessante artigo sobre “A realidade de Deus” e o 
problema da idolatria, Von Rad afirmava: “Justamente o homem piedoso é 
o que corre mais risco de configurar Deus à sua imagem ou segundo outra



imagem”1'. E pouco depois acrescenta: “Também os cristãos corremos o 
perigo incessante de crer em mitos e adorar imagens. Não existe uma única 
verdade de fé que não possamos manipular idolatricamente”18.

Até agora ativemo-nos à vertente da idolatria que se orienta contra o 
primeiro mandamento (“nào terás outros deuses diante de mim”). Agora 
passamos a deter-nos no que se refere ao segundo, a proibição de fabricar 
imagens de Javé. Embora se tenha discutido muito sobre o sentido desta 
proibição, a teoria mais aceita é a de que ela procura impedir a manipulação 
de Deus19. Quando alguém constrói uma imagem, corre sempre o perigo 
de manipular a divindade. Se esta conceder o que lhe é pedido, o solicitante 
a recompensa oferecendo-lhe incenso e perfumes, ungindo-a com óleo, 
apresentando-lhe oferendas. Se a divindade negar seus dons, o solicitante 
a castiga privando-a de tudo isso.

Esta mentalidade antiga, que os israelitas quiseram evitar, ainda sobre
vive em alguns redutos cristãos, embora sejam raros. Mas existem formas 
mais graves de manipular a Deus. De acordo com a tradição bíblica, este 
fato verifica-se sobretudo no âmbito religioso. O culto, as verdades de fé, 
os sistemas religiosos, as pessoas sagradas, os tempos, as tradições, pres
tam-se a ser absolutizados, a manipular Deus atando-lhe as mãos. Como 
dizia Von Rad, “não existe uma única verdade de fé que não possamos 
manipular idolatricamente”. Então, quando pensamos estar servindo ao 
Deus verdadeiro, o que fazemos é prestar culto a um ídolo que fabricamos 
para nós. Neste erro caíram numerosos israelitas e judeus, e os profetas

17. Die Wirklichkeil Gottes, cm: Ciottes Wirheti in Israel. Vortrãge zum Alten Testament (Neukirchen 1974) 148.
18. Op. cit.. 161. Como exemplo concreto limito-me a citar as interessantes palavras de R. Aubert a 

propósito da época de Pio IX: “Por vezes, a devoção ao papa adquiria inclusive formas bastante 
discutíveis, que o arcebispo de Reims denunciava como idolatria do papado'. Alguns, para poderem 
confessar melhor que, para eles, o  papa era o  vigário de Deus na terra — o Vice-Deus da humanidade', 
como se chegou a dizer — consideravam oportuno aplicar-lhe os sinais que no breviário se dirigem 
a Deus mesmo (...). K outros o  saudavam com os títulos atribuídos a Cristo nas Sagradas Kscriluras: 
Ponti/ex sanctus. innocens, impoüutus, segregatus a  peccatoribus et excelsior coelis factus. Acontece 
que tais inconveniências não eram apenas aplicações irresponsáveis. Um artigo de La Civiltà Cattolica', 
a revista dos jesuítas romanos, explicava que quando o papa medita, é Deus mesmo que pensa nele'. 
Um dos bispos ultramontanos mais prestigiados da França, Mgr. Bertaud de Tulle, apresentava o papa 
como o Verbo encarnado que se prolonga'; e o  bispo de Genebra, Mgr. Mermillod, não vacilava em 
pregar sobre as três encarnações do Filho de Deus': nas entranhas de uma viagem, na eucaristia e 
no ancião do Vaticano" (cf. Fliche / Martin. Historia de la Iglesia.voi. XXIV: Pio XI ysu época  (Va Iene ia 
19741 329).

19- Kntre a abundante bibliografia sobre o lema, veja-se J. AJonso Díaz, El a lcan ce de la probibiciõn de 
las imágenes en el clecálogo m osaica  KstKcl 48 (1973) 315-26: K.H. Bernhardt, Gott und Bild. Ein 
Beitrag zurBegründung und Deutung des Bildenerbotes ( Berlim 1956). C. Bohlen. Das B ildenvrbot. 
SeineEntstebung undseineEntwicklung imAlten Testament: BBB 62 (1985); j .  Dus. D aszueiteGebot: 
Communio Viatomm 4 (1961) 37-50: H.TIi. Obbink, Jahwebililer. ZAW 6 (1929) 264-74; W.H. Schmidt, 
Ausprcigungen des BilderverbotssZurSicbtlxirkeit und Vorstellbarkeit Gottes im AT. em: Fs. G. Friedrich, 
ed por H. Balz (Stuttgan 1973) 25-34: B. von Rad. Teologia dei Antigo Testamento. I. 272-80; W. 
Zimmerli. Das zu eite Gebot. em Ks. Bertholel (1950) 550-64.



viram-se obrigados a denunciar o fato. Vou limitar-me a destacar alguns 
exemplos, aparentemente muito diferentes, mas que refletem todos uma 
falsa segurança religiosa e um intento de manipular a Deus: o êxodo, a 
aliança, o templo e o “dia do Senhor”.

2 .1 . A m a n ip u la ç ã o  p e lo  d o g m a : o  êx o d o

Se existe uma verdade capital na religião de Israel e na sua idéia da história 
da salvação é o êxodo. A confissão de que “o Senhor nos tirou do Egito” 
atravessa todo o Antigo Testamento. “Eu sou o Senhor, teu Deus, eu te tirei do 
Egito, da escravidão", é a solene introdução histórica ao decálogo (Ex 20,2; Dt 
5,6). E o tema ressoa nos salmos (135,8; 136,10-15), aparece na boca de pagãos 
como Raab (Js 2,10) e Aquior (Jt 5,10-14), é objeto de profunda reflexão por 
parte do autor do livro da Sabedoria. Mas, como todas as verdades, também 
ela se presta a interpretações errôneas, que provocam uma falsa segurança 
religiosa. Como se Deus se tivesse comprometido de modo definitivo e 
exclusivo com Israel, e este pudesse abusar do mencionado privilégio.

A denúncia mais enérgica desta postura encontra-se no livro de Amós. 
Trata-se de uma passagem bem breve, mas tão radical que deve ter parecido 
blasfema aos ouvintes e leitores dele:

‘'Por acaso não sois para mim como etíopes, ó israelitas?
-  oráculo do Senhor.
Se tirei Israel do Egito, 
tirei os filisteus de Creta 
e os sírios de Quir” (Am 9,7).

É impossível dizer coisa tão dura em menos palavras. Com uma penada, 
Amós joga por terra todo privilégio. O que Israel considera um episódio único 
e exclusivo na história universal, a sua saída do Egito, é colocado no mesmo 
nível que as emigrações de filisteus e sírios, justamente esses povos que 
figuraram entre os maiores inimigos de Israel. Amós não nega a intervenção 
de Deus no Egito, mas a amplia à história de todos os países. Não demitiza a 
história de Israel, mas torna sagrada toda a história universal, eliminando com 
isto pretensos privilégios daquele que se considera “povo escolhido”. Mas o 
profeta nào pretende ferir a sensibilidade deste povo, senão fazer com que 
tomem consciência de uma verdade profunda. Que as confissões de fé, os 
dogmas, são palavras vazias quando não se vive de acordo com elas20.

20. Como afirmava Jesus: "Não basta dizer-me: Senhor! Senhor! para entrar no Reino dos céus; nào. é 
preciso realizar o desígnio de meu Pai do Céu" (Ml 7,21). A confissão de Jesus como “o Senhor' é 
capital no Novo Testamento, a que nos salva. Mas não automaticamente, c  sim unida a uma vida em 
conformidade com essa confissão.



Intimamente unida ao êxodo está a idéia da aliança. É o momento capital 
que segue a saída do Egito. Selada no Sinai, Javé se compromete por ela a 
“ser o Deus de Israel”, e este a ser “o povo de Senhor”. Uma união tão íntima 
presta-se igualmente a ser entendida como um privilégio, que garante contra 
qualquer ameaça futura. E embora o Antigo Testamento insista continua
mente em que a aliança ficaria rompida se o povo não cumprir suas cláusulas 
(os mandamentos), no povo firmou-se a idéia de um compromisso incon
dicional por parte de Deus, compromisso este que impedia a Deus de infligir 
qualquer castigo. Face a esta opinião ergue-se novamente Amós, que vê na 
aliança nào um motivo para sentir-se seguro, mas um argumento para maior 
responsabilidade:

“Ouvi, israelitas, esta palavra que vos diz o Senhor 
a todas as tribos que tirei do Egito.
Só a vós escolhi
entre todas as tribos cia terra.
Por isso pedirei contas
de todos os vossos pecados” (Am 3,1-2).

Com esta liberdade típica do profeta, que lhe permite até contradizer-se, 
Amós defende neste caso a posição oficial: o único povo eleito por Deus é 
Israel. Contudo, se toma partido pelos seus ouvintes, é para depois desfechar 
sobre eles um golpe ainda mais duro: a aliança só garante que se levarão 
em conta todos os pecados contra ela.

2 .3  O tem plo

Diversamente do êxodo e da aliança, o templo não é uma verdade de 
fé, um dogma. Entretanto, como espaço sagrado particularmente escolhido 
por Deus, também ele se presta a uma confiança idolátrica. A maior de
núncia deste fato está em Jeremias. Estamos no início do reinado de Joaquim 
(609 aC), ano de experiências trágicas para os judeus. Pouco antes morrera 
o grande rei Josias na batalha de Meguido, em mãos dos egípcios, e o faraó 
Necao, na sua volta do Norte, destituiu e deportou o novo rei, Joacaz. Nestes 
momentos de tensão e incerteza, o povo deposita a sua confiança no 
“templo do Senhor”. Acreditam que ele garante a segurança de Jerusalém. 
Jeremias joga por terra tais esperanças, baseadas em “razões que não 
servem”, ü s judeus entendem o templo como um covil de ladrões, no qual 
podem refugiar-se depois de roubar, assassinar e cometer adultério. Deus 
não tolera esta mentalidade. Ele não se compromete com o espaço físico, 
mas com uma forma de conduta ética e religiosa. Por isso, se o povo nào 
mudar, o destino do templo de Jerusalém será idêntico ao do antigo templo



de Silo, o mais importante na época dos Juizes, templo esse que acabou 
eliminado da história. Vale a pena recolher algumas frases deste importante 
discurso.

“Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Emendai a vossa conduta e 
as vossas ações, não vos façais ilusões com razões falsas, repetindo: ‘o templo 
do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor' (...). De sorte que roubais, 
matais, cometeis adultério, jurais falso, queimais incenso a Baal, seguis deuses 
estrangeiros e desconhecidos, e depois entrais a apresentar-vos diante de mim 
neste templo que leva o meu nome e dizeis: ‘Estamos salvos’, para continuar 
cometendo tais abominações? Pensais que este templo que leva o meu nome 
é um covil de bandidos? (...). Ide-vos, ide ao meu templo de Silo, e olhai o que 
fiz com ele devido à maldade de Israel, meu povo" (7,1-15).

2.4 . O d ia  d o  S en h o r

Estamos aqui diante de uma tradição que afunda as suas raízes com 
grande força em Israel, provocando muitos mal-entendidos. Embora seja 
difícil rastrear as origens do tema, nào cabe dúvida de que os israelitas do 
século VIII aC, contemporâneos de Amós, esperavam que o Senhor se 
manifestasse de forma grandiosa para exaltar o seu povo e colocá-lo à testa 
das nações. Isto aconteceria no “dia do Senhor”. A expressão condensa toda 
uma série de privilégios discutíveis e falsas esperanças. Amós as enfrenta 
propondo uma concepção totalmente diferente.

“Ai dos que anseiam pelo dia do Senhor!
De que vos servirá o dia do Senhor 
se ele é tenebroso e sem luz?
Como quando alguém foge do leão e topa com o urso, 
ou se mete em casa, apóia a mão na parede, 
e é picado pela cobra” (Am 5,18-19).

“Naquele dia -  oráculo do Senhor -, 
farei com que o sol se ponha ao meio-dia 
e em pleno dia escurecerei a terra.
Transformarei as vossas festas em luto, 
os vossos cantos em elegias, 
colocarei um saco em todos os rins 
e deixarei calva toda cabeça; 
dar-lhes-ei um luto como pelo filho único, 
o final será um dia trágico” (Am 8,9-10)21.

21. Seguindo esta trilha, outros profetas vão manter este caráter trágico do dia do Senhor (ls 2.6-22; Sf 
1,7-18; Ez 7. etc.).



Estes exemplos relacionados com os rivais de Deus e a manipulação de 
Deus demonstram que, para o profeta, o Senhor é a única coisa absoluta. 
Muitos contemporâneos dele também presumiriam conceder a Javé a im
portância suprema. Mas é fácil perceber as diferenças. O homem normal, 
inclusive o homem de certa fé, tende a considerar a Deus simplesmente 
como uma das tantas realidades que o cercam, e por isso não percebe di
ferença entre Deus e a riqueza, ou entre Deus e os impérios. Ou vê Deus 
como algo excessivamente próximo, domesticável, a serviço dos seus 
pequenos interesses. As páginas que precedem, ao falar da idolatria, deixam 
claro, indiretamente, a grande idéia que os profetas têm de Deus, conse
qüência inevitável da sua profunda experiência religiosa. Quem nào se sente 
assombrado por este Deus supremo, soberano, dos profetas, nunca será 
capaz de captar a mensagem dele. É a partir desta experiência que se 
entende a inserção do profeta na sociedade do seu tempo e na história.



A LUTA PELA JUSTIÇA

Um dos aspectos mais célebres e importantes da mensagem profética é 
constituído pela sua denúncia dos problemas sociais e pelo seu esforço em 
prol de uma sociedade mais justa1. Há inclusive a idéia de que os profetas 
deram um novo impulso à religião de Israel, marcando-a com um senso 
ético que antes lhe faltava, pelo menos em grau tão elevado. I loje em dia 
as coisas são vistas de outra maneira. A descoberta de numerosos textos 
orientais -  egípcios, mesopotâmicos, hititas e ugaríticos -  demonstrou que 
a preocupação com a justiça foi constante entre os povos do Antigo Oriente 
Próximo". E, dentro de Israel, a sabedoria tribal, o culto, as leis, desde 
antanho procuraram inculcar -  antes que aparecessem os grandes profetas
-  o interesse e o afeto pelas pessoas mais fracas. Interpretaríamos mal os 
profetas se os considerássemos como franco-atiradores à margem desta luta 
mais ampla pela justiça. Por isso começaremos falando das tentativas de 
solução anteriores aos profetas ou contemporâneas a eles. Esta base nos 
permitirá avaliar melhor o aporte deles.

1. As tentativas de solução anteriores aos profetas

O período dos Juizes, no qual acontecem as primeiras grandes diferen
ças sociais e econômicas, é também testemunha dos primeiros esforços por 
ajudar os necessitados. Estão contidos no assim chamado Código da Aliança

1. Uma ampla exposição dc todas as questões que vamos abordar encontra-se em J.L. Sicre. "Con los 
p obres cie la  lierra  ", La ju stic ia  so c ia l en  los p ro fetas  d e  Israel (Cristiandad. Madrid 1985), com 
bibliografia nas p. 465-477.

2. Sobre a prewupaçâo pelos mais fracos no Kgito. Mcsopotãmia, hititas e llgarit. veja-se |.L. Sicre, op  
cit., 19-47.



(Ex 21,22-23,19), que bom número de autores datam nesta época3. Embora 
possamos admitir que o Código foi redigido em data posterior, muitas das 
normas refletem o espírito e os problemas do mencionado período. Em 
relação com o tema da justiça revestem interesse os seguintes aspectos:

-  Preocupação pelos m ais fracos. “Não oprimirás nem vexarás o 
emigrante” (Ex 22,20). “Não humilharás viúvas nem órfãos" (22,21). Neste 
item podemos incluir as leis sobre os escravos (21,1-10.26-27; 23,12)4 e as 
referências aos pobres.

-  P reocupação p e la  correta adm in istração da  justiça. Ela aparece em 
Ex 23,1-9, onde McKay, eliminando acréscimos posteriores, reconstrói um 
decálogo sobre a conduta que devem observar anciões, juizes e testemunhas 
nos tribunais5.

-  Levando-se em conta a  evolução posterior, apresenta interesse especial 
a  legislação sobre o empréstimo e  as fian ças . “Se emprestares dinheiro a 
alguém do meu povo, a um pobre que mora contigo, não serás com ele um 
usurário, onerando-o com juros” (22,24). Relacionado com este tema está o 
dos objetos dados como fiança. O Código atém-se exclusivamente a um 
caso concreto: “Se tomares em penhor o manto do teu próximo, devolvê- 
lo-ás a ele antes que o sol se ponha, pois não tem outra veste para cobrir 
seu corpo e para deitar-se" (22,25s). Sabemos que esta norma não foi 
cumprida (cf. Am 2,8), e em épocas posteriores se tomam em penhor mós 
do moinho (coisa que será proibida por Dt 24,6), um animal (Jó 24,3), e até 
uma criança (Jó 24,9).

Mais tarde, este Código da Aliança se tornou antiquado e foi preciso 
renová-lo e ampliá-lo6. Surgiu assim uma legislação nova, que com o passar 
do tempo se transformou no núcleo do atual Deuteronômio (Dt 12-26). 
Dentro das normas de maior conteúdo social encontramos os seguintes 
dados de interesse:

3. Jepsen, Ringgren, Noth. Scllin-Rost, von Rad, Weiser, Procksch.

4. Cf. N.P. Lemche, The "Hehrew S lu v eC o m m e n ts  on  the Slatv Lau s Ex 21 2-11: VT 25 (1975) 1229-44;
I. Cardellini, Die b iblischen  Sklai:en"-Gesetze im Lichie d es keilschriftlichen Sklaienrechts: BBB 55 
(1981) 239-68.

5. J McKay, Exodns XX1I11-J.6-K A D eca h g u e  f o r  the A dm inistralion  o f  Ju stice  in the City Gate: VT 21 
(1971) 311-25; a importância destes versículos, sem falar de "decálogo", já havia sido realçada por A 
Alt, Die Ursprünjie d es israelitischen Rechts, em: Kleine Schriften, I. 278-332. Também G. Beer, em seu 
comentário ao l-xodo, de 1939. transfere para outro lugar os versículos 4-5 e dá ao restante o  titulo 
de "um espelho para juizes' <ein  Kichterspiegel), embora o considere dirigido à consciência de todos 
os israelitas.

6. Kissfeldt, em sua Introducción  a l  Atitiguo Testam ento, opina que o Deuteronômio pretendia eliminar 
o  antigo Código da Aliança. Ksta idéia nào me parece tüu clara como ele pensa



-  Defesa dos grupos m ais pobres. Permite que os pobres entrem na vinha 
do próximo e comam até fartar-se (sem levar embora nada na cesta) ou que 
respiguem nas rocas colhidas, mas sem passar a foice (Dt 23,25-26). Manda 
aos proprietários: “Quando fizeres a colheita do teu campo e esqueceres 
no chão um feixe, não voltes para recolhê-lo; deixa-o para o emigrante, o 
órfão e a viúva, e assim o Senhor abençoará todas as tuas tarefas. Quando 
sacudires os frutos da tua oliveira, não repasses os ramos; o resto será do 
estrangeiro, do órfão e da viúva. Quando fizeres a colheita da uva, não 
voltes para catar os grãos deixados: deixa-os para o emigrante, o órfão e a 
viúva” (Dt 24,19-21). A estes três grupos tradicionais de pessoas necessitadas 
o Deuteronômio acrescenta os levitas, que não possuíam terras e haviam 
empobrecido com a centralização do culto em Jerusalém. Quanto aos 
escravos, à prescrição de libertá-los após sete anos (ver Ex 21,2), acrescen
ta-se agora a de carregá-los de presentes (Dt 15,13-15). E encontramos outra 
lei muito importante sobre o escravo que escapa (Dt 23,16-17), lei que supõe 
no legislador a consciência de uma injustiça de base, de uma sociedade 
arbitrária, onde às vezes o único recurso é escapar dela; embora sejam 
infringidas as normas em vigor, o Dt compreende esta atitude e defende o 
interessado.

-  A propósito da  adm in istração d a  justiça nos tribunais, é mantida a 
norma fundamental (Dt 16,18-20).

-  Surpreende a  im portância qu e adquiriu  o  tem a do empréstimo. 
Insiste-se em nào cobrar juros (Dt 23,20-21). Faz-se mais rigorosa a antiga 
lei de Ex 22,25, a qual permite tomar como penhor o manto do próximo, 
desde que seja devolvido antes do pôr do sol; agora proíbe-se “tomar em 
penhor a roupa da viúva” (Dt 24,17). O mais importante e novo, porém, é 
a remissão a cada sete anos, e a insistência na generosidade (Dt 15,1-11).

-  F ace a o  fen ôm en o  crescente d e  pessoas qu e perderam  suas terras e  têm 
de trabalharem  terra a lheia  ap arece  agora um a norm a nova sobre o salário-. 
“Nào explores o diarista, pobre e necessitado, seja ele irmào teu ou 
emigrante que vive na tua terra, na tua cidade; a cada jornada lhe darás a 
sua paga diária, antes que o sol se ponha, pois passa necessidade e depende 
do salário" (Dt 24,14).

-  Finalmente, d ian te das novas circunstâncias, surge um a lei sobre o 
comércio-. “Não guardarás na bolsa dois tipos de pesos: um pesado e outro 
leve. Nào terás em casa duas medidas: uma maior e outra menor. Mantém 
pesos íntegros e justos, mantém medidas íntegras e justas” (Dt 25,13-15).

Nào somente as leis, mas também a sabedoria e o culto inculcavam 
algumas normas corretas de conduta que tornassem mais suportável a



situação7. As liturgias de acesso ao templo, com o mesmo espírito de outros 
textos babilônicos8, recordam que só pode hospedar-se no “monte santo" 
aquele que “procede honradamente e pratica a justiça, fala com sinceridade 
e não calunia com a língua, não empresta dinheiro com usura nem aceita 
suborno contra o inocente” (Sl 15; ver também SI 24 e Is 33,14-16). 
Infelizmente, este ideal não foi mantido, e o templo virou covil de ladrões 
(Jr 7,1-15). Legisladores, sacerdotes e sábios, mais que solucionar os 
problemas, dão testemunho indireto da grave situação a que se havia 
chegado.

2. A denúncia dos profetas

2 .1 . Visão d e  co n ju n to  d a  s o c ie d a d e

Quando se expõe este tema, é freqüente começar reunindo as afirma
ções dos profetas sobre uma série de problemas concretos: luxo, latifundia- 
rismo, escravidão, opressão dos mais fracos. Parece-me preferível partir de 
uma visão de conjunto, que nos mostre como enxergam a sociedade do seu 
tempo. Para isto, o melhor é partir dos oráculos que nos descrevem a 
situação geral das capitais -  Samaria e Jerusalém -  já que através delas 
podemos conhecer a realidade dos dois países que compõem o povo de 
Deus. Comecemos pelo Reino Norte, Israel.

a )  A situação em Sam aria

Ao longo dos seus dois séculos de existência (931-721), o Reino Norte 
contou com três capitais, que se foram sucedendo como residência dos reis. 
Após um breve período em Siquém, a capital foi transferida para Tersa, até 
que Amri, no século IX, construiu Samaria. Esta última foi a mais importante

7. Sobre a literatura sapiência!, veja-se I). Cox, Sedac/a a n d  Mispat. Tbe Concept o f  Rifibteousness in Laler 
U"isdom: Studi Biblici 1'rancescani 27 (1977) 33-50: H.V. Malchow. S ocial Ju stice  in the Wisdom  
Literature. BibTH 12 (1982) 120-124; Ph.J. Nel, The Structure a n d  Ethos o f  tbe Wisdom A dm onitions 
in Prouvrbs. BZAW 158 (1982). com ampla bibliografia; W. Ricliter, Recbt u n d  Ethos. Versucb e in er  
Ortunfi des ueisbeitlichen  M abnsprucbes (Munchun (1966); G. von Rad, La sab id u ría  en  Israel (Madrid 
1973) 103-130- O  livro de J.W. Gaspar, S ocia l Id eas in tbe Wisdom Literature o f  the Old Testament 
(Washington 1947) trata exclusivamente do casamento, do pai. da esposa, dos filhos, da educação, 
da comunidade e sua função social.

8. Cabe recordar as palavras de Gudea relacionadas com a construção do templo Hninnu; “Desde o  dia 
em que o Rei Io deusl entrou em sua casa, durante sele dias, a serva acompanhou a sua patroa, e o 
servo esteve ao lado do seu patrão. Na cidade, o forte e o  servo descansaram juntos, a língua malvada 
mudou de palavras (...). Não entregou o  órfão ao rico. nem a viúva ao poderoso' (Cilindro H. 
XVIM8-XVIII.13). Gudea tem um conceito ético da religião. O  culto aos deuses deve estar acompa
nhado da prática da justiça, transformando a sociedade progressivamente



de todas, além de ser a mais luxuosa. Este luxo foi conseguido, inevitavel
mente, às custas dos segmentos mais modestos da população, particular
mente do campesinato, que atravessou momentos muito difíceis no século 
VIII aC.

Oséias, profeta do Norte, não dedica especial importância a este tema, 
pois está mais preocupado com as contínuas revoltas e lutas de partidos 
que se travam na sua época. Amós, porém, judeu de origem, enviado por 
Deus para pregar em Israel, oferece seu ponto de vista sobre a capital. O 
texto, enigmático para um leitor moderno, adquire enorme força com uma 
simples explicação9:

“Apregoai nos palácios de Azoto, 
e nos palácios do Egito; 
reuni-vos nos montes de Samaria, 
contemplai-a sumida no terror10 
repleta de oprimidos11.

Não sabem obrar retamente -  oráculo do Senhor -
os que entesouram violência e roubo em seus palácios” (Am 3,9-10).

Amós apresenta Samaria como um grande cenário no qual se representa 
uma obra começada há anos. Mas só um público especializado na matéria 
é capaz de entendê-la. Por isso começa convidando os filisteus (Azoto) e 
os egípcios. Para os israelitas, estes dois povos sào inimigos tradicionais, 
protótipo de opressores. Os egípcios escravizaram Israel antes do êxodo; 
os filisteus, quando se estabeleceram em Canaà. A este público, perito em 
infligir opressão, Amós faz o convite de contemplar um espetáculo de 
opressão.

A ação começou anos antes de chegarem os espectadores, e o profeta 
a sintetiza em duas palavras: m ehfim ot rabbôt, ou seja, uma grande confusão 
ou um grande terror, semelhante ao da guerra. O espetáculo parece confuso 
de início, mas logo se distinguem dois grupos em cena: o dos oprimidos e

9- Para uma exposição mais detalhada. veja-se J.L. Sicre, <1p. cit.. 116-9.

10. A expressão mehümât rabbôt é traduzida por alguns de maneira muito fraca, como “grande tráfico", 
grande confusão". O  sentido é mais forte; mehúmôt rabbôt aparece em 2Cr 15,5 em paralelo com a

falta de segurança e paz no país inteiro. K em Kz 22,5 dá-se a Jerusalém o  título de rabbat 
hammerhümâ, não porque seja uma cidade comercial, muito ativa, mas porque nela se cometem 
assassinatos, os pais são desonrados, os fracos são oprimidos. Mehúmâ descreve também o  pânico 
mortal que Deus semeia entre os inimigos e os leva a se matarem mutuamente. Por conseguinte, a 
melhor tradução é a de "pânico" ou 'terror", como propõe Wolff.

11. 'afuqini pode interpretar-se como plural abstrato ("opressões") ou em sentido concreto ("oprimidos') 
No primeiro sentido seria expressão paralela ao “grande terror": no segundo constitui a antítese de 
"os que entesouram" ( osrím. v. 10). Minha preferência é por esta última.



o dos que entesouram. Os primeiros são como que marionetes, sujeitos 
passivos, ao passo que os segundos executam quase toda a ação. Mas neles 
se detecta uma incapacidade de agir retamente. Trata-se de algo quase 
constitutivo. Amós não diz simplesmente que agem mal; diz que “não 
sabem” obrar com retidão. Em contrapartida, têm muita capacidade para 
aumentar continuamente suas posses. Lendo o resto do livro e baseando-nos 
na arcjueologia, fica fácil saber o que acumulam: objetos luxuosos, camas 
de marfim, instrumentos musicais, grandes provisões de vinho seleciona
do... Tudo o que permite levar uma vida cômoda e luxuosa. Mas Amós nào 
se detém na enumeração. Passa à avaliação, e qualifica o que entesouram 
em seus palácios como “violência e roubo”. Segundo Wolff, poderíamos 
traduzir “assassinatos e roubos”1".

Significa isto que os ricos de Samaria vão matando e roubando impu
nemente? Nào é provável. De acordo com Donner, estas duas palavras não 
devem neste caso ser referidas a fatos sangrentos ou a crueldades físicas, 
mas a formas tipicamente cananéias de exploração econômica permitidas 
pela lei. Mas isto nào representa nenhum consolo para os acusados, pelo 
contrário. Porque Amós equipara o resultado da atividade deles, aparente
mente legal, com o fruto de uma atividade criminosa, própria de assassinos 
e ladrões.

O mais surpreendente da passagem é como Amós joga com o elemento 
surpresa. Diante do que poderíamos chamar de uma visão “turística”, 
oferece a visão “profética”. Espectadores convidados a visitar Samaria teriam 
escrito coisa muito diferente. Sentir-se-iam admirados da sua riqueza, do 
seu luxo, dos seus esplêndidos palácios construídos com pedras silares. 
Amós não descobre uma cidade próspera e em paz, mas sumida no terror. 
O turista admiraria o luxo das grandes famílias, sua habilidade financeira, 
sua sabedoria humana, seus esplêndidos edifícios repletos de objetos caros 
e luxuosos. Amós põe a descoberto o transfundo de mentira e de violência 
criminosa que os creca. Nào são dignos de admiração, mas de desprezo e 
de castigo. Ao longo do livro desenvolve em rápidas pinceladas este juízo 
sintético e global:

"Assim diz o Senhor:
A Israel, por três delitos e por quatro não lhe perdoarei.
Porque vendem o inocente por dinheiro
e o pobre por um par de sandálias;
pisam os pobres e evitam o caminho dos humildes;



um homem e seu pai abusam da criada; 
deitam-se sobre roupas deixadas em penhor 
junto a qualquer altar, 
bebem vinho de impostos 
no templo do seu Deus”
(Am 2,6-8).

Cada uma destas frases exigiria um extenso comentário13. Vamos 
limitar-nos a uma idéia capital: os mais fracos do ponto de vista social e 
econômico são maltratados, humilhados, inclusive vendidos como escravos, 
por parte de pessoas sem escrúpulos, que às suas injustiças acrescentam o 
descaramento de cometê-las até no templo, “junto a qualquer altar”.

Estes poderosos podem permitir-se toda classe de luxos no mobiliário 
(“leitos de marfim”, “divãs”), na comida (“carneiros e terneiras”), na bebida 
e nos “perfumes requintados” (ver 6,4-6, em que parece inspirar-se a 
tremenda parábola do rico e Lázaro). E este luxo encobre uma atitude de 
cobiça, que faz as pessoas esquecerem a Deus e o próximo, como indica 
o oráculo contra os comerciantes (8,4-7).

Neste caos social, a instituição mais responsável é a encarregada de 
administrar a justiça. Dela depende poderem os pobres triunfar nas suas 
reivindicações justas, ou, então, serem eles oprimidos e explorados median
te decisões arbitrárias:

“Ai dos que transformam o direito cm veneno 
e jogam por terra a retidão.
Odeiam aquele que intervém com valor no tribunal 
e detestam quem presta depoimento com exatidão.
Pois, por ter imposto tributo de trigo ao indigente,
exigindo dele carga de grão,
se construirdes casas silares, não as habitareis;
se plantardes vinhas selecionadas, não bebereis do seu vinho.
Sei perfeitamente dos vossos muitos crimes e inúmeros pecados: 
oprimis os inocentes, aceitais subornos, 
atropelais os pobres no tribunal” (Am 5,7.10-12).

Alguns comentaristas acreditam que todas estas injustiças têm uma meta: 
eliminar os camponeses pobres, reduzi-los à miséria, para apoderar-se dos 
seus campos e poder criar grandes latifúndios. A teoria é bastante verossímil. 
Todavia é mais interessante constatar que esta atitude vai associada a uma

13. Vcja-se J.L  Si cru. ~Con los pobres de la tierra". 102-113-



intensa preocupação pelo culto, como se Deus se contentasse com peregri
nações, vítimas e oferendas, enquanto os pobres são pisoteados.

b) A situação em Jerusalém

Se para conhecer as injustiças da Samaria só contamos com o testemu
nho de Amós, o caso de Jerusalém é diferente. Isaías, Miquéias, Sofonias, 
Jeremias e Ezequiel nos põem em contacto com elas. Dada a abundância 
do material, ater-me-ei à visão de Isaías e Miquéias, com breves referências 
aos outros profetas.

Isaías descreve a capital do modo seguinte:
“Como se tornou uma prostituta a cidade fiel?
Anteriormente, cheia de direito, morada de justiça, 
e, agora, de assassinos.
Tua prata virou escória, tua cerveja está aguada;
teus chefes são bandidos, sócios de ladrões,
todos eles amigos de subornos, em busca de presentes.
Não defendem o órfão,
nào assumem a causa da viúva.
Oráculo do Senhor dos exércitos, o herói de Israel:
Tirarei satisfação dos meus adversários, 
vingança dos meus inimigos.
Voltarei a minha mão contra ti: 
te limparei da escória com potassa, 
separarei de ti a ganga.
Dar-te-ei juizes como os antigos, 
conselheiros como os de antigamente.
Então te chamarás Cidade Justa, Cidade Fiel” (1,21-26).

O diagnóstico de Isaías assemelha-se ao que muitos contemporâneos 
fazem sobre a nossa sociedade. Vivemos em um mundo que atraiçoou e 
abandonou a Deus, um mundo infiel, falso. Mas os motivos diferem. Em 
que pensamos nós quando dizemos que o mundo abandonou a Deus, 
perdeu a fé, etc.? Em igrejas vazias? Em pouco interesse pela doutrina 
tradicional? Em imoralidade? Que tipo de imoralidade?

Para Isaías, Jerusalém atraiçoou a Deus porque traiu os pobres. Esta 
traiçào é obra das autoridades (“'teus chefes”), que se encontram diante de 
dois grupos sociais: os ricos, que enriqueceram roubando (estamos diante 
de um caso manifesto de demagogia profética), e os pobres, representados 
pelos seres mais fracos da sociedade, os órfãos e as viúvas. Os primeiros 
podem oferecer dinheiro antes que o problema deles seja tratado, e 
recompensar com presentes os serviços prestados. Os segundos nada têm 
a oferecer; só podem pedir para serem ouvidos. Diante desta diferença, as 
autoridades se associam com os ricos / ladrões.



Comparada com a visão que tem Amós de Samaria, a de Isaías é mais 
complexa e interessante. Fala dos que acumulam tesouros roubando; nisto 
coincide com Amós. Mas detecta uma causa profunda: os ricos podem 
roubar porque as autoridades lho permitem. E estas o permitem porque 
estão dominadas pelo afã de lucro. Com isto se transformam em “rebeldes”; 
atraiçoam a sua profissão, atraiçoam os pobres e atraiçoam a Deus. Por isso, 
a solução deverá vir por uma linha institucional, eliminando essas autori
dades e nomeando em Jerusalém “juizes com os antigos, conselheiros como 
os de antigamente”.

Como acabei de indicar, este texto é um caso típico de demagogia 
profética. Por acaso eram ladrões todos os ricos de Jerusalém? Eram 
corruptas todas as autoridades? Também hoje existem pessoas que simpli
ficam os problemas, se expressam de forma demagógica e pecam por 
injustiça nas suas afirmações. Por isso rechaçamos tais pessoas com 
tranqüilidade de consciência. E ao mesmo tempo afirmamos que Isaías é 
um grande profeta, e até o maior de todos. Consideramos as palavras dele 
como “palavra de Deus”. Isto põe a descoberto a nossa profunda hipocrisia. 
Desprezamos os profetas atuais e depositamos flores nos túmulos dos 
antigos profetas. Seria mais honesto não dar ouvido a nenhum dos dois.

Miquéias, contemporâneo de Isaías, é ainda mais duro quando fala de 
Jerusalém:

“Ouvi, chefes de Jacó, príncipes de Israel: 
vós, que detestais a justiça e torceis o direito; 
edificais Sião com sangue, a Jerusalém com crimes.
Seus chefes julgam por suborno, 
seus sacerdotes pregam sob pagamento, 
seus profetas adivinham por dinheiro, 
e ainda por cima se apóiam no Senhor dizendo:
Por acaso o Senhor não está em nosso meio?
Não nos sucederá nada de mal.
Pois por culpa vossa Sião será um campo arado,
Jerusalém será uma mina,
o monte do Senhor um cerro de brenhas” (Mq 3,9-11).

Este oráculo, um dos mais duros e célebres do Antigo Testamento, 
começa denunciando as autoridades pelos seus sentimentos (“detestais a 
justiça”) e pela sua atitude global (“torceis o direito”). A estes temas, já 
conhecidos, acrescenta algo novo: estas pessoas têm um centro de interesse: 
Sião-Jerusalém. Preocupam-se com ela, querem melhorar e ampliar a capital. 
Para um camponês como Miquéias, Jerusalém devia ser um grande espetá
culo: “Dai voltas em torno de Sião contando as suas torres; fixai-vos em



seus baluartes, observai os seus palácios” (SI 48,13-14). E seria fácil 
inculcar-lhe os sentimentos do Salmo 122:

“Que alegria quando me disseram: Vamos à casa do Senhor’.
Nossos pés já estão pisando os teus umbrais, Jerusalém.
Jerusalém está construída como cidade bem traçada (...).
Nela estão os tribunais de justiça 
no palácio de Davi.
Desejai a paz a Jerusalém (...).
Em nome dos meus irmãos e companheiros 
te saúdo com a paz;
pela casa do Senhor, nosso Deus, te desejo todo bem".

Miquéias, porém, não pertence a este grupo. Nào ama Jerusalém, nem 
seus edifícios nem o seu progresso. Não acredita nos seus tribunais de 
justiça. Não se sente contente por estar na cidade. Nào deseja a paz dela. 
Da mesma forma que Amós, não é um turista nem um peregrino, mas um 
profeta, que descobre o revés da trama. Prosperidade e progresso estão 
construídos com o sangue dos pobres, à base de injustiças.

Não sabemos a que fatos concretos se refere: talvez aos trabalhos 
forçados, sem remuneração, aos quais as autoridades submetem o povo 
para realizar a sua atividade de construção (algo semelhante ao que fará o 
rei Joaquim um século mais tarde e que foi denunciado por Jeremias); talvez 
aos duros tributos que tornam possível o esplendor da capital. Em qualquer 
caso, trata-se de medidas cruéis, criminosas e sangrentas.

Como foi possível chegar-se a esta situação de injustiça? Porque a cobiça 
se apodera de todos, inclusive dos responsáveis religiosos. É ao ritmo do 
dinheiro que dançam todas as pessoas importantes de Jerusalém. E o mais 
grave é cjue ainda por cima têm a presunção de serem religiosos e invocam 
a presença de Deus para se sentirem seguros (3,9-11). Cometem o pecado 
que mais tarde será denunciado por Jesus: pretendem prestar culto a Deus 
e ao dinheiro. Acontece que para Deus só reservam as palavras; as obras e 
o coração estão longe dele, estão centrados na ganância.

Em um outro dos seus textos, Miquéias repete que a sociedade está 
dividida em dois grandes grupos. Não estabelece uma distinção entre 
opressores e oprimidos, mas entre a classe dirigente e “o meu povo”:

“Ouvi, chefes de Jacó, príncipes de Israel:
Não cabe a vós ocupar-vos com o direito, 
vós que amais o mal e odiais o bem, 
arrancais a pele do corpo, a carne dos ossos?
Pois os que comem a carne do meu povo 
e lhe arrancam a pele



e lhe quebram os ossos,
e o cortam como carne para a panela,
como vianda dentro do caldeirão,
quando clamarem ao Senhor, ele não lhes responderá.
Esconderá seu rosto diante deles (naquele momento), 
pelas suas más ações” (Mq 3,1-4).

Este texto contém dados muito interessantes. Em primeiro lugar, a 
metáfora de saída, que expressa de forma realista o desprezo e a crueldade 
com que agem as autoridades tratando o povo como carne de matadouro. 
Por outro lado, a causa desta situação radica na atitude interior dos 
dirigentes, que odeiam o bem e amam o mal; mais adiante vamos pergun- 
tar-nos se os profetas culpam as estruturas sociais pelo mal existente, mas 
não padece dúvida que sempre têm em vista a atitude de pecado que 
domina o coração. Por último, o povo oprimido e maltratado aparece na 
boca de Deus como “meu povo”; o Senhor sente-se profundamente 
vinculado a essas pessoas, que salvou da escravidão do Egito e com as quais 
firmou um pacto (“meu povo” é uma referência explícita à fórmula da 
aliança), ao passo que se distancia dos opressores.

O veredicto de Isaías e Miquéias sobre Jerusalém coincide com o que 
será emitido por outros profetas judeus um século mais tarde. Baste recordar 
esta descrição de Sofonias:

"Ai da cidade rebelde, manchada e opressora!
Nào obedeceu nem aceitou a lição.
Não confiava no Senhor nem acudia ao seu Deus.
Seus príncipes nela eram leões rugindo;
seus juizes, lobos pela tarde, privados de comida desde a manhã;
seus profetas, gente temerária, homens desleais;
seus sacerdotes profanavam o sagrado, violentando a lei.
Nela mora o Senhor justo, que não comete injustiça; 
cada manhã estabelece o seu direito, ao alvorecer, sem falta; 
mas o criminoso não reconhece a sua culpa” (Sf 3,1-5).

Como em outros textos proféticos, o começo produz a impressão de 
que o profeta responsabiliza todos os habitantes pelas injustiças cometidas. 
Por outro lado, um leitor pouco avisado poderia passar por alto o matiz 
social, lendo o texto como simples denúncia da atitude para com Deus. Mas 
os versículos subseqüentes eliminam estes possíveis equívocos. Assim como 
Isaías dizia que Jerusalém se tinha prostituído por culpa das injustiças e do 
dinheiro (Is 1,21-26), Sofonias insiste em que a “rebeldia” contra Deus se 
concretiza especialmente no campo social. E há grupos que detêm respon
sabilidade peculiar neste ponto. Praticamente eles coincidem com os de



nunciados por Mq 3,9-11: príncipes, juizes, profetas, sacerdotes. Autoridades 
civis, judiciais, religiosas^.

Baseando-se neste texto, Ezequiel desenvolveu a mesma idéia, descre
vendo detalhadamente a guerra ininterrupta dos ricos contra o povo (Ez 
22,23-31)- O oráculo, provavelmente posterior ao ano 586, tenta justificar a 
catástrofe de Jerusalém, quando ficou arrasada, sem muralhas, e com o 
templo incendiado. A que se deveu este castigo tão terrível? Ezequiel aduz 
como causa a trágica situação da capital antes do exílio. Nela “as pessoas 
eram devoradas”, “multiplicava-se o número de viúvas”, “derramava-se 
sangue e se eliminava gente”, “explorava-se o infeliz e o pobre, e atropela
vam iniquamente o emigrante”. Os grupos opressores são perfeitamente 
definidos: príncipes (v. 25), sacerdotes (v. 26), nobres (v. 27), falsos profetas 
(v. 28), latifundiários (v. 29). É interessante observar de que maneira cada 
um deles participa desta tarefa: os príncipes, como leões que matam e 
roubam: os nobres, como lobos; os latifundiários, roubando e atropelando. 
Que fazem no meio deles os sacerdotes e profetas? Não sào acusados de 
assassinar nem de roubar. A participação deles consiste em justificar e tolerar 
os crimes que sào cometidos. As frases de Ezequiel sobre eles parecem 
bastante ambíguas, e se isoladas do contexto poderiam significar pecados 
simplesmente cultuais. Mas o contexto marcadamente social do oráculo 
sugere interpretá-las no mesmo sentido. Efetivamente, a declaração do puro 
e do impuro, sagrado ou profano, nào se refere só aos alimentos, sacrifícios, 
etc. Engloba também os costumes e as condições de participação no culto 
(cf. SI 24,3-5). Os sacerdotes, porém, ao invés de proclamarem estas 
verdades, que respondem ao espírito da aliança, “violam a lei” e fecham os 
olhos.

Muito mais claro ainda é o aspecto ético no caso dos falsos profetas (v. 
28). O que diz Ezequiel entende-se muito bem se recordarmos textos como 
Mq 2,11; 3,5.11: os falsos profetas aliam-se aos ricos e poderosos e 
proclamam que tudo está em ordem, que há paz, quando a situação de fato 
é insustentável. Por conseguinte, o grande pecado de sacerdotes e profetas 
consiste em aceitar e justificar uma situação contrária à vontade de Deus. 
Colocaram a religião a serviço dos opressores. Mas Deus nào se deixou 
manipular e mandou o castigo.

Se procurarmos a causa que, segundo Ezequiel, provoca esta situação, 
o diagnóstico dele coincide com o de Miquéias. Encontramo-lo no final do 
v. 27, na única oração final de todo o oráculo: “Para enriquecer-se”. Esta

14. Um estudo pormenorizado do texto em J.L. Sicre. op. cit.. 328-333



frase refere-se aos nobres, mas não há dúvida de que também descreve a 
atitude profunda dos demais grupos. Com isso o profeta quer dizer-nos que 
o mal radica no coração do homem. Embora as estruturas sociais estejam 
corrompidas e se tenham tornado opressoras, há também algo de muito 
grave, por baixo das estruturas: a corrupção do coração, que abandonou a 
Deus para servir ao dinheiro (cf. Mt 6,24).

2.2. Os problemas concretos

Até agora detivemo-nos na visão global que os profetas têm das duas 
capitais quanto às injustiças que se cometem nelas. Agora passaremos a 
dirigir a atenção a alguns dos problemas concretos que denunciam. Os dez 
temas mais candentes sào: administração da justiça nos tribunais, comércio, 
escravidão, latifundiarismo, salário, tributos e impostos, roubo, assassinato, 
garantias e empréstimos, luxo. Alguns deles já apareceram nos textos 
precedentes. Passo a selecionar alguns pontos de interesse vital.

a )  A adm in istração d a  justiça

Dela dependem os bens e inclusive a vida de muitas pessoas. Ora, na 
opiniào de bastantes profetas, está entre as coisas que pior funcionam. É 
freqüente a denúncia de suborno, que leva a absolver o culpado e a con
denar o inocente. Esta cobiça leva ao perjúrio, a desinteressar-se pelas 
causas dos pobres e inclusive a explorá-los com a lei na mão. Este último 
aspecto é apresentado de modo magistral por um texto de Isaías (10,1-4), 
que começa assim:

"Ai dos que promulgam decretos iníquos 
e redigem com entusiasmo normas de opressão 
para deixar indefesos os fracos sem defesa 
e roubar aos pobres do meu povo o seu direito; 
para que as viúvas se transformem em presas deles 
e poderem saquear os órfãos”.

Fica difícil identificar as pessoas denunciadas pelo profeta (legisladores, 
juizes injustos, funcionários do rei), mas fica claro que eles têm poder para 
manipular a lei a seu favor, redigindo “com entusiasmo” uma série de normas 
complementares. Com isso pretendem quatro coisas: 1) excluir os fracos da 
comunidade jurídica; 2) roubar aos pobres toda a reivindicação justa; 3) 
escravizar as viúvas; 4) apropriar-se dos bens do órfão.

Uma coisa chama a atenção neste texto. Um século antes, quando a 
rainha Jezabel quis apoderar-se da vinha de Nabot, teve de assassiná-lo (1 Rs 
21). Agora os métodos de exploração refinaram-se. Já não é mais preciso



eliminar as pessoas, basta suprimir seus direitos. É um procedimento menos 
escandaloso e mais eficaz. Pode aplicar-se a uma infinidade de casos. Nào 
se trata, portanto, do freqüente pecado de suborno e corrupção, mas de 
algo novo: “A classe alta quer criar o fundamento jurídico que legalize a 
expansão do seu capital”1’ . Temos aí a manifestação mais descarada do 
poder legislativo a serviço dos poderosos.

b) O com ércio16

Em ordem de freqüência, o segundo problema que mais preocupa os 
profetas é o do comércio. Astour defende a estranha idéia de que os profetas 
estão atacando os comerciantes fenícios17. Não cabe dúvida, por exemplo, 
que Ezequiel não sente a menor simpatia por eles. Mas o que condena 
especialmente no cap. 27 é o imperialismo econômico. Os textos de Am 
8,4-6; Os 12,8; Mq 6,9-11; Sf 1,10-11; Jr 5,27 não sugerem em momento 
algum tratar-se de comerciantes fenícios.

O enfoque do tema é outro. Amós descobre nos comerciantes o desejo 
de se enriquecerem às custas dos pobres, traficando com a liberdade deles, 
vendendo-lhes inclusive os piores produtos, angustiando-se por terem que 
manter fechados seus negócios durante um único dia de festa. É difícil saber 
se por trás desta operação se esconde uma intenção mais grave: arruinar os 
camponeses pobres, para que se vejam obrigados a entregar suas terras e 
a se venderem como escravos. Crueldade idêntica, ligada a uma grande 
dose de astúcia, é denunciada por Jeremias. Oséias e Miquéias insistem nos 
procedimentos fraudulentos, ao passo que Sofonias capta que o comércio 
acaba apaixonando o povo inteiro; até os que são vítimas dele choram o 
seu desaparecimento.

c) A escravidão

Apesar do drama que está por trás dela, a escravidão não é tema 
freqüente nos profetas. Chama atenção o fato de Amós dar-lhe tanta 
importância (1,6.9; 2,6; 8,6) e os outros o silenciarem, se excetuarmos

15. H. Wildbcrger. Jesaja, 15K, X. 198. A atitude denunciada por Isaías mantém ioda a sua vigência no 
sistema capitalista atual: "O fato de os 75% desfavorecidos da população de um país aceitarem, 
mediante o conjunto de contratos ou transações pertinentes, a magra parcela de Produto Nacional 
Bruto que de fato estão recebendo, não significa em absoluto que tal distribuição seja justa. Pelo 
contrário, significa que o proletariado está sendo roubado com apoio, aprovação e  sanção do sistema 
jurídico vigente" (|. Miranda, Marx )• la  Biblia. Critica a  la filosofia  d e la opresiõn ISalamanca 19721 
26).

16. K. Lage. La critica de! comercio en los profetas d e  Israel: Moralia 7 (1985) 3-28.
17. M. Astour. Métamorphoses de B aa l les riralités comm erciales au  IXsiècle Évidences 75 (1959) 35-40: 

77 (1959) 54-58.



Jeremias (34,8-20). Na Antiguidade havia várias maneiras de tornar-se 
escravo18. Amós menciona as duas mais freqüentes: ter sido feito prisioneiro 
na guerra, e a escravidão por dívidas. Em uma época em que a escravidão 
é considerada normal, Amós se mostra intransigente em ambos os casos. 
Não há motivos que justifiquem escravizar uma pessoa humana, nada. 
Jeremias só contempla o caso daquele que se vendeu como escravo e deve 
ser posto em liberdade ao cabo de sete anos, em conformidade com a lei. 
Preocupa-o o destino destas pessoas. Mas o que ele destaca é a transgressão 
de um compromisso selado diante do Senhor. Quanto aos demais profetas, 
é possível que Isaías e Miquéias tenham em mente o problema quando 
falam dos órfãos que se transformam em “butim” dos poderosos (Is 10,1-2) 
e dos meninos a quem se rouba a dignidade para sempre (Mq 2,9).

d) O latifundiarism o

Como já assinalamos, é um tema de capital importância, dada a 
economia basicamente agrária de Israel. Mas só Isaías e Miquéias o 
mencionam. É curioso que Amós não o trate, dada a sua preocupação com 
os pequenos camponeses. A denúncia de “ladrões e perjuros” em Zc 5,1-4 
talvez esteja relacionada com a apropriação indébita dos campos dos 
desterrados19. O problema apresentou extrema gravidade durante o século 
V, como reflete Ne 5. Todavia, o livro de Malaquias, que é dessa época, não 
o menciona.

e) O salário

A questão é tratada expressamente por Jeremias, quando acusa o rei 
Joaquim de construir para si um palácio sem pagar os trabalhadores (Jr 
22,13-19). Malaquias denuncia os proprietários que fraudam o salário diário 
de quem trabalha para eles (3,5). Este aparecimento tardio do tema, e a sua 
ausência nos profetas anteriores, pode ser indício de que no século V 
aumenta o número de assalariados sem propriedades. Entretanto, uma vez 
que este fenômeno é muito antigo, também podemos afirmar que os 
profetas dos séculos VIII-VII não lhe deram importância especial.

f )  Litxo e  riqueza

O tema é enfocado de maneiras bem diferentes. Amós acentua a boa 
vida da classe alta, com todo tipo de prazeres, objetos caros, comida

18. Cf. I. Mendc-lssohn, Slaivry  in the A ncient S e a r  Eust: HA 9 (1946) 74-88.
19. Cf. |.L. Si cru, <ip. cit., 424-426.



requintada, perfumes, magníficos palácios, excelentes vinhas (3,10.15; 4,1; 
5,11; 6,4-7). Isaías conhece tudo isto, porém o relaciona mais com o orgulho 
e a ambição política (3,8-21; 5,8-10.11-13). Jeremias sabe falar da riqueza 
de modos muito diversos: com a energia do profeta (5,25-28) e com o olhar 
cético do sábio (17,11), condenando sempre a injustiça. Também Ezequiel 
denuncia a riqueza conseguida mediante a opressão do próximo (22,12). O 
afã de enriquecer é pecado do povo inteiro, segundo Jeremias (6,13; 8,10) 
e Ezequiel (33,31), embora sejam os poderosos que incorrem particularmen
te nele (Is 56,11), e também o rei (Jr 22,17).

3. Em que se baseia a crítica social?

No decurso da pesquisa sobre este tema, têm-se proposto idéias muito 
diferentes, condicionadas em parte pela mentalidade da época. Se analisar
mos o que ficou dito a propósito de Amós, podemos ter uma visão pa
norâmica que sirva de paradigma para os demais profetas.

Três linhas fundamentais têm sido propostas para explicar a base da 
crítica social de Amós: a) um conceito ético de Deus e do homem com valor 
universal; b) uma experiência pessoal do profeta; c) as tradições típicas de 
Israel. Em princípio, elas nào se excluem mutuamente. Mas alguns comen
taristas defendem sua posição de maneira contundente, excluincio outras. 
E, dentro de cada um destes pontos, especialmente dentro do terceiro, 
pode-se colocar a ênfase em uma determinada tradição (legal, sapiencial, 
cultuai). Com estes pressupostos, podemos traçar a seguinte panorâmica.

a) Amós baseia-se em um conceito ético d e  Deus. “Amós transforma a 
justiça em ponto central de toda a sua idéia de Deus. Também antes se 
concebia Javé como protetor da moral e do direito (...), mas ninguém, tanto 
quanto Amós, havia situado até então, com tanta energia, a idéia da justiça 
e da moralidade no centro de toda a idéia de Deus”20. Dentro desta primeira 
linha, outros pensam que Amós se baseia na “evidência do fato moral”, “na 
natureza moral do homem". Esta é particularmente a opinião defendida por 
Wellhausen, que com isso apresenta os profetas como fundadores do 
“monoteísmo ético”. E Duhm afirma: ‘Todos estes pecados [refere-se aos 
denunciados em Am 1-2] são faltas contra o sentimento natural do homem 
(...). Por isso Amós não invoca uma lei existente (...), senão que pressupõe

20. W. Nosvack, D ie kleinen  Propbeten  (HAT 111/4) (Gõttingen 1903) 124. Afirmações semelhantes 
encontram-se em S.K. Driver, J o e l  a n d  Amos, 111.



que as exigências dela apenas expressam o sentimento natural de justiça e 
eqüidade inato a todo homem, e que é antinatural desprezar e infringir esta 
lei. Amós, por conseguinte, intui a natureza moral do homem”21.

b) Outros autores sustentam que o profeta se baseia em um a experiência  
pessoal. “Esta nova idéia do profeta brotou de uma experiência extática. 
Vivenciou espiritualmente a Deus com toda a sua onipotência, ‘viu-o’ e 
‘ouviu-o’ (... ). E o vivenciou espiritualmente como uma personalidade moral 
de tremenda seriedade e tremenda exigência, como a encarnação sagrada 
da idéia moral eterna”22. “Uma experiência religiosa e moral ao mesmo 
tempo constitui a base da ati\'idade e da pregação de Amós. Um dia 
encontrou na sua consciência uma vontade superior e idêntica ao Bem, que 
se revelou antes de tudo como Deus da justiça (...). Historicamente, devemos 
reconhecer que este poderoso arauto da justiça eterna encontrou em uma 
experiência religiosa e moral o segredo da sua originalidade, da sua força 
e, graças a ela, a homenagem da humanidade”23.

c) O grupo mais numeroso de comentaristas pensa que Amós não 
descobre coisas novas, não é um revolucionário ético que abre um caminho 
novo na história da humanidade, nem se baseia em idéias abstratas sobre 
a moral e o homem. Amós insere-se no contexto d o  povo d e  Israel, na sua  
vida e  nas suas tradições. Naturalmente, vivenciou uma experiência pessoal, 
como deixa claro o próprio livro. Mas isto não exclui outra série de in
fluências, adotadas como ponto de partida para explicar a sua mensagem. 
“A moralidade dos profetas não é a moralidade da humanidade, mas a de 
Israel, que não separa costume, direito e moral, como fazem outros povos 
antigos Os profetas nào são fanáticos do monoteísmo, como se diz com 
freqüência, mas representantes da pureza incontaminada da essência israe
lita, que une intimamente os antigos costumes patriarcais com o culto de 
Javé. Assentar o fundamento da moralidade na fé javista, separar o puro do 
impuro, crentes de pagàos, é algo essencial a esta moralidade, que é 
religiosa e não geral e racional. Esta moralidade reduz-se a nada, sem a 
pertença ao povo escolhido e sem o reconhecimento e adoração de Javé; 
reduz-se a nada, sem a comunidade, na qual estão unidas as vontades”2\

A polêmica com os autores precedentes é clara. A denúncia de Amós -  
poderíamos acrescentar, a de Miquéias, Isaías, etc. -  é inconcebível sem a

21. B. Duhm, D ie Tbeotogie d er  Propheten  ( Iionn 1875) 111 c 116.

22. Baila, Amos, cm : Religion in G eschicbte u n d  Gegenw arl. I (Túbingen 1927) 308.

23- P. Humbcrt, Un bérau t d e  la  justice. Amos: RTPh 5 (1917) 3-35; tf. 34.

24. K. Trocltsch, G lau tx  u n d  Etbos d er  hebrãútcben Propbeten. cm: G esam m elle Scbriften. IV. 1925, 50s.



fé em Javé, sem a comunidade de Israel, suas tradições e seu culto. Mas a 
evolução desta idéia geral apresenta matizes múltiplos.

Para alguns, a base da crítica social de Amós reside na eleição e na 
aliança. Dentro desta linha, alguns autores consideram esta idéia excessiva
mente vaga, e procuram concretizá-la em um aspecto da aliança, as normas 
de conduta que ela exige. Também aqui há várias possibilidades: uns falam 
dos mandamentos divinos (Kapelrud, Dion), outros referem-se à tradição 
legal anterior (Weiser), que alguns identificam com o Código da Aliança 
(Würthwein, von Rad, Phillips, Zimmerli). Enquanto os autores anteriores 
relacionam Amós com uma tradição legal, Wolff empreende um caminho 
novo ao pô-lo em contacto com a corrente sapiencial, concretamente com 
a sabedoria tribal2’ . Vesco, em vez de relacionar o profeta com a sabedoria 
tribal, o faz com os sábios da corte, embora não negue outras influências26.

O risco de todas estas interpretações é limitar muito as possíveis 
influências recebidas pelos profetas. Em suma, a posição mais adequada 
parece a que fundamenta a denúncia social de Amós em fatores muito 
diversos: sentimento natural religioso e humano, experiência pessoal, 
tradições de Israel (aliança, legislação, sabedoria). Com isto não quero dizer 
que todos estes elementos se encontrem na mesma intensidade. O típico 
de Israel e a experiência pessoal desempenham um papel decisivo. Mas não 
podemos absolutizar nenhum elemento às custas dos outros. Schmidt 
formulou a coisa de modo adequado. A visão do profeta nào procede 
primariamente do direito nem da sabedoria; junto com eles, expressa um 
conhecimento geral. “Através de que canais este conhecimento chega a 
Amós? Nào ‘diretamente vindo de cima', nem de uma relação direta com a 
ciência em si. Isto não existe. Porém é difícil esclarecer mais a questão; nào 
porque saibamos muito pouco da vida do profeta, mas porque é muito 
difícil, quase impossível, saber em quê um homem baseia esse conhecimen
to. De onde sei que não devo matar o próximo? Da educação que recebi? 
Do que me disseram meus pais ou meus avós? Das histórias que me 
contaram na meninice? Dos livros infantis que li? De refròes que me 
ensinaram? Da reflexão intelectual e da evidência? Do ensino religioso, do 
decálogo, da pregação? Do meu conhecimento do Código de Direito Penal?

25. I I.W. Wolff, Amos' f>eistige H eim at: WMANT 18 (1964). Nào foi o primeiro a fazê-lo. Já Lindblom. de 
passagem, havia feito referenda a certas relações, sobretudo de tipo estilístico, entre Amós e os sábios 
(cf. J. Lindblom. Wisdom in the O ld Testam ent Prophets: SVT III ILeiden 19551. 192-204). F. anos mais 
tarde o tema foi elaborado mais pormenorizadamente por Terrien (cf. S. Terrien, Amos a n d  Wisdom. 
em Isra e ls  Prophetic Heritage. Homenagem a Muilenburg 119621 108-115). Mas foi Wolff quem 
sublinhou a relação entre a denúncia social de Amós e a mensagem dos sábios.

26. |.L. Vesco, Am os d e  Teqou. d é fen seu r d e  lh om m e. RH 87 (1980) 481-513; cf. 50-is.



Este conhecimento chega ao indivíduo de formas múltiplas, através de 
muitos canais. Somente em casos excepcionais pode-se afirmar com certeza 
donde procede o que a gente sabe. Isto vale também para Amós. Devemos 
aceitar que conhecia o antigo direito israelita; conhecia a ‘ética tribal’ do 
antigo Israel, como conhecia, com certa segurança, determinados recursos 
estilísticos da literatura sapiencial. Conhecia as tradições religiosas de Israel, 
que ministravam a seu modo este conhecimento, e muitas outras coisas. 
Este conhecimento dentro do qual se movimentava, e a missão especial que 
lhe foi confiada, o configuram tal como aparece no seu livro, com a sua 
imagem, o seu colorido, a sua linguagem, o seu compromisso pleno”27.

4. Pode-se esperar solução?

Há que se perguntar, antes de tudo, se os profetas nutrem algum tipo 
de esperança em relação a uma mudança radical da sociedade. Pois muitos 
autores acham que, ao denunciar as injustiças sociais, eles só pretendem 
justificar o castigo iminente de Deus. Portanto, não esperavam nem preten
diam uma mudança, mas apenas demonstrar que tudo estava podre e que 
o castigo era inevitável. Passo a apresentar alguns comentários bastante 
representativos desta tendência:

“Elias e o seu círculo nào excluíam no século IX uma melhora da 
situação, se bem que esta nào viria por vias pacíficas, mas pela revolução 
(2Rs 9s), a qual provocaria uma mudança de dinastia (...). Amós e os outros 
profetas do século VIII consideram isto como algo impensável. A sociedade 
do tempo parece-lhes tào corrompida que seria absurdo pensar em reformas 
e revoluções”2”.

“Os profetas não proclamam uma espécie de novo programa de reforma 
social. Reconhece antes que a situação social e econômica está deteriorada, 
é contrária à vontade de Deus... e fundamentam nela a ameaça pronunciada 
por Javé”29.

Wanke criticou com muita ironia esta interpretação tão pietista: “É como 
um vigário que se pusesse a pregar profeticamente, dizendo: ‘Queridos

27. H.H. Sclimid. Amos. Zur Frage tiach  d er  ■•geisligen H eim at” des Propbeten: \V'uU 10 ( 1969) 85-103; 
cf. 101. Ksta opinião é compartilhada por R. Martin-Achard, A m os U hom m e. le message. l in jluence  
(Genebra 1984) 82.

28. K Kocli. D ie kiitstehung d e r  soz ia len  Kritik bei d en  Propheten, cm: P roblem e bibtischer Theologie. 
Fs. G. von Rad (1971) 236-57; ver 238.

29. H.K. von Waldow. S ocia l responsibility a n d  so c ia l strueture in early  Israel. CBQ 32 (1970) 182-204; 
cf. 203s.



irmãos, o juízo de Deus é inevitável. Dentro em breve cairá sobre vocês 
uma bomba atômica. Mas consolem-se: é justo que isto aconteça’. Se um 
vigário dissesse isto, não faria senão repetir a pregação dos profetas, 
segundo a interpretação dos exegetas que estamos comentando. Ainda mais, 
o vigário teria que prosseguir assim: Já que o juízo de Deus é inevitável, 
não vale a pena complicar-nos a vida com reformas sociais e coisas 
parecidas. Lembrem-se que os profetas nào tentaram fazer isto”30.

É obvio que isto nào é uma reprodução autêntica da mensagem dos 
profetas. Mas é difícil dizer quais as intenções e esperanças que os animam. 
Começando de forma negativa, eu diria:

-  Não pretendem  oferecer um program a de reform a social. A mensagem 
deles nào constitui uma “análise científica” da sociedade e dos seus pro
blemas, com vias práticas e claras de solução. Em todo caso, ofereciam 
como solução a volta ao espírito da aliança e às normas que dela derivam.

-  Também n ão  pretendem  m obilizar os oprim idos contra os opressores. 
Só encontramos dois exemplos desta atitude, e em tempos antigos: o caso 
de Aías de Silo, que fomenta e sanciona a revoluçào de Jeroboào I contra 
Roboào (lRs ll,29s), e o de Eliseu, que fomenta a revolução de Jeú (2Rs 
9-10). Em profetas posteriores nào encontramos nada de parecido. Isto não 
deve causar-nos estranheza, pois um princípio básico de Israel afirma que 
a vingança cabe a Deus31. E os profetas estão convencidos de que Deus 
defenderá o pobre e dará a punição aos poderosos e opressores, mas nào 
através de uma revolução interna, e sim de uma invasão estrangeira.

Ao tentarmos descrever de forma positiva o que os profetas esperam, 
e as possíveis soluções que entrevêem, constatamos diferenças notáveis 
entre eles. Alguns até variam segundo as circunstâncias.

Amós vincula a possibilidade de sobrevivência à conversão, a qual se 
concretiza na implantação da justiça nos tribunais. A solução depende do 
homem, que deve amar o bem e odiar o mal, mudando seus sentimentos 
e suas atitudes. Seus contemporâneos nào estào dispostos a isto, e também 
o profeta nào alimenta grandes esperanças de que os problemas desapare
çam.

Isaías, que também ele tenta o caminho da conversão, mostra-se mais 
esperançoso. Não porque confie nos seus compatriotas, mas porque espera 
uma intervenção de Deus. A solução estaria normalmente em autoridades

30. G. Wanke, Z ur G nm cllage u n d A bsicb tp rop betisch er Sazialkritik  KuD 18(1972) 1-17; cf. 15.
31. "Nào digas: Hás de pagar-mas'; espera no Senhor, pois ele le defenderá" (Pr 20,22).



justas e honestas. Humanamente isto é impossível. Caberá a Deus depor as 
autoridades atuais e dar ao povo “juizes como os antigos, conselheiros como 
os de antigamente”. Ele, ou alguns dos seus discípulos (conforme o que se 
pensar a respeito da autenticidade de 9,1-6 e 11,1-9) posteriormente colocam 
a ênfase no monarca justo, que “consolide o seu trono com a justiça e com 
o direito” (9,6), monarca que, cheio do espírito de Deus, faça justiça aos 
pobres e oprimidos (11,1-5). Em etapas posteriores da tradição isaiana 
falar-se-á da importância do rei e dos ministros (32,ls).

Oséias também espera um futuro melhor, mas se faz mister uma etapa 
prévia de purificação (3,4). Foram as ambições políticas, e as intrigas 
palacianas, que provocaram o regime de violência e morte que domina o 
seu povo. E uma idéia errônea sobre Deus fomentou estas injustiças, ao 
invés de acabar com elas. Por isso, a instituição monárquica e o culto devem 
desaparecer “durante muitos anos”. Nào há como resumir em poucas 
palavras todo o pensamento de Oséias, aliás pouco explícito. Parece que 
ele espera a solução da parte de Deus, mais do que dos homens, embora 
insista no seu chamado à conversão (6,6).

M iquéias também nutre esperança. Mas espera coisas bem diferentes. 
Que tirem dos ricos as suas terras, para que sejam repartidas de novo na 
assembléia do Senhor (2,1-5). E que Jerusalém, construída com o sangue 
dos pobres, desapareça da história. Enquanto Jerusalém estiver de pé, não 
há soluçào, pois a situação é tão terrível que não admite remendos nem 
composições.

So/onias anuncia um dia do Senhor que porá fim a idólatras, ladrões e 
comerciantes. A justiça e a humildade sào os únicos remédios. Mas Je 
rusalém, “cidade rebelde, manchada e opressora” (3,1), não obedece nem 
se corrige. A soluçào nào virá na linha de Isaías -  novas autoridades -  nem 
na de Miquéias -  destruição total mas da ação de Deus, que deixará um 
povo “pobre e humilde”.

Jerem ias , pregador incansável da conversão, acredita, com Amós, que 
dela depende o futuro, nào somente do povo mas também da monarquia. 
Mas não espera muito de um povo que se aferra à deslealdade e à mentira. 
Será Deus quem há de trazer a solução, suscitando um rebento a Davi, que 
imporá o direito e a justiça. Talvez este texto (23,5-6.) não seja dele. Também 
há dúvidas em relação a 31,31-34, que formula a esperança de um homem 
novo, com a lei de Deus escrita no coração, repleto do conhecimento do 
Senhor. É um detalhe importante, que se orienta na linha de Sofonias. E 
fundamental que as instituições funcionem corretamente (neste caso, a 
monarquia), mas nào devemos esquecer a mudança interior do indivíduo.



Ao fazer a fusão entre os dois temas, Jeremias sintetiza as soluções de Isaías 
e Sofonias.

Ezequiel, apesar de conclamar para a conduta responsável, a “praticar 
o direito e a justiça” (cap. 18 e 33), tem mais fé na ação de Deus. Caberá a 
Ele depor as autoridades precedentes e ocupar o posto delas, defendendo 
também o direito das ovelhas fracas do rebanho. Um novo Davi assumirá 
a representação de Deus na terra (Ez 34). Em outra tradição presente no 
livro, o príncipe assume características mais modestas, mas compete-lhe a 
missão de salvaguardar a justiça: “Meus príncipes não explorarão mais o 
meu povo, senão que adjudicarão a terra à casa de Israel, por tribos” (45,8). 
E prossegue: “Já basta, ó príncipes de Israel. Afastai a violência e a rapina 
e praticai o direito e a justiça. Deixai de atropelar o meu povo” (45,9). Não 
estamos na visão ideal, mas na realidade.

O Trilo-Isaías e Z acarias  parecem trilhar caminhos inversos. O primeiro 
começa exigindo o compromisso com a justiça e o direito, a fim de que se 
revele a salvação de Deus (56,1); o discurso sobre o jejum (Is 58,1-12) 
sublinha o mesmo tema; contudo, Is 59 termina com uma promessa in
condicional de salvação. Deus, cansado de ver que não existe justiça, 
ergue-se como um guerreiro para mudar tudo. Zacarias, nas suas visões, 
parte desta ação de Deus que cria uma sociedade justa, livre de ladrões e 
perjuros, mas que desemboca no compromisso com o direito e a justiça, 
com os pobres e oprimidos (7,9-10; 8,14-17), ponto pelo qual começa o 
Trito-Isaías.

M alaquias, diante do desencanto que a injustiça provoca no mundo, 
expressa sua fé em um Deus que porá fim à situação através de um juízo 
que faça a separação entre justos e malvados.

Em síntese, podemos constatar como linha dominante o ceticismo em 
relação a uma solução destes problemas por vias humanas. Far-se-ia mister 
uma mudança muito grande na conduta pessoal e nas instituições, que os 
contemporâneos nào estão dispostos a realizar. Em geral, isto não afunda 
o profeta nem os seus discípulos na amargura. Mantêm uma atitude de 
esperança,' se bem que com matizes diversos. Às vezes ela se apresenta 
utópica demais, outras vezes a pintam com traços mais realistas. A monar
quia pode ou nào desempenhar um papel. Outro tanto ocorre com as 
autoridades. Pode-se até dizer que a colaboração humana, o compromisso 
com o direito e a justiça, parecem coisa secundária para alguns profetas 
quando falam do futuro definitivo, ou, entào, nem sequer mencionam esta 
colaboração humana.



O que dissemos pode levar-nos a pensar que o esforço dos profetas 
não serviu para nada, ou para muito pouco. As condições sociais não 
apresentaram melhora considerável. Talvez tiveram uma pequena influência 
em certas pessoas, mas não transformaram o povo de Israel.

Todavia, é inexata esta interpretação tão pessimista. Na verdade, hoje 
continuamos vivendo da mensagem profética e sintonizamos com ela. Isto 
significa que ela serviu para alguma coisa, que a palavra de Deus caiu na 
terra, a empapou, e nào deixará de produzir o seu fruto. Um poeta da 
Guatemala, Julio Fausto de Aguilera, expressou esta convicção em “La 
batalla dei verso” (A batalha do verso)32:

“Com um verso, 
é verdade,
não depões um tirano.
Com um verso não levas pão e casa 
à criança vagabunda, 
nem levas remédios 
ao camponês doente.
Sobretudo, não consegues 
fazer isto exatamente agora.
Mas, vamos ver:
Um verso
bem nascido e vigoroso, 
e outro mais inflamado, 
e outro mais acordado, 
e outro verso mais forte e mais veraz, 
dão vida
a um sonho terno que eles recolheram.
E este sonho de muitos, já nutrido, 
transforma-se em lima consciência 
e esta consciência, em uma paixão, uma ânsia...
Até que um dia, 
tudo,
-  sonho, consciência, anelo -  
se organiza compactamente...
E então 
vem o grito 
e o punho 
e a conquista...

32. Poesia revolu cion aria  gu atem alteca  (Madrid 1969) 92s.



Na esfinge da conquista 
brilha um diadema: o verso”.

Estas palavras ajudam a entender para que serve a mensagem profética. 
De minha parte, não colocaria o fruto desta mensagem no “grito, no punho 
e na conquista”, mas na destruição das ideologias opressoras. Toda opressão 
política, social, econômica, se sustenta em uma ideologia opressora, em 
uma filosofia e até em uma teologia da opressão. A religião tem desempe
nhado um papel muito importante nisto, sancionando situações injustas, 
calando-se diante da exploração dos pobres, abençoando em nome de Deus 
as desigualdades existentes. Os profetas, sem terem lido Marx, também se 
deram conta deste problema. E jogaram por terra as bases pseudo-religiosas 
da opressão. É por isso que associam tão intimamente a sua crítica ao culto 
e às falsas idéias religiosas com a exortação à justiça. Aqui reside a grande 
atualidade da mensagem profética. Mesmo sem fazer planos concretos de 
reforma e sem promover a mobilização do povo, efetuaram uma revolução 
muito importante: a revolução das idéias.



OS PROFETAS E O CULTO

Muito relacionado com o tema do capítulo anterior está o da atitude 
profética diante do culto1. São muitas as ocasiões em que os profetas 
denunciam as práticas cultuais nas suas mais diversas formas (festas, 
peregrinações, oferendas, sacrifícios, rezas), por terem-se convertido em 
tranqüilizantes das consciências, introduzindo ao mesmo tempo uma falsa 
idéia de Deus. As mesmas pessoas que oprimem os pobres ou contemplam 
indiferentes os sofrimentos do povo têm a desfaçatez de serem as primeiras 
em acorrer aos templos e santuários, pensando que o Senhor se compraz 
mais nos atos de culto do que na prática da justiça e da misericórdia.

Começaremos este capítulo oferecendo uma visão panorâmica do culto 
no antigo Israel. Talvez seja uma síntese excessivamente extensa, mas que 
pode ajudar a organizar dados dispersos. A seguir exporei a parte crítica da 
mensagem dos profetas: primeiro em um rápido exame histórico que 
recolhe os textos principais, e em seguida de modo sistemático, catalogando 
as afirmações deles sobre o espaço e o tempo sagrados, os atos de culto e 
os ministros do mesmo. Todavia, existe também o reverso da medalha, uma

1. Sobre os profetas e o  culto, veja-se Th. Chary, Les prophètes et le  cu lte à  p artir  d e  i e x i l (  Paris 1955); 
R. Hentschke, Die Stellung d er  ixirexilischen Scbriftpropheten zum  Kultus: BZAW 75 <1957); F.. 
Hernantlo, A ctitud d ei p ro feta  Je r em ia s  an te  e l culto y la  cen tra lización  d e! culto re a liz a d a  p o r  e l rey  
Josias: Scriptorium Victoriense 18 (1971) 35-72; I P Hyatl, The Prophetic Criticism o f  Israelite Worship 
(Cincinnati 1963); J. Lindblom. Prophecy  in A ncient Israel (Oxford 1962);!. Miranda. M arx y Ia B ib lia  
(Salamanea 1972); N.W. Porteous. A ctualisation a n d  the Prophetic Criticism o f  the Cult. em: Tradition  
a n d  Situation, Fs. A. Weiser. ed. por O. Kaiser e F.. Würthwein (GOltingen 1963) 93-105; R. Rendtorff, 
Priesterliche Kulttheologie u n d  p rophetische Kultpolem ik: TLZ 81 (1056) 339-42; A. Ricciardi, Las 
d ec la rac ion es anticultuales" d e  los p ro fetas  preexílicos. CuadT 59 (1966) 183-98; H .H. Rowley, The 
Prophets a n d  Sacrífice: F.T 58 (1946s) 305-7; Id.. The ReUgious Value o f  Sacrifice: FT 58 (1946s) 69-71; 
Id.. The Cnity o f  the Old Testam ent BJRL 29 (1946) 326-58; ld.t S acrifice a n d  Morality: A R ejoinder  
KT 70 (1958s) 341-2; P. Volz, D ie ra d ika le  A blehnung d er  Kultreligion du rch  d ie  alttestam entlichen  
Propheten: TSTh 14 (1937) 63-85; R Vuilleumier-Bessard, La tradition  cultuelle dan s la  prophetie  
d  A m as e d  d  Osée ( 1960).



vez que certos profetas defendem o culto. É preciso levar em conta as 
afirmações deles para termos uma idéia global e objetiva do problema.

1. O culto no antigo Israel2

Em todo culto há três elementos básicos: espaço sagrado, tempo sagrado 
e ações concretas. Quando o culto se realiza comunitariamente, entram em 
jogo os funcionários do culto. Para compreender os textos proféticos 
precisamos ter uma visão global de cada um destes três elementos.

1.1. O espaço sagrado

Uma experiência humana geral demonstra que nem todos os lugares 
possuem o mesmo valor para os homens, nem mesmo para as pessoas mais 
modernas e demitizadas. Esta tendência inata a valorizar de modo especial 
certos lugares manifesta-se sobretudo no âmbito religioso.

Dentro do mundo bíblico, o espaço sagrado constitui um tema extenso, 
que foi evoluindo durante séculos5. Através das diversas tradições observa- 
se que: 1) certos lugares adquirem caráter sagrado porque a divindade se 
manifesta neles; 2) outros conseguem esta categoria porque um grande 
personagem religioso os funda; 3) há momentos capitais da relação com 
Deus que podem ocorrer no espaço “profano”. Centrando-nos nos dados 
que serão interessantes para os profetas, podemos mencionar:

a )  Lugares consagrados p o r  um a m anifestação divina

Betei. É muito provável que se tratasse de um antigo santuário cananeu, 
aceito mais tarde -  e muito visitado -  pelos israelitas. A origem cananéia 
deste santuário não era um dado a favor dele. Por isso conta-se uma história 
diferente de fundação dele, que o vincula a uma revelação de Deus a Jacó 
(Gn 28,11-19). A importância de Betei para o Reino Norte expressa-se no 
fato de Jeroboão I ter colocado ali um dos bezerros de ouro (lRs 12,29).

2. Para uma exposição mais ampla sobre <udo o  que segue, veja-seJ.L. Sicrc. El cutioen Israel, Kundación 
Santa Maria (Madrid 1990).

3. A. von Gall. Altisraelitische Kultstütten: BZAW 3 (Giessen 1898). oferece uma lista exaustiva de iodos 
os lugares de culto fora e dentro de Israel. Veja-se também G. Westphal, Ja b u es  Wohnstàtten nacb  
den Anscbauuniien d er alten Hebrãer: BZAW 15 (Giessen 1908); R. E. Clemenis, God a n d  Tewpte Tbe 
Idea o f  tbe D iiine Presence in Ancient Israel (Oxford 1965); R.L Cohn. The Shape o f  Sacred Space: 
Four B iblical Studies (Chico 1981).



Sinai (= Horeb). Não imaginemos que qualquer manifestação divina 
leve automaticamente ã construção de um santuário. O caso mais famoso 
é o do monte Sinai (ou Horeb, como é chamado em outros casos). Nele 
Deus revela-se de modo mais impressionante e decisivo do que em qualquer 
lugar. Moisés deve tirar as sandálias, “pois o lugar em que pisas é terreno 
sagrado” (Ex 3,5). Ali acontece mais tarde a constituição do povo, a aliança, 
e é feita a entrega das leis. Contudo, em momento algum a tradição bíblica 
afirma que existisse ali um templo ou algo parecido. Deste caráter sagrado 
parecem ter participado outros montes, como o Carmelo (embora ali tenha 
existido pelo menos um altar dedicado a Javé, conforme demonstra o relato 
de lRs 18).

Jerusalém . O livro dos Reis, que conta com tantos detalhes a sua 
construção, não indica o lugar exato da sua localização (coisa, aliás, 
desnecessária para os seus leitores). É possível que o lugar tivesse sido 
escolhido de acordo com uma tradição contida em 2Sm 24. Nesta tradição, 
Deus nào intervém diretamente, mas através do profeta Gad, que ordena a 
Davi que edifique um altar ao Senhor na eira de Areúna, o jebuseu. Embora 
isto não seja indicado por nenhuma tradição bíblica, este lugar, provido de 
um altar atribuído a Davi, era o lugar idôneo para que seu filho Salomão 
construísse o templo.

b) Lugares escolhidos pelo  hom em

Guilgal. Neste local junto ao Jordão existiu um célebre santuário 
vinculado às tradições da passagem do rio quando o povo vinha do Egito, 
e onde se conservaram também as recordações da entrada na terra e das 
origens da monarquia. É possível cjue se tratasse de um antigo santuário 
cananeu. O relato da sua fundação, se alguma vez existiu, acabou perden- 
do-se'1.

Dã. Também aqui, por simples escolha humana, surgiu o célebre 
santuário de Dà, na divisa norte de IsraeP. Conta-se no livro dos Juizes que 
esta tribo, à procura de lugar melhor para seu assentamento, emigrou para 
o norte. Durante a viagem, encontrou em casa de um tal Micas um objeto

4 . O que há de mais parecido ao reluto de fundação é  a tradição contida em Js 5,13-15. quando o general 
do exército do Senhor aparece a Josué e o adverte que deve ficar descalço porque "o lugar em que 
pisas é  sagrado". H evidente o paralelismo com o que acontece a Moisés no Sinai. Todavia, o  texto 
bíblico nào relaciona o fato com Guilgal. Situa-o "estando já perto de Jericó" (v. 13).

5. Sobre a trilx> de Uà e o episódio que comentamos, veja-se o exaustivo estudo de H.M Niemann, D ie 
D anilen . Studien z itr  G escb icb le ein es tillisrcteliliscben Stctmmes. FRLANT 135 (1985). Aos capítulos 
17-18 do livro dos Juizes dedica as p. 61-147.



de culto. Sem maiores problemas de consciência, os danitas roubam a 
imagem e a levam consigo. Mais tarde, ao se assentarem em Lais, “entroni- 
zaram a imagem”6. Jeroboào I deu-lhe grande importância ao colocar ali um 
dos bezerros de ouro.

Os lugares a lto s . Nesta categoria de lugares sacralizados por decisão do 
homem podemos enquadrar as “ermidas” ou “lugares altos” (bam ôt). Os 
livros “históricos” e alguns dos livros proféticos dão testemunho freqüente 
sobre eles. À margem da religião oficial, representam o espaço religioso 
popular, mais acessível e próximo em cada circunstância. Sào como as 
nossas ermidas atuais. O povo não precisa deslocar-se muitos quilômetros 
para acorrer a Betei, Dà, Bersabéia, Hebron ou Jerusalém. Estão a dois 
passos, ao ar livre, geralmente em zona umbrosa. E neles pode entrar em 
contato com Deus8.

1.2. O tempo sagrado

O que dissemos sobre o espaço vale também para o tempo. Na sua 
experiência geral, o homem valoriza de forma distinta não somente mo
mentos diferentes da vida, mas também as diversas épocas do ano. Esta 
necessidade psicológica de ir marcando tempos diferentes manifesta-se 
também na esfera religiosa e tem as suas repercussões no culto. Todas as 
religiões conhecem dias de festa, caracterizados por diversas celebrações.

Em Israel, embora qualquer momento fosse considerado bom para 
encontrar a Deus, existiam momentos específicos, consagrados a ele9: o

6 . A tradução d:i Nueva Biblia Kspanola reza: "entronizaram o ídolo” (cm hebraico, pesei). Com isto dá-se 
uma visão negativa do fato. Sem dúvida, a fundação do santuário, tal como se conta atualmente na 
Bíblia, c  vista com olhos críticos. K fruto de um roubo e do assassinato dos indefesos e  pacíficos laítas. 
Por outro lado, a mentalidade judaica, da qual procede a redação última do livro de Josué, é contrária 
a qualquer santuário fora de Jerusalém. Mas não paira dúvida de que. na sua origem, a tradição sobre 
a fundação do santuário era positiva. Demonstra-o o fato de mencionar-se como primeiro sacerdote 
a Jonatã, filho de Gérson, filho de Moisés. Não sabemos se esta primeira tradição usava o termo pesei. 
Se o usava, não o faria no sentido negativo de "ídolo", mas no sentido mais neutral, e até positivo, 
de "imagem’'

7 . P.H. Vaughan. Tbe Meaning o f  h a m â ’ in the Old Testament. A Study o f  Elymological. Textual an d  
Archaeological Eiidence  (Cambridge 1974).

8. Os lugares altos constam de um altar e alguns acessórios: a massehâ a aserâ  e os bam maním . A 
iiiassebâ ó  uma pedra erguida, uma esteia comemorativ a; nào era necessário que fosse talhada em 
forma de imagem; era o símbolo da div indade masculina. A asem  era de madeira, podia-se cortá-la 
e queimá-la: representava a div indade feminina. Os bam maním , ao que parece, eram defumadores 
ou altares de incenso (embora outros autores opinem que eram colunas solares).

9 . Como visão de conjunto, além de R de Vaux, Instituciones de! Antiguo Testamento, veja-se R. 
Martin-Achard. Essai biblicjue sur les fêles d  lsraèt (Genebra 1974); H.J. Kraus, Gottesdienst in Israel. 
Grundríss einer alttestamentlichen fCultgeschicble (Munchen 1962) 40-112.



sábado, o novilúnio (lua-nova) e as grandes festas anuais10. Mas não 
surgiram todos ao mesmo tempo, senão que foram marcados pelas vicissi- 
tudes atravessadas pelo povo ao longo da sua história. Em linhas gerais, as 
festas de Israel têm a sua origem em quatro ritmos distintos: o dos pastores, 
o dos camponeses, o do tempo, o da história.

a )  O ritmo dos pastores: a  Páscoa

Embora haja atualmente um grande debate sobre as origens de Israel, 
é difícil negar que os inícios remotos deste povo estiveram marcados por 
uma profunda experiência como pastores. Este dado interessa-nos agora 
porque uma das festas mais importantes de Israel, a Páscoa11, parece fruto 
desta forma de vida pastoril. A origem e os ritos desta festa são bastante 
complexos12. Não vamos deter-nos nela, uma vez que nunca ela é mencio
nada nos textos proféticos. Se nos ativermos ao que diz 2Rs 23,21-22, a 
Páscoa caiu em desuso e só foi restaurada em tempos de Josias (fins do 
século VII).

b) O ritmo do  cam ponês

Embora as origens remotas do povo fossem pastoris, a agricultura 
acabou transformando-se na atividade principal de Israel. E se a vida do 
pastor é marcada basicamente pela transmigração do gado, que começa na 
primavera, a do camponês é mais rica de possibilidades. A semeadura, a 
colheita do trigo, a colheita dos frutos, assinalam três momentos capitais do 
ano.

10. Os calendários sublinham a importância de (rês festas anuais, nas quais 6 preciso apresentar-se ao 
Senhor, acudindo em peregrinação ao santuário: Ázimos, Sega e Colheita (Ex 23,14-17). Kstas mesmas 
prescrições, mais desordenadas e confusas, encontram-se em Ex 34.18-23. E muito mais bem expostas, 
com grande luxo de detalhes, em Dt 16,1-17. Em todos estes calendários mantém-se a obrigação de 
três peregrinações anuais, nas quais a pessoa não pode apresentar-se diante do Senhor “com as mãos 
vazias".

11. Sobre a Páscoa, além da extensa bibliografia citada por IX1 Vaux nas suas Instituciones dei Antiguo 
Testamento, vejam-se os estudos mais recentes de H. Haag, De la antigua a  la m teia  Pascua. Historia 
y  teologia d e la fiesta pascuaH Salamanca 1980. a edição original alemã é  de 1971) e j .  Henninger, les  
fêtesdeprintem pschezIessém itesetlaPâqueisraélite  (Paris 1975). A visão mais recente e revolucionária 
sobre esta festa, a de Werner Daum, em: Ursemitiscbe Keligion (Stuttgan 1985). exponho-a com ceno 
detalhe em: El culto en Israel, 54-60. Pouco acessível ao grande público é a monografia de S. Ros 
Garmendia. La Pascua en e! Antiguo Testamento. Ettudio d e  los textos pascuales dei Antiguo Testamento 
a  la luz de la crítica literaria d e  la tradición  (Vitoria 1978).

12. As informações que possuímos podem ser agrupadas em três categorias: 1) Textos litúrgicos: o ritual 
da páscoa contido no relato da saída do Egito (Ex 12), os calendários religiosos de Ex 23,15; 34,18,25; 
Dt 16,1-8: Lv 23,5-8, os rituais de Nm 28,16-25; Ez 45,21-24. o relato de Nm 9.1-14, o  qual, em forma 
narrativa, justifica a prática da páscoa no segundo mês. 2) Textos históricos que mencionam e 
descrevem a celebração de certas páscoas: a do êxodo (Ex 12), a da entrada em Canaà (Js 5,10-12), 
a de Josias (2Rs 23,21-23), a da volta do cativeiro (Esd 6,19-22), a de Ezequias (2Cr 30). 3) Documentos 
extrabihlicos importantes: um papiro e dois ôstracos que provêm da colônia judaica de Elcfantina.



Os ázim os. É a primeira festa agrícola do ano, que assinala o começo 
da colheita da cevada na primavera13. O essencial é comer durante sete dias 
pào feito de grãos novos, sem fermento, isto é, nem nada que provenha da 
colheita velha. É uma forma de indicar que se começa do zero. Ia-se em 
peregrinação oferecer a Deus as primícias da colheita. A festa tem, pois, o 
caráter de uma primeira oferta das primícias (embora a verdadeira festa das 
primícias seja a das Semanas).

Pentecostes. A festa das “Semanas” (sabuât), ou da “sega” (colheita.) 
(qasir), ou das “primícias" (b ikku rim )é  mais conhecida pela denominação 
grega de “Pentecostes”. É a segunda grande festa anual. A antiga legislação 
contida no Êxodo só diz que é preciso apresentar-se diante do Senhor “pela 
festa da sega, das primícias de tudo o que tiveres semeado nas tuas terras” 
(Ex 23,16), ou, de modo ainda mais singelo, “celebra a festa das semanas 
ao começar a sega do trigo” (Ex 34,22). A prescrição do Dt 16,9-11 é muito 
mais clara. Antes de tudo, explica o nome da festa. E de passagem dá a 
entender o sentido dela. Terminou a sega, e o homem deve dar graças a 
Deus, oferecendo-lhe algo em proporção aos bens recebidos. Mas o Deu- 
teronômio, como é seu hábito, dá um claro colorido social à festa. Não se 
trata somente de agradecer a Deus, mas também de compartilhar com os 
mais fracos, recordando as agruras sofridas no Egito.

Tabernáculos. A festa dos “tabernáculos”, “tendas”, “cabanas”, “choças” 
(sukkôt), é a da coleta Casxp). Era a mais importante e freqüentada; por isso 
também se chama “festa de Javé” ou, simplesmente, “a festa”. É agrícola, 
relacionada com o momento em que se guardam os produtos do campo, 
no outono (cf. Ex 23,16; 34,22). O Deuteronômio enfatiza o matiz social, 
como no caso anterior (Dt 16,13-15). Se bem que os calendários antigos não 
digam nada sobre a duração dela, no Deuteronômio se prescrevem sete 
dias. A denominação de sukkôt lhe vem das choças ou choupanas que se 
construíam no campo durante a coleta; mais tarde a festa foi relacionada 
com o período do deserto, pensando que os israelitas na época viveram em 
cabanas ou choupanas.

c) O ritmo do tempo

As celebrações religiosas de Israel não se atêm exclusivamente ao ritmo 
da vida pastoral ou campesina. São marcadas também por um ritmo mais 
fixo e próximo, de semanas, meses e anos.

13. Presc rições sobre esta festa em Ex 23,15; 34,18. Km 1)1 16.1-8 a festa dos A/.imos aparece intimamente 
vinculada à de Páscoa e quase secundária em relação a esta.



O sábado. Embora se discuta muito sobre a sua origem, é uma instituição 
típica de Israel. É possível que inicialmente não fosse uma festa religiosa, 
mas simples dia de descanso (Ex 23,12; 34.21)14. Mas não podemos perder 
de vista que este descanso está relacionado com a vontade divina, não é 
um descanso meramente profano; a observância dele demonstra a fidelidade 
a Deus1’ . Contrariamente à opiniào de alguns autores, é bem possível que 
o sábado já tivesse um colorido cultuai até antes do profeta Amós (século 
VIII16). Assim o sugere a história de Atalia (2Rs 11,5-8), que supõe uma 
grande afluência de fiéis ao templo nesse dia, uma vez que a guarda é 
dobrada. Além disso, a condenação do sábado em Is 1,13 só tem sentido 
se este dia for interpretado como festividade religiosa.

A lua-noua  (novilúnio). Marca o começo de um novo mês lunar e é 
uma celebração muito antiga. Encontramo-la atestada pela primeira vez na 
conflitiva história de Saul e Davi (ISm  20,5.18), embora nào se diga como 
a festa era celebrada. Um texto tão antigo como Am 8,5 dá a entender que 
o principal, ou um dos aspectos mais importantes, era o descanso, já que 
os comerciantes se queixam de nào poderem fazer negócios nesse dia. Em 
Os 2,13 a lua-nova aparece citada em um contexto de festa e alegria. Mas 
a história de Eliseu revela também um fato curioso: sábados e novilúnios 
eram dias típicos para ir consultar um profeta (2Rs 4,23). É muito provável 
que desde tempos antigos este matiz de descanso e alegria viesse acompa
nhado de certos ritos cultuais, como sugere Is 1,13- O novilúnio foi celebrado 
durante todo o Antigo Testamento, mas a sua importância foi minguando.

1.3 Os atos do culto

Os atos de culto, terceiro elemento essencial em nosso estudo, abran
gem um leque mais amplo do que os simples sacrifícios e oferendas.

14. "O sábado caracteriza-se originaria mente pela proibição de todo trabalho e nada tinha a ver com o 
culto de Javé nos primeiros tempos de Israel" (A. Alt. Die Urspnlnge des israelitiscben Recbts, em: 
Kleine Schriften. I, 278-332, 331. nota 1). No mesmo sentido expressa-se H.W. Wolff, Antropologia dei 
Antiguo Testamento, 186. Sobre o sábado veja-se N.-K.A. Andreasen, Tbe Old Testament Sabbatb. A 
Traditio-bistorical Inrestigation, SUL Diss. Ser. 7 (1972); Id., Recent Studies o f  tbe Old Testament 
Sabbatb. Some Observations: ZAW 86 (1974) 453-69.

15. Cf. M. Tsevat, Tbe Basic Meaning o f  tbe Biblical Sabbatb: ZAW 84 (1972) 447-59. No mesmo sentido. 
H.J. Kraus, Gottesdienst in Israel. 99.

16. Segundo A. Lemaire. na época pré-exílica o sábado era celebrado como festa com sacrifícios. A 
diferença fundamental com respeito ao período posterior consistiria no fato de, durante a monarquia, 
o  sábado coincidir com a lua-cheia, e não com o sétimo dia: cf. Le sabbat à  Vópoque royale israélite 
RB 80 (1973) 161-85.



Seguindo De Vaux, podemos dividi-los em primários (os sacrifícios) e 
secundários (oração, ritos de purificação e de consagração)17.

a )  Os atos prim ários do  culto

O sacrifício  é toda oferenda, animal ou vegetal, que é destruída, em 
todo ou em parte, sobre o altar, como obséquio à divindade. Existem 
diversas classes, embora a terminologia por vezes seja complicada e 
confusa18. Nesta sucinta exposição do culto é impossível fornecer todos os 
detalhes sobre a vítima que se oferece em cada caso, e sobre a forma como 
ela deve ser sacrificada. Limito-me a uma simples enumeração, com os 
dados essenciais.

Holocausto Colâ). Queima-se a vítima toda, que deve ser um animal 
macho, sem defeito. O ofertante coloca a mão sobre a vítima, para indicar 
que é dele. Ele mesmo a degola, fora do altar. Em seguida, no altar, passa-a 
ao sacerdote, que derrama o sangue e queima o resto.

Sacrifício d e  com u n hão (zebah). A vítima é repartida entre Deus, o 
sacerdote e o ofertante, que a come como coisa santa. A parte de Javé é 
queimada sobre o altar. Este sacrifício procura fomentar a união com a 
divindade. Existiam três subclasses: o sacrifício de louvor (todâ), o sacrifício 
espontâneo (n ed abâ ), o sacrifício votivo ( neder).

Os sacrifícios expiatórios. Têm por objetivo restabelecer a aliança com 
Deus, rompida pelas faltas do homem. São o sacrifício pelo pecado (ba tta ’t) 
e o de reparação Casam), bem difíceis de distinguir na prática. É nestes 
sacrifícios que o sangue desempenha um papel mais importante. Também 
é típica deles a maneira de distribuir a carne da vítima, já que o ofertante, 
por ter uma culpa a expiar, nào recebe nada da carne do animal, passando 
toda ela para os sacerdotes.

oferendas vegetais (m inha). Só eram oferecidas em casos especiais: 
na maioria das vezes eram o complemento de um sacrifício sangrento. Em

17. O  autor trata o  tema pormenorizadamente nas Instiluciones clet Antiguo Testamento. 528-590.

18. Kntre a abundante bibliografia sobre os sacrifícios, veja-se, além da obra já citada de De Vaux, seu 
outro estudo: L essacr ífices  cie iA n cien  Testament, CRB 1 (Paris 1964); G.A. Anderson, Sacrífices a n d  
Offerings in A ncient Israel. Studies in tbe ir  S ocia l a n d  Political Im portance, HSM 41 (Atlanta 1987);
H.J. Kraus, Gottesdienst in Israel. 134^48; L. Rost, Studien zum  O pferim  Alten Israel: BWANT 113 (1981); 
J. Milgrom, Studies in Cultic Tbeohtgy a n d  Terminology, SJLA 36 (Leiden 1983); B.A. Levine. In tbe  
Presence o f  tbe Lord. A Study o f  Cult a n d  Som e Cultic Terms in A ncient Israel. SJLA 5 (Leiden 1974) 
llimita-se aos sacrifícios selam im  e aos sacrifícios de expiavüol; R. Abba, Tbe Origins an d S ig n ifican ce  
o f  H ebrew  Sacrifice: BibTB 7 (1977) 123-38; E.O. James, Aspects o f  S acrifice in  tbe Old Testament: KT 
50 (1938/39) 151-5; C.J. Cadoux, The Religious Value o f  Sacrifice: KT 58 (1946/47) 43-6; H.H. Rowley, 
Worsbip in A ncient Israel (Londres 1967).



Lv 2 distingue-se entre oferendas cruas (flor de farinha, sobre a qual se deita 
óleo e se coloca incenso) e oferendas preparadas, seja no forno, seja na 
frigideira ou na grelha (sempre de flor de farinha, amassadas com óleo).

Os p ã es  apresentados. Eram doze tortas de flor de farinha, dispostas em 
duas filas; eram renovadas a cada sábado.

As oferendas de incenso. Deviam ser feitas diariamente, pela manhã e 
pela tarde; era função dos sacerdotes e, por nào serem produto da Palestina, 
constituía um refinamento bem caro.

b) Os atos secundários do oculto

A oração  litúrgica. As ações cultuais eram acompanhadas de palavras: 
fórmulas de bênção, de maldição, confissões de fé etc. O código de Lv 1-7 
não fala delas por fixar-se exclusivamente nos ritos concretos dos sacrifícios, 
mas Am 5,23 menciona os cânticos acompanhados de instrumentos, e Is 
1,15 faz referência às orações. É bem provável que para esta oração se 
utilizassem os salmos. Pouco a pouco, o elemento da palavra foi adquirindo 
relevo cada vez maior no culto judaico, especialmente na sinagoga.

Os ritos d ep u rificação  e  d e  dessecação. Em Israel, como em tantos povos 
antigos, existia a convicção de que determinados atos ou situações deixavam 
a pessoa impura: tocar um cadáver, ter tido uma doença como a lepra, ter 
dado à luz etc., gerava um estado que não era de pecado mas exigia a 
purificação, para poder aproximar-se de Deus. Conseguia-se isto mediante 
determinados sacrifícios e ritos19.

Os ritos d e  consagração. Diversamente dos ritos de purificação, neste 
caso o que se pretende nào é eliminar algo que impede o acesso a Deus, 
mas favorecer tal acesso. Os ritos de consagração mais célebres eram os 
votos e o nazireato.

1.4. Os ministros do culto

Em tempos antigos, quando o culto nào tinha adquirido a complexidade 
de épocas posteriores, nào existiam sacerdotes em Israel; os atos de culto 
eram realizados pelo chefe de família, conforme revelam as tradições 
patriarcais (por exemplo Gn 31,54). Em certas ocasiões, nem sequer era 
preciso ser o chefe de família para oferecer um sacrifício, como demonstra

19. D.P. Wright. The D isposal o fIm purily . E lim ination  Hitesin the B ib le a n d  in Hittite a n d  M esopotam ian  
Literalure (Aümwa 1987).



o exemplo de Gedeão Qz 6,25-26). Mais exagerado é o caso de Micas, que 
organiza para si uma capela, com as suas imagens e o seu sacerdote 
particular (Jz 17). Mas este último episódio é significativo da linha que 
acabara-se impondo. Micas consagra sacerdote um filho seu. Mas, na medida 
em que tem oportunidade, contrata um levita. Os funcionários do culto 
começam a impor a sua autoridade e o seu prestígio, até fazerem-se 
imprescindíveis. Por motivos de brevidade, limito-me a recordar as princi
pais funções do sacerdote20:

-  Transmitir o  oráculo divino21 mediante o uso do efod e do urim e 
tummím. A partir de Davi, esta função diminuiu ou desapareceu por 
completo, passando para os profetas.

-  O ensino (torá). Originariamente, a torá era uma instrução breve sobre 
um ponto concreto, principalmente em relação com o culto, para distinguir 
entre o santo e o profano, o puro e o impuro. Mas a missão de ensinar do 
sacerdote é mais vasta: refere-se também ao conjunto de prescrições que 
regem as relações entre Deus e o homem, e dos homens entre si. Desta 
maneira, os sacerdotes convertem-se em mestres de moral e de religião. 
Depois do exílio, o ensino da torá passou para os levitas e rabinos.

-  O sacrifício. De per si, o sacerdote nào é um “sacrificador”. Pode 
encarregar-se de abater as vítimas, porém esta sempre foi uma função 
acessória e nunca privilégio exclusivo. A função do sacerdote começava 
com a manipulação do sangue, a parte mais santa da vítima. A relação do 
sacerdote com o sacrifício foi aumentando com o passar do tempo, quando 
diminuiu a sua funçào oracular e ele dividiu a docência com os levitas.

-  A m ediação. Em todas as funções anteriores, o sacerdote é mediador 
entre Deus e o homem. Representa Deus nas duas primeiras, e o homem 
na terceira. Também o rei e o profeta são mediadores, mas por carisma, nào 
por estado.

Além dos sacerdotes, também os profetas ocupam um lugar no culto. 
O pouco que sabemos de Joel e de Naum parece situá-los nesta linha. 
Naturalmente, há lugar para exageros, e alguns autores têm pretendido 
inserir por completo os profetas -  e todos os profetas -  no âmbito do culto. 
Se quisermos evitar de cair nesses exageros, podemos admitir sensatamente 
que alguns profetas conhecidos (e uma maioria de profetas anônimos)

20. R. dt- Vaux, op. cit.. 499-62; Kraus, <>p. cit.. 113-33-
21. O icjinu é  tratado bem pormenorizadamente por O. Garcia de la Kuente, Ixt bústfuetla iln Dios en el 

Antiguo Testamento (Madrid 1971). especialmente nas p. 165-276 ( ‘ A consulta a Deus por meio do 
sacerdote”). Veja-se também l’..|. Budd. Priestly Instruction in Pre-Exiíic Israel: VT 23 (1973) 1-14; 
distingue quatro classes de instruções



desempenharam uma função no culto, sem que possamos distinguir clara
mente as diferenças com os sacerdotes. De qualquer forma, nunca tiveram 
no culto a importância destes últimos.

2. A crítica profética ao culto

Para emitir um juízo sobre o pensamento dos profetas a respeito do 
culto é preciso levar em conta todos os textos. Do contrário cai-se em 
posições simplistas ou simplificadoras, que acabam sendo falsas por não 
levarem em consideração a complexidade do problema. Quando falta a 
visão de conjunto, deparamo-nos com duas posições extremas.

A primeira pretende que os profetas rejeitem o culto por princípio, como 
algo essencialmente mau. É a teoria de Wellhausen, Volz, Hentschke e 
muitos outros autores, não só protestantes mas também católicos. Esta 
teoria, freqüente no início do século, continua ocorrendo em nossos dias. 
Sua falha consiste em exagerar e generalizar. Podemos admitir que alguns 
profetas, como Amós, se opuseram radicalmente ao culto (mas até isto é 
discutível); essa afirmação, todavia, nào pode ser estendida sem mais a todos 
os profetas.

A segunda teoria segue uma linha diametralmente oposta e afirma que 
todos os profetas estavam vinculados ao culto. O representante mais típico 
é Haldar. Embora tenha tido certa aceitação dentro da escola escandinava, 
são poucos os autores que o seguem na sua forma radical.

Às vezes pensa-se que a avaliação diferente que os profetas fazem do 
culto é só um problema cronológico. Antes do exílio, teriam rejeitado o 
culto, e depois do exílio o teriam defendido, por influência sobretudo de 
Ezequiel. Embora esta idéia tenha certos aspectos verdadeiros, nào podemos 
exagerá-la. Por exemplo, dentro do período pré-exílico, vemos que Amós 
acusa os comerciantes de aceitarem a contragosto a observância do sábado 
e da lua-nova (Am 8,5), e Na 2,1 contém uma exortação a celebrar a festa. 
Por outro lado, no período pós-exílico deparamos com alguns textos que 
supõem uma dura crítica à reconstrução do templo (Is 66,1-4) ou às liturgias 
penitenciais (Is 58,1-12). Ou seja, o critério cronológico nào tem validade 
absoluta, requer distinções.

2.1. História de um problema

Seguindo o fio do relato bíblico, podemos dizer que tudo começou no 
século XI aC, pouco depois de instaurar-se a monarquia em Israel. Um 
episódio concreto fará enfrentarem-se dois personagens-chave da época: o



primeiro rei, Saul, e o profeta mais célebre dos primeiros tempos, Samuel. 
O relato de ISm 15 conta-nos que Saul, depois da campanha contra os 
amalecitas, decide reservar “as melhores ovelhas e vacas, o gado mais bem 
cevado, os cordeiros e tudo o que valia a pena” para oferecê-los como 
sacrifício ao Senhor. Para um leitor moderno que conheça a mentalidade 
dos povos antigos, a atitude de Saul é excelente. Contudo, ao agir assim o 
rei está infringindo um dos princípios fundamentais da guerra santa, o 
anátema (herem ), que obriga a exterminar tudo o que foi conquistado na 
campanha. Saul não é guiado por má vontade. Trata-se, antes, de uma estima 
exagerada do culto, que o faz valorizá-lo acima da vontade de Deus, 
manifestada nas normas da guerra. Por isso defronta-se com o profeta 
Samuel, o qual pronuncia palavras que continuarão ressoando em variantes 
diversas ao longo dos séculos:

“Quer o Senhor sacrifícios e holocaustos,
ou quer que obedeçam ao Senhor?
Obedecer vale mais do que um sacrifício,
ser dócil (vale) mais do que gordura de carneiros” (ISm 15,22).

O principal interesse deste texto está em descobrir-nos dois detalhes 
importantes: primeiro, que o homem tem a tentação de procurar o seu 
próprio caminho para contentar a Deus, e geralmente pensa que este 
caminho passa necessariamente pelo culto; segundo, que o profeta não 
considera o culto como um valor absoluto; existem coisas que podem valer 
muito mais, e diante delas as práticas cultuais quase são desprovidas de 
valor.

Efetivamente, os séculos subseqüentes não farão outra coisa senão 
confirmar a validade destas duas idéias, como demonstra a revisão dos 
textos proféticos sobre o tema.

Amós encontra no século VIII uma situação em que o culto está muito 
florescente. As peregrinações aos grandes santuários de Betei, Guilgal e 
Bersabéia exercem grande atração sobre o povo. Não se deixa de pagar os 
dízimos, sào abundantes os sacrifícios de animais e as oferendas voluntárias. 
Mas todo este culto está acompanhado de tremendas injustiças, de fraudes 
no comércio, compra e venda de escravos e opressão dos fracos. Acredito 
não desfigurar muito o pensamento de Amós dizendo que no tempo dele 
se oferecia a Deus parte do que se roubava aos pobres. Era um bom pro
cedimento para tranqüilizar a consciência. Ao mesmo tempo, todas essas 
práticas cultuais fomentavam a idéia de ser Israel o povo eleito, melhor do 
que qualquer outro, com uma garantia absoluta de proteção e bênção 
divinas. Amós clama contra este culto que responde a um desejo humano, 
e não a uma intenção séria de cumprir a vontade de Deus:



‘Ide a Betei pecar, em Guilgal pecai firme.
Oferecei pela manhã os vossos sacrifícios 
e no terceiro dia os vossos dízimos; 
oferecei ázimos, pronunciai a ação de graças, 
anunciai dons voluntários, 
pois é disso que gostais, israelitas” (4,4-5).

Estas palavras irônicas, que arremedam as exortações dos sacerdotes às 
práticas cultuais, ficam exclusivamente no negativo. Indicam que o culto de 
Israel, com os seus diversos atos, só responde ao desejo do homem (“é 
disso que gostais”), mas Deus nào encontra neles nenhuma satisfação. A 
mesma coisa afirma 5,4-6 ao falar das peregrinações:

“Assim diz o Senhor à casa de Israel:
Procurai-me e vivereis;
não procureis Betei, não vades a Guilgal,
não vos dirijais a Bersabéia;
pois Guilgal irá ao cativeiro e Betei se tornará Betaven.
Procurai o Senhor e havereis de viver”.

Estes versículos nos demonstram o equívoco do homem quando tenta 
procurar a Deus nos santuários. Pensa que o espaço sagrado é o único lugar 
em que pode encontrá-lo. E Amós diz claramente que nào é lá. É preciso 
interessar-se por Deus, procurá-lo. Mas lá onde ele está: não em ermidas 
longínquas mas no meio do próximo. Por isso, a única forma de encontrá-lo 
é “amando o bem e instaurando a justiça nos tribunais” (5,15). Todo o resto 
é pura fuga, busca inútil, que reflete no fundo um autêntico desinteresse 
por Deus".

Se por acaso os versículos anteriores não fossem suficientemente claros, 
o livro de Amós conserva outra das suas intervenções, sem dúvida a mais 
radical23:

“Detesto e recuso as festas de vocês 
não me aplacam as suas reuniões litúrgicas.
Ainda que me tragam holocaustos...24
não aceitarei as suas oferendas
nem olharei para as suas vítimas cevadas.

22. A contraposição entro o espaço “sagrado" (no qual Deus nào se encontra) e o  espaço ' profano" dos 
tribunais de justiça (onde podemos encontrá-lo) c  evidente quando se leva em conta a estrutura de 
5 ,1 -P : veja-se, sobre o tema, J.L. Sicre, "Con los pobres  d e  k l tierra". 122-9.

23. Sobre o texto e  a tradução que eslou propondo, veja-se J.L. Sicre, Con los p ob res  d e / a l i e n a ”. 129-32.
24. Parece que se perdeu uma frase: “não me alegrarei", “não me comprazerci”, ou algo semelhante; cf. 

J.L. Sicre, op. cit.. 130, nota 134.



Retirem da minha presença o barulho dos seus cantos, 
nào quero ouvir a música das suas cítaras.
Que o direito flua como água, 
e a justiça como riacho perene” (Am 5,21-24).

Novamente são contrapostos o caminho do homem e o de Deus. O 
primeiro passa pelo culto, como elemento primário e absoluto; o segundo 
passa pela justiça e pelo direito, através das ações inter-humanas.

Não podemos deter-nos neste profeta, que será seguido de muitas vozes 
posteriores. Mas há um detalhe que parece importante. Se perguntássemos 
a Amós que sentido tem toda a atividade cultuai da sua época, sua resposta 
seria categórica. Não serve de nada aos olhos de Deus. É um fracasso
absoluto. Porque não conduz ao Senhor. Poderíamos objetar-lhe que os
seus contemporâneos tinham consciência de se unir a Deus com tais 
práticas. Mas o profeta o negaria. Não entravam em contato com Deus, mas 
com um ídolo, uma falsa imagem da divindade, que haviam criado para seu 
uso e abuso pessoais. Esta é a grande tragédia de uma generosidade e de 
um esforço mal enfocados: não levam ao Deus verdadeiro, antes afastam 
dele e o irritam.

Poucos anos depois de Amós, Oséias detecta o mesmo problema e o 
enfoca de maneira idêntica. A chave para entender as afirmações dele sobre 
esta questão encontra-se nestas palavras dirigidas aos habitantes do Reino 
Norte (Efraim):

25"Efraim multiplicou seus altares para expiar o pecado , 
e seus altares lhe serviram para pecar.
Ainda que eu lhes dê uma multidão de leis, 
consideram-nas como de um estranho.
Ainda que imolem vítimas em minha honra 
e comam a carne, elas não agradam ao Senhor" (Os 8,11-13a).

Novamente contrapõem-se o caminho de Deus e o do homem. Mas este 
texto reflete com mais clareza do que os anteriores esta tragédia do culto à 
qual há pouco aludimos. O povo deseja “expiar o seu pecado”, agradar a 
Deus e estar em boas relações com Ele. Mas pensa que só pode conseguir 
isto construindo altares e imolando vítimas. Ao mesmo tempo, nega-se a 
aceitar o caminho que Deus lhe indica através da sua vontade (“suas leis”), 
que é a única forma de evitar o pecado e expiá-lo. Isto nào interessa ao 
povo. Porque é mais difícil, ou porque lhe parece “menos espiritual”. O

25. A tradução habitual deste versículo 6: "Efraim multiplicou seus altares para pecar", o  que é absurdo. 
Sigo a interpretação de Rudolph em KAT XII1/1, que é muito mais lógica.



texto não diz isto explicitamente. O certo é que tudo acaba no fracasso. Os 
altares só servem para pecar, os sacrifícios nào agradam ao Senhor. Como 
indica outro texto: “Com ovelhas e vacas irào à procura do Senhor, mas não 
o encontrarão, pois Ele se afastou deles” (5,6).

Outras palavras muito importantes deste profeta lembram Samuel pela 
sua formulação26, e Amós pelo seu conteúdo. Após descrever os desejos do 
povo de converter-se ao Senhor, de voltar a ele e conhecê-lo, o profeta 
adverte:

“Quero lealdade, não sacrifícios,
conhecimento de Deus, não holocaustos” (Os 6,6).

Oséias combate o equívoco que já constatamos: pensar que o modo de 
relacionar-se com Deus é o culto. Isto não é o importante, mas sim a lealdade 
e o conhecimento de Deus. Seria erro pensar que estes dois termos (lealdade 
e conhecimento) se referem a uma relação “espiritual” com Deus, em 
oposição à relação mais material dos sacrifícios. Os dois termos estão 
relacionados com a vivência da aliança e das relações inter-humanas 
corretas. Só quem pratica a justiça e se interessa pelo próximo é leal com 
Deus e o conhece. Assim compreende-se a importância desta frase no 
contexto da guerra fraterna entre efraimitas e judeus. Quando as relações 
entre os povos irmãos se deterioraram de maneira injusta e cruel, é absurdo 
resolver o problema com uma busca formal de Deus, por maior que seja a 
boa vontade que a alimenta e por mais numerosas que sejam as ovelhas 
que acompanham tal busca. Isso vem depois, porque não vai à raiz do 
problema' .

Neste contexto se compreende a maior das acusações que Oséias faz 
aos sacerdotes do seu tempo: roubam ao povo o conhecimento de Deus, 
transmitindo-lhe uma idéia falsa dele e das suas exigências. Para esses 
sacerdotes o culto transformou-se em um negócio. Animam o povo a 
oferecer sacrifícios e dons, aparentemente para aplacarem a Deus pelos 
seus pecados e culpas, na prática, porém, para se beneficiarem de tudo isto. 
A propósito dos filhos do sumo sacerdote Eli, conta-se um caso muito 
significativo (ISm 2,12-17). F. outros exemplos da sua época puderam levar 
Oséias a condenar os sacerdotes porque “se alimentavam do pecado do 
meu povo e com as suas culpas matam a fome” (Os 4,8). Sem dúvida, para 
o clero é mais rendoso enganar o povo, insistindo na importância de

26. Conforme indiquei anteriormente, é  possível que a relação seja inversa: que os deuteronomistas 
tenham colocado na boca de Samuel palavras semelhantes às de Oséias.

27. Ver uma análise mais pormenorizada em J  L. Sicre. op  cit., 181-2.



oferecer esses dons, do que falar-lhe de um Deus que se contenta que o 
procurem através do próximo, sendo fiéis às leis dele e à aliança.

Fala de modo bem diferente o profeta, que não é interesseiro, que não 
pretende ganhar a vida com a sua palavra, mas transmitir a vontade de Deus. 
É o que observamos em Miquéias, pouco posterior a Amós e Oséias, mas 
também ele do século VIII. No livro dele há um texto de máximo interesse 
para o nosso tema (6,l-8)28. Os versículos iniciais (1-5) começam enume
rando os antigos benefícios de Deus, que o profeta recorda para suscitar o 
agradecimento do povo. E este deixa-se convencer. Quer responder com 
generosidade à generosidade divina. Contudo, depois do que dissemos 
acima, não nos estranhará muito que a resposta se orienta na linha do culto:

6 “Com que me apresentarei ao Senhor, 
inclinando-me diante do Deus do céu?
Apresentar-me-ei com holocaustos, 
com novilhos de um ano?

7 Aceitará o Senhor um milhar de carneiros 
ou libações em torrentes de óleo?
Oferecer-lhe-ei o meu filho primogênito pela minha culpa,
(oferecerei) o fruto do meu ventre pelo meu pecado?" (Mq 6,6-7).

Os sacerdotes contemporâneos de Oséias teriam exultado ao ouvirem 
estas palavras do povo. Teriam em perspectiva a conversão mais rendosa 
de toda a história de Israel. Bastariam dez por cento dos dons oferecidos 
para acumular provisões de alimentos e gado em abundância. As três 
perguntas que o povo se faz supõem um esforço crescente. A primeira, 
referente a holocaustos e novilhos de um ano, supõe algo importante e 
valioso, mas ao alcance de qualquer israelita, pelo menos do medianamente 
rico. A segunda, sobre milhares de carneiros e torrentes de óleo, é algo que 
extrapola as possibilidades do indivíduo; somente o povo na sua totalidade, 
e em momentos de grande riqueza, pode permitir-se algo semelhante. De 
Salomão conta-se que ofereceu no altar de Gabaào mil holocaustos (lRs 
3,4) e, por motivo da dedicação do templo, vinte e dois mil bois e cento e 
vinte mil ovelhas (lRs 8,63). O exagero é patente, mas o profeta parece 
inspirar-se no fato para sugerir uma oferta gigantesca, acompanhada dessas 
torrentes inesgotáveis de óleo. A terceira pergunta vai mais adiante. Existe 
uma coisa que nào depende das condições econômicas do indivíduo ou do 
povo, mas que supõe o sacrifício máximo: a oferta do filho primogênito: 
renunciar as esperanças e ilusões depositadas no primeiro filho para

28. Cf. J.L. Sicre, op. cit.. 293-300.



conseguir o beneplácito de Deus. É impossível oferecer mais2v. Todavia, 
para o profeta não se trata de oferecer mais, porém de oferecer algo 
diferente, que passa despercebido à pessoa obsessionada pelo culto.

“Homem, já te foi explicado o que está bem, 
o que o Senhor deseja de ti: 
que pratiques o direito, 
ames a bondade
e sejas atento para com o teu Deus” (Mq 6,8).

O que Deus deseja nào é que o homem ou o povo lhe ofereçam coisas 
ou seres queridos, mas que se entregue a si mesmo. E o modo de fazê-lo 
é colocando o direito e a bondade como meta das relações com o próximo. 
Nisto Miquéias coincide com os profetas anteriores. Mas acrescenta uma 
terceira exigência, a de “mostrar-se atento para com Deus”, ou, como 
traduzem outros, “caminhar humildemente com o teu Deus”. Antes disso o 
povo perguntara como pode “aproximar-se” do Deus Altíssimo e “inclinar- 
se” diante dele. O profeta substitui estes dois movimentos por outro 
diferente: “caminhar”. O que Deus quer do homem não é um ato, mas uma 
atitude, um comportamento. E esta postura humilde e atenta o homem a 
adota quando pratica o direito e ama a bondade. Na verdade, não se trata 
de três exigências distintas: é cumprindo as duas primeiras que se está em 
contato com Deus, não de forma ocasional mas permanente.

O século VIII coloca-nos também em contato com Isaías. As afirmações 
dele sobre este tema parecem muito inspiradas em Amós, com a única 
diferença de que Isaías faz uma enumeração exaustiva de todas as práticas 
cultuais com as quais o homem busca em vão chegar a Deus30:

29. O sacrifício de crianças em uma prática, se nào freqüente, pelo menos um tanto difundida entre 
certos povos do Antigo Oriente, sobretudo em momentos de perigo Heródoto conta em sua História: 
“Menelau comportou-se iniquamente com os egípcios: quando se dispunha a zarpar de regresso, 
certos ventos que impediam a navegação o retiveram em terra; e  como esta situação se ia prolongando, 
decidiu recorrer a uma solução ímpia Tomou dois meninos de alguns lugarejos e imolou-os como 
vítimas propiciatórias" (II, 119). Na história de Ifigênia também está presente a idéia de oferecer seres 
humanos para aplacar v e n t o s  adversos. Km momento de ameaça pela presença de exércitos inimigos, 
o rei de Moab oferece seu filho primogênito sobre a muralha (2Rs 3,27). Desta prática afirma Plutarco, 
Sobre o desaparecim ento dos oráculos: "K não é verossímil que os deuses exigissem ou aceitassem os 
sacrifícios humanos de outros tempos, nem em vão os reis e  os generais teriam suportado entregar 
seus próprios filhos para os ritos preparatórios ao sacrifício e para serem degolados, a nào ser que 
sentissem estarem propiciando e satisfazendo as iras e  ressentimentos de duras e  implacáveis 
divindades vingadoras" (417 D). A liíblia condena com relativa freqüência o sacrifício de crianças, 
embora esta crítica nào impedisse que se cometessem alguns assassinatos deste tipo. Veja-se 2Rs 16,3: 
.Ir 7,31 etc. Sobre o  tema dos sacrifícios humanos existe a recente monografia de K.C. Heider. The Cult 
ofM olek. A Keassessment. JSOT Supl 43 (Sheffield 1985).

30. Sobre a tradução, e para um comentário mais amplo, cf. J.L. Sicre, op. cit.. 19S-203.



10 “Ouçam a palavra do Senhor, autoridades de Sodoma, 
escutem o ensinamento do nosso Deus,
gente importante de Gomorra.

11 Que me importa o número dos seus sacrifícios?
-  diz o Senhor.
Estou farto de holocaustos de carneiros, de gordura de bezerros cevados. 
Não me agrada o sangue de novilhos, cordeiros e bodes.

12 Quando vocês entram para visitar-me (...?)31, 
quem lhes pede isto ao pisarem os meus átrios?

13 Não me tragam mais dons vazios, 
o incenso me é execrável.
Luas-novas, sábados, assembléias... 
não suporto iniqüidade e festividade.

14 Detesto as solenidades e festas de vocês; 
tornaram-se para mim uma carga que não suporto mais.

15 Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os olhos; 
ainda que multipliquem as rezas, não as ouvirei.
As mãos de vocês estão manchadas de sangue.

16 Lavem-se, purifiquem-se,
afastem da minha vista as suas ações más,

17 cessem de agir mal, aprendam a agir bem.
Preocupem-se com o direito, levantem o oprimido, 
defendam o órfão, protejam a viúva” (Is 1,10-17).

A menção inicial de Sodoma e Gomorra sublinha o pecado de Jerusalém 
e deixa clara a possibilidade de um castigo divino. Mas Isaías não vê a 
corrupção da capital na linha sexual daquelas duas cidades (Gn 19). Caso 
se tivesse expressado nessa linha, teria encontrado a aprovação de muitos 
dos seus ouvintes. Fixa-se em coisa diferente, desconcertante para um 
israelita piedoso. Jerusalém está pervertida, não pelos seus desvios sexuais, 
mas pelos desvios cultuais.

Os versículos 11-15 contêm uma crítica dos sacrifícios de comunhão, 
que procuram fomentar a união com a divindade repartindo a vítima entre 
Deus, o sacerdote e o ofertante; crítica também dos holocaustos, que 
supunham o máximo desprendimento, já que a vítima inteira era queimada, 
depois de se derramar o sangue dela sobre o altar: também das oferendas

31. Parece ter-se perdido algo parecido a “carregados de dons” (Wildbergcr).



vegetais, que só eram oferecidas em casos especiais e na maioria dos casos 
eram o complemento de um sacrifício sangrento; também do incenso, de 
preço altíssimo; dos novilúnios, sábados e assembléias; das grandes festas 
anuais, e até das orações.

Neste caso Deus não pode censurar o desinteresse pelo culto. Não 
ocorre aqui o que acontecerá mais tarde, em tempos de Malaquias, quando 
se oferecem ao Senhor “vítimas roubadas, coxas e doentes” (Ml 1,13). Pelo 
contrário, impressiona a abundância e a boa qualidade dos animais: 
carneiros, bezerros cevados, novilhos, cordeiros, bodes. É uma inundação 
de carne, gordura e sangue, que transborda os altares e os queimadores do 
templo, com fumaça que se mistura ao cheiro do incenso e reuniões 
multitudinárias de fiéis que levantam as mãos e multiplicam as rezas. O 
quadro pintado por Isaías, fundindo em uma só imagem elementos díspares, 
provoca uma sensação de sufoco, quase de náusea. E não somente para a 
nossa sensibilidade de homens modernos. Repugna também a Deus.

E a esta abundância crescente de oferendas corresponde uma rejeição 
crescente da parte de Deus: “que me importam?”, “estou farto”, “não me 
agrada”. Rejeição que continua aumentando ao dizer que não pede dons 
quando as pessoas vêm visitá-lo; ao considerar o incenso como algo 
execrável, ao indicar que detesta e lhe sào insuportáveis as festas e so- 
lenidades, ao fechar os olhos e os ouvidos diante das orações.

Todo o sistema cultuai fica em estado de interdito depois desta enu
meração, a mais exaustiva que encontramos em um texto profético. 
Deixemos para mais adiante a questão de se Isaías critica o culto por sistema 
ou só pela forma como é realizado. O certo é que estes versículos terminam 
com a acusação de que as “suas mãos estão manchadas de sangue” (15b). 
Depois disso seria de esperar uma condenação à morte dos culpados. Mas 
o que segue é uma exortação, com nove imperativos que avançam cada 
vez mais nas suas exigências. Os dois primeiros (“lavem-se, purifiquem-se”) 
pedem o imprescindível, dadas as circunstâncias. Mas nào se trata somente 
de encobrir as aparências. É preciso mudar radicalmente o comportamento 
e a atitude diante da vida. Os quatro imperativos seguintes agrupam-se em 
binômios, que passam do desaparecimento do negativo (“afastem da minha 
vista as suas ações más”, “cessem de agir mal") para a implantação do 
positivo ("aprendam a agir bem”, “preocupem-se com o direito”). São frases 
que correm o risco de se perderem em coisas vagas. Por isso os três últimos 
imperativos concretizam as suas exigências. O “bem” e o “direito”, abstratos 
à primeira vista, se realizam na preocupação com as pessoas mais fracas: 
“levantai o oprimido, defendei o órfão, protegei a viúva”.



Aparecem aqui, pela primeira vez, as duas classes de pessoas que mais 
preocupam Isaías: órfãos e viúvas (1,23; 10,2). Isaías nãoé o primeiro profeta 
a interessar-se pelo trágico destino dessas duas categorias. Antes dele outros 
tiveram esta preocupação no Antigo Oriente e em Israel. A lei do Código 
da Aliança: “Não explorarás viúvas nem órfãos” (Ex 22,21) é anterior a Isaías. 
Talvez também a maldição contida no assim chamado “Dodecálogo sique- 
mita”: “Maldito quem defraudar o direito do emigrante, do órfão e da viúva” 
(Dt 27,19). Mas não podemos interpretar Isaías a partir destas prescrições. 
O profeta não se limita àquilo que não se deve fazer. Vai mais adiante, 
expressa-se de forma positiva. Quer que imitemos a conduta de Deus, que 
“faz justiça ao órfão e à viúva” (Dt 10,18), é “pai de órfãos, defensor de 
viúvas" (SI 68,6), “sustenta o órfão e a viúva” (SI 146,9). Através do culto, o 
homem procura agradar à divindade, reconhece o lugar capital de Deus na 
sua vida. Isaías lembra que não existe forma melhor de agradar a Deus do 
que interessar-se pelas pessoas que ele mais ama.

Mas este texto de Isaías, aparentemente tão radical e exaustivo, talvez 
seja mais moderado que os anteriores de Amós, Oséias e Miquéias. Porque 
Isaías não parece condenar o culto como tal, mas o culto praticado por 
pessoas que “têm as màos manchadas de sangue” (v. 15), gente que quer 
unir “festividade e iniqüidade” (v. 13). Esta interpretação parece corroborada 
pela insistência com que o profeta fala dos de vossos sacrifícios, vossas festas, 
vossos novilúnios, vossas solenidades, vossas rezas. O que irrita a Deus não 
é o culto como tal, mas as pessoas que o realizam.

Vamos encerrar esta rápida enumeração de textos proféticos com um 
de Jerem ias, que se orienta na mesma linha de Os 7,11-13, contrapondo o 
caminho que o homem escolhe e o que Deus indica:

"Acrescentai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei a carne; pois 
quando tirei os vossos pais do Egito não lhes ordenei nem falei de holocaustos 
e sacrifícios; foi esta a ordem que lhes dei: ‘Obedecei-me, caminhai pelo 
caminho que vos assinalo, e ireis bem’. Mas não escutaram nem prestaram 
ouvido, seguiam seus planos, a maldade do seu coração obstinado, voltando 
a mim as costas e não o rosto” (Jr 7,21-28).

Jeremias revela de modo concludente a raiz de todo este conflito: o 
homem “segue os seus planos, a maldade do seu coração”. O caminho que 
Deus lhe indica, o da obediência à vontade dele, é pouco atrativo para o 
homem. Este pretende utilizar os seus próprios métodos, o culto, para 
conquistar a Deus. Mas com isto só consegue “voltar as costas” ao Senhor.

Em resumo, o que está em jogo através de toda a crítica profética ao 
culto é a forma de relacionar-se com Deus e de agradar-lhe. O homem pensa 
que isto só é possível por uma via direta que leva à divindade: o caminho



dos sacrifícios, oferendas, peregrinações, rezas. Para os profetas só existe 
uma via segura de acesso a Deus: a que passa através da palavra dele, da 
sua vontade, da sua lei. E o curioso é que esta via de acesso não é direta; 
obriga a fazer um rodeio, a passar pelo próximo, pela justiça, pelo direito 
e a misericórdia, pelos oprimidos, órfãos, viúvas, emigrantes... Somente 
através deles o homem entra em contato com Deus. Ou melhor dizendo, 
somente quando o homem busca a Deus por esta via indireta tem sentido 
buscá-lo também de forma direta. Do contrário, há sempre o perigo de 
enganar-se, de estar adorando um ídolo, e nào o Deus verdadeiro. Porque, 
como diz a primeira epístola de João, sintetizando magnifica mente o 
pensamento profético, “quem não ama o seu irmão, que vê, não pode amar 
a Deus, que nào vê” ( l jo  4,20).

2.2. A crítica aos elementos do culto

A revisão dos principais textos levou-nos até Jeremias, contemporâneo 
do desterro para a Babilônia. Antes de prosseguirmos, convém recolher as 
afirmações dos profetas sobre os elementos essenciais do culto que indi
cávamos no início.

Com referência ao espaço sagrado , devemos recordar que a situação é 
bem diferente no Reino Sul (Judá) e no Norte (Israel). O primeiro tinha em 
Jerusalém um lugar de culto tão indiscutível, que tirava importância de todos 
os demais santuários, incluídos os de tradição antiga. Em contrapartida, 
Israel teve ao longo da sua história diversos santuários importantes, 
promovidos pela autoridade do rei. Por isso, nào deve estranhar-nos que 
só os profetas que atuaram no Norte (Amós e Oséias) os mencionem: Betei32, 
Guilgal33, Bersabéia34, Dà3\ Em todos esses casos, esses santuários são 
desprezados e condenados. Segundo Amós, estas peregrinações só servem 
para satisfazer o prazer pessoal dos israelitas; não agradam a Deus nem 
servem para encontrá-lo, porque ele nào se encontra nestes pretensos 
lugares sagrados. Inclusive esses santuários sào ameaçados com a ruína 
definitiva.

Estamos diante da mesma postura adotada por alguns profetas judeus 
face ao templo de Jerusalém. Apesar de toda a propaganda religiosa a favor

32. Ain 3,14; 4,4; 5,5; Os 4.15; 6,10 (?); 10,5.
33- Am 4,4; 5,5; Os 4.15; 9.15.
34. Am 8,14. Bersabéia é um santuário judeu, mas que exerce grande influência nos santuários do norte.
35. Am «.14.



deste (como a dos Salmos de Sião), Miquéias anuncia que o monte do 
templo ficará reduzido a um montão de ruínas (Mq 3,12). Um século mais 
tarde ainda se recordava esta ameaça, que a muitos soaria como blasfêmia. 
E Jeremias expressa-se da mesma forma, denunciando o fato de a casa de 
Deus ter-se transformado em um covil de bandidos, onde ladrões, adúlteros, 
idólatras e assassinos se refugiam para se porem a salvo. Contudo Jeremias 
está convencido de que Deus não habita incondicionalmente em nenhum 
lugar. Isto é demonstrado pelo que ocorreu ao antigo santuário de Silo, que 
Deus destruiu por causa da maldade do seu povo (Jr 7,1-12).

Indubitavelmente, também levantaram-se vozes em defesa do espaço 
sagrado, como veremos mais adiante. Mas a atitude de suspeita persistiu 
sempre nos profetas de Israel, como demonstra Is 66,1-2 diante das 
tentativas pós-exílicas de reconstruir o templo36:

“Assim diz o Senhor:
O céu é meu trono, e a terra o estrado dos meus pés.
Que templo podereis construir-me, ou que lugar para o meu descanso?
Tudo isto foi feito pelas minhas mãos, tudo é meu — oráculo do Senhor.
É neste que porei os meus olhos: o humilde e abatido, que estremece diante
das minhas palavras”.

Em resumo, a imensa maioria dos textos proféticos mostra-se crítica 
frente ao espaço sagrado, contagiando por práticas idolátricas cananéias os 
lugares altos e que fomentam uma falsa religiosidade ou uma falsa idéia de 
Deus (santuários e templos).

O tempo sagrado  não fica em situação melhor. Antes de tudo, conforme 
dissemos, os profetas não falam com freqüência das grandes festas anuais. 
Nunca mencionam os Ázimos nem Pentecostes. A Páscoa só aparece em Ez 
45,21; as Choupanas em Ez 45,25 e Zc 14,16.18.19, todos eles textos exílicos 
ou pós-exílicos. Provavelmente os profetas incluem sob a denominação 
genérica de “festas” todas as que sào celebradas no tempo deles57. Mais 
freqüente é a menção do novilúnio3* e do sábado39. Antes do exílio não se 
encontra um texto sequer (excetuado Na 2,1) que defenda estes dias de 
festa. Já vimos a crítica radical de Amós e Isaías; Oséias os vê como um

36. É uma antecipação do que Jesus dirú à samaritana sobre o culto prestado a IX'US em espírito e 
verdade. O que Deus busca nào e um edifício físico, mas um coração que deseje esc utar as palavras 
dele.

37. Am 5.21; 8,10; Os 2,13; 9,5; Na 2,1; Ez 45,17; 46,11; Ml 2.3.

38. Am 8.5; Os 2,13; ls l,13s.

39- Am 8.5; Os 2,13; Is 1,13; com frequência em Kzequiel e nos profetas pós-exílicos.



obstáculo que se deve eliminar, pelo menos provisoriamente, para que o 
povo se converta a Deus.

Dentro dos atos d e  culto merecem menção especial os sacrifícios, nas 
suas diversas modalidades. Podemos dizer, sem medo de exagerar, que para 
o antigo israelita um culto sem sacrifícios é inconcebível. Mas acerca deste 
ponto os profetas desencadearam uma das suas batalhas mais duras. A crítica 
provém de diversos pontos de vista e deixa os seus vestígios inclusive em 
certos salmos. Os argumentos dados contra os sacrifícios são os seguintes:

-  Criam uma falsa idéia de Deus, como se ele tivesse necessidade de 
algo ou tivesse fome. Quem melhor expressou isto foi o autor do SI 50(49):

“Não aceitarei um novilho da tua casa
nem um bode do teu rebanho,
pois todas as feras agrestes são minhas,
e há milhares de animais nos meus montes (...).
Se eu tivesse fome, não o diria a ti, 
pois é meu o universo e o que o encerra.
Por acaso comerei sangue de touros, 
ou beberei sangue de bodes?
Teu sacrifício a Deus consista em confessar o teu pecado, 
cumpre os teus votos ao Altíssimo, 
e invoca-me no dia do perigo” (SI 50,9-15.23).

-  Os sacrifícios nào correspondem à experiência originária do deserto, 
conforme afirmam Am 5,25 e Jr 7,21-28. Estes dois textos apresentam os 
sacrifícios como pura invenção humana, nào como exigência de Deus. Estas 
afirmações chocam-se com uma dificuldade histórica: no deserto oferece- 
ram-se sacrifícios, pelo menos a Páscoa. Mas o que estes dois profetas 
atacam é todo esse aparato sacrificial, com a sua abundância (aliás impos
sível no deserto) e as suas prescrições.

-  Os sacrifícios não agradam a Deus, Ele não os quer. “Quer o Senhor 
sacrifícios e holocaustos, ou quer que obedeçam ao Senhor?” (ISm 15,22); 
“quero misericórdia, não sacrifícios, conhecimento de Deus, não holocaus
tos” (Os 6,6). Alguns autores (de Vaux, Kruse etc.) interpretam estes textos 
como uma negação dialética: não se trata de duas coisas contrapostas, entre 
as quais se deva escolher (de um lado, os sacrifícios, do outro, o conheci
mento de Deus, a misericórdia, o direito), mas sim de valorizar uma coisa 
mais do que a outra. Esta interpretação pode ser válida, no máximo, para 
estes dois textos citados, mas nào para Mq 6,6-8, onde não há lugar para 
os sacrifícios no programa que Deus propõe para quem quiser agradar-lhe. 
Mesmo adotando-se a posição mais benévola, nào paira dúvida de que 
certos profetas criticaram com muita dureza os sacrifícios e, ao que parece, 
não só porque estivessem associados a injustiças, mas por si mesmos.



Por último, os ministros do  culto (sacerdotes e profetas cultuais) são 
com freqüência objeto de tremendas críticas por parte dos profetas40. São 
sintomáticos, a este propósito, os conflitos de Amós com Amasias, de Isaías 
com os seus contemporâneos, e de Jeremias com Fassur. Por vezes, é certo, 
reinaram boas relações, como no caso de Isaías com Zacarias (Is 8,2), ou 
no de Ageu e Zacarias com Josué. Mas mesmo sacerdotes-profetas (como 
Ezequiel), ou descendentes de sacerdotes (como Jeremias) não poupam as 
suas críticas. O catálogo das acusações é vasto: embriaguez (Is 28,7), 
ambição (Mq 3,11), profanação do sagrado e violação da lei (Sf 3,4; Ez 
22,26), desencaminhar o povo (Ml 2,8s), rejeitar o conhecimento de Deus 
(Os 4,4), assassinatos (Os 6,9), desinteresse por Deus (Jr 2,8), abuso de 
poder (Jr 5,31), fraude (Jr 8,10; 6,13), impiedade (Jr 23,11).

3- O reverso da medalha

Se ficássem os som ente com  os textos citados até aqui, chegaríam os à 
conclusão de que os profetas atacaram o  culto de forma sistemática, sem 
concessões, na maioria dos casos. Esta idéia seria falsa, por nào levar em 
conta toda a história da profecia. Sem dúvida, a linha que descrevem os até 
aqui é  a predom inante, e foi ela que tornou fam osos os profetas de Israel, 
depois de ocasionar-lhes num erosas perseguições. Ela poderia ser com ple
mentada com  num erosos textos, com o o  m agnífico poem a de Is 58,1-12 a 
propósito da celebração do jejum 41.

Mas não podemos esquecer que profetas da importância de Ezequiel 
concedem ao culto um lugar fundamental na sua visão do futuro42. Para 
este profeta, que era ao mesmo tempo sacerdote, o templo, os sacrifícios e 
as festas desempenham uma função capital na nova Jerusalém45. Poder-se-ia 
objetar que Ezequiel só concede importância ao culto no novo Reino de 
Deus, ainda não realizado, quando o Senhor transformar os corações e a 
justiça estiver implantada.

4 0 . Veja-se H. Neher, La esencia dei profetismo. 254-63; A. González Núnez, Profetismo y  sacerdocio. 
Profetas, sacerdotes y  reyes en el antiguo Israel (Madrid 1969); G. Fohrer, Priester und Prophet. Amt 
und Charisma?: KuL) 17(1971) 15-27; O. Plóger. Priester und Prophet. ZA\V 63(1 9 5 1 ) 157-92, com 
bibliografia à p. 174, nota 2.

41 . Cf. J.L. Sicre. op. cit., 411-18.
42 . É muito interessante o artigo de L. Monloubou, Signification du culte selon Ézéchiel. em: J. Lust (ed .), 

Ezekiel a n d  His Book. BKTL LXXIV (Louvain 1986) 322-9. que realça os aspectos de separação 
(geográfica, física, ritual, ideológica) e  de comunicação (pureza, santidade, bênção, presença de Deus) 
que o  culto apresenta em Ezequiel. É uma mescla do fascinante e do "tremendunV.

43 . Veja-se Ez 43.18-27; 44-15-16; 45.16-17.18-25; 46.2.4-7.11.13-15 etc.



Todavia, outros profetas pós-exílicos não esperam o aparecimento de 
um mundo novo para exortar os seus contemporâneos à prática cultuai 
correta. Ageu anima o povo a reconstruir o templo incendiado pelos 
babilônios no ano de 586. Deixar o templo em ruínas constitui uma 
tremenda ingratidão para com Deus, “ao passo que vós desfrutais cada um 
da sua casa” (Ag 1,9). Este profeta não tolera a indiferença dos seus 
contemporâneos, que desculpam sua falta de interesse alegando que “ainda 
não chegou o momento de reconstruir o templo” (Ag 1,2). Prescindindo dos 
argumentos que utiliza e das esperanças que deposita nesta reconstrução, 
é claro que, para ele, os israelitas não podem desinteressar-se pelo culto 
como se fora algo inútil e supérfluo. Na mesma época, Zacarias, embora 
não exija com tanta clareza a colaboração humana na reconstrução do 
templo, assegura que ela será levada a cabo por obra de Zorobabel44, e a 
apresenta como um dos maiores dons de Deus à comunidade judaica.

Dentro do tema do tempo sagrado adquirirá interesse especial o sábado, 
do qual encontramos uma defesa apaixonada no livro de Jeremias: “Assim 
diz o Senhor: Evitai cuidadosamente de transportar cargas no sábado ou de 
introduzi-las pelas portas de Jerusalém. Nào retireis cargas das vossas casas 
no sábado nem executeis trabalho algum; santificai o sábado como mandei 
aos vossos pais” (Jr 17,21-22). A exigência é tão grave que, se não for 
cumprida, acarretará a destruição de Jerusalém4’ . Também Is 58,13s mostra 
alta estima pelo sábado.

Da mesma forma expressa-se M alaquias em meados do século V aC a 
propósito dos sacrifícios. A situação mudou radicalmente desde a época de 
Amós e Oséias. Naquele tempo havia verdadeira paixão pelo culto, rivali
zava-se em oferecer as melhores ofertas. Agora não sobra nem lembrança 
disso. O culto transformou-se em uma carga, uma rotina que se executa 
para sair do corriqueiro. Os animais oferecidos ao Senhor são os piores, 
coxos, doentes, roubados. “Oferecei-os ao vosso governador, para ver se 
lhe agradam e conseguis as boas graças dele”, diz com ironia o profeta (Ml 
1,8). Esta mentalidade de Malaquias associa-se à que já havia demonstrado 
o autor de Is 43,22-28, onde Deus se lamenta pelo fato de o povo não 
oferecer-lhe sacrifícios41’.

4 4 . Zc 4,6b-10a; 6,12-13.
4 5 . Séculos mais tarde, o  governador Neemias adotará sérias medidas com os que nào observam este 

dia de descanso (ver Ne 13.15-21).
4 6 . Veja-se uma interpretação diferente deste texto em Th. Boois. Nega/Um in Isa iah  43 .22-24: ZAW 94 

(1982) 390-400.



Sem dúvida, os textos em defesa do culto são muito menos numerosos do 
cjue os que adotam uma postura crítica. Seria errôneo conceder-lhes, dentro 
da mentalidade profética, a mesma importância que aos anteriormente citados. 
Mas também nào podemos perdê-los de vista no momento de esboçar o 
pensamento profético sobre esta questão. Essa segunda categoria de textos 
demonstra que a mensagem dos profetas não é monolítica. Adapta-se às 
circunstâncias e enfoca os problemas a partir do ponto de vista mais urgente 
para cada época. Quando o culto se converte em uma paixão que faz 
esquecer outras realidades muito mais importantes, o profeta o denuncia e 
ataca com uma virulência inimaginável. Quando o culto desaparece da 
perspectiva do povo e do indivíduo, o profeta sublinha a importância dele.

4. A mensagem profética e a mensagem do Novo Testamento

Afinal, com que lado da moeda ficaremos? Alguns pensarão: com os 
dois, para sermos fiéis à totalidade do pensamento profético. Com leves 
nuances, esta é a postura adotada pelo Novo Testamento.

Em primeiro lugar, os escritos neotestamentários admitem, sem qualquer 
sombra de dúvida, que existe algo muito mais importante do que o culto 
sacrificial dos antigos israelitas: a vontade de Deus. É o que afirma cla
ramente o evangelho de Mateus ao colocar na boca de Jesus a célebre frase 
de Oséias: “quero misericórdia, e não sacrifícios” (Mt 9,13 e 12,7). Efetiva
mente, o autor da epístola aos Hebreus, comentando o SI 40,7-9, escreve: 
“Primeiro diz: 'Sacrifícios e oferendas, holocaustos e vítimas expiatórias, não 
os queres nem te agradam’... e depois acrescenta: ‘Aqui estou para cumprir 
a tua vontade’. Derroga o primeiro para estabelecer o segundo. Por essa 
vontade fomos consagrados, mediante a oferenda do corpo de Jesus, o 
Messias, única e definitivamente” (Hb 10,8-10).

Por conseguinte, para o autor desta epístola, Jesus captou o problema 
da mesma forma que os profetas de postura crítica. O que agrada a Deus 
não são os sacrifícios mas o cumprimento da sua vontade. Só isto tem 
autêntico valor salvífico. E a isto entregou-se por completo, derrogando uma 
vez por todas as antigas práticas cultuais.

Dentro da mesma linha crítica, esta vez com relação ao templo, 
orienta-se o discurso de Estêvão, que chega a afirmar algo que para os 
judeus seria blasfemo: “O Altíssimo não habita em edifícios construídos por 
homens”4'. O evangelho de João coloca esta mesma postura na boca do

4 7 . At 7.48.



próprio Jesus durante o seu diálogo com a samaritana (Jo 4,21-24). Existe 
algo mais importante do que o espaço sagrado, a forma de adoração que 
se tributa a Deus.

Contudo, embora o Novo Testamento elimine muitas coisas do culto 
antigo, introduz ou mantém elementos que se inserem na mesma perspec
tiva. O caso da celebração eucarística basta para demonstrá-lo. Isto significa 
que os primeiros cristãos não rejeitaram em princípio toda e qualquer forma 
de expressão cultuai. Por outro lado, Paulo exorta com freqüência à oração 
em comum, aos cânticos e hinos. E os sumários dos Atos apresentam como 
ideal a comunidade unida na fração do pão e nas orações.

Entretanto, é interessante constatar que mesmo face a estas formas 
tipicamente cristãs se adota uma postura crítica quando for o caso. Tiago 
lembra que a religião verdadeira não é questão de palavras, mas de “olhar 
pelos órfãos e viúvas em seus apuros” (Tg 1,27). E Paulo chegará a afirmar 
que a eucaristia celebrada em meio a diferenças sociais ofensivas perde 
todo o seu valor (ICor 11,17-34).



VISÃO PROFÉTICA DA HISTÓRIA

Costuma-se dizer que a diferença entre a religião bíblica e a dos povos 
vizinhos consiste no fato de a primeira estar profundamente enraizada na 
história. Esta teoria está um pouco em crise, não pelo que diz respeito ã 
religião de Israel, mas pela interpretação que se faz da mentalidade do 
Antigo Oriente, como se ela estivesse ancorada a um conceito cíclico e 
naturalista da história. Não nos interessa agora comparar os israelitas com 
os assírios, babilônios ou egípcios, mas recordar a indiscutível importância 
da história dentro da sua concepção religiosa. É na história que Deus atua, 
se revela, se compromete com os homens e exige uma resposta.

Nesta valorização da história é capital também o aporte dos profetas. 
Contudo, como acontece nos temas precedentes, surge desde o começo 
uma pergunta: é possível falar de um a  visão profética da história? Podemos 
reduzir a unidade os elementos de concepções surgidas em diferentes 
séculos e ao ritmo de problemas bem diferentes? Penso que sim, desde que 
nunca se percam de vista as diferenças específicas de cada profeta, nem se 
generalize, atribuindo a Oséias o que é típico de Isaías, ou a Jeremias o que 
é característico de Habacuc. Existem problemáticas concretas, enfoques 
pessoais, notáveis diferenças de interesse. Todavia, no fundo das diversas 
abordagens e concepções esconde-se esse núcleo comum que podemos 
denominar “profético”1.

1. Solire a visão profética tia história, veja-se: G.K .Allen, Tbe P npbetic  Inteipretatúm ofHistory: ET 51 (1939/40)
454-7 e 486-90: G. Kolver, Prophetie u n d  Geschichte TLZ 89 (1964) 481-500; J. Hempel. P ie  Mebrdeutigkeit
der Geschichte a!s Pn>l)lem derprophetischen  7Jwrjiç;íe(G< )ttinj{en 1936): E. Jacob, La tradition historiepteen
Israel (Montpellier 1946); P.S. Minnear, The Gmceptioti o f  Histoty in the Pnphets a n d  Jesus: |BL 11 (1943)
56-61: C.R. North. Tbe Old Testament Inteipretation  (j/T/isfcwydondres 1946. 1953 ); G. Õsthorn. Yahweh's 
Vords a n d  Deeds. A Prelimitiary Study itito lhe Old Testament Presentation o f  Histoiy (Upsala Univ. Arsskrift 
19517); G. von Rad, Teologia dei Antiguo Testamento, II, 124-52; K Raurell, t í  ju icio  profético sobre los
acontecimientos: KstKranc 71 (1970) 137-58; H.W. Wolff. Das Gescbichtsivrstiindnis d er  alttestamentlichen
Pnphetie. EvTh 20 (1960) 218-35 (“ Gesammette Studien zum  AT, 298-307); H.G. WixxJ, 77v Pnphetic  
Inteipivtation ofHistory, em: Oxislianity a n d  the Sature ofHistory(CambM pfj 1934); W. Zimmerli, Viiihrheit 
uud Geschichte in der alttestamentlichen Schríftpnphetie: SVT XXIX (Leiden 1978) 1-15. I>ada a dificuldade



Seguindo em parte von Rad, diria que esse elemento comum é a palavra 
de Deus2. Este autor deu importância especial à relação existente entre o 
profeta e a palavra de Deus; uma relação mais excepcional e imediata do 
que em qualquer outro caso. Os profetas sào homens conquistados pela 
palavra, servidores dela, dispostos a dar a vida por ela. Desde o momento 
do seu chamado até ao fim da sua atividade estão condicionados por ela. 
A palavra os chama, arde dentro deles como um fogo (Jr 20,9); devoram a 
palavra, como Jeremias (16,15), comem-na, como Ezequiel (3,ls).

Tomando, pois, a palavra como ponto de partida, podemos dizer que, para 
os profetas, ela desempenha uma tríplice missão com respeito à his- tória: cria, 
interpreta e interpela. São os três aspectos que estudaremos a seguir.

1. A palavra de Deus, criadora de história

Há pouco mais de cinqüenta anos, dois estudos, de Grether3 e Dürr4, 
defenderam a relação entre a palavra de Deus e a história como algo 
tipicamente israelita. A idéia foi submetida a dura crítica por Albrektson'*, 
para quem a mencionada relação é algo comum ao Antigo Oriente. É 
absurdo entrar nesta polêmica. Prescindindo de eventuais paralelos orien
tais, é evidente que em Israel a palavra de Deus tem uma força criadora; 
basta lembrar o capítulo primeiro do Gênesis, onde Deus fala e tudo vai 
surgindo.

Os profetas partiram desta mentalidade, e em certos momentos até a 
levam às suas conseqüências extremas. A palavra tem um poder indescrití
vel: “O Senhor lançou uma palavra contra Jacó e esta caiu em Israel” (Is 
9,7). O profeta vê a palavra como um meteorito que cai e desencadeia uma 
série de desgraças. Não se trata de uma palavra que se deve entender 
conceptualmente, mas de uma palavra que cria algo novo.

de reduzir ü unidade opinifies tào diferentes, é freqüente estudar somente a concepção de um 
determinado profeta. Por exemplo: J. Rieger. D ie Bedeutung d er  Gescbicbte fü r  d ie Verkündigung des 
Amos und Hosea (1920); E. Jacob. I\ 'r Prophet Hosea u n d  d ie Gescbicbte: KvTh 24 (1964) 281-90; M. Kõckert. 
f^ropbetieuiulGescbicbteimHoseabuch.ZTKHSí 198?) 3-30; Vi.WiliS-Krgtx.fesajasVerstãndnisderGescbicbte. 
SVT IX (1963) 83-11“ ; K. Klliger, Der Begriff Gescbicbte” in Dettlerojesaja. na Homenagem a O. Sdimitz 
(Witten 1953)26-36(- KleitieScbriften zum AT. 199-210);J. Hright, FaithandDestiny. TlyeMeaningofHistory 
in Deutero Isaiah: Interp 5 (1951) 3-26; G. Savoca, Un profeta interroga la storía. Ezecbiele e  la teologui delía 
storia(R<>ina 1976); P. Auvray. tzécbielhistorieii: DBS VIII, 785-91.

2. D as Wort Gottes u n d  d ie  G escb icbte im Alten Testament. em; Gottes Wirken im  Arae/ (Neukitclicn- 
Vluyn 1974) 191-212; veja-se também o  artigo dele Die Wege Gottes in d er  W eltgescbicbte n a cb  dem  
Zeugnis d er  Propbeten. op. cit.. 213-29 (Pelo que sei. a Kditora Trotta tem em mente traduzir esta obra 
de von Rad).

3. O. Grether. i\'ame u n d  Wort Gottes im A T  BZAW 64 (1934).

4. L. Dürr, D ie Wertung des gõttlicben  Woiles im AT u n d  im  antiken  Orient. MVAG 42:1 (Leipzig 1938).

5. B Albrektson, Histoiy a n d  tbe Gods, CHOT 1 (Lund 1967).



O mesmo é afirmado no vocacionamento de Jeremias. Ele é escolhido 
para “arrancar e arrasar, edificar e plantar” (1,10). E o único meio de que 
dispõe para realizar esta missão é a palavra que Deus coloca na boca dele. 
A nós pode ela parecer um meio bastante fraco e ineficaz, mas Deus a 
considera tão poderosa quanto o fogo ou quanto o martelo que tritura a 
pedra (Jr 23,29). O dinamismo dela tritura qualquer oposição. Esta força da 
palavra expressa-se às vezes de forma quase mágica. Quando Saraías chegar 
à Babilônia, deverá realizar por encargo de Jeremias uma ação simbólica: 
amarrar uma pedra a um rolo de oráculos pronunciados contra esta capital 
e atirá-lo ao rio Eufrates para expressar como “afundará a Babilônia, sem 
levantar-se, pelas desgraças que mando contra ela”. Curiosamente, embora 
Sereias pareça estar só ao executar a ação, antes de atirar os oráculos ao 
rio deve lê-los (Jr 51,59-64). Deus compromete-se a uma mudança histórica 
essencial -  o desaparecimento de um império -  e leva em frente este 
compromisso nào só com uma palavra escrita, mas também proclamada, 
inclusive na solidão absoluta.

Ezequiel expressa de maneira perfeita este aspecto criador da palavra: 
“Eu, o Senhor, direi o que tiver de dizer, e o que eu disser será feito, não 
atrasará mais; senão que nos vossos dias, ó casa rebelde, o direi e o farei” 
(Ez 12,25).

Mas foi o Dêutero-Isaías quem melhor destacou o poder da palavra 
como a única coisa permanente face a todas as outras realidades passageiras 
(Is 40,6-8):

“Toda carne é erva, e sua beleza como flor campestre; 
seca a erva, a flor murcha,
mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre”.

E, no final do seu livro, diz-nos como esta palavra atua na história:
"Como descem a chuva e a neve do céu 
e só voltam para lá depois de empaparem a terra, 
depois de fecundá-la e fazerem com que germine 
para que dê semente ao semeador e pão a quem come, 
assim será a minha palavra, que sai da minha boca: 
não voltará a mim vazia,
senão que fará a minha vontade e cumprirá a minha ordem" (55,10-11).

Este é o testemunho mais claro e importante sobre a palavra de Deus 
como criador de história. Tenha-se em mente que nào se pode interpretá-lo 
erroneamente aplicando-o ao fruto que a palavra produz nas almas fiéis. A 
mensagem do Dêutero-Isaías está enquadrada em coordenadas histórico- 
políticas tem  concretas, fala da libertação da Babilônia e da restauração



posterior do povo. É com esta dupla tarefa que Deus se compromete; a 
libertação e a restauração serão fruto da sua palavra.

Com razão Grether afirmava que a palavra é, nos profetas, “uma 
acumulação de energias latentes”, que atua condenando ou salvando. Não 
que todos os acontecimentos da história universal sejam desencadeados 
pela palavra de Deus. O que se quer dizer é que, na referida história, uma 
palavra divina concreta deslancha um movimento de salvação ou de con
denação, que atingirá a sua meta com segurança absoluta.

Não se trata de limitar a ação de Deus à palavra, mas sim de considerar 
todas as atuações dele na história a partir deste ponto de vista. A palavra 
pode ser uma promessa ou uma ameaça, que são realizadas com meios 
bem diversos. Talvez à primeira vista só percebamos um castigo realizado 
através de uma potência estrangeira, de uma seca ou de uma praga de 
gafanhotos; ou talvez só percebamos a salvação mediante uma vitória 
militar, a ascensão de Ciro ao trono ou a retirada imprevisível das tropas de 
Senaquerib. Poderíamos ter a impressão de que se trata de atos divinos sem 
um denominador comum. Estes textos ensinam-nos a perceber um elemento 
comum em todas essas ações: a palavra de Deus, que anuncia os aconteci
mentos, se compromete com eles e os põe em marcha.

Devemos reconhecer que os profetas -  da mesma forma que em outros 
casos -  nào desenvolveram sistematicamente esta idéia do poder criativo 
da palavra de Deus com respeito à história. Insistiram mais no segundo 
aspecto, o da interpretação.

2. A palavra de Deus, intérprete da história

Neste sentido podemos dizer que a palavra desempenha duas funções 
capitais: interpreta o curso da história e a ação de Deus nela.

2.1. O curso da história

Como demonstrou Wolff6, os profetas interpretam a história a partir do 
futuro imediato. É um dado curioso, sumamente estranho, este de interpretar 
o passado e o presente, com base no que ainda não aconteceu. Mas este é 
o autêntico ponto de vista profético. O profeta pré-exílico parte da certeza

6. Cf. artigo na bibliografia inicial.



de um castigo que vai ocorrer dentro de poucos anos, sem atrever-se a 
precisar quando. A esta certeza do castigo iminente Amós chegou através 
das visões; Isaías, no momento do seu vocacionamento profético; Jeremias, 
na visão que ameaça com a desgraça procedente do norte; Ezequiel, ao 
devorar o volume cheio de “elegias, lamentos e ais”. Diante deste castigo 
de Deus, o profeta vê-se obrigado a perguntar-se: que é que o motiva? A 
resposta, naturalmente, deve ser encontrada no passado e no presente.

Para o profeta, o passado7 aparece como uma luta contínua entre a 
bondade de Deus e a maldade do homem. Não se preocupa em analisar os 
acontecimentos, não realça momentos heróicos, personagens generosos, 
atos de valor, períodos de apogeu artístico ou de progresso econômico-so- 
cial. O passado fica reduzido aos seus dois protagonistas principais, Deus 
e o homem, revelados nas suas atitudes mais íntimas, nas suas intenções 
mais profundas.

Se alguma ação concreta é lembrada, são os benefícios mais insignes 
de Deus e os pecados do povo. É o que observamos nas visões retrospec
tivas de Am 2,9-12; Is 9,7-20; Jr 2; Ez 16; 20; 23, e nas numerosas passagens 
de Oséias que contêm uma crítica desaforada às tradições mais santas de 
Israel (9,10-14,1). Através de todos estes textos nota-se o amor de Deus, o 
qual, como pai e esposo, cuida de Israel, salva-o, preocupa-se em conduzi-lo 
a uma terra boa, etc., ao passo que o povo responde com a rebeldia, a 
rejeição e a obstinação.

Ao estudarm os as ações de Deus no passado, nào devem os esquecer 
que até as punitivas (seca, granizo, peste, fom e, praga do trigo, guerras, 
revoltas internas) sào interpretadas pelos profetas com o um benefício de 
Deus. Não visam o castigo por si mesmo, mas são um meio para que o  povo 
se converta. É o  que nos diz Am 4,6-11, onde após cada praga se repete o 
estribilho “e  não vos convertestes a mim”; e também Is 9,7-20, onde a chave 
para interpretar todos os castigos se encontra no versículo 12: ‘‘mas o povo 
não voltou para aquele que o feria, nào buscou o Senhor dos exércitos”.

De certo modo, o presente  apresenta as mesmas características que o 
passado. Também aí estão em luta a bondade de Deus e o pecado do 
homem. Mas o presente é apresentado com matizes mais reais, menos 
esquemáticos e esfumados. Nào deparamos com sínteses generalizadoras

7. Kste ponto, que abarcaria o estudo da atitude dos profetas frente às tradições religiosas de Israel, é 
dos mais complexos e debatidos. Veja-se a obra polêmica de J. Vollmer, Geschicbtliche Riickblicke und  
Motive 111 der Prophetie des Amos. Hosea und Jesaja. BZAW 119 (1971). Também J. Vermeylen, Les 
prophètes d e la com ersion face  aux tradiliom  sacrales de 1'Israèl ancien: RTL 9 U97H) 5-32: L. Ramlot, 
Le prophétisme et les traditions d lsraêl  DBS VIII. 987-1012 (especialmente 1001s>.



mas com fatos e personagens bem concretos. Continuamente se nos 
apresentam a Assíria, o Egito, a Babilônia, da mesma forma que os grandes 
reis e generais destes impérios, as coalizões entre pequenos países, as 
tentativas de rebelião. A palavra profética tem de interpretar estes aconte
cimentos, explicar aos seus contemporâneos que sentido tem a ameaça 
assíria, a invasão babilônica ou a ajuda egípcia dentro dos planos de Deus.

A única perspectiva que interessa ao profeta é esta: a  relação entre o 
presente e  o p lan o  de Deus. Não se preocupa em saber através de que 
condicionamentos político-econômicos o Egito chegou a dominar o impe
rador etíope Sabaka. Não analisa o jogo de interesses das grandes potências 
para dominar a Síria-Palestina. Nào consigna como algo novo na história a 
política assíria das deportações em massa. A visão do profeta é estritamente 
teológica.

E o primeiro traço característico que podemos consignar da sua visão 
teológica da história é o providencialism o. Se Teglat-Falasar III e seus 
sucessores invadem Judá e Israel, não é por causa de uma política im
perialista, mas porque Deus os enviou contra o seu povo “para saqueá-lo 
e despojá-lo” em razão dos seus pecados (Is 10,6). A mesma coisa dirá 
Jeremias um século mais tarde a propósito da invasão babilônica. Na 
perspectiva profética, os grandes impérios aparecem como marionetes nas 
màos de Deus. É ele que os “assobia”, como se fossem tavões ou abelhas, 
para que invadam Judá (Is 7,18), é ele que os “contrata” como uma navalha. 
Os impérios sào “vara”, “bastão”, “machado”, “serra” nas màos de Deus (Is 
10,5.15).

Naturalmente, esta visão às vezes é difícil de conciliar com a realidade 
histórica. Em determinados momentos, os impérios adotam posturas tão 
cruéis que sào incompatíveis com a pedagogia divina do castigo. E o profeta 
deve então fazer marcha à ré. Reconhece que a Assíria não é simples 
marionete nas mãos de Deus; esqueceu a sua missão de castigar, para 
dedicar-se a “aniquilar e exterminar nações numerosas”. Também este fato 
é confrontado com o plano de Deus e condenado. Por isso, todas as grandes 
potências que aparecem na perspectiva profética recebem uma palavra de 
missão e uma palavra de condenação. Todas elas foram enviadas por Deus 
para castigar o seu povo, mas todas sucumbem ao afã imperialista, ao desejo 
de domínio absoluto, e uma nova palavra de Deus ameaça apagá-las de
finitivamente da história.

Este dado demonstra que a visão providencialista dos profetas não é 
estática. Entram em jogo a liberdade do homem e a de Deus. Se o homem 
frustra os planos do Senhor, este frustra os planos do homem e os seus



próprios. Deus revela na história a absoluta liberdade daquele que não se 
amarra nem sequer consigo mesmo.

Outro dado fundamental para o profeta consiste em que o  presente é  o  
m om ento d a  decisão. Nós costumamos deixar correr os acontecimentos para 
ver no que tudo vai acabar. Esta atitude é inadmissível para o profeta. Em 
momentos de grande conflito não se pode perder um segundo, é preciso 
adotar uma decisão rápida por Deus. Em que consiste esta decisão, veremos 
mais adiante, ao falarmos da palavra que interpela.

Dizíamos acima que a visão do curso da história é condicionada, nos 
profetas, pelo futuro imediato, pelo castigo iminente que ameaça o povo. 
Mas os profetas falam também de um fu tu ro  distante, de algo que acontecerá 
“nos últimos tempos”, “naquele dia”8. É a meta da história o que dá sentido 
último a este caminhar incessante em meio a ‘‘trevas e sombras de morte”.

Vários dados são fundamentais dentro desta visão do futuro. Em pri
meiro lugar, trata-se de um fu tu ro  intra-histórico. Não é algo que cai fora 
da história, exigindo o desaparecimento do nosso mundo e da nossa forma 
de vida. Como assinala Russell, embora esta esperança futura seja alimen
tada por uma imaginação poética, o cenário do reino de Deus é o mundo 
presente, com Jerusalém no centro e os sobreviventes de Israel como seus 
concidadãos9. Aqui reside uma das grandes diferenças entre os profetas e 
os escritores apocalípticos, para os quais o “mundo futuro” exige o desa
parecimento total do “mundo presente”.

Em segundo lugar, o que caracteriza o futuro é a  justiça e  a  p a z , não 
só entre os indivíduos mas também entre as nações. São estes os dons mais 
desejáveis depois de um profundo período de crise, de injustiças, de 
intranqüilidade e guerras. Neste ponto é preciso ter bem presentes as 
diferenças entre os diversos profetas. Por vezes as afirmações deles são bem 
limitadas e simples, dentro de um âmbito nacionalista. Em Am 9,11-15 
(prescindindo do fato de este poder ser um texto composto por vários 
autores) tudo se limita à restauração de Judá, à conquista de Edom, à 
abundância de bens e à reconstrução das cidades em ruínas. No mesmo

8. Dentro do universo dos profetas passa-se da “espera remota’ para a “espera imediata", esta última 
representada sobretudo por K/.equiel c  pelo Dêutero-lsaías. Sobre a evolução do pensamento 
escatológico em Israel, cf. f;. Dingermann, Israel a  la espera cie Dios y  de su reino, em J . Schreiner 
(ed ), Palabra y  mensaje clel Antiguo Testamento. 408-20. Muito interessante, embora a terminologia 
se preste a certa confusão, é o  artigo de G. Pohrer, Die Stniktur der altteslamentlichen Eschatotogie: 
TLZ 85 (1960) 401-20. Sobre o futuro nos profetas, cf. J. Lindblom, Prophecv in Ancient Israel. 360-75;
S. Herrmann, Die prophetischen Heilsenvartungen imAlten Testament: 1JWANT 83 (1965); J. Br iglu, 
Coivnant a n d  Promise. The Future in the Preacbin/> o f  the Pre-exilic Prophets (Londres 1977).

9- D.S. Russell. The Method a n d  Message o jJeu  isb Apocalyptic. 266.



ambiente move-se o final de Abdias (v. 19-21). Outras vezes a perspectiva 
torna-se universal. Is 2,2-5 (= Mq 4,1-3) fala da paz entre os povos, que leva 
ao desaparecimento das guerras e à reconversão das armas em instrumentos 
pacíficos.

Contudo, ao profeta não interessa somente que o seu povo ou as nações 
gozem de uma vida serena “à sombra da videira e da figueira”. O futuro 
caracterizar-se-á também por uma relação  correta com  Deus, uma conversão 
do coração e uma nova intimidade com ele. Oséias esperava a renovação 
das núpcias entre Deus e Israel (Os 2,16-22). Isaías e Sofonias, a sobrevi
vência de um “resto” humilde, que se refugiará no Senhor (Sf 3,12s). 
Jeremias, uma nova aliança escrita no coração (Jr 31,31-34). Ezequiel, uma 
purificação, uma efusào do espírito e um coração de carne (Ez 36,25-28). 
As citações poderiam ser multiplicadas, e não esqueçamos que há textos de 
perspectiva universalista também neste sentido, nos quais a relação com 
Deus caracteriza todas as nações. Sf 3,9s, Zc 8,20-23, Jonas, sào alguns 
exemplos desta tendência, que encontramos perfeitamente formulada nas 
palavras finais de Is 19,19-25: “Bendito o meu povo, o Egito, e a Assíria, 
obra das minhas mãos, e Israel, minha herança”. Quem recorda a história 
de Israel, conhece o ódio e o medo que os simples nomes do Egito e da 
Assíria causaram durante séculos no povo. No futuro, tudo mudará. E o 
Egito é chamado de “meu povo”, e a Assíria, “obra das minhas mãos”; não 
se trata apenas de títulos honoríficos; refletem uma realidade de intimidade 
com Deus e se transformam em símbolo da conversão de todos os povos 
ao Senhor.

Por último, o futuro aparece como obra de Deus. Os profetas viveram 
momentos de graves perturbações, no meio de contemporâneos que se 
fecharam para Deus e para o mais elementar senso político, com governan
tes que sacrificavam os interesses do povo aos do partido, ou então às 
conveniências pessoais. O futuro que esperavam, o que Deus lhes revelou, 
era maravilhoso demais para ser obra apenas humana. Com isso não querem 
dizer que a atitude do homem deva ser passiva. Este deve fazer seu o futuro 
e comprometer-se com ele. Deve caminhar, subir o monte do Senhor, 
transformar as suas espadas em arados, suas lanças em podadeiras (Is 2,3-4). 
Mas não é o homem que cria o futuro definitivo. Recebe-o como dom de 
Deus e se compromete com ele. A formulação mais moderna, a mais 
estimulante para o nosso tempo, talvez seja a de Is 56,1, que resume com 
caráter programático a relação entre atividade humana e dom de Deus: 
“Observai o direito, praticai a justiça, que a minha salvação está próxima e 
vai revelar-se a minha vitória”. Mas sempre, em qualquer hipótese, a sal
vação vem de Deus; a obrigação do homem é nào colocar-lhe obstáculos 
(cf. Is 59,1-15a).



Dizíamos no início deste item que a palavra de Deus desempenha duas 
funções interpretativas: uma referente ao curso da história, outra relacionada 
com a ação de Deus nela. Neste segundo ponto a contribuição dos profetas 
é decisiva, sobretudo a de Isaías.

A primeira característica com a qual se apresenta a ação de Deus na 
história é a da soberania. Isaías expressou isto de modo magnífico no cap. 
18, a propósito da embaixada de Cuch (Etiópia). É um momento de tensão 
internacional, no qual o rei Sabaka tenta coligar uma série de pequenos 
países para que se rebelem contra o domínio assírio. O oráculo move-se 
em dois níveis. Na terra reina a agitação: mandam-se correios pelo mar, os 
mensageiros chegam pressurosos, um povo temível e longínquo prepara-se 
para a guerra, levanta-se a senha nos montes, ouvem-se as trombetas. De 
repente, o cenário muda. À agitação humana opõe-se a serenidade de Deus.

"Lá da minha morada eu contemplo sereno,
como o ardor deslumbrante do dia,
como nuvem do orvalho no calor da colheita" (v. 4).

O império assírio não lhe gera inquietação: é uma videira que estende
os seus sarmentos e tenta enredar em suas argolas a terra inteira. Todavia, 
antes de ela chegar a amadurecer, Deus “cortará as argolas, arrancará e 
jogará fora os sarmentos” (v. 5). É uma atitude soberana, quase despreocu
pada, a de Deus frente a uma grande crise histórica. Não se trata de de
sinteresse mas do poder absoluto de quem pode pôr fim a uma briga de 
crianças quando o considerar conveniente10.

Esta majestade soberana de Deus, imutável diante dos acontecimentos que 
atemorizam o homem, reflete-se em vários oráculos. Baste citar mais dois 
exemplos:

“Ai! Alvoroço de multidões, 
como o rugir de águas que rugem; 
bramido de povos,
como bramido de águas caudalosas que bramem.
Ele dá um grito e eles fogem para longe, 
empurrados pelo vento como palha dos montes, 
como hastes secas pelo vendava!" (Is 17,12s).

Novamente contrapõem-se a agitação humana e a majestade de Deus. 
Os que inicialmente aparecem como algo terrível (a sonoridade do verso

10. É muito discutida a interpretação deste texto. Sigo Fischer. Kichrodt e Cliilds. entre outros. Kohrer opina 
que as argolas e sarmentos se referem aos planos do Egito ejudá. o que me parece menos provável.



hebraico tenta reproduzir esse medo) revelam-se incapazes de opor a 
mínima resistência à voz do Senhor. O segundo texto reproduz a mesma 
idéia com uma bela imagem:

“Olhai para o Senhor, que montado em lima nuvem veloz entra no Egito;
vacilam diante dele os ídolos do Egito,
e o coração dos egípcios derrete-se no peito deles?” (Is 19,1).

A esses textos do livro de Isaías poderíamos acrescentar muitos outros, 
desde as palavras iniciais de Amós (1,2) até ao magnífico poema de Habacuc 
(3,1-16), passando pelos poemas que apresentam o Senhor como o guer
reiro divino que parte para a batalha. Com razào podemos dizer que, para 
os profetas, Deus é “o Senhor da história”.

O segundo traço da ação de Deus na história, insinuado nas linhas que 
precedem, é o da oportunidade: nào se adianta nem atrasa, chega no 
momento fixado. O homem pode ter a impressão contrária: que Deus tarda 
em agir, caindo então na tentação condenada por Isaías: “Ai dos que dizem: 
que se apresse, que apresse a sua obra para que a vejamos, que se realize 
já o plano do Santo de Israel para que o conheçamos” (5,19).

Na realidade, Deus tem fixo o momento exato da sua intervenção; por 
exemplo, decidiu o instante histórico em que o governo do mundo antigo 
passará de um império a outro, ou o momento em que um império será 
destruído. A única atitude possível é esperar com fé. “A visão espera o seu 
momento, aproxima-se o seu prazo e não falhará; sem tardar, espera, pois 
chegará sem atrasar-se” (Hab 2,3)- Estas poucas palavras encerram um profundo 
mistério a propósito do ritmo humano e do ritmo divino na história. O homem 
pode ter a impressão de que Deus atrasa, de que a visão tarda em cumprir-se. 
Deus nào vê as coisas do mesmo modo; sua ação chega “sem atrasar-se”.

Em suma, só Deus conhece o momento oportuno. Sua ação assemelha- 
se à do camponês, que sabe agir com medida e discrição quando chega a 
hora adequada. É o que nos ensina a parábola de Is 28,23-29- O trabalho 
agrícola comporta uma série de etapas: preparar o terreno, semear, debulhar 
até ter o grão limpo e inteiro. “Mas tudo isto significa algo profundo: o 
campo do mundo, as etapas da história, o tratamento diverso do grão 
comum e do precioso, o crescimento histórico e a necessidade de cresci
mento e purificação. Este desígnio de Deus é muito mais admirável, ainda 
que seja difícil de entender. O mistério simples do trabalho agrícola abrirá 
os olhos para compreender o mistério estranho da salvação histórica11.



Este adjetivo, “estranho”, define a terceira característica da ação de Deus 
na história; é difícil de entender, é  estranha, surpreendente. Com este matiz 
Isaías apresenta a ação punitiva que Deus vai realizar no seu povo:

“O Senhor se levantará como no monte Farasim 
e se espreguiçará como no vale de Gabaon, 
para executar a sua obra, obra  estranha, 
para executar a sua tarefa, tarefa  inaudita"  (28,21).

Mas o estranho da ação divina não reside só no conteúdo (castigo em 
vez de salvação, como diz este texto que acabamos de citar); outras vezes 
ela é estranha na forma. Alguns versículos do cap. 33 de Isaías deixam isto 
bem claro:

“Ai de ti, devastador nunca devastado, 
saqueador nunca saqueado.
Quando acabares de devastar, devastarão a ti; 
quando acabares de saquear, saquearão a ti” (33,1).

A idéia do castigo dos opressores não tem nada de estranho, já a 
encontramos anteriormente. O curioso é que o castigo não se dá de ime
diato; o saqueador tem ainda tempo para continuar saqueando e devastan
do. O castigo só virá “quando acabar de devastar”. Isto é incompreensível 
para nós. Mas o profeta encontra um sentido para isso dentro dos planos 
de Deus, nesse tempo medido do qual falávamos acima.

Foi o Dêutero-Isaías quem melhor formulou esse caráter estranho da 
ação de Deus na história, essa diferença entre o modo de atuar de Deus e 
o que seria adotado por qualquer um de nós:

“Meus caminhos não são os vossos caminhos, 
meus planos não são os vossos planos.
Como o céu é mais alto do que a terra,
assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos,
meus planos (são mais altos) do que os vossos planos” (Is 55,8-9).

Levando em conta o que foi dito anteriormente, não surpreende que a 
ação de Deus seja às vezes escandalosa-, é  a quarta característica com a qual 
podemos descrevê-la. O escândalo pode brotar de uma decisão concreta 
de Deus. Por exemplo, quando decide salvar os desterrados por meio de 
um rei estrangeiro, de um pagão, Ciro12, ou quando decide aniquilar o falso

12. Ao que parece, é neste sentido que devemos entender Is 45.9-13 e 46, 8-13; cf. C. Westermann, D as 
B uch  Jes a ja . Kap. 40-66, ATI) 19 (19702).



ponto de apoio da religiosidade popular, o templo (Jr 7,1-14). Mas o 
escândalo pode surgir também da “política permissiva” de Deus. Os casos 
de Jeremias e Habacuc são muito significativos sob este aspecto.

“Por que prospera o caminho dos ímpios? Por que têm paz os homens 
desleais”, pergunta Jeremias ao Senhor (12,1). É o momento em que o 
homem se sente encurvado pela angústia, suspira pela intervenção de Deus, 
e este não age, ou o faz de modo contrário ao esperado. A superação do 
escândalo só é possível dentro de uma perspectiva ampla da história, 
quando se insere o próprio destino dentro do plano de Deus. Esta é a 
resposta que Jeremias dá a seu secretário Baruc em nome de Deus, depois 
de aprender a lição (Jr 45).

Se Jeremias e Baruc sofrem o escândalo a partir da sua própria situação, 
Habacuc o experimenta através da situação internacional, ao ver que Deus 
“contempla em silêncio os bandidos, enquanto o malvado devora o 
inocente” (1,13). Novamente deparamos com a “política permissiva” de 
Deus, que provoca o escândalo e a discussão do profeta. Exponho este 
tema com mais detalhe no capítulo sobre o imperialismo.

Se este escândalo já chega a afetar os profetas, não há nada de estranho 
que ele se dê com mais força entre os ouvintes deles. Escandaliza-os o fato 
de Deus querer salvar o seu povo com uma ação suave, pouco ostensiva, 
como a da “água de Siloé, que corre mansa” (Is 8,6). Ou que o Senhor se 
transforme em “pedra de tropeço e rocha de precipício para as duas casas 
de Israel, em laço e arapuca para os habitantes de Judá” (Is 8,14). Ou que 
exija dos caldeus a rendição como única forma de salvar a vida (Jr 32,8). 
Então, o povo, sobretudo seus dirigentes, rejeita a mensagem dos profetas 
e esta forma de conceber a ação de Deus na história: “A quem vem doutrinar, 
a quem vem ensinar a lição? A recém-desterrados, a crianças desmamadas?” 
(Is 28,9). A sabedoria própria procura seus caminhos, acusando os profetas 
de néscios e embusteiros. Mas estes caminhos mais cômodos e compreen
síveis nào são os de Deus.

Quando conhecemos a fundo a época dos profetas, temos a impressão 
de que a história é o grande obstáculo para crer em Deus, o escândalo que 
faz as pessoas tropeçarem no caminho que leva a ele. Por isso é ainda mais 
surpreendente que seja a própria história que robusteça essa fé dos profetas 
em Deus. Ela, com as suas vicissitudes, sua lentidão angustiante em certos 
momentos, suas mudanças repentinas em outros, aparece aos olhos desses 
homens como o lugar da ação de Deus. Nada escapa às suas mãos e ao seu 
domínio.



A palavra de Deus não se limita a criar história ou a interpretá-la. 
Também interpela, exige uma decisão. Naturalmente, a decisão concreta 
depende das circunstâncias históricas. Por vezes consistirá em manter-se 
tranqüilo diante do perigo iminente; outras vezes, em não pedir ajuda ao 
Egito ou em não aliar-se a outros povos; outras, em render-se ao inimigo. 
Mas em todas estas decisões existe um substrato comum, que revela a 
autêntica exigência de Deus. Duas palavras bastam para descrevê-lo: fé e 
conversão.

O passado é interpretado como um chamado contínuo a conseguir a 
conversão do povo. Já vimos isto nos resumos históricos de Am 4,6-11 e Is 
9,6-20. Outro texto de Isaías insiste na mesma idéia. Trata-se do cap. 22, 
“um dos poucos lugares em que aparece, em meio à atmosfera severa das 
suas mensagens proféticas, um sentimento vivo e profundamente humano 
de Isaías"13. O profeta esperava que os tristes acontecimentos que acompa
nharam a invasão de Senaquerib no ano de 701 servissem para provocar a 
conversão do povo: “O Senhor dos exércitos vos convidava naquele dia a 
pranto e luto, a raspar-vos a cabeça e a cingir-vos de saco” (22,12). A atitude 
contrária do povo (“festa e alegria, matança de vacas, degola de cordeiros; 
come-se carne e bebe-se vinho”: v. 13) demonstra a incapacidade de 
adequar-se à seriedade do momento histórico, mas não anula essa exigência 
de Deus.

A melhor introdução para compreender este capítulo de Isaías seria 
projetar as cenas filmadas por ocasião da entrada dos aliados em Paris, quase 
no final da Segunda Guerra Mundial. A semelhança da situação é impres
sionante; as reações da população (jerosolimitanos e parisienses), idênticas. 
Se a França tivesse tido na época um profeta como Isaías, também ele teria 
ficado falando sozinho, exortando a uma conversão para a qual o povo não 
estava disposto. Faço esta transposição histórica para deixar claro que, na 
mentalidade dos profetas, todos os acontecimentos que vivemos (fome dos 
países pobres, diferenças econômicas, guerras civis ou internacionais, di
fusão da violência) são um chamado à conversão. A palavra de Deus 
interpela-nos através da história, obrigando-nos a recordar o nosso pecado 
e a mudar a situação.

Em segundo lugar, a palavra de Deus exige que se adote frente à história 
uma atitude de fé. O episódio do encontro de Isaías com Acaz é programá-

13. G. von Rad. Teologia d e i Antiguo Testamento, II, 208.



tico neste sentido (Is 7,1-17). Ante o perigo que ameaça Judá por causa do 
ataque siro-efraimita, a única salvação está na fé: “Se não crerdes, não 
subsistireis” (7,9)- Convém recordar que neste contexto “crer” não significa 
admitir ou confessar uma série de verdades, nem mesmo “crer em Deus”. 
O sentido autêntico é o indicado por von Rad: “Para Isaías a fé é deixar 
lugar à atuação de Deus e renunciar a salvar-se a si mesmo”14. Crer significa 
adotar uma atitude interna e externa equivalente a manter-se firme, confiar, 
superar o desânimo, como demonstra o paralelismo com o v. 4: “Vigilância 
e calma. Nào tenhas medo, não te acovardes”.

Isaías repetiu esta mensagem anos mais tarde, por ocasião da aliança 
com o Egito. Novamente o povo tentou salvar-se pelos caminhos que 
considerava mais adequados, sem deixar lugar para Deus. E o profeta insiste: 
“Vossa salvação está em converter-vos e em ter calma; vossa força está em 
confiar e permanecer tranqüilos” (30,15).

Por último, devemos perguntar-nos se a palavra de Deus, dentro da 
mentalidade profética, interpela o homem para que crie a história. Se se 
tratar de criar história de acordo com os planos de Deus, como colabora
dores dele, a resposta é sem dúvida afirmativa. De fato, as suas exortações 
sào um chamado a orientar os acontecimentos na linha que Deus quer. 
Contudo, deve-se reconhecer que os profetas não tratam o aspecto positivo, 
tão freqüente nos nossos dias, da construção do futuro, ou do reino de 
Deus. O que fazem mais é enfrentar o problema de que os seus contempo
râneos destroem a história, dirigindo-a por caminhos opostos aos do Senhor. 
Já indicamos que os profetas vêem o futuro, sobretudo o definitivo, como 
obra quase exclusiva de Deus, na qual o homem se limita a colaborar.

4. A visão profética e a visão do Novo Testamento

A visão profética da história levanta problemas tão graves para um 
cristão que precisamos confrontá-la com a visão do Novo Testamento. As 
reflexões que seguem não constituem um estudo pormenorizado do tema, 
senão antes uma simples comparação das principais diferenças que se no
tam entre as duas concepções.

-  O que no Antigo Testamento é um enfoque “teocêntrico”, no Novo 
se torna “cristocêntrico”. A história está relacionada com Cristo desde o 
primeiro instante, já que “por meio dele foi criado o universo celeste e

14. Teotogia det Antiguo Testamento. II, 202.



terrestre, o visível e o invisível... Kle é o modelo e fim do universo criado; 
ele existe antes de tudo e o universo tem a sua consistência nele” (Cl 
1,16-17). E a história tende para Cristo, para o momento em que tudo ficará 
submetido a Ele.

-  A segunda grande diferença reside no fato de o futuro ter-se tornado 
presente em Cristo. Sua palavra, sua pessoa e sua obra fizeram-nos entrever 
e antecipar algo daquilo que será esse futuro maravilhoso anunciado pelos 
profetas. A reconciliação operada por Cristo entre judeus e gentios é imagem 
da reconciliação universal, em todos os níveis, dessa paz e bom entendi
mento profetizados por Is 2,1-4. Os “sinais” realizados por Jesus, as curas 
efetuadas por ele, preludiam esse mundo novo no qual “já nào haverá morte, 
nem pranto, nem lágrimas, nem fadigas” (Ap 21,4). Em Cristo fez-se presente 
a vitória definitiva de Deus sobre as forças do mal, personificadas por 
Satanás. Poucos textos deixam entrever isto tão claramente como as palavras 
dos endemoninhados gadarenos dirigidas a Jesus: “Vieste atormentar-nos 
antes do tempo?' (Mt 8,29). Este “antes do tempo” (pro kairoü ) indica que 
a vitória escatológica de Deus já começou na pessoa e na obra de Jesus.

-  Em terceiro lugar, o Novo Testamento concentra a ação de Deus na 
pessoa de Cristo. Anteriormente víamos Deus dirigindo os acontecimentos 
da história de Israel ou da história universal. Era ele quem enviava os reis 
assírios ou babilônios contra o povo dele, quem guiava as migrações de 
israelitas, filisteus e arameus (Am 9,7), quem fazia sucederem-se os impérios. 
O Novo Testamento nào se preocupa com esta ação de Deus na história 
universal. Ou melhor, esta ação de Deus concentra-se de modo especialís- 
simo em Cristo.

Isto tem uma conseqüência muito importante. Dentro da mensagem do 
Novo Testamento, a autonomia da história aparece com muito mais clareza 
do que no Antigo. Poderíamos dizer que agora se aplica à história um 
princípio idêntico ao de Gn 1,28 a propósito da cultura e do progresso. No 
relato do Gênese, Deus dá ao homem o encargo de “dominar a terra”, 
decifrando os segredos dela e melhorando-a. Mas Ele nào intervém nesta 
luta pelo progresso. O deus bíblico nào se parece aos de outras religiões 
que descem do céu para ensinar aos homens a agricultura, a criação de 
gado ou as artes. Em Gn 4,19-22, onde se fala das origens dos pastores 
nômades, dos músicos e dos laminadores em cobre e ferro, Javé nào é 
mencionado em nenhum momento. O progresso está nas mãos do homem; 
nào é fruto de uma revelação divina, mas do esforço humano; é um pão 
ganho com o suor da fronte. O mesmo acontece agora com a história. Ela 
nào avança através de ações concretas de Deus; está nas màos do homem, 
é ele quem a vai fazendo dia após dia.



Esta interpretação pode parecer perigosa, como se com um golpe de 
pena eliminasse a Deus e estivéssemos caindo em uma visão ateísta da 
história. Por isso repito que crer em Cristo significa crer que Deus interveio 
de forma decisiva na história, que o futuro se fez presente nele, que todos 
caminhamos para ele. A única coisa que não admitimos é que Deus 
intervenha na história de modo diferente destruindo uma autonomia que 
ele mesmo lhe concedeu. E não fazemos isto por capricho, mas porque 
acreditamos que é nesta linha que nos orienta a sua revelação.

É fácil perceber nisto uma grande diferença em relação aos profetas. 
Para eles, a palavra de Deus desempenhava três funções: criar história, 
interpretá-la, interpelar através dela.

O primeiro elemento é inadmissível na concepção cristã, se entender
mos “criar história” no sentido, por exemplo, de Deus mandar uma seca ou 
uma epidemia, desencadear um terremoto, nomear ou depor reis e presi
dentes de governo, decidir invasões estrangeiras. Um cristão não pode 
pensar que Deus decidiu a invasão da Polônia por Hitler, a do Kuwait por 
Sadam Hussein e em seguida por Bush, ou o terremoto de Pequim. Nada 
na história -  excetuado o grande acontecimento de Cristo -  se dá “pela 
graça de Deus”.

Quem defendesse o contrário teria de responder a sério a esta frase 
humorística: “Deus está com os bons se forem maioria” (se estiverem bem 
armados e contarem com o apoio das grandes potências, teríamos que 
dizer). E teria que resolver muitas contradições. Como assinalava Guardini, 
se a batalha de Waterloo significar que Deus castiga Napoleão, deveríamos 
aceitar que os anos de vitória foram uma bênção de Deus. Por conseguinte, 
à diferença do que afirmam os profetas, a palavra de Deus não cria a história; 
fez-se carne nela, sim, fez-se história, mas respeitando ao máximo as leis 
desta.

Entretanto, a mensagem profética tem outros aspectos de plena validade 
para a nossa época. A palavra de Deus continua a interpretar a história, e 
o cristão é obrigado a formar o seu juízo sobre ela através dessa palavra, 
que é Cristo, com o olhar dirigido para o futuro que se fez presente nele. 
Essa palavra faz o cristão valorizar como algo positivo o desaparecimento 
da escravidão ou as conquistas sociais de qualquer época; faz-lhe ver como 
inadmissíveis as terríveis diferenças entre países ricos e pobres; leva-o a 
rejeitar o abuso do poder e da força armada; fá-lo condenar um fenômeno 
político-religioso como o da Inquisição, tão contrário à atitude de Jesus em 
Lc 9,51-56. Essa palavra lhe diz que a história caminha para um futuro novo, 
o de Cristo. Que ela não é absurda nem se fecha em círculos contínuos, 
sem progredir. É uma palavra que dá sentido e otimismo em meio às 
contínuas dificuldades que o nosso mundo atravessa.



Ao mesmo tempo, é uma palavra que interpela. O cristão não pode 
limitar-se a emitir juízo sobre a história. É obrigado a orientá-la, a conduzi-la 
em direção à meta que Deus lhe imprimiu. Nisto poderíamos ver o pro
longamento da atividade de Deus, levando adiante em seu nome essa 
história que ele pôs em marcha. Neste sentido, sim, podemos dizer que 
Deus continua a criar a história com a sua palavra; nào de forma direta, mas 
interpelando-nos para que nós a criemos diariamente.
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0 IMPERIALISMO

A existência de grandes potências militares ou econômicas que domi
nam o mundo e impõem sua lei de forma indiscutível é algo que muitos 
aceitam quase com naturalidade. Outros se indignam com as suas arbitra
riedades e suas ingerências na atividade política ou econômica dos países 
menores. Raramente, porém, reflete-se teologicamente sobre o tema. Toda
via, dentro da Bíblia o problema do imperialismo é um dos mais candentes 
e contínuos. Assíria, Egito, Babilônia, Pérsia, Grécia, Síria, Roma, dominaram 
sucessivamente o povo judeu desde o século VIII aC, até este deixar de 
existir como nação. Este fenômeno do imperialismo não podia passar 
despercebido para os profetas1. Todos eles ouviram “as botas que pisam 
com estrépito” e contemplaram “os mantos manchados de sangue” (Is 9,4). 
Foram testemunhas dessas invasões militares que Joel comparava com 
pragas de gafanhotos:

“Como crepúsculo que se estende pelos montes 
é o exército denso e numeroso (...).
Na vanguarda o fogo devora, 
as chamas abrasam na retaguarda; 
adiante, a terra é um vergel, 
atrás é uma estepe desolada (...).
Assaltam a cidade, escalam as muralhas,
sobem as casas, penetram como ladrões pelas janelas.
Diante deles a terra treme e se comove o céu, 
sol e lua escurecem” (jl 2,2-10).

1. Nào é muito freqüente o estudo deste tema no conjunto dos profetas. Veja-se N.K. Gottwald, Alt the 
Kingdoms o f  the Earth. Israelite Prophecy a n d  International Relations in the Ancient Near East (Nova 
Iorque 1964); L  Rost, Das Problem d er Weltmacbt in der Prophetie: TLZ 90 (1965) 241-50. Nüo pude 
consultar M. Weinfeld, The Protest against Imperialism in Ancient Israelite Prophecy. um: S.N. Kisenstadt 
(ed.), The Origins a n d  Diivrsity o f  Aviai Age Civilizations (Aibjrny. New York, 1986) 169-82, 510-511.



Estas palavras ajudam a compreender que o problema do imperialismo 
não é para os profetas uma questão teórica, mas um drama que suscita 
interrogativos sérios. Como conciliar o amor de Deus e a sua justiça com a 
desolação, a opressão e a morte provocadas pelas potências invasoras?

1. O século da opressão assíria (734-632 aC)2

Quando Israel se constitui como povo, por volta dos séculos XIII-XII 
aC, o problema do imperialismo não existe no Antigo Oriente. Precisamente 
a fraqueza das grandes potências (Egito e Mesopotâmia) permitirá a Davi, 
durante o século X, ampliar notavelmente os seus domínios, invadindo 
Amon, Moab, Edom e a Síria. Temos de qualificar a política dele no mínimo 
como mini-expansionista; e a atitude dele para com os vizinhos atingiu as 
raias da crueldade (1 Rs 11,15-18). Mas ninguém, nem mesmo Natã, o criticou 
por isso.

O imperialismo em grande escala ameaça o horizonte em meados do 
século IX aC, quando Salmanasar III assume o trono da Assíria. A política 
expansionista dele não logrou êxito; os reis de Damasco, Emat e Israel 
conseguiram frear os ímpetos dele na batalha de Q arq a r iano 853) e afastar 
momentaneamente o perigo. Um século mais tarde, porém, quando Teglat- 
Falasar III ocupa o trono da Assíria (745), já não existe solução. Este grande 
organizador e hábil militar revoluciona a técnica da guerra, e em poucos 
anos o império estende os seus domínios desde o golfo pérsico até o 
Mediterrâneo.

Teglat-Falasar III e seus sucessores adotaram para com os demais países 
uma política que já mencionamos ao falar de Isaías: a) o primeiro passo 
consiste em uma demonstração de força, que leva esses Estados a uma 
situação de vassalagem, com pagamento anual de tributo; b) se mais tarde 
ocorrer -  ou ele suspeitar que poderá ocorrer -  uma conspiração contra a 
Assíria, as tropas do império intervém rapidamente, destituem o monarca 
reinante e o substituem por um príncipe adjunto; ao mesmo tempo au

2. A respeito das relações entrejudá e  a Assiria, tanto do ponto de vista político quanto religioso, veja-se 
M. Cogan, Imperialism a n d  Keligion. Assyria, Ju d ab  a n d  Israel in tbe Eighth a n d  Seivntb Centuries 
fl.CT.i'. (Missoula 1974); M. Klat, Tbe PoliticalStatusof the K ingdom ofJudab uilbin the Assyrian Empire 
in tbe 7th CenturyB.C.E.. em: Y. Aharoni (ed.). Jiuvstigations a l Lachish, vol. 5 (Tel Aviv 1975) 61-70; 
C.D. Kvans (ed.), Scripture in Co«/e.vf (Pittsburgh, Pa. 1980) 157-78; F.J. Gonçalves, Lexpédilion de 
Sennacbérib en Palestine dans la littéraiure bêbraique ancienne. KB NS 7 (Paris 1986); J. McKay, 
Keligion in Ju d a b  utider lhe Assyrians. SHT Second Series 26 (Londres 1973); H. Spieckermann, Ju d a  
unter Assur in derSargonidenzeit. FRLANT 129 (Gõttingen 1982); W. Staerk, Dasassyriscbe Weltreich 
im Urteil der Propbeten  (Gõttingen 1908).



mentam-se os impostos, controla-se com mais rigor a política externa e se 
reduz o território, passando grande parte dele a converter-se em província 
assíria; c) ao menor sinal de nova conspiração, intervém novamente as 
tropas; o país perde a sua independência política, passando a transformar-se 
em província assíria, e ocorre a deportação de grande contingente de 
habitantes3, os quais são substituídos por estrangeiros; esta última medida 
visa a destruir a coesão nacional e impedir novas revoltas.

Tanto Israel quanto Judá serão vítimas da política imperialista assíria. 
Israel teve de sofrer passo a passo a conduta descrita anteriormente: a) 
pagamento do tributo em tempos de Manaém (2Rs 15,19-20); b) perda de 
territórios com Facéia (2Rs 15,29); c) perda de independência e deportação 
durante o reinado de Oséias (2Rs 17,4-6). Tudo isto no espaço de uns vinte 
anos (743-720)4.

Judá saiu-se melhor, aparentemente. No primeiro momento, o rei Acaz 
tentou conseguir a amizade de Teglat-Falasar III, procurando o apoio dele 
contra povos inimigos5. Obtém o favor, mas a um preço bem elevado (2Rs 
16,8). Além disso, a partir de então fica submetido à Assíria no primeiro 
grau de vassalagem, devendo pagar tributo anual. Seu filho Ezequias re- 
belar-se-á contra a Assíria no ano 705, aproveitando a morte de Sargon II. 
Mas a audácia dele lhe custará bem caro. O novo imperador, Senaquerib, 
invade o território judeu, conquista quarenta e seis fortalezas, faz o cerco 
de Jerusalém e leva consigo enormes despojos (2Rs 18,13-16). A partir daí 
o domínio assírio é aceito como algo inevitável. O longo reinado de 
Manassés (698-643) encontra-se debaixo deste signo6. E enquanto os assírios 
dão continuidade à sua política expansionista, as tropas de Assurbanipal 
chegam à primeira catarata do Nilo, conseguindo o inimaginável: submeter 
o Egito.

Mas o ponto culminante marca também o começo da decadência. A 
Assíria é incapaz de governar um império tão vasto. E embora os países

3- B Oded, The Im plem entalion  o fM ass P eportation  in  lh e  Asxyrian i-mpire. Shnaton 2 (197?) 181-7.
4. A data do tributo de Manaém 0 muito discutida. Muitos autores aceitam o ano 743, quando 

Teglat-Kalasar III começou o cerco de Arfad. Outros preferem o ano de 738.
5. 2Rs 16,7-9 relaciona o pedido de ajuda com a guerra siro-efraimita. 2Cr 28.16-21 o relaciona com a 

agressão de idumeus e filisteus, apresentando aliás um desenlace totalmente oposto ao do relato de 
2Rs. A primeira versão parece mais histórica.

6. Segundo 2Cr 33.11. Manassés se rebelou contra a Assíria em determinado momento da sua vida. H 
difícil julgar a historicidade deste dado. que nào aparece em 2Rs 21,1-18. Km todo caso. a tônica do 
reinado dele deve ter sido a submissão à Assíria, que na época estava no seu apogeu. A repressão de 
que fala 2Rs 21,16 provavelmente era dirigida contra partidários da tese de rebelar-se contra este 
império.



ocidentais só tenham capacidade para incubar um ódio crescente ou de 
tímidas tentativas de independência, na Babilônia e Média vai sendo urdida 
a derrocada da grande potência. Efetivamente, no ano de 612 tomba Nínive, 
capital do império, e em 610 Harã, seu último baluarte. Em suma, o domínio 
assírio sobre Judá durou aproximadamente um século, desde o ano de 734
-  data em que Acaz solicita a ajuda assíria -  até 632, quando Josias começa 
a sua reforma político-religiosa7. Que atitude adotaram os profetas?

1.1. A a titu d e  m u tan te  d e  Isa ía s

O primeiro que teve de tomar posição foi Isaías, contemporâneo de 
Teglat-Falasar III, Salmanasar V, Sargon II e Senaquerib. Para entendermos 
as afirmações dele, precisamos conhecer mais de perto os acontecimentos 
do ano 734 aC. É então que Damasco e Samaria declaram a guerra a Judá. 
Para Isaías, o perigo nào é grave. Rason de Damasco e Facéia de Samaria 
não passam de “duas achas de lenha fumegantes” (Is 7,4). O projeto que 
maquinaram de conquistar Jerusalém e depor o rei davídico “não se 
cumprirá nem sucederá” (7,7).

Todavia, a atitude do rei Acaz é diferente. Ao receber a notícia do ataque 
inimigo, “agitou-se o coração dele e o do povo, como se agitam as árvores 
do bosque com o vento” (7,2). Acaz não é homem de fé. O sinal que o 
profeta lhe oferece não tem nenhuma garantia, aos olhos dele (7,10-17). 
Por isso, ante a ameaça dos dois reis inimigos, decide pedir ajuda a 
Teglat-Falasar. Para Isaías isto supõe um grave pecado de desconfiança, que 
não pode ficar sem castigo. Mantém a promessa de que Damasco e Samaria 
serão derrotados, mas também Judá sofrerá as conseqüências da sua ação. 
A “navalha alugada do outro lado do Eufrates" (Assíria) nào fará a barba 
somente dos adversários, mas também dos judeus (7,20). E as tropas 
imperiais não irromperào em Judá como simples protetores; pelo contrário, 
como as águas do Eufrates, “torrenciais e impetuosas, extravasam as riban
ceiras, invadem Judá, transbordam, agigantam-se e chegam até o pescoço” 
(8,5-8a)9.

7 . Cf. 2Cr 34,3- Neste caso deve-se dar razão ao autor de Crônicas em confronto com o relato de 2Rs
22,3. que situa toda a reforma no ano de 622.

8. Além das obras citadas acima, veja-se especialmente KJ. Gonçalves, Lexpédition de Sennachêríb. 
255-69; W. Dietrich, Jesaja  und die Politik, BEvTh 74 (München 1976); R. Kilian./esa/íí í-39(I>armstadt 
1983) 98-106; P. Machinist, Assyria an d  its Im age in the First ísaiah. JAOS 103 (1983) 719-37.

9. Is 8,5-8 sofreu alguns retoques, consistentes em glosas explicativas e. sobretudo, em um breve oráculo 
final de salvação (8b).



Esta mesma concepção punitiva do império aparece em outro texto 
(5,25-29), que descreve com assombro o excelente preparo do seu exército. 
Estes versos, apesar da sua ubiquação atual, devemos lê-los como conclusão 
de 9,7-20. A passagem descreve uma série de pecados históricos do Reino 
Norte, Israel; o Senhor, mediante castigos sucessivos, tentou provocar a 
conversão. Mas tudo é inútil: “o povo não se voltou para aquele que o feria, 
não se interessa pelo Senhor dos exércitos” (9,12). Então, como última 
solução, Deus manda o maior castigo imaginável: as tropas assírias.

Todos estes oráculos, proferidos em 734 ou pouco antes10, são muito 
interessantes para se compreender a atitude inicial de Isaías diante do 
problema do imperialismo. Na época Teglat-Falasar III já contava com dez 
anos de campanhas militares contra Urartu, Arpad, Ullabu, Kulani, a Média11. 
Numerosos são os países e cidades que lhe pagam tributo12. Contudo, este 
fato não parece preocupar Isaías. A perspectiva dele é bem restrita, limita-se 
ao destino do seu povo. Em segundo lugar, o império para ele desempenha 
uma função meramente punitiva, provocada pelos pecados de Israel e Judá. 
Como terceiro dado de interesse, Isaías crê em um domínio absoluto de 
Deus sobre o império assírio; em 5,26s expressa isto de maneira cabal: 
“Levantará um sinal para um povo distante, lhe assobiará desde os confins 
da terra; ei-lo que vem chegando apressado e ligeiro”. Como cão que acode 
ao assobio do seu patrão, a Assíria acode ao de Deus.

Anos depois, quando a Samaria se rebelar em 725, o profeta anuncia o 
castigo da sua loucura mediante a intervenção de um herói poderoso que, 
“da parte do Senhor, ... com a mão derruba ao chão e com os pés pisa a 
orgulhosa coroa dos bêbados de Efraim" (28,1-4). A imagem, sem dúvida, 
refere-se ao imperador assírio. E novamente encontramos a idéia de que 
esta potência é um instrumento nas mãos de Deus para punir o seu povo.

É o que indicam também algumas palavras posteriores de Isaías, com 
as quais sintetiza a sua postura inicial:

“Ai, Assíria, vara da minha ira, bastão do meu furor!
Enviei-o contra uma nação ímpia, 
mandei-o contra o povo da minha cólera, 
para saqueá-lo e despojá-lo, 
para pisá-lo como a lama das ruas” (10,5-6).

10. Is 9.7-20 + 5,25-29 são considerados por alguns autores como anteriores á guerra siro-afraimita, 
baseando-se sobretudo no fato de a Assíria ser denominada ‘ povo distante"; cf. H. Wildbcrjjer, Jesa ja , 
BK X/l. 21 ls.

11. Cf. As listas epônimas em E.R. Thiele. TbeM ysleriousNumbers o fth e  H ebrew  Ài;y?>r (Chicago 1951) 287s.
12. Pode-se ver os textos em M. Garcia Cordero, B ib lia  y leg ad o  deI Antiguo Oriente. BAC 390 (Madrid

1977) 506s.



A Assíria é uma “vara” ou um “bastão”. Um “machado” ou uma “serra”, 
dirá mais adiante (10,15). Um simples instrumento nas mãos do Senhor, que 
este maneja como quer e com o qual parece estar contente13. O passar dos 
anos e a experiência farão o profeta mudar de parecer. Anuncia então, por 
volta de 701, e em nome de Deus: “Quebrarei a Assíria no meu país, 
pisá-la-ei nas minhas montanhas” (14,25). “Muito em breve, a minha ira os 
consumirá, meu furor os aniquilará” (10,25). O tema atinge o seu desenvol
vimento pleno em 30,27-33:

“À voz do Senhor a Assíria se acovardará, 
atingida pela vara; cada golpe da vara de castigo 
que o Senhor descarregar sobre ela 
se dará entre pandeiros e cítaras e danças” (30,31s).

A que se deve esta mudança radical? Muitos comentaristas atribuem-na 
à embaixada enviada de Láquis por SenaqueriblH, exigindo a rendição de 
Jerusalém no ano de 701. No seu discurso, o embaixador, depois de 
desmontar as confianças humanas de Judá, baseadas nas meras palavras, 
bem como a estratégia militar e a ajuda do Egito (36,4-6), ataca o último 
baluarte dos judeus: o Senhor. “Que não vos engane Ezequias dizendo: ‘O 
Senhor nos libertará’. Por acaso os deuses das nações libertaram seus países 
da mão do rei da Assíria?” (36,18; cf. 36,19 e 37,10-12). Segundo muitos 
comentaristas, é esta blasfêmia que justifica a mudança radical de Isaías. 
Penso que a interpretação é válida só em parte; esquece outro aspecto 
importantíssimo.

O texto em que Isaías melhor descreveu sua mudança de atitude e as 
causas desta mudança é 10,5-15- Começa com as palavras acima citadas, 
nas quais a Assíria aparece como instrumento nas mãos de Deus, com a 
missão de castigar o seu povo. Suprimindo glosas e acréscimos posteriores, 
acusa o imperador assírio a partir das suas próprias palavras:

7 “Mas ele não pensava assim,
não eram estes os planos do seu coração;

13. Em outras passagens Isaías defende- a submissão à Assíria (cf. 14.28-32; 20,1-6 etc.), embora nunca 
exponha com absoluta clareza o  plano de Deus neste ponto.

14. Sobre esta embaixada existem duas versões paralelas nos cap. 36-37. Versão A: mensagem de 
Senaquerib (36,1-22), reação do rei Ezequias (37,1-2), intervenção de Isaías (37,3-7), desenlace 
(37,8-9a.37-38). Versão H: mensagem de Senaquerib (37.9b-13), reação de Ezequias (37,14-20). 
intervenção de Isaías (37,21-25), desenlace (37.36). Veja-se U.S. Childs, Isa iab  a n d  tb e  Assyrian Orisia 
69-103. Mais complexa é a análise de A. Laato, H ezekiah  a n d  tbe Assyrian Crísis in 701 B.C.: SJOT 2 
(1987)49-68.



seu propósito era aniquilar, 
exterminar nações numerosas.

8 Dizia: Meus ministros não são reis?

9 Calno não foi como Carquemis? Emat não foi como Arfad?
Samaria não foi como Damasco?

11 O que fiz com Samaria e as suas imagens,
por acaso não o farei com Jerusalém e seus ídolos?

13 Eu o fiz com a força da minha mão, 
com o meu saber, porque sou inteligente.
Mudei as fronteiras das nações,
saqueei os tesouros delas e como um herói derrubei os seus chefes.

14 Minha mão pegou, como um ninho, as riquezas dos povos 
como quem recolhe ovos abandonados,
peguei toda a terra deles, e não houve quem batesse as asas, 
quem abrisse o bico para piar”.

A blasfêmia que encontrávamos no discurso do embaixador ressoa 
novamente no versículo 11. Mas este oráculo não se limita ao destino do 
povo de Deus. Os versículos 7, 13 e 14 extrapolam as fronteiras de Judá e 
Israel para contemplar as nações vizinhas. E o profeta constata uma di
ferença radical entre o plano de Deus (“castigar uma nação ímpia”: 10,6) e 
o plano do imperador (“aniquilar, exterminar nações numerosas”: 10,7). É 
uma diferença a nível intensivo (castigar-exterminar) e extensivo (uma 
nação-naçòes numerosas). É esta crueldade, esta vontade de domínio 
universal, juntamente com a sua arrogância e a sua blasfêmia, que atrai 
sobre o imperador assírio a cólera de Deus.

Significa isto que um império moderado, “compreensivo", é compatível 
com os planos de Deus? Possivelmente Isaías teria afirmado isto, no caso 
de que o Senhor quisesse castigar o seu povo. Mas só com este pressuposto, 
e só de maneira transitória. Porque o imperialismo não constitui um ideal. 
Por isso, quando a história chegar à sua plenitude, desaparecerão as 
diferenças entre os povos e a possibilidade de se oprimirem reciprocamente: 
“Das espadas forjarão arados, das lanças, podadeiras; não haverá mais povo 
levantando a espada contra outro povo, não se adestrarão para a guerra” 
(Is 2,4). Estas palavras, aparentemente tão poéticas e otimistas, constituem 
a crítica mais radical de toda forma de imperialismo, pois o mostra como 
realidade contrária aos planos futuros de Deus.

A partir de Duhm, este texto (2,2-5) costuma ser datado nos últimos 
anos do profeta, depois da catástrofe de 701. Constituiria, portanto, o ponto



final da evolução dele15. De uma aceitação inicial do império como 
instrumento de castigo, Isaías passa para a crítica, para encerrar com a 
condenação absoluta. Isto nos mostra que a revelação profética não é 
atemporal, com verdades conseguidas uma vez por todas. É, sim, uma 
manifestação progressiva da vontade de Deus, na qual o homem colabora 
deixando-se interpelar pelas circunstâncias, sempre aberto à possibilidade 
de mudança.

1.2. O ó d io  d e  N au m

Isaías acabou rejeitando a Assíria. Mas esta continuou a dominar Judá. 
Durante muitos anos, em tempos de Manassés, ninguém se atreveu a 
manifestar-se contra os dominadores. Mas o ódio foi aumentando, pelo 
menos em amplos segmentos da população. Assim explicam-se as interven
ções dos profetas do século VII, Sofonias e Naum. O primeiro limita-se a 
expressar a sua convicção da iminente queda de Nínive e do extermínio da 
grande potência (Sf 2,13-15). Naum vai mais longe.

De acordo com o título, a sua obra inteira -  aliás, bem breve -  se destina 
a festejar a queda de Nínive. Começa com um salmo alfabético (1,2-10) que 
canta o poder de Deus; esse poder, patente na natureza, manifesta-se agora 
na história, protegendo os que confiam em Javé e castigando os inimigos 
dele. Vem a seguir uma parte difícil de reconstruir, mas bastante relacionada 
com o que antecede. Do plano geral passamos ao concreto: quem confia 
em Javé é Judá; o inimigo é o rei de Nínive. E os dois recebem oráculos 
opostos. Judá, de consolação (1,12-13) e de alegria (2,1), pois a opressão 
vai acabar (2,3). O rei de Nínive, acusado de maquinar contra o Senhor 
(1,11), ficará sem descendência, sem deuses que o protejam, condenado à 
sepultura (1,14).

A partir deste momento, a obra focaliza o castigo de Nínive, descrito 
em 2,4-14. É uma visão dantesca, que começa com o primeiríssimo plano 
de um escudo, para ir-se abrindo até abranger os soldados, os carros, as 
praças, as muralhas, as portas da cidade, o palácio. À conquista segue o 
desterro, o saque, a devastação. Mas mesmo nestes momentos em que “o 
metal se funde e vacilam os joelhos”, o profeta cobra forças para refletir

15. Contudo, a autenticidade do texto é muito discutida. Uma vez que ele se encontra também no livro 
de Miquéias (4,1-3), alguns pensam que o  verdadeiro autor é  este último: outros atribuem o texto a 
um autor desconhecido, anterior ou posterior a Isaías e  Miquéias.



sobre a situação anterior da cidade, seu pecado e a influência decisiva de 
Deus neste acontecimento (v. 12-14).

O cap. 3 está dedicado ao mesmo tema. Os versículos 1-7 têm uma 
estrutura semelhante à da visão precedente: com estilo rapidíssimo descre
vem como a guerra e a morte se apoderam da cidade (1-3); em seguida 
indicam as causas do castigo (4) e falam da intervenção de Deus (5-7). Nos 
versículos 8-17 recorda-se a queda de No-Amon (Tebas) no ano de 652 nas 
mãos dos assírios e se ameaça Nínive com o mesmo castigo. Toda resistência 
é inútil; os capitães e as autoridades serão os primeiros a desertar. Os 
versículos finais (18-19) apresentam a catástrofe como já acontecida; os 
príncipes e reis morreram, o povo está disperso pelas montanhas. Nínive 
desapareceu da história em razão da sua maldade.

Naum talvez seja o profeta criticado com mais dureza pelos comenta
ristas. É acusado de ignorar os pecados do seu povo, de sanha sanguinária 
contra Nínive, de alegria cruel, de desprezar os pagãos. Enfim, de ser um 
falso profeta, que de roldão conseguiu infiltrar-se no cânon da Bíblia.

Evidentemente, sentimo-nos mais à vontade lendo o que diz Jonas sobre 
Nínive. Naum nos entusiasma como poeta. Como profeta entristece-nos. 
Contudo, deve haver algo de muito sério na sua mensagem, para que se 
tenha conservado. Não pensamos que seja só o seu nacionalismo exagerado 
ou o seu espírito vingativo. O que para ele está em jogo é a justiça de Deus 
na história, problema que angustiou os judeus de todos os tempos e 
continua preocupando os nossos contemporâneos. Pode Deus tolerar um 
império que despedaça sem compaixão as suas vítimas (2,13)? Pode ele 
tolerar a cidade sanguinária e traidora, “repleta de rapinas, insaciável de 
despojos” (3,1), que descarregou sobre todos os povos “a sua perpétua 
maldade” (3,19)? Para Naum, a resposta é evidente: não. A justiça não o 
permite, a fidelidade de Deus para com os que confiam nele não tolera isto. 
Por isso, o castigo de Nínive é necessário. Naum o canta, descreve-o. Com 
a iracúndia do oprimido, sem concessões à compaixão. Sua atitude é muito 
dura. Mas é um elemento imprescindível, se quisermos esboçar uma teologia 
da história. É uma peça a mais neste quebra-cabeça composto de oráculos 
muito diversos do Antigo Testamento.

Por outro lado, pode ser bastante farisaico o escândalo que podemos 
experimentar lendo Naum. O Apocalipse de João mostra a mesma alegria 
cruel ao anunciar a queda de Roma, nova Babilônia, a grande prostituta 
“embriagada com o sangue dos consagrados e com o sangue das testemu
nhas de Jesus” (Ap 17,6; ver os cap. 17-19). Teorizar sobre a opressão e o 
imperialismo é uma coisa, sofrê-los é outra.



2. Sob o jugo da Babilônia (603-539 aC)

No ano de 612 cumpria-se o que fora profetizado por Naum. Nínive caía 
nas mãos dos babilônios e medos. Todavia, a decadência e o desapareci
mento dos assírios não representa grande vantagem para Judá. Tira proveito 
disto somente durante uns vinte anos (632-609). Nesta última data termina 
o sonho de independência. O rei Josias morre na batalha de Meguido 
lutando contra os egípcios, e a partir de agora o domínio passa para o faraó 
Necao. Este destrona Joacaz, recém-nomeado, e o substitui por Joaquim, 
homem despótico, que terá contra si a animosidade do povo.

Enquanto isso, no Oriente, a Babilônia continua aumentando o seu 
poderio. Em 605, Nabopolassar, bastante doente, confia a seu filho Nabu- 
codonosor a campanha, e este conquista a aparentemente inexpugnável 
fortaleza de Carquemis, até então em mãos egípcias. Com isso rompe-se o 
equilíbrio entre o Egito e a Babilônia, em favor desta última potência. Nesse 
mesmo ano sobe ao trono Nabucodonosor e dá prosseguimento à política 
expansionista de seu pai. Em Judá, o rei Joaquim, vinculado politicamente 
ao faraó, nega-se a aceitar o domínio dos novos donos do mundo. Mas, por 
volta de 603/602, terá de fazê-lo, obrigado pelas circunstâncias16.

2 .1 . H a b a c u c : u m  en ig m a  insolúvel?

É nesta época tão conturbada, na qual a recordação recente da opressão 
assíria se junta à experiência do domínio egípcio e babilônico, que talvez 
melhor se encaixe o livro de Habacuc, um dos mais interessantes e difíceis 
do Antigo Testamento.

A obra inicia expondo a queixa do profeta: “Até quando, Senhor, clamarei 
sem que escutes? Até quando gritarei ‘violência’, sem que salves?” (1,2). 
Habacuc não compreende como Deus pode contemplar impassível as lutas e 
contentas da sua época, a opressão do faraó e do seu fantoche, Joaquim. E o 
Senhor responde-lhe que pensa em castigar os opressores egípcios através 
de outro império, o babilônico (l,5 -8 )17. Mas a resposta de Deus não o 
satisfaz. Com efeito, ao cabo de pouco tempo, os babilônios se revelam tão

16. H muito discutida a data exata da submissão de Judá à Babilônia. As três possibilidades mais defendidas são:
a) imediatamente após a batalha de Carquemis, em 605 (Wiseman); b) um ano mais tarde, quando 
Nabucodonosor devjstou Ascalon (Auerbach); c) 110 outono ou no inverno de 603 (Vogt). Não estranlia que 
alguns autores, como Oded, se limitem a dizer "nos anos 605-601 aC”. Para uma avaliação das diversas teorias, 
veja-se A. Malamat, Tbe Twiligbt ttfju d a : SVT XXVIII (Leiden 1975) 123-43. particularmente 129-31.

17. Algumas traduções, como a da Nueva B íb lia  Espanola. omitem injustificadamente no v. 6 a menção 
de “os caldeus” { -  babilônios), julgando tratar-se de um esclarecimento posterior. Sobre isto, veja-se 
o comentário de W. Rudolph, KAT XIII/3. 203s.



déspotas e cruéis quanto os assírios e os egípcios. E o profeta queixa-se 
novamente a Deus (1,12-17). Dói-lhe a alegria com a qual o novo império 
se apodera das nações e mata povos sem compaixão. Não compreende que 
Deus “contemple em silêncio os traidores, o culpado que devora o inocente”. E 
assim, em atitude vigilante, espera uma nova resposta de Deus (2,1).

E Deus responde que o momento da vingança está próximo, chegará 
sem atraso (2,2-5). Aí então todas as nações oprimidas poderão entoar um 
canto burlesco contra o grande império vencido (2,6-20)1H. Esta copia, 
composta de cinco “ais”, é uma das acusações mais enérgicas contra o 
imperialismo. A preocupação do profeta não é a opressão de Judá; situa-se 
em uma perspectiva universal, olhando para todos os países saqueados (v. 
8), destruídos (v. 10), humilhados (v. 15s) pela grande potência. Às custas 
deles Babilônia enriqueceu-se (w . 7.9). Mas esta atitude contém um germe 
de autodestruição: “destruindo tantas nações, planejaste a vergonha da tua 
casa e malograste a tua vida” (v. 10). O castigo virá pelas mãos das nações 
oprimidas, e até a natureza participará dele (v. 17).

O cap. 3 parte de um pressuposto diferente. Aqui o castigo é obra pessoal 
de Deus, guerreiro cósmico que sai da sua morada para “salvar o seu povo” 
(v. 13). É uma visão apavoradora. “Seu resplendor eclipsa o céu... se detém e 
treme a terra/desmoronam as velhas montanhas/prostram-se os outeiros 
primordiais...”. Nào estranha que o profeta exclame: “Gemo diante do dia de 
angústia que se precipita sobre o povo que nos oprime” (v. 16). Consolado 
com esta certeza, entoa os versículos finais (17-19). O curso atormentado da 
história é descrito com imagens do mundo agrícola e da pecuária. Tudo parece 
fadado ao fracasso: “a figueira nào lança brotos, e as cepas não dão fruto, a 
oliveira nega-se a cumprir sua tarefa e os campos nào dão colheitas; acabam-se 
as ovelhas do rebanho e não fica vaca no estábulo”. Apesar de tudo, “eu 
festejarei o Senhor exultando com o meu Deus Salvador”.

Preocupado com a opressão assíria, Naum ofereceu como resposta o 
castigo de Nínive. Para Habacuc isto não basta. Porque o castigo de um 
império opressor supõe a simples substituição dele por outra potência 
imperialista, talvez mais cruel do que a anterior. Com isso não se resolve 
nada. Permanece de pé o problema da justiça de Deus. E Habacuc, em que 
pesem os seus diálogos com Deus, não encontra solução para o problema. 
Mas supera o problema com uma atitude de fé, convencido de que todo

18. H.S. 1’ongutá. Ut m in a de un imperiu. Una relectura d e l ia b  2,5-14 Teologia Xaveriana 25 (1975) 43-50; 
K. Oito. Die Sleilunfi der Wehe-VCorte in der Verkündifitmg des Propbeten Halxiktik ZAW89 (1977) 73-107 
(segundo este autor, os “ais ' originais eram quatro e denunciavam as injustiças no interior de Judá; os 
dois primeiros se dirigiriam contra a exploração dos fracos, e os dois últimos contra a vida suntuosa da 
classe alta: durante o exílio, um discípulo os teria retocado para aplicá-los à Babilônia)



império opressor, qualquer que seja, acabará sendo castigado. A novidade 
de Habacuc consiste no fato de Deus aparecer não como quem julga e 
condena um império, mas como alguém que julga e condena toda forma 
de imperialismo.

É absurdo perguntar-nos se a atitude de Habacuc é convincente. 
Teríamos de perguntar-nos também se nos convence a atitude final de Jó. 
Pois ambos os personagens, partindo de temáticas diferentes, recorrem ao 
mesmo caminho. E ambos coincidem em não se deixarem arrastar por idéias 
tradicionais; coincidem em discutir com Deus até acharem uma resposta 
que devolva a paz e ajude a aceitar os planos enigmáticos dele sobre a 
história.

2.2 . J e r e m ia s

Durante a época mais esplendorosa do império neobabilônico atuam 
dois grandes profetas: Jeremias e Ezequiel. Este último sofreu na própria 
carne as conseqüências da política expansionista de Nabucodonosor. No 
ano de 597 teve de partir para o exílio. Contudo, o livro dele não contém 
um oráculo sequer contra a Babilônia. Em uma ocasião até censura o rei 
Sedecias por ter rompido o pacto de fidelidade e de submissão a esta 
potência (Ez 17,1-21). Pelo visto, Ezequiel estava tão convencido de que a 
Babilônia era o instrumento escolhido por Deus para governar o mundo, 
que nem sequer se dá ao trabalho de afirmar isto.

A atitude de Jeremias é mais complexa. Do mesmo modo que Isaías, 
pensou na juventude que uma grande potência estrangeira podia ser o 
instrumento escolhido por Deus para castigar o seu povo. Imediatamente 
depois do seu chamamento profético relata esta estranha experiência:

“O Senhor dirigiu-me novamente a palavra: Que estás vendo?
Respondi: Vejo uma panela fervendo cuja boca esta voltada a partir do Norte.
Ele me disse: Do Norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes do
país” (Jr 1,13-14).

Tem-se discutido muito sobre a identidade deste inimigo do Norte. Uns 
pensam nos citas, outros nos babilônios. A questão é secundária. Ao profeta 
só interessa constatar a possibilidade -  ou melhor, a certeza -  de um castigo 
divino através de uma potência estrangeira. Este tema reaparece em uma 
série de oráculos contidos em 4,5-6,30, redigidos provavelmente pelo 
profeta no ano de 605, quando Nabucodonosor arrebata aos egípcios a 
importantíssima fortaleza de Carquemis.

A partir de então, Jeremias identifica o “inimigo do norte” com os 
babilônios, conforme demonstra o discurso contido em 25,1-14: “Já que não



escutastes as minhas palavras, eu [Deus] mandarei buscar os povos do norte 
e Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ser meu servo; vou trazê-lo a esta 
terra, contra seus habitantes e contra os povos vizinhos...” (v. 8s).

Com efeito, dois ou três anos mais tarde, Judá teve de começar a pagar 
tributo. E pouco mais tarde, no ano de 597, como conseqüência da atitude 
rebelde do rei Joaquim, ocorreu a primeira deportação. “Nabucodonosor 
deportou Jeconias [filho e sucessor de Joaquim] para a Babilônia. Levou 
para a Babilônia, deportados de Jerusalém, o rei e as mulheres dele, seus 
funcionários e grandes notáveis do reino, todos os ricos -  sete mil de
portados - ,  os ferreiros e artífices -  mil deportados - ,  todos eles aptos para 
a guerra” (2Rs 24,15-16). Pela primeira vez Jerusalém sofria esse terrível 
castigo praticado pelos assírios desde mais de um século antes. Durante 
aqueles anos devem ter predominado os sentimentos de indignação e de 
ódio. Mas Jeremias contemplou os acontecimentos como conseqüência 
inevitável da rebeldia religiosa do povo, particularmente das autoridades. 
Por isso, quando escreve a sua carta aos exilados, exorta-os a aceitarem o 
seu destino, e até a rezarem pela prosperidade da Babilônia, pois “a 
prosperidade dela será a vossa prosperidade” (29,7).

Seus contemporâneos não devem ter pensado da mesma forma. No ano 
de 594, os ânimos continuavam acesos, não só em Judá e Jerusalém, mas 
também nos países vizinhos. Aproveitando uma revolta interna na Babilônia, 
os reis de Edom, Moab, Amon, Tiro e Sidônia mandam mensageiros à capital 
judaica para tramar uma rebelião. Jeremias intervém, repetindo praticamente 
a mesma mensagem em três ocasiões: diante dos embaixadores estrangeiros 
(27,1-11), diante do rei Sedecias (27,12-15) e diante dos sacerdotes e do 
povo (27,16-22). Nos três casos pede a submissão à Babilônia (w . 11.12.17). 
Mas a exposição mais interessante é a primeira, pois nela justifica essa 
exigência em nome de Deus: “Eu criei a terra e homens e animais sobre a 
face da terra, com o meu grande poder e meu braço estendido, e a dou a 
quem me parecer; pois bem, eu entrego todos estes territórios a Nabuco
donosor, rei da Babilônia, meu vassalo”19 (27,5-6).

19. No livro deJeremias, Nabucodonosor recebe três vezes o título de a b d í(25,9; 27,6; 43,10). traduzido 
geralmente por "meu servo", título esse que as três vezes está ausente na tradução grega dos Setenta. 
Dada a importância deste título, e  o  caráter honorífico que reveste em certos casos, W.E. Lemke, 
NebuchculnezzarMySenant. CttQ 28 (1966) 45-50, opina que Jeremias não o  aplicou ao rei babilônico, 
senão que aparece atualmente no texto massorético por erro de um escriba e reflete a mentalidade 
de autores posteriores, convencidos de que Nabucodonosor se converteu nos últimos anos da sua 
vida. como indicam as lendas sobre ele no livro de Daniel (2,47; 3,28-29; 4,24-27). T.W. Overholt, 
King .Xebuchadnezzar in thejerem iah  Tradition: CHQ 30 (1968) 39-48, cataloga os 37 textos em que 
aparece Nabucodonosor no livro de Jeremias e julga que o título “meu servo" reflete a mentalidade 
do profeta, já que Nabucodonosor atua com aprovação de Javé, de acordo com o plano dele e apoiado 
por ele. Z. Zevit. The use o f  bd  as a  Diplomatic Temi in Jerem iab: JBL 88 (1969) 74-77, julga que a



Para Jeremias, não paira a menor dúvida de que Nabucodonosor foi 
eleito por Deus para governar a terra. Não vê o imperador como simples 
instrumento, ao estilo de Isaías. Entre Deus e Nabucodonosor existe uma 
relação mais pessoal, a de senhor e vassalo. Em Isaías, o império recebia 
uma missão punitiva, sendo que a existência deste não tinha outro sentido. 
Em Jeremias, o império surge por decisão expressa de Deus, porque ele “dá 
a terra a quem lhe parecer”, e agora decidiu “entregar todos estes territórios 
a Nabucodonosor, rei da Babilônia”.

De onde vem esta certeza de Jeremias? Poderíamos dizer: dos aconte
cimentos e de uma interpretação providencialista da história. Se Nabucodo
nosor venceu os egípcios em Carquemis, estendeu os seus domínios à Síria 
e Palestina, já deportou um bom número de judeus, é porque Deus está do 
lado dele. Do contrário, nada disso teria acontecido. Todavia, há nesta 
argumentação algo que nos deixa insatisfeitos. Com isto se poderia provar 
que Deus acompanhou Nabucodonosor no passado. Mas quem garante que 
acontece o mesmo no presente? Por que motivo a rebelião é contrária à 
vontade de Deus? Ao situar-nos nesta perspectiva, percebemos que a 
argumentação de Jeremias não parte simplesmente dos fatos; baseia-se antes 
em uma revelação divina.

Assim se entende que nesse mesmo ano de 594 ele se expresse (era 
particular, não em  público) de maneira totalmente diferente. Por ocasião 
da tentativa de rebelião, parece que Sedecias teve de ir à Babilônia para 
esclarecer sua atitude. Entre os acompanhantes dele figura Saraías, amigo 
do profeta. Depois de escrever em um volume todas as desgraças que iam 
suceder à Babilônia20, Jeremias dá a Saraías este encargo: “Quando chegares 
à Babilônia, procura um lugar e proclama todas estas palavras. Dirás: Senhor,

solução é simples: ebecl não é um termo honorífico, nem se refere à relação religiosa de Nabucodo
nosor com Deus, mas significa simplesmente “vassalo", da mesma forma que em ugarítico (UT 67 II 
12, l :T  137:36-38: l 'T  1005; l 'T  2060), em fenício (carta contemporânea do rei Adon, de Ascalon, ao 
faraó do Kgito) e no Antigo Testamento (ISm  27,12; 2Rs 16,7: 2Sm 8,2.6); o vassalo devia colocar o 
seu exército a serviço do seu senhor, e é isto o que Nabucodonosor faz em relação a Javé (25,8s; 
43,8-^44,14); o  texto hebraico é preferível ao dos Setenta. Nào me foi possível consultai o  artigo de 
G. Teles. Jerem iah anti Kebuschadnezzar. King ofJustice: CanTJ 15 (1969) 122-30. O último autor a 
tratar esta questão foi A. Schenker, Nebucbadnezzars M etamoipbose — Vom Unterjocher zum  
Gottesknecbt: RH 89 (1982) 498-527, que em grande parte volta à teoria de Lcmkc: os três textos sào 
secundários com respeito à tradição primitiva, representada pelos Setenta; o  autor que acrescentou 
esta denominação não pretendia apresentá-lo como instrumento de Deus (nem para castigar nem 
para salvar), mas apenas sublinhar que o domínio dele sobre todos os povos era uma coisa que Deus 
lhe havia concedido: Nabucodonosor não é imperador pela sua própria força, mas. por ação de Deus, 
é seu “vassalo"; entendido assim, o título nào tem nada de estranho e  coincide com a mentalidade 
sobre Nabucodonosor refletida no livro de Daniel. Depois de toda esta discussão, indino-me para a 
tradução de abclí por "meu vassalo".

20. Desconhecemos o conteúdo deste volume. Na redação atual, o  versículo 51,60b pretende impingir- 
nos que se trata dos oráculos contidos em Jr  50,1-51,58. Mas isto nào parece ser exato. A maior parte 
dos comentaristas atribui estes dois capítulos a uma série de profetas anônimos posteriores a Jeremias.



ameaçaste destruir este lugar até deixá-lo desabitado, sem homens nem 
animais, transformado em perpétua desolação. E quando acabares de ler o 
rolo, amarra-lhe uma pedra e atira-o ao Eufrates, e dirás: Assim se afundará 
Babilônia, e não se levantará, pelas desgraças que mando contra ela” 
(51,61-64).

Nào existem motivos sérios para se duvidar da historicidade deste relato. 
Mas devemos reconhecer que as suas palavras nos deixam confusos, depois 
do que precedeu. São duas faces diferentes demais para formarem a mesma 
moeda. E, todavia, assim é. Jeremias pede a submissão à Babilônia no 
mesmo instante em que escreve um volume anunciando a destruição do 
império. Outros textos do livro, talvez procedentes dos discípulos, e não do 
profeta, confirmam esta idéia. No discurso de 25,1-14 afirma-se: “Toda esta 
terra (Judá] ficará desolada, e as nações vizinhas estarão submetidas ao rei 
de Babilônia durante setenta anos. Passados os setenta anos, pedirei contas 
ao rei de Babilônia e a sua nação, por todas as suas culpas, e transformarei 
em deserto perpétuo o país dos caldeus” (w . 11-12; cf. 27,7).

No fundo para Jeremias o importante não é aceitar um império, mas 
aceitar os planos de Deus. Porque o império, em si mesmo, não tem 
justificação, está fadado à ruína desde o próprio instante em que começa a 
impor a sua lei. Na perspectiva teológica do profeta, o império recebe ao 
mesmo tempo uma palavra de vocação e de condenação. Através da palavra 
de Deus surge, e pela mesma vontade desaparece. Entretanto, entre os dois 
instantes, deve-se aceitar os planos de Deus com as suas duras conseqüên
cias. Jeremias o fez até ao ponto de criar entre os seus contemporâneos 
fama de traidor da pátria e de adepto da quinta coluna (ver 37,13s; 38,1-5).

2.3■ P ro feta s  a n ô n im o s  d a  é p o c a  b a b ilô n ic a

Outros judeus contemporâneos ou pouco posteriores a Jeremias nào 
adotaram a mesma atitude. Talvez porque nào conseguiam combinar a 
crueldade dos babilônios com a vontade de Deus, viveram a trágica ex
periência de que fala Jr 51,34-35:

“Nabucodonosor, rei da Babilônia, me devorou, 
me consumiu, me deixou como um prato vazio, 
me engoliu como um dragão, 
encheu a pança com os meus manjares 
e me vomitou.
Recaia sobre a Babilônia a minha carne violentada
-  diz a população de Sião
recaia o meu sangue sobre os caldeus
-  diz Jerusalém”.



Diante disto, diversos profetas anônimos reagiram ao estilo de Naun, 
com profundo ódio à Babilônia. Os oráculos deles conservam-se atualmente 
nos livros de Jeremias (cap. 50-51)21 e Isaías (Is 13; 14,4-21; 21,1-10; 47)22. 
A maioria deles limita-se a anunciar e descrever a queda da Babilônia. 
Adotam um ponto de vista nacionalista e justificam a catástrofe -  quando o 
fazem aludindo à crueldade mostrada pelo império para com o povo de 
Deus. Justamente por isso adquirem valor especial uma insinuação e um 
texto que tratam o problema de maneira diferente

A insinuação encontra-se em Jr 51,25. Aqui Babilônia é chamada de 
“monte extermínio”, porque “exterminou a terra inteira”. E neste pecado, 
que lembra a censura de Is 10,6, justifica-se a destruição da cidade. É 
interessante esta perspectiva internacional, na qual Deus aparece como 
fiador e defensor da justiça entre os povos, não como simples vingador de 
Judá.

Esta mesma idéia é desenvolvida em um texto de datação difícil23, 
possivelmente o melhor de toda a Bíblia sobre o problema do imperialismo 
(Is 14). O capítulo começa com uma introdução em prosa, prometendo a 
libertação. “E no dia em que o Senhor te der descanso das tuas penas e 
temores e da dura escravidão em que serviste, entoarás este canto contra o 
rei de Babilônia”.

Alonso Schõkel chama a atenção para a estrutura concêntrica deste 
canto: (abcba): começam falando os espectadores (4b-9), tomam a palavra 
as sombras ou manes (10-12), ouve-se o discurso do rei (13-14), voltam a 
falar as sombras (15) e encerram o discurso os israelitas espectadores 
(16-20). O problema realça, na parte central, o orgulho do imperador, que

21. Cf. C. de Jong, De t-olken bijJerem ia. llu n  ptats in zijin prediking en in bei boek Jerem ia  (Kampen 
1978), que os estuda detalhadamente na última parte. Segundo K.A.l). Smelik, D efunclievan  Jerem ia  
50 en  5/ bennen het boek Jerem ia: NTT 41 (1987) 265-78, estes capítulos foram acrescentados para 
serv irem de contrapeso à atitude pró-babilônica do profeta e evitar-lhe a acusarão de traidor.

22. Sobre a distribuição destes oráculos no livro, cf. C.T. Begg, Babylon in tbe Book o f  Isaiah. em: J. 
Vermeylen (ed.), The B ookofIsaiah . liKTL LXXXI (Lovaina 1989). Sobre esta temática, cf. S. Krlandsson. 
TheBurden o f  Babylon. A Study o f  lsa iab  13,2-14.23, CBOT 4 (Lund 1970); B. Gosse, Isaie 13.1-14,23 
d a m  la tradition littéraire du livre d'Isaie et dana la tradition des oracles contre les nations, OBO  78 
(Freiburg/ Gõttingen 1988); R. Martin-Achard, hsaie 4 7 et la tradition propbétu/ue sur Babylonie. em: 
J.A. Kmeiton (ed.), Propbecy. BZAW 15 (Berlim 1980) 83-105.

23- Na redação atual, o  poema é dirigido a um rei da Babilônia. Mas muitos autores julgam que o  original 
condenava um imperador assírio. As propostas variam muito: Sargon II. Senaquerib, Asurbalit II, 
Nabucodonosor. Nabônides. Outros são de parecer que o  texto não critica um rei específico, mas o 
império como tal. À bibliografia citada por Wildberger no seu comentário acTesccnte-se H. Bost, Le 
chant sur la chute d'un tyran en Hsate 14: ETR 59 (1984 ) 3-15; B. G<xsse, Un lextepréapttcalyplique 
du regue d e Darius. Isaie XIII. 1 -  XIV23 RH 92 (1985) 200-222; K. Jeppesen, The Massa ' B abel in 
Isaiah 13-14: P1BA 9 (1985) 63-80; R.H. O Connell, Isaiah XlV4b-23: ironic reivrsaltbnm gb concenlric 
structureandm ylbicallusion-VT 38 (1988) 407-18; W.C. van Wyk. Isaiah 14.4b-21 Apoem  ofconlrast 
a n d  irony. OTWSA 22-23 (1979/80) 240-7.



pensa escalar o céu e igualar-se ao Altíssimo (13-14). Todavia, o pecado do 
tirano não reside somente no orgulho. Existe algo mais importante, que é 
destacado pelos versículos introdutórios e pelos finais:

“Como acabou o tirano, acabou a sua arrogância!
O Senhor quebrou o cetro dos malvados,
a vara dos dominadores,
aquele que feria furioso os povos com golpes incessantes
e oprimia iracundo as nações com opressão implacável!
A terra inteira descansa tranqüila, gritando de júbilo.
Até os ciprestes alegram-se com a tua sorte, e os cedros do Líbano:
Desde que jazes deitado, não sobe (mais) o talador contra nós” (Is l4,4b-8).

A perspectiva é ética e universal. Em momento algum menciona-se Judá 
ou Israel. O que preocupa o profeta sào todos os povos e nações, feridos 
e oprimidos pelo tirano. Os versículos finais repetem a idéia, falando 
daquele que “fazia a terra tremer e os reinos estremecerem, que deixava o 
orbe deserto, arrasava cidades e nào soltava prisioneiros” (v. l6s). Para 
terminar com esta reflexão magnífica: “arruinaste o teu país, assassinaste o 
teu povo” (v. 20). Na perspectiva do profeta, o imperialismo é um mal que 
sofrem nào só os povos vassalos mas também o próprio povo dominador, 
vítima da ambição dos seus governantes, dizimados por campanhas inin
terruptas.

3. Ciro aceito, a Pérsia rejeitada (540-520 aC)

O imperialismo neobabilônico entrará em franca decadência após a 
morte de Nabucodonosor e, embora prolongue o seu domínio durante 
alguns decênios, nào conseguirá resistir ao ataque de Ciro, fundador do 
império persa. Pelo ano de 540 aC, todos os povos submetidos à Babilônia 
depositavam a sua esperança neste guerreiro, já célebre pelas suas campa
nhas vitoriosas contra medos e lídios24.

O Dêutero-Isaías, profeta anônimo do exílio, compartilha o entusiasmo 
dos seus contemporâneos. Vê Ciro avançar, canta as façanhas dele2’ . O mais 
importante, porém, é que Ciro deve os seus sucessos a Deus: “Quem o 
suscitou no Oriente e convoca a vitória à sua passagem, lhe submete os 
reis? (...). Quem o fez e executou? Aquele que anuncia o futuro antecipa

24. Um estudo bem detalhado sobre estes anos encontra-se em S. Smith, Isatab . Cb. XL-LV(Londres 
1944). Part II: History of the years 556-539.



damente” (41,2-4). No capítulo 45 assinala-se a mesma coisa com mais 
clareza:

“Assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro, 
a quem conduz pela mão.
Dobrarei diante dele as nações, 
tirarei as cinturas dos reis,
abrirei diante dele as portas, os batentes não se fecharão a ele.
Eu irei diante de ti, aplainando-te os lugares montanhosos,
arrebentarei as portas de bronze,
arrancarei os ferrolhos de ferro,
dar-te-ei os tesouros ocultos,
as riquezas escondidas...” (45,1-3)-

Mais ainda. Não se trata de simples colaboração ou ajuda de Deus. O 
Senhor proclama Ciro como o “pastor” eleito para cumprir a vontade dele 
(44,28), o seu “ungido” (45,1), seu “amigo” (48,14). São os títulos mais 
sublimes que se pode dar a um homem: os que haviam sido concedidos a 
personagens afamados como Abraão ou Davi. A relação entre o imperador 
e Deus atinge aqui o grau máximo de intimidade, supera os binômios 
artífice-instrumento (Isaías) ou senhor-vassalo (Jeremias). A explicação é 
muito simples. O poder de Ciro é libertador, ele traz a salvação para os 
desterrados. Da mesma forma que a Assíria, a Pérsia desempenha uma 
função punitiva: mas nào contra o povo de Deus, e sim contra os seus 
inimigos. Na realidade, o Dêutero-Isaías nào canta o império, mas a chegada 
da liberdade.

De certa maneira, o profeta enganou-se. A liberdade ficou bem condi
cionada. É certo que os exilados puderam voltar à Palestina e iniciar uma 
tímida reconstrução de Jerusalém. Mas ficaram submetidos ao domínio 
persa. E, assim, não estranha que poucos anos mais tarde dois outros 
profetas, Ageu e Zacarias, se oponham decididamente a este império. No 
ano de 520, talvez movidos pelas grandes perturbações internacionais que 
seguiram à morte do rei persa Cambises, proclamaram a iminência da 
liberdade e a restauração da dinastia davídica:

“Ageu recebeu outra palavra do Senhor: Dize a Zorobabel, governador da 
Judéia: Farei céu e terra tremerem, derrubarei os tronos reais, destruirei o poder 
dos reinos pagãos, derrubarei os carros e aqueles que os montam, cavalos e 
cavaleiros morrerão pelas mãos dos seus camaradas. Naquele dia -  oráculo do

25- Ver Is 41.1-5; 45.1-8: 4H.12-15. Sobre a figura de Ciro no Dêutero-Isaías, cf. J.L. Sicre. Im  mecliución 
d e  Cim  v la  dei Sierm tle Dios en Deuteroisaiaf: KstKd 5 0 (1975) 179-210: M. Haller, Die Kyros-Lieder 
des Deuterijesaja. em: Eucharisteion. Ks. H. Gunkel. I, FRLANT 36 (1923) 261-77.



Senhor dos exércitos -  te tomarei, Zorobabel, filho de Salatiel meu serv o, farei
de ti o meu selo, porque te escolhi” (Ag 2,21-23).

Esta hora da grande matança, na qual os povos pagãos se aniquilarão 
mutuamente entre si, é esperada com ansiedade. Por isso, quando no 
mesmo ano de 520 Zacarias tem a visão dos cavaleiros (1,7-17), a pior notícia 
que estes podem comunicar depois de percorrer a terra é que “a encontra
mos em paz e tranqüila” (v. 11). É necessário o caos e a tragédia para que 
aconteça a restauração de Israel. Nestes dois profetas, o império terreno 
nào desempenha uma função positiva. Seus representantes não aparecem 
como instrumentos de Deus, muito menos como “servos”, “ungidos”, 
“amigos” do Senhor. A ação passada e presente desse império é totalmente 
injustificada, condenável. “Aproveitam-se da minha breve cólera para cola
borar com o mal” (Zc 1,15).

O império persa continuou dominando Judá durante séculos, até 
Alexandre Magno conquistar a Palestina no ano de 332. Conhecemos muito 
pouco deste longo período, um dos mais enigmáticos da história de Israel-6. 
No geral, o domínio persa foi muito mais humano e respeitoso do que o 
dos assírios e dos babilônios. E é sintomático que as queixas populares que 
se conservam do século V nào se dirigem contra os dominadores estrangei
ros, mas contra a classe alta e poderosa dentre os próprios judeus (Ne 
5,1-13). E Neemias dá a entender que os impostos dos governadores 
anteriores a ele eram arbitrários e injustos, não por decisão persa mas por 
cobiça dos responsáveis (Ne 5,14-18). Em todo caso, não existe nenhum 
oráculo profético sobre o tema do imperialismo que possamos datar com 
certeza nestes dois séculos (530-332 aC), embora não possamos esquecer a 
transmissão e reelaboraçào de oráculos anteriores"'.

4. Antíoco IV e o livro de Daniel

A grande campanha de Alexandre Magno pôs fim ao domínio persa 
sobre Judá e deu início à época da dominação grega. Falando-se com 
propriedade, nào foi a Grécia, mas os sucessores de Alexandre Magno no 
Egito (Ptolomeus) e na Síria (Selêucidas) que disputaram entre si a hege

26. Cf. K. Galling, Studien z u r  G escbicbte Israels im  p ersicb en  Zeitaller  (Tubingen 1964); G. Widengrcn. 
The Persian  Period. cm: | H. Hayes / |.M. Miller (eds.), Israelite a n d Ju d a e a n  H iü ory lLondon Í977) 
489-538.

27. O. Kaiser, D er gekn ick te Kobrstab. Zttm gescbichlH cben  H intergrund d er  Überheferung u n d  
W eilerhildung d er  prophetischen  Aef(\ptetisprüche im  5. fabrhundert. em: Vital u n d  Gescbidbte. Fs. 
K. Elligcr (AOAT 18,1973) 99-106.



monia da Palestina, zona importantíssima do ponto de vista comercial e 
estratégico.

O século de domínio egípcio (323-198) começa com maus presságios. 
Segundo os dados transmitidos por Flávio Josefo, Ptolomeu I apoderou-se 
fraudulentamente de Jerusalém e exilou para o Egito grande quantidade de 
judeus28. Entretanto, os descendentes dele mostraram-se mais benévolos e 
compreensivos. Por outro lado, cinco séculos de domínio estrangeiro ha
viam deixado marcas no povo judeu. Só circunstâncias bem duras os 
levariam a rebelar-se ou a protestar. E estas nào ocorreram até avançarmos 
bem no século II aC, quando a Palestina era dominada pelos Selêucidas e 
subiu ao trono da Síria Antíoco IV Epífanes (ano 175).

Este rei, grande entusiasta da cultura grega, irá propor-se como meta a 
helenizaçâo do seu reino. Este fato, somado às dilapidações contínuas dos 
tesouros, para subvencionar as suas guerras, farão com que os judeus o 
enfrentem energicamente. Já no ano 169, regressando de uma campanha 
contra o Egito, saqueou o templo de Jerusalém, apoderando-se dos utensí
lios e vasos sagrados e arrancando até as lâminas de ouro da fachada do 
templo. Mas a grande crise começará em 167, quando decidir levar a cabo 
a helenizaçâo de Jerusalém.

Como primeiro passo, o general dele, Apolônio, atacou o povo, de
golando a muitos e escravizando a outros; a cidade foi saqueada e 
parcialmente destruída, da mesma forma que as muralhas. Em seguida, 
vendo que a resistência dos judeus se baseava sobretudo nas suas convic
ções religiosas, proibiu a prática desta religião em todas as suas manifesta
ções populares. Foram suspensos os sacrifícios regulamentares, a observância 
do sábado e das festas, mandou destruir as cópias da lei e proibiu a 
circuncisão das crianças de sexo masculino. Qualquer transgressão destas 
normas era punida com a morte. Nào contente com estas medidas repres
sivas, Antíoco IV ergueu ao sul do templo uma cidadela chamada Acra, 
colônia de pagãos helenizantes e de judeus renegados, dotada de constitui
ção própria; a própria Jerusalém era provavelmente considerada como 
território desta “polis”. Além disso erigiram-se santuários pagãos pelo país 
inteiro e ofereceram-se neles animais impuros; os judeus foram obrigados 
a comer carne suína sob ameaça de pena de morte, e a participar de ritos 
idolátricos. Como coroamento de tudo, em dezembro de 167 foi introduzido 
dentro do templo o culto a Zeus Olímpico.

28. Cf. Aiitiquilatesjtuíaeon/m. XII.



Os judeus piedosos não podiam suportar estas ofensas contínuas à sua 
religião e negaram-se a obedecer a estas normas. Antíoco revidou com uma 
cruel perseguição. É então que estoura a rebelião dos Macabeus, deslan
chada pelo ancião Matatias, apoiado pelos Asidim. Ao morrer, depois de 
poucos meses, sucede-lhe o filho Judas (166-160), e mais tarde os irmãos 
deste, Jonatã (160-143) e Simão (143-134). A dinastia dos Asmoneus 
completa-se com João Hircano I (134-104), Alexandre Janeu (103-76), 
Salomé Alexandra (76-67) e Aristóbulo II (67-63).

A apresentação ora feita segue os dados de lMc 1,10-64. Mas convém 
deixar claro que a visão de 2Mc 3-6  é muito mais interessante e menos 
simplista. A culpa inicial não é dos sírios, mas das profundas tensões exis
tentes dentro da sociedade judaica, especialmente por motivos econômicos 
e pelas ambições de certos personagens (Jasào, Menelau, Lisímaco)29.

De qualquer forma, prescindindo de quem tenham sido os principais 
responsáveis, Antíoco IV acabou convertendo-se no protótipo do opressor, 
do tirano estrangeiro déspota e cruel. As reações provocadas pela sua 
política foram bem diversificadas dentro de Judá. A mais importante foi a 
rebelião armada dos Macabeus, que terminou reconquistando a liberdade 
e a independência para os judeus. Outros grupos mantiveram uma posição 
menos comprometida, digamos mais espiritualista. Mas a atitude que agora 
nos interessa é a que se reflete no livro de Daniel, último reduto do espírito 
profético.

Nas três visões dos cap. 8-12 domina a perspectiva histórica da per
seguição de Antíoco IV. A primeira visão, do carneiro e do bode (cap. 8), 
descreve o poderio crescente do rei sírio e a derrota milagrosa dele. A 
segunda, das setenta semanas (cap. 9), interessa-se sobretudo pelo destino 
de Jerusalém. A terceira (cap. 10-12), extremamente prolixa em comparação 
com as anteriores, descreve as lutas contínuas entre Ptolomeus e Selêucidas, 
com os conseqüentes prejuízos para o povo judeu e a vitória final dos 
“inscritos no livro”. Estes capítulos serviam para consolar os judeus contem
porâneos, assegurando-lhes o triunfo definitivo de Deus e a recompensa 
dos falecidos na perseguição.

Não é, porém, nestes capítulos que reside a originalidade do livro nem 
o seu caráter profético. Isto está presente sobretudo na primeira parte (cap. 
2-7), constituída de uma série de relatos leves, amenos, muito conhecidos,

29. H. Kreising. Die Unacben des "M akkabãer’-Aufstandes. Zu einem  Abscbnitt in Hengels Judentum  
und Hellenismus" Klio 58 (1976) 249-53 também julga que as causas da rebelião são mais de tipo 
econômico do que religioso.



que correm o risco de ser interpretados superficialmente, mas que têm 
conteúdo teológico profundo. A sua estrutura concêntrica nos ajuda a captar 
os temas principais:

Cap. 2: sonho dos quatro reinos 
Cap. 3: ata de mártires

Cap. 4-5: juízo sobre os reis 
Cap. 6: ata de mártires

Cap. 7: sonho dos quatro reinos

Cumpre observar o interesse que estes capítulos oferecem para os 
judeus do século II aC. As atas de mártires exortam a permanecer fiéis a 
Deus e às suas leis, a despeito das maiores perseguições: nem o forno aceso, 
nem a cova dos leões, devem assustar o israelita e levá-lo a apostatar do 
Deus verdadeiro. Daniel e seus amigos transformam-se assim em modelos 
de fé e de confiança. Vêem-se recompensados e salvos. Mas também deixam 
claro que, ainda que Deus nào os salve, “não veneraremos os teus deuses 
nem adoraremos a estátua de ouro que erigiste” (3,18). O juízo sobre os reis 
(cap. 4-5) também é de grande atualidade. Em uma época em que Antíoco 
atua enérgica e despoticamente, em que ainda se conserva a lembrança do 
poderio de Alexandre, em que se anuncia o domínio cada vez mais absoluto 
de Roma, o autor confessa repetidamente que “o Deus Altíssimo é dono 
dos reinos humanos” (4,14), que “o seu reinado é eterno e dura através de 
todas as idades” (3,33; 4,32). Só ele é digno de louvor e glória. Por isso 
humilha o rei que não o reconhece e depõe aquele que atuar impiamente.

Contudo, o mais interessante para o nosso tema são os dois sonhos que 
enquadram esta seção. O primeiro é o de Nabucodonosor (cap. 2), o 
segundo é o de Daniel (cap. 7). O primeiro está centrado em uma estátua 
majestosa, gigantesca, forjada de quatro metais: ouro, prata, bronze, ferro. 
O segundo centra-se em quatro animais. Apesar das diferenças evidentes 
entre os dois sonhos, a mensagem e o desenlace são os mesmos, sem dúvida 
mais explícitos no cap. 7. Os metais representam impérios diferentes, que 
dominarão a terra; de repente, uma pedra desprende-se sem intervenção 
humana e derruba a estátua gigantesca. Essa pedra representa “um reino 
que nunca será destruído nem o seu domínio passará a outro” (2,44). No 
cap. 7, os impérios terrenos sào equiparados com animais selvagens, mais 
ou menos cruéis. Mas eis que chega o momento em que se lhes arrebata o 
poder, quando “nas nuvens do céu vem uma figura humana... à qual deram 
poder régio e domínio” (7,13). Como indica o v. 27, esta figura humana 
representa o “povo dos santos do Altíssimo". “Será um reino eterno, que 
será temido e a ele se submeterão todos os soberanos”. Os reinos terrenos 
cedem o lugar ao reinado de Deus e do seu povo eleito. E isto, “sem 
interv enção humana” (2,34). O autor de Daniel nào acha que a luta armada



dos Macabeus seja o melhor método para acabar com uma história de 
opressão e de imperialismo. Prefere os métodos de Deus e está convencido 
de que Deus agirá. Tinha razão ao desconfiar dos Macabeus. A história 
demonstrará mais uma vez que “a revolução é como Saturno, que devora 
os seus próprios filhos”30 Por outro lado, porém, pecou por excesso de 
otimismo. Pois Deus não veio estabelecer o seu reinado nem trazer a 
liberdade para o povo eleito. Houve um período de independência, mas as 
revoltas internas acabaram provocando a intervenção de Roma.

Nào obstante isso, o livro de Daniel guarda valor na atualidade, como 
condenação radical do imperialismo, como denúncia do seu caráter anima
lesco. Quando o Apocalipse de João atacar o Império Romano, adotará a 
mesma chave e a mesma atitude.

5. Conclusão

A apresentação que fizemos, inevitavelmente rápida e esquemática, 
pode ser resumida em uma série de conclusões:

-  Existe uma linha profética que tenta conciliar a existência do império 
com a vontade de Deus. Começa com Isaías, continua em Ezequiel, Jeremias 
e o Dêutero-Isaías. A relação exprime-se com critérios de instrumentalidade 
(Isaías), serviço (Jeremias), ou intimidade (Dêutero-Isaías). Mas nunca se dá 
nestes autores uma aceitação acrítica do império. A experiência leva Isaías 
a rejeitá-lo. A revelação divina comunica a Jeremias, desde o princípio, que 
Babilônia será condenada31.

-  Uma outra linha profética opõe-se decididamente ao império, qual
quer que seja ele, por considerá-lo incompatível com a vontade de Deus. 
Naum, Ageu, Zacarias, os profetas anônimos antibabilônicos, representam 
esta corrente. Em geral caminham dentro de coordenadas bem nacionalistas. 
Como exceção podemos mencionar Habacuc e o poema de Is 14, onde é 
a perspectiva universal que justifica a condenação do império32.

-  Em linhas gerais, as tentativas de aceitar o império aparecem quando 
este está surgindo. É nos primeiros anos do domínio assírio que Isaías o

30. Hüchsel, A m orte d e  n a n to n .
31 . Com isto oponho-me a L. Rosl. Das P roblem  d e r  W eltmacht in d e r  P rtpbetie : TLZ 90 (1965) 241-50, 

que só nota cm Isaías e  Jeremias uma atitude de aceitação do império. IX- resto, o  artigo de Rost é 
muito interessante, e  as minhas conclusões coincidem em grande parte com  as dele.

32. Segundo Wildberger, esta é  lambem a perspectiva de Is 13: "O que preocupa Io aulorj é  o  fim da 
potência opressora em geral, nào a simples restauração de Israel" (Jesa ja . 508).



aceita. O mesmo acontece com Jeremias em relação à Babilônia, e com o 
Dêutero-Isaías em relação a Ciro. Todavia, os profetas que viveram um longo 
período de opressão parecem propensos a condená-lo irremediavelmente. 
Esta é a perspectiva que acabará impondo-se nos últimos séculos da história 
de Israel.

-  Comentando as palavras de Paulo de que “não existe autoridade que 
não venha de Deus” (Rm 13,1), Bonhòffer escreve: “Esta frase dirige-se ao 
cristão, nào às autoridades”33. Este princípio é aplicável aos profetas da 
primeira linha. Embora as suas frases sejam às vezes bem apodíticas, nào 
me parece que pretendam justificar o império, mas antes indicar a conduta 
que os israelitas deviam adotar diante dele, acatando a vontade de Deus.

33- E lp rec io  d e  la  g r a d a  (Salamania 1968) 296. 
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A MONARQUIA E O MESSIANISMO

Vamos terminar a exposição da mensagem dos profetas com um dos 
temas mais importantes, que relaciona intimamente presente e futuro, 
realidade política da época e esperanças forjadas para os últimos tempos. 
Muita coisa do que diremos aqui pode parecer estranho e decepcionante 
para alguns leitores, educados em uma mentalidade excessivamente sim
plista a respeito dos profetas. Possivelmente esperem destes últimos afirma
ções mais explícitas e abundantes.

Em matéria tão delicada, convém conhecer com exatidão o que pensa 
cada um dos profetas. Por outro lado, não se pode separar as afirmações 
deles sobre o messianismo das suas idéias acerca da monarquia, por es
tarem os dois temas intimamente relacionados. Daí ser este capítulo mais 
extenso1.

Antes de entrar no assunto, esclarecerei algumas idéias sobre o termo 
‘Messias”. No Antigo Testamento ele é usado 38 vezes e só se aplica a 
pessoas2. Em 30 (29) dos casos refere-se ao rei; em 6, ao Sumo Sacerdote; 
em 2 aos patriarcas3 . Etimologicamente, significa “ungido”, e faz referência

1. Como bibliografia gcr.il. que iremos completando para cada profeta, veja-se J. Becker. Messiaseruar- 
tung im Allen Testament, SUS 83 (Stuttgart 1977): H. Cazelles, El Mestas d e  la Biblia (Barcelona 1981); 
RH. Ceuppens, De propbetiis messianicis in ,ir(R o m a 1935); I I. Gressmann, Der Messias (Gixtingen 
1929); I’. Heinisch, Christus d er  Erlõser im  /17"(Graz 1955); J. Klausner, The Messianic Idea in Israel 
(Nova Iorque 1955); S. Mowinckel, El que ha  d e venir. MesianismoyMesíaslMztlrid I975); C.R. North, 
The Old Testament Estimate o f  the M onarchy: AJSL 48 (1931) 1-19; L. Reinke, Die messianiseben 
Weissagungen hei den grossen undkleinen Propbeten des A .T.. III (Giessen 1861); W.H. Schmidt, Kritik 
am  Kõnigtum. em: Probleme bibliscber Tbeologie(Vs. G. von Rad) 440-61; K. Seybold. Das darídische  
Kõnigtum im Zeugnü der Propheten. FRLANT 107 (Gõttingen 1972).

2. Kxcluindo a 2Sm 1,21. por motivos textuais; refere-se ao escudo.
3 . 0  uso absoluto ("o  ungido") é raro, só em Dn 9.25s. Predomina “ungido de Javé ’ (em 2Sm 23.1 "ungido

do Deus de Jacó”), e  as formas com sufixo (que traduzimos por "meu ungido", "seu ungido'), O uso
primitivo parece ser o  de "ungido de Javé"; só mais tarde surgiu o uso absoluto (“o ungido").



ao ato da unçâo, que se supunha comunicar ao personagem certas qua
lidades sobre-humanas e elevá-lo acima dos outros.

O mais importante é distinguir entre o que poderíamos denominar o 
“messias” (com minúscula) e o “Messias” (com maiúscula). O primeiro uso 
aplica-se aos reis concretos de Israel e Judá. O segundo faz referência a um 
monarca dos últimos tempos, que salvará definitivamente o povo.

A palavra “messias" nunca  é usada no Antigo Testamento no sentido 
de salvador definitivo dos últimos tempos.

Portanto, como ponto de partida, devemos recordar o seguinte:

-  Nenhum texto profético usa o termo “Messias” no sentido que nos 
interessa.

-  Teoricamente, um texto pode falar do salvador definitivo sem usar a 
palavra “Messias”. Mas o fato de falar do rei exaltando as suas qualidades 
religiosas de governantes não significa que se refira necessariamente ao 
“Messias”. Pode estar usando uma linguagem elogiosa e de corte esperando 
do rei o que se esperava de qualquer monarca do Antigo Oriente.

1. Ponto de partida

Devemos buscar a origem remota da idéia messiânica nos começos da 
monarquia dentro de Israel, concretamente no reinado de Davi. É prova
velmente então que se formula o célebre oráculo sobre o poderio de Judá 
(Gn 49,9-10), oráculo esse que acabará exercendo tanta influência nas 
gerações posteriores.

Contudo, o texto mais importante, sem o qual é impossível compreender 
muitas das afirmações proféticas, é 2Sm 7"1. Estes oráculos de Natâ a Davi"1

4. Sobre o orác ulo de Natà, cf. H. Van der Hussche, Le lexte d e  la prophetie de Satban  sur la dynastie
daridujne: ETL 24 (19-18) 354-94; Ph.J. Calderone, Dynastie Oracle a n d  Suzerainty Treaty. Aieneo de
Manila 1'niversity (1966); A. Caquot. Brère explication de la prophetie de Natan. em: Homenagem a  
Cazellest. 1981) 51-69; E. Kutseh, Die Dynastie i'on Gottes Gnade. Pmbleme derNalhanuvissagiing in
2Sm 7'ZTK 58(1961) 137-53: W.E. March. I ! Samuel 7: 1-17. Interpr 35 (1981) 397-401; D.J. McCarthy. 
II Samuel 7 a n d  tbe Structure o f  tbe Deuteronomic History: JBL 84 (1965) 131-138; T.N.D. Mettinger. 
King a n d  Messiab. CBOT 8 (Lund 1976), especialmente 48-63; M. Simon, La prophetie de Xatban et le 
temple. RHPR 32 (1952) 41-58.

5- Um dos temas mais discutidos é o  do núcleo originário do capítulo, retocado sem dúvida pelos autores
deuteronomistas (dtr). Ludwig Rost considera que os versículos 1 lb  e 16 contêm a versão mais antiga
da profecia de Natã: "O Senhor te comunica que te dará uma dinastia. Tua casa e teu reino hão de 
durar para sempre na minha presença; teu trono permanecerá para sempre . Este oráculo seria de 
tempos de Davi. Mais tarde. em tempos de Isaías (século VIII) foi completado com 8-1 la.12.14-15.17 . O 
versículo 13a, que fala da construção do templo pelo descendente de Davi, é  ainda mais tardio. Quanto



tiveram a maior repercussão na história política e religiosa do povo de Deus. 
Politicamente, asseguraram a continuidade da dinastia davídica em Judá. 
Enquanto que o Reino Norte, Israel, era vítima de contínuas conspirações 
e assassinatos para instaurar novas dinastias, a do Sul se manteve sempre 
firme. Do ponto de vista religioso, a transcendência do capítulo foi ainda 
maior. Ao desaparecer a monarquia em Judá, no ano de 586, certos grupos 
mantiveram a firme esperança de que a promessa de Deus era eterna. 
Podiam estar sem rei. Mas algum dia haveria de surgir um descendente de 
Davi para recolher a sua herança e salvar o povo.

Notem-se, porém, dois detalhes do oráculo, que se prestarão ã discussão 
em tempos posteriores: a) Trata-se de uma promessa incondicional; mesmo 
na hipótese de os monarcas davídicos falharem no cumprimento da sua 
missão, Deus nào lhes retirará o seu favor; veremos que Isaías e Jeremias 
não estão de acordo com esta idéia, e condicionam a sobrevivência da 
dinastia ao cumprimento de certos requisitos; b) A promessa está centrada 
em Davi, nào no povo; este fica em função da monarquia, ainda que se 
beneficie da instituição; também este aspecto presta-se a ser criticado ou 
matizado; encontraremos textos em que a promessa fundamental se dirige 
ao povo, e o futuro descendente de Davi está em função dos seus súditos.

2. A idéia monárquica no século VIII

A ausência de oráculos “messiânicos” durante a época monárquica nào 
deve causar-nos estranheza. Nesses séculos existia a monarquia, havia reis. 
Não tinha sentido anunciar o nascimento de um sucessor de Davi que 
continuasse a promessa de Natã. Era lógico, sim, pedir e prometer um rei 
que cumprisse o ideal de justiça e trouxesse prosperidade ao povo, como

ã oração (18-29). contém unia tradição antiga, talvez de tempos de Davi. enriquecida com a passagem 
IJtr 22-24. Frank Mtxire Cross distingue dois oráculos antigos, anteriores aos dtr: a) o  antigo oráculo 
de Natã em 1-7; b) o  "decreto eterno" contido em l l b - l 6. A secção 8- l la  não é  parte de nenhum 
deles, e  sim uma passagem de união criada pelo autor dtr. A oração de Davi (18-29) é totalmente dtr. 
Timo Veijola também pensa que o material antigo usado pelos dtr continha dois oráculos: a) um veto 
profético à construção do templo (la .2-5.7), modificado pelos dtr para que fosse um veio provisório; 
b) um oráculo referente a Davi e  a seu sucessor (8a.9.10.12.14.15.17). não mencionado pelo nome. 
Com a inserção do v. 13, o redator dtr o identificou com o construtor do templo, Salomão. Com 1 lb . 16 
ampliou o horizonte da promessa a uma dinastia eterna. Estes dois oráculos passaram por duas 
redações dtr. k  primeira (DtrH) correspondem os w . 1 lb .13-16.18-21.25.29; à segunda (DtrN), os 
versículos lb.6.1 la.22-24. T. Mettinger também admite dois estratos no material prévio aos dtr: a) um 
documento salom ônico(la.2-7.12-14a.l6*. 17), que pretende legitimar este rei, afirmando que um filho 
de Davi gozará da filiação divina; é possível que este oráculo fosse o começo da história da sucessão;
b) em anos posteriores ã morte de Salomão, este oráculo foi submetido a uma redação dinástica 
(8-9.1 lb ,14b-15.16*. 18-22a.27-29). que se fixa em Davi e  na dinastia O termo "descendência' é 
atualmente ambíguo. À redação dtr correspondem os versículos lb. 10-lla.22b-26.



faz o SI 72. Mas a idéia de um salvador definitivo nem sequer se levantava. 
No tocante às idéias sobre a monarquia e o rei, podemos indicar o seguinte, 
limitando-nos aos profetas.

2 .1 . A m ós

Não faz declarações de princípio sobre a monarquia, embora condene 
duramente o rei Jeroboào II. Seu livro termina com um texto de relativa 
importância para o tema messiânico (9,11-15), mas é quase certo que ele 
nào provém do profeta. Por isso trataremos dele mais adiante, ao falarmos 
da época do exílio.

2 .2 . O séias

Diversamente de Amós, Oséias fala com freqüência dos reis e da 
monarquia6. Mas as afirmações do livro são às vezes tão irreconciliáveis, 
que alguns autores vêem neste profeta o maior inimigo desta instituição7, 
ao passo que outros opinam que ele nunca a atacou sistematicamente8. 
Penso que a interpretação mais exata é a que sublinha o caráter antimo- 
nárquico do profeta, seguindo uma linha arraigada em Israel desde tempos 
antigos9. A experiência da época dele (há que lembrar o que dissemos na 
segunda parte, ao falarmos deste profeta) não favorecia um bom conceito 
dos reis. Mas Oséias não ataca somente as suas falhas concretas, senão 
também a monarquia por princípio, como instituição contrária a Deus, 
concedida pelo Senhor em um momento de ira. O livro contém algumas

6. O artigo de H. Cazdlcs, The Problem o f  the Kings in Osee HA: CBQ 11 (1949) 14-25 segue a linha de 
Nyberg. identificando os reis como deuses, não com personagens históricos concretos; por conse
guinte, exclui que textos como 3.4 e 8,4 possam ser utilizados ao se falar da monarquia. G. Õstlxirn, 
Yabweh an d  B aa l  (Lund 1956). também aceita a tese de Nyberg. Contudo, a maioria dos comentaristas 
a rejeita, e  creio que com razào.

7. "Este profeta, devido üs difíceis circunstâncias históricas em que viveu, eliminou o Messias das suas 
esperanças messiânicas, por considerar a monarquia em si mesma como antidivina" (H. Gressmann, 
Der Messias. 235). “Oséias é o  crítico mais duro da instituição monárquica como tal (...). A realeza é 
uma o b rj puramente humana, introduzida à margem de Deus, ou até contra a vontade dele; por isso 
ela é mencionada junto com a idolatria” (W.H. Schmidt, Kritik am  Kõnigfum. 450). Na mesma linha 
exprime-se K.H. Hernhardt. Das Problem. 139s.

8. Entre os partidários desta opinião figuram Pedersen. Huber. de Eraine, Caquot, Gelston, Cazelles, 
Jacob. Segundo estes autores, o  que Oséias condena nào é a monarquia como tal, mas a sua realização 
concreta no Norte. Assim também Van Selms, que considera Oséias defensor do ideal messiânico, 
embora não mencione expressamente o sucessor de Davi. para nào ser acusado de alta traição pelos 
seus contemporâneos do Norte.

9. Veja-se o "apólogo de Joatào" em Jz 9,8-15. As árvores oferecem a realeza à oliveira, â figueira, à 
videira. Todas elas renunciam para continuarem com a sua tarefa benéfica em favor dos deuses e  dos 
homens. Só o inútil e perigoso espinheiro admite ocupar o cargo.



informações importantes sobre a descendência davídica, mas também elas 
foram acrescentadas posteriormente e por isso as analisaremos mais adiante10.

2.3■ Isatasu

Na sua introdução ao livro de Isaías, são Jerônimo chama este profeta 
de “apóstolo e evangelista”12, pela íntima relação que notava entre os 
oráculos dele e a pessoa de Jesus. Por isso pode estranhar que há poucos 
anos atrás um autor católico escrevesse: ‘Uma exegese objetiva chega ao 
resultado de que o livro de Isaías está longe de qualquer messianismo 
explícito”15.

Esta mudança deve-se, entre outros motivos, ao fato de anteriormente 
se pensar que todos os oráculos do livro de Isaías provinham deste profeta 
do século VIII, idéia essa que hoje é insustentável. Limitando-nos aos 
capítulos 1-39, os seguintes textos apresentam uma relação mais ou menos 
direta com o tema do messianismo: 7,10-17; 8,23-9,6; 11,1-9; 16,5; 32,1-8. 
Mas os comentaristas só concordam em admitir a autenticidade de um deles 
(7,10-17). Todos os demais são muito controvertidos.

10. Cf. A. Caquot. O séeetla  royauté• RHPhR 41 (1961) 123-46; W. Caspari, Erwarten Amos und Hosea 
den Messias.': NKZ (1930) 812-7; G.I. Kmmerson, Hosea. An Israelite Prophet in Ju dean  Perspectwe. 
JSOT Supl 28 (Sheffield 1984) lestuda nas p. 56-116 o tema de Judá e a dinastia davídícal; A. Gelston, 
Kingship in the Book o f  Hosea-, OTS XIV (1974) 71-85; R. Gnuse, C alf Cult a n d  Kings. The Unity o f  
Hosea K l -13: BZ 26 (1982) 83-92; R Heinísch, Chrístus der Erlõser im AT, 130-4; J. Klausner, The 
Messianic Idea in Israel. 45-51; E.H. Maly, Messianism in Osee: CBQ 19 (1957) 213-25; L. Reinke, Die 
messianiseben Weissagungen, 111.13-126; A. van Selms. The Southern Kingdon in Hosea. OTWSA 7/8 
(1964/65) 100-111. H.D. Ncef, Die Heihttraditionen Israels in der Verkiindigung des Propheten Hosea, 
BZAW 169 (Berlim 1987) nào trata o  tema da monarquia, em!x>ra pareça aceitar a teoria de Crüsemann 
sobre a postura antimonárquica do profeta. O tema também nào é tratado por Jõrg Jeremias, Zur 
Eschatologie des Hoseabuches, em: J. Jeremias/L. Perlitt (ed ), Die Botschaft und d ie Boten. Fs. H.W. 
Wolff (1971) 217-34. que é  um estudo sobre a conversão em Oséias. Mais estranho é  que K. Seybold, 
Das datHdische Kõnigtum im Zettgnis der Propheten. nào fale de Oséias: do ponto de v ista histórico, 
é certo que a monarquia davídica nào entra na perspectiva deste profeta; mas o livro contém textos 
capitais como 2,1-2 e 3.5. Uma vez que a obra de Seybold não tem índice de citações bíblicas, é  quase 
impossível saber se trata deles em algum momento, ainda que de passagem.

IX. Sobre Isaías. além das obras citadas sobre o messianismo nos profetas, cf. L. Alonso Schõkel. Dos 
poemas a la paz. KstBíb 24 (1965) 149-69; J. Coppens, Les esperances messianiques du Pmto-lsaie et leurs 
prêteiulues relectitnx. KTL 44 (1968) 491-7 lé uma exposição e crítica das idéias expostas por J. Becker, Isaías 
-  Der Prtphet wid sein Bitch. SBS 301; A. Feuillet, Le messianismo du lii re d Isaie. Ses rapports ai -ec I histoire 
et les traditions d lsraêl, erti: Études d exegese et de tbéologie txlílúfi «? (Pa ris 1975) 223-59: S. Mowinckel. Bique 
ba defenir, 112-33; G. dei Olmo Lete. La pmfecia dei Em tnanuei Estado actual de kt interpretación. FpliMar 
22 (1972) 357-85: ld., La profecia de! Emmanuel. Ensayv de interpretación: KphMar 23 (1973) 345-61; M. 
Rehm. Der kõnigliche Messias im Licht derImmanueí-Weivagungen des Buches /esaja ( Kevelaer 1968);
G. von Rad, Teologia dei Antiguo Testamento. II, 211-8: H. Renard, Le messianisme d a m  ia prem ière
partiedu  livre d  Isaie. em: Sacra Pagina. I (Paris 1959) 398-407.

12. Comment. in Isaiam  Prophetam. PL 24, 18.
13- J. Becker. Isa ia s -  Der Prophet u n dsein  Buch, 69.



Isaías parte de pressupostos bem diferentes dos de Oséias. É um profeta 
jerosolimitano, educado na tradição davídica. A promessa de Natã (2Sm 7), 
recolhida por alguns salmos (78,70-72; 89,20-38; 132,1 ls), constitui um dos 
pontos básicos da sua fé. Por isso, nos momentos de maior crise política, 
quando surge uma tentativa de derrubar a dinastia (7,6), mantém a promessa 
feita séculos antes a Davi: os planos dos reis inimigos nào se realizarão (7,7). 
E, anos mais tarde, quando o exército de Senaquerib ameaça conquistar 
Jerusalém, Deus anuncia através do profeta: “Eu protegerei esta cidade para 
salvá-la, por amor de mim e  do meu servo Davi' (37,35).

Por conseguinte, Isaías parte de uma avaliação positiva da instituição 
monárquica. Ela faz parte dos desígnios de Deus. O que não impede que 
se mostre sumamente crítico diante dos reis concretos. Sua atitude frente a 
Acaz é bem dura (7,10-13), e também condena o piedoso rei Ezequias (cap. 
39). A estes textos poderíamos acrescentar todos os que condenam a política 
exterior dos dois reis.

Mas existe outra coisa, que supõe um grande passo de Isaías à frente. 
Quando recolhe a promessa de Natã e se refere a ela, nào lhe dá um valor 
absoluto e incondicional. 2Sm 7,16 encerra o oráculo divino com estas 
palavras categóricas: “Tua casa e teu reino durarão (ne'em an) para sempre 
na minha presença; teu trono permanecerá para sempre”. É uma promessa 
incondicional, eterna, mesmo que os descendentes de Davi “se torçam” 
(façam o mal) (v. 14).

Isaías não compartilha esta opinião. Para ele, a subsistência da dinastia 
davídica depende de uma condição: “Se não credes ( ta ’am inú), não 
havereis de subsistir ( te ’am enü T  (7,9b). Este jogo de palavras com o verbo 
am an  é uma referência intencional a 2Sm 7,16 onde aparece o mesmo 

verbo. Com isso contesta a tradição anterior. Aceita o compromisso inicial 
de Deus com a dinastia, mas nega que esse compromisso seja incondicional. 
É preciso que os sucessores de Davi demonstrem confiança na promessa, 
serenidade e calma nos momentos difíceis. Do contrário, “não havereis de 
subsistir".

No contesto do encontro com Acaz pronuncia Isaías o célebre oráculo 
do Emanuel: “A moça está grávida e dará à luz um filho, e lhe porás o nome 
de Emanuel, pois, antes que o menino aprenda a rejeitar o mal e a escolher 
o bem, ficará abandonada a terra dos dois reis que te fazem ter medo”. 
Como se sabe, o texto é citado no início do evangelho de Mateus, o que 
tem favorecido a interpretação messiânica dele. Todavia, este sentido não 
é evidente no original, a) Antes de tudo, Isaías não está pensando na 
salvação para um futuro longínquo, mas para um contexto histórico bem 
próximo e concreto, o da guerra siro-efraimita (ano 734). O que interessa 
ao profeta e ao rei é a salvação da ameaça dos reis inimigos (Rason de



Damasco e Facéia de Samaria). Podemos inclusive dizer que, dada a 
negativa de Acaz em pedir um sinal, estas palavras do profeta têm um claro 
tom ameaçador para ele14, b) Por outro lado, a figura da mãe, que adquire 
tanta importância na exegese posterior, não tem relevo especial em Isaías” , 
o qual nào fala de uma “virgem” mas de uma “moça”; o mais provável é 
que se refira à esposa do profeta16 ou à do rei17, embora existam outras

1Hinterpretações . c) O menino que nascerá dela não é um ser sobre-humano, 
simplesmente simboliza com o seu nome a salvação de Deus19; como 
dissemos, o mais provável é que se trate de um filho de Isaías ou do futuro 
rei Ezequias.

14. Como escrevia Procksch: “Só uma exegese totalmente cega pode ver nas palavras seguintes lw 14-17) 
outra coisa senão uma ameaça para Acaz' (KAT IX. 121).

15. Isto se deduz do gênero literário utilizado, o anúncio de um nascimento (ver Gn 16,1 ls; 17,19; 25,23: 
lRs 13,2s). Ao fato fundamental, que é a concepção e o nascimento, acrescenta-se alguma vez o nome. 
com ou sem a sua interpretação (cf. Gn 16.1 ls: lRs 13.2s). Todavia, estes motivos do nome e  do seu 
sentido, que parecem secundários, sào os que adquirem mais relevo em Isaías. Por isso, seria errôneo 
conceder ;'i mãe uma importância capital.

16. O maior argumento em favor desta opinião encontra-se em 8,18: Isaías e seus filhos sào sinais, da 
mesma forma que Hmanuel é  sinal. Como argumento contra, se aduz que a esposa do profeta concebe 
outro filho em 8,1-4 e é impossível conciliar duas concepções e nascimentos no breve espaço de 
tempo que dura a guerra (734-733). Mas nào haveria dificuldade em admitir que Hmanuel e  Maher 
Salal Haz Uaz sào o mesmo menino (tenha-se em conta que 7,10-17 se dirige ao rei e  8,1-4 se orienta 
ao povo).

17. Neste caso, o  menino seria o futuro rei Ezequias. Em favor desta opiniào se aduz que o oráculo é 
dirigido a Acaz e será ele que dará nome ao menino. Na linha contrária alguns pensam que Ezequias 
já tinha nascido naquele momento. Acontece que os problemas cronológicos desta época são tão 
complexos, que não têm força para refutar uma teoria.

18. Assinalo algumas: 1) A m essiânica  estrita aplica-a a Maria e Jesus. 2) A comunitária: a “moça" é Sião, 
e Emanuel representa Isaías e  seus partidários, cf. G. Rice, A Neglected Interpretation o f  tbe Im manuel 
Propbecy- ZAW 90 (1978) 220-<>. É uma teoria bem antiga (com o demonstra o fato de que em 7,21-22 
se aplique a dieta de Emanuel a todos os que ficarem no país, quer dizer, ao ‘'resto”) e  tem sido 
defendida por outros autores. 3) A mitológica, a “moça" é uma figura mitológica, virgem em sentido 
estrito, e nisto reside a força do sinal. Mowinckel. o grande defensor desta teoria, baseia-se na difusão 
de uma série de mitos ugaríticos "referentes ao parto e a criação portentosa de um novo deus". 
Conhecidos em Israel, esses mitos transformaram-se em “uma crença popular da épcxa”, e  nessa 
crença se basearia Isaías. Mas o próprio Mowinckel, percebendo as dificuldades da sua opiniào. aceita 
que o profeta se refere à rainha e ao filho de Acaz (cf. Ei que b a  d e l enir, 122-30, espec. 125s). 4) A 
coletim. a “moça” refere-se a todas as mulheres judias grávidas naquele momento. 5) A estrambõticu. 
a “moça' é  uma mulher que estava presente durante o colóquio de Isaías com o rei. 6) A subnormal: 
trata-se de uma prostituta sagrada, estéril até aquele momento. Esta é defendida por G. Urunet. Grande 
parte dos dados anteriores pode ser completada no artigo de G. dei Olmo Lete, La profecia  dei 
Emmanuel íls 7.10-17). Estado actual de la inteipretaciõn: EphMar 22 (1972) 357-85, ou no mais 
antigo de J. Prado. La M adre deI Emmanuel: Is 7.14 (Kesena dei estado d e  las cuestiones). Sefarad 21 
(1961)85-114.

19. Inclusive este ponto nào é tão claro como pode parecer. Emanuel pode interpretar-se em sentido 
favorável, desfavorável ou ambíguo. 1) Os partidários do primeiro sentido aduzein Js  1.9; Jz 6,12; I)t
20,4. onde se promete a companhia de Deus a um guerreiro ou exército. Dizer-lhe “o Senhor está 
contigo é a maior garantia de êxito; do mesmo modo. Emanuel significaria confiança antecipada na 
vitória sobre os inimigos. 2) Os defensores do sentido desfavorável aduzem a falta de fé de Acaz. que 
os versíc ulos 14-17 desenvolvem uma ameaça, e que a presença de Deus nào significa necessariamente 
salvação, pode expressar também um castigo, como em Am 4.12: 5,17. 3) l:.m favor do sentido ambíguo 
podemos aduzir que o v. 16 salienta o aspecto salvifico do nome (derrota da coalizão inimiga), 
enquanto que o 17 desenvolve o seu aspecto ominoso para Acaz e para Judá.



De qualquer forma, o texto foi posteriormente relido em chave messiâ
nica, inclusive antes do evangelho de Mateus; a esta nova interpretação 
voltaremos mais adiante.

Não sabemos com certeza muito mais do que isto acerca da postura de 
Isaías. Naturalmente, os que atribuem ao profeta os poemas 8,23-9,6 e 11,1-9 
traçam um quadro mais completo das suas idéias monárquicas e, na maioria 
dos casos, o convertem no paladino do messianismo. Contudo, embora 
sejam legião os autores indicados20, inclino-me a atribuir os mencionados 
textos a etapas posteriores, onde os estudaremos.

3. O século VII

Durante o século VII, a monarquia passa por luzes e sombras. Mais 
sombras do que luzes, na verdade. Manassés, com os seus cinqüenta e cinco 
anos de reinado despótico, não era nenhum rei ideal. Seu filho Amon foi 
assassinado aos dois anos. Com Josias a situação muda. Este monarca 
desperta nos judeus as maiores esperanças em relação à reforma política e 
religiosa. O mais que podemos dizer de Josias é que foi elogiado até pelo 
profeta Jeremias, nada propenso aos elogios. Para o tema da idéia monár
quica nos profetas seria muito interessante analisar alguns textos que 
fomentam a reunificação das tribos do Norte com as do Sul (Os 2,1-3; Jr 
30,20-21), e que provavelmente provêm desses anos. Dada a complexidade 
dessa análise, e para nào alongar demais o presente capítulo, omito este 
estudo. Vou limitar-me aos textos que acabarão ocupando um lugar 
importante na reflexão messiânica. Em primeiro lugar, o importante oráculo 
contido no livro de Isaías; em seguida, a reinterpretação do oráculo do 
Emanuel; por último, um texto de Oséias (3,5), que exercerá influência em 
outras tradições.

3 .1 . “N asceu -n os um  m e n in o ”

Durante o reinado de Josias, talvez como texto composto para a 
entronizaçào clele, podemos datar o importante oráculo contido atualmente 
em Is 8,23-9,6. Entre os numerosos problemas que ele suscita, um dos mais

20. Os que admitem a autenticidade de 8.23-9,6 são, entre outros, Alt, Auvray, Becker, Carlson. Caspari, 
Coppens, Duhm, F.iclirodt, Herrmann, Kaiser, Lescow. Lindblom, Lohfink, Müller. Von Rad, Rehm, 
Renard, Ringgren. Rohland, Scolt, Seybold, Stamm, Wiidbcrger, Wolf, Zimmerli. Contra a autenticidade 
manifestam-se Barth, Fohrer, Fullerton, Gray. Hackmann. Hermisson. Kennet. Marti. Mowinckel, Steck. 
Treves, Vermeylen, Voilmer, etc.



importantes é saber se se refere a algo ocorrido no passado ou a ocorrer 
no futuro; ou seja, se fala de um rei contemporâneo ao autor ou de um 
salvador futuro, o Messias. Comecemos recordando o texto:

“Em outro tempo humilhou o país de Zabulon e o país de Neftali; agora cobrirá 
de glória o caminho do mar, do outro lado do Jordão, a Galiléia dos gentios. 
O povo que caminhava em trevas viu uma luz intensa; 
habitavam terra de sombras, e uma luz brilhou para eles.
Aumentaste a alegria, aumentaste o gozo; 
alegram-se na tua presença como se alegram na ceifa, 
como se alegram ao repartir entre si os despojos.
Pois a vara do opressor, o jugo da sua carga, 
o bastão do ombro dele, 
os quebraste como no dia de Madià.
Pois a bota que pisa com estrépito 
e o manto empapado de sangue 
serão combustível, pasto do fogo.
Pois nasceu-nos um menino, um menino nos foi dado: 
no ombro carrega o principado, e o seu nome é:
Maravilha de conselheiro, Deus guerreiro,
Pai perpétuo, Príncipe da paz.
Para dilatar o principado, com uma paz sem limites, 
sobre o trono de Davi e sobre o reino dele.
Para sustentá-lo e consolidá-lo com a justiça e o direito, 
desde agora e para sempre.
O zelo do Senhor realizará isto" (8,23b-9,6).

Se levarmos em conta o gênero literário, notamos que não se trata do 
anúncio de algo futuro, mas de um “canto de ação de graças” por algo que 
aconteceu21. Outros preferem sublinhar os traços hínicos do poema22. Nos 
dois casos, agradece-se a Deus por algo já passado. A isto opõe-se a tradição 
cristã tradicional, que vê neste texto um anúncio do nascimento de Jesus. 
Mas não devemos deixar-nos arrastar por pré-julgamentos. Como indica 
Mowinckel: “Se lermos o texto de Is 9,1-6 tal qual chegou até nós, sem 
pensar na interpretação cristã tradicional, temos a impressão imediata de 
que ele expõe algo já acontecido. O que ocasionou esta promessa é o 
nascimento de um príncipe em Jerusalém”23.

Com este pressuposto, a libertação do jugo assírio, o fim da guerra, a 
estabilidade da dinastia davídica -  com pretensões inclusive aos territórios

21. Cf. H. Barth. D ieJesaja-W orte in derJosiaze il. 148s. Nas p. 141-77 traia detalhadamente- deste texto.
22. Assim J. Vermeylen, Du p ro p bète  haxe à  iapocalypliejue. 232-45.
23. £'/ c/ue b a  cie venir. 120.



d o  n o rte  -  p ro je ta m -n o s  in e v ita v e lm e n te  p a ra  a é p o c a  d e  J o s ia s  (6 40 -60 9 ), 

u m  s é c u lo  d e p o is  d e  Is a ía s . P e n so  q u e  têm  ra z ã o  B a rth , V e r m e y le n  e m u ito s  
o u tro s a o  c o n s id e ra r  este p o e m a  u m  c a n to  d e  a ç ã o  d e  g ra ç a s  p r o n u n c ia d o  

p o r o c a s iã o  d a  e n tro n iz a ç ã o  d este re i n o  q u a l o s  ju d e u s  c o m  ra zã o  

d e p o s ita ra m  tantas e s p e ra n ç a s 24. S e m  e n tra r e m  u m a  a n á lis e  d e ta lh a d a  deste
25excelente poema, assinalarei alguns detalhes .

O oráculo começa em prosa (8,23b)26, falando dos territórios assolados 
por Teglat-Falasar III durante a sua campanha do ano 73327. Não se trata da 
instauração das províncias assírias de Dor, Meguido e Galaad, como pensou 
Fohrer em 1920 e se tem continuado a afirmar com freqüência. Isto 
aconteceu mais tarde. O poeta parece referir-se às primeiras incursões, 
quando “o rei da Assíria se apoderou de Aion, Abel-Bet-Maaca, Janoe, Cedes, 
Hasor, Galiléia e toda a região de Neftali” (2Rs 15,29)28. Com um atlas à 
frente, nota-se o avanço irresistível dos assírios em direção norte-sul. H o 
primeiro passo num processo de derrota e humilhação nacional para Israel.

E assim viveram muitos anos, caminhando em trevas e habitando terra 
de sombras. É como que a volta aos caos primitivo, assinala Procksch. Ou 
como a descida ao Xeol, o lugar das sombras. Vida inerme, escuridão sem 
esperança. De repente, a mudança prodigiosa e inesperada: brilha uma luz 
que inunda tudo de alegria, semelhante à que se prova quando se faz a 
ceifa ou se repartem os despojos. Em seguida explicam-se as causas desta 
alegria. São três, introduzidas sempre por “Pois” (kí)\ o fim da opressão (v. 
3), o fim da guerra (v. 4), e o nascimento/entronização do príncipe (v. 5-6).

Nós que estamos habituados a centrar desde o começo toda a atenção 
no menino, devemos voltar a vista para trás a fim de captar um detalhe 
importante. O grande protagonista de toda a história, do castigo e da alegria, 
da sombra e da luz, é Deus. Foi ele quem ‘'humilhou" em tempos passados 
(8,23), é ele quem “exalta" no presente, quem aumenta o gozo e quebra o 
opressor como no dia da batalha contra Madiã. É preciso lembrar o relato 
de Jz 7 para captar a fundo esta alusão: a estratégia noturna, o deslumbra-

24. Muitos dos que defendem a autenticidade isaiana do texto pensam no rei K/.equias.
25. í' fundamental o  artigo de A. Alt. H efreiungm acht u n d  Krímttnjisiag: K ieine Schrí/ten. II. 206-25. 

apesar das correções a que foi submetido pela investigação posterior.
26. Alt tentou descobrir um original poético por trás da prosa atual, mas o seu esforço não foi 

recompensado com a aceitação dos comentaristas.
27. H. Kshel, Isa ia b  VIII, 23 : an  bústorical-geograpbicalcm ahg)'. V T 40(1990) 104-9 o refere i  campanha 

de Benadad contra Baasa (lR s 15) e à de Teglat-halasar em 734-732.
28. A conquista de Galaad. tumbem mencionada nesle versículo, ocorreu com mais probabilidade durante 

a campanha de 732.



mento repentino das tochas, o soar das trombetas e do grito de guerra. A 
isto está limitada a atividade humana. O autêntico salvador é o Senhor. É 
ele quem incute um pânico sagrado nos inimigos e faz com que se aniquilem 
entre si. A mesma coisa acontecerá agora. Como em um novo prodígio, 
Deus liberta seu povo de um adversário muito mais perigoso e cruel, que 
fez pesar sobre o povo a “sua vara”, o seu “jugo” e o seu “bastão”. Três 
substantivos que mostram a humilhação e a angústia do passado. E um 
verbo “quebraste”, que reduz a estilhaços todos os símbolos da opressão. 
Uma pira gigantesca consumirá inclusive os últimos vestígios: “botas e 
mantos” dos invasores.

Mas toda esta alegria seria transitória se nào houvesse um terceiro 
motivo, o mais importante de todos: “Nasceu-nos um menino, um filho nos 
foi dado”. Estas palavras recordam espontaneamente o nascimento físico 
do príncipe. Mas não esqueçamos que, no momento da entronização, Deus 
diz ao rei: “Filho meu és, eu te gerei hoje” (SI 2,7). Por conseguinte, é muito 
provável que o profeta não esteja pensando no nascimento, mas na 
entronização. Se a nossa aplicação a Josias for válida, compreende-se 
perfeitamente tudo isto. Começou ele a reinar com apenas oito anos (2Rs 
22,1), e durante a minoridade dele deslanchou-se um processo de indepen
dência político-religiosa em relação à Assíria. Não causaria estranheza que 
a entronização oficial dele, ao atingir a maioridade, se celebrasse com 
especial entusiasmo.

De acordo com o cerimonial, o rito da coroação implicava diversos atos: 
imposição das insígnias, unção, aclamação, entronização, homenagem; em 
certos casos ocorria uma mudança de nome ou, de acordo com o cerimonial 
egípcio, a imposição de cerros nomes que refletiam as esperanças postas 
no novo rei29. O autor do nosso texto nào quis deter-se em todos esses atos. 
Depois de mencionar a imposição das insígnias (“leva no ombro o princi
pado”, que alguns interpretam como o cetro e outros referem ao manto 
régio), dirige toda a atenção para o nome do príncipe. Muito se tem debatido 
sobre eles, a começar pelo número30 até ao significado, para terminar com 
o grande problema de saber se esses nomes condizem a um rei humano 
ou falam inequivocamente de um ser divino.

29. Quanto a tudo isto, veja-se R. de Vaux, ínstituciones dei Anliguo Testamento, 152-61; G. von Rad, £'/ 
ritual real judio, em: Estúdios sobre el A/itif>uo Testamento. 191-S.

30. O normal é que os autores aceitem quatro nomes. Outros, porém, o  >m uma pequena mudança no 
texto hebraico, descobrem um quinto, o que coincidiria com a prática egípcia (p. cx.. WildlxTger). A 
Vulgata traduz de modo que parece pressupor seis nomes. No extremo oposto, Treves acredita haver 
um nome só, p e le 'ytt es el  que traduz assim: "O Deus poderoso projeta algo admirável".



Algumas palavras de Alonso Schokel nos ajudarão a evitar de perder-nos 
no emaranhado das interpretações: “Os nomes têm uma amplidão e uma 
transcendência excepcionais: sào quatro ofícios: ‘conselheiro, guerreiro, pai, 
príncipe’, cada um com uma nota adjetival mais ou menos divina: ‘milagre, 
Deus, eterno, pacífico’. Para entender o nome nào basta analisar um por 
um os seus componentes, pois o sentido é acumulativo e não se reduz a 
mera soma; é uma densa e extensa unidade que se vai desdobrando em 
facetas e que precisamos esforçar-nos por abarcar em unidade, em resso
nância de acorde perfeito, algo como conselheiro e guerreiro, príncipe e 
pai; uma paz sempiterna, milagre divino’. Notemos que o ritmo unifica a 
série de nomes (...), notemos que a sintaxe cria uma unidade cerrada de 
quiasmo (adjetivo-nome; adjetivo-nome, nome-adjetivo; nome-adjetivo), 
que o paralelismo não antitético tende a fundir, mais do que a definir 
contornos (...), finalmente notemos que é menino quem sustenta e unifica 
essa série, nào como quatro nomes, mas com um nome quádruplo”31.

Referem-se estas denominações a um rei humano ou a um salvador 
divino futuro? Embora pareça estranho, inclinamo-nos para a primeira 
alternativa. Já assinalamos que todo o poema supõe o nascimento e a 
entronizaçâo do príncipe, a libertação dos assírios, a irrupção da luz e a 
alegria. Nào é um anúncio da vinda de Jesus, mas uma açào de graças por 
Josias. A atribuição a ele de títulos tão excelsos nào tem nada de estranho. 
Faz parte da ideologia sacral monárquica e da linguagem da corte. Por isso 
não devem impressionar-nos estas quatro denominações, embora as quali
dades que expressam atinjam um grau portentoso e sobre-humano. É o que 
Israel -  e todos os povos orientais -  esperavam do seu governante ideal, 
expressando as suas ilusões com uma linguagem e metáforas de origem 
mítica. Em um rei humano o profeta deposita a sua esperança de que 
governe o povo de modo admirável32, o defenda com valentia33, o acolha 
com afeto de pai3'1, instaure uma época de paz e bem-estar.

31. Dos poem as a  la paz. 157.
32. "Maravilha de conselheiro" (NHK, H|), parece que devemos referi-lo às qualidades de governo do 

monarca. Assim pensam Mowinckel e  1’edersen
33- Quanto ao terceiro título, que NBE traduz por “Deus guerreiro", e  B| por "Deus forte", talvez seja 

preferível entendê-lo como "herói divino' (Mowinckel) ou "guerreiro vitorioso". Veja-se G. dei Olmo 
Lete. Los títulos m esián icos de Is 9. 5. EstBíb 24 (1965) 239-43.

34. Quanto ao segundo título, "pai perpétuo", é estranho se aplicado a um rei, já que o pai é  Deus c  o 
rei é  considerado como filho dele (cf. 2Sm 7,14). Contudo, o  rei pode ser denominado "pai” em 
relação ao povo. da mesma forma que outros funcionários de nível elevado, como o mordomo de 
palácio (cf. ls 22,21).



Com estas qualidades portentosas, explica-se que o rei dilate o seu 
principado, restaurando as antigas fronteiras do império davídico; isto, 
porém, não com guerras e contendas, mas “com uma paz sem limites”. 
Consolidando e sustentando o seu reino com a justiça e direito. Davi e 
Salomão parecem reencarnar-se neste novo rei. A força e a inteligência, a 
capacidade de iniciativa e o amor à paz. E, se alguém duvidar desta 
esperança tão utópica, a frase final termina oferecendo a garantia definitiva: 
“O zelo do senhor realizará isto”. Novamente, Deus se transforma no grande 
protagonista da história, que conduz a bom porto as ilusões depositadas no 
novo e jovem rei.

3-2. A d ie ta  d e  “E m a n u e l”

Nesta época do reinado de Josias situa Vermeylen o acréscimo da dieta 
do menino no oráculo sobre o Emanuel: “Comerá requeijão com mel, para 
que aprenda a rejeitar o mal e a escolher o bem” (Is 7,15). Não existe 
unanimidade na interpretação destes alimentos. Uns os consideram símbolo 
de pobreza e indigência, de uma época austera e dura na qual o menino 
crescerá até Deus trazer a derrota dos adversários. Outros afirmam que o 
requeijão e o mel são alimentos paradisíacos3’ . Em conjunto, são mais fortes 
os argumentos em favor da segunda alternativa. Com isso o autor do v.15 
quer indicar-nos que se trata de um menino excepcional e viverá em época 
de prosperidade.

Nesta releitura dos oráculos de Isaías sobre a guerra siro-efraimita é 
possível que se acrescentassem os versículos 8,8b e 8,9-10, onde também 
aparece mencionado o “Emanuel”, garantindo com a sua presença a 
proteção divina e a derrota dos adversários.

Esta identificação do Emanuel com o rei Josias não impede que séculos 
mais tarde os oráculos sejam interpretados com um sentido novo, estrita
mente messiânico, conforme veremos.

35. Gressmann, um dos maiores defensores desta teoria, aduz os seguintes argumentos: a ) em numerosos 
textos bíblicos, o leite e  o mel são símbolos de bênção divina. A Palestina é "o país que emana leite 
e mel (Ex 3,8,17; 13.15: 33,3 etc.): o mel é considerado um alimento refinado (Ex 16,13.19; SI 19,11). 
O leite será um dos alimentos principais nos tempos derradeiros (Jl 4.18). b> A mitologia grega con
firma esta idéia: Zeus criança é  alimentado em Creta com leite e mel: quando Hermes leva o pequeno 
Dionísio a Mácris. esta usa mel para umedecer-lhe os lábios ressecados; e Quirão alimenta o jovem 
Aquiles com leite, tutano e mel. c) Ainda hoje, as màes árabes animam suas crianças prometendo-lhes 
alimentá-las "com leite e  mel" (cf. D er Messias, 156-8). A estes dados Wildberger acrescenta outros de 
interesse: a) O uso freqüente do mel e  do leite no culto babilônico: b) Um hino de Lipitistar de Isin, 
no qual este rei se gloria, entre outras coisas, “de aumentar nos apriscos o requeijão e  o leite”; c) Nos 
mistérios de Mitra, o  comer mel se torna a pessoa semelhante aos deuses (cf. Jesa ja , 296).



É no contexto do reinado de Josias, com  a suspirada reunificação das 
tribos do norte e  do sul, que talvez se entenda melhor este versículo, que 
influirá em outras tradições e ocupará um lugar na reflexão m essiânica.

O versículo faz parte da ação simbólica em que Oséias acolhe pela 
segunda vez a sua mulher adúltera. A esposa, afastada dos seus amantes, é 
símbolo do povo de Deus, que se vê privado dos seus reis, príncipes, 
sacrifícios, esteias, imagens e amuletos. E termina o texto:

“Depois os israelitas voltarão a procurar 
o Senhor, seu Deus, e a  Davi, seti rei, 
tremendo, acudirão ao Senhor e às suas riquezas, 
no final dos tempos".

Muitos negam que o v. 5 fazia parte originariamente da açào simbólica36; 
a referência a “o final dos tempos” parece projetar-nos para uma época 
muito posterior à de Oséias, dentro da corrente apocalíptica. Todavia, 
muitos outros estão dispostos a admitir a autenticidade do v. 5, desde que 
se eliminem as palavras “Davi, seu rei”37.

Dando por suposto que o texto nào é de Oséias, o maior problema é o 
da sua interpretação. Devemos entendê-lo em sentido messiânico, como 
anúncio de um grande rei futuro? Ou trata-se de uma simples promessa de 
que os israelitas voltarão a aceitar a dinastia davídica?

Para alguns autores, 3,5 constitui um grande testemunho messiânico38. 
O argumento de maior peso para os partidários desta teoria é que o texto, 
ao situar este personagem junto a Deus e exigir diante dele a mesma atitude

36. Kcllcrm.mn. Rudolph, Huss, Robinson, lUi/y. Auge, Alonso Schõkel, etc.
37. Wcllhausen. liudde, Stade, Gressmann, Lippl, Weiser, IX'issler, Maly. Clements, Lindblom, W.H. Sclunk.lt, 

Maudilme. Mejía, Wolff, Yee. Dos autores consultados, Caquot. Andersen-1'reedman, Van Hoonacker, Jacob, 
Gottlieb, Heinisch. Klausner. Kónig. McKeating, Reinke defendem a autenticidade de todo o v 5. Os 
argumentos contra a autenticidade destas palavras são os seguintes: a) quebram a relação perfeita entre o 
começo e o fim do versículo, centrado na relação dos israelitas com Deus; b) “e a Davi, seu rei" constitui um 
complemento inadequado do verlx> “buscar <bUjtjts). que é usado em sentido religioso; c) esta afirmação 
é irreconciliável com o antimonarquismo declarado de Óséias; não tem sentido este profeta, tão inimigo da 
instituição, e  que a condena desde o início, a vê como um produto da cólera div ina e a exclui da sua visão 
do futuro, conceder agora um lugar tão relevante à dinastia davídica. Todos estes argumentos incitam a 
considerar as palavras como uma glosa posterior, na mesma linha de Jr 30.9 e Hz 34,23.

38. Kntre os modernos, Deissler, Van Hoonacker, Mejía, etc., admitem a interpretação messiânica. A 
maior defesa desta interpretação encontra-se na extensa análise de Reinke, op. cil.. 98-109, que aduz 
os seguintes argumentos: 1) A expressão "nos tempos derradeiros" (b e  ab a r it  bay y am h n )s ó  se refere 
ã época messiânica, nos profetas; 2) Davi aparece junto a Javé, e  os dois sào “buscados' , o  que é 
algo mais do que o simples reconhecimento de um chefe: 3) Isto é confirmado pelos outros textos 
que chamam o Messias de “Davi" (Jr 30,9; Hz 34,23s: 37,24): 4) Idem quanto aos numerosos textos 
que atribuem ao Messias a salvação, conversão e felicidade de Israel; 5) Com base neste e em outros 
textos, o Salvador foi aclamado como rei e como filho de Davi ao entrar em Jerusalém (Mt 21,9-11 e 
par.); 6) O texto é aplicado ao Messias pelo Targum. pelos rabinos e por quase todos os exegetas 
antigos e modernos. Como se vê, os argumentos têm um valor muito diversificado.



religiosa que diante de Javé, demonstra que não se trata de um rei qualquer. 
Inclusive o nome de Davi parece ser intencional neste caso. Gressmann fala 
de “volta a Davi”39 e Rudolph, de um “David redivivus”40. Embora não 
devamos interpretar a afirmação tão literariamente, o texto poderia refletir 
as grandes esperanças que se depositavam no personagem.

Entretanto, contra a interpretação messiânica podemos aduzir a falta de 
um contexto histórico adequado. Pois aqui se fala só das tribos do norte, 
que caminham em busca de Davi, seu rei. Isto é, dá-se por suposto que 
exista a dinastia davídica, e os israelitas voltam a aceitá-la.

Por isso, outros autores negam ao texto este valor messiânico, sobretudo 
os que aceitam a autenticidade do versículo e o situam na época de Oséias41. 
Efetivamente, o texto tem sido aplicado também a: 1) Zorobabel (Teodoreto, 
Grotius); 2) à descendência davídica, entendida como unidade (Hengsten- 
berger, Kõnig, Schegg, Loch-Reischl); 3) ao monarca reinante no momento 
em que Israel se converter (Hitzig). Sem dúvida, entre estas opiniões a que 
goza de mais probabilidade é a segunda.

Em que m om ento histórico encaixa a form ulação dessa esperança em  
um novo Davi? Ziminerli'*2 a situa em tempos do rei Josias, em  fins do século 
VII, da mesma forma que Jr  30,9. Yee inclina-se para a época do  exílio. Jõrg 
Jerem ias opina que O s 3,5 resulta de duas redações, am bas posteriores ao 
profeta O séias; na sua redação definitiva inspira-se em  Jr  30,9 e 31,12 e 
devem os situá-lo em  épocapós-exü ica.

No fundo, a questão depende de como se interpreta essa alusão a Davi. 
Se por Davi entendemos um grande personagem futuro, semelhante ao seu 
célebre progenitor, nào cabe dúvida de que esta esperança cabe mais 
propriamente na época pós-exílica, e até um tanto avançada. Pelo contrário, 
se Davi faz simples referência à aceitaçào, por parte das tribos do norte, da 
dinastia davídica, encaixaria muito melhor em tempos de Josias, é difícil 
adotar uma decisão.

39. D er Messias, 234s.
40. KAT XI1I/1, 94.
4 1 . For exemplo, Caquot: "Davi, seu rei, nào é expressào de uma esperança messiânica* Cart. cit.. 134). 

O mesmo ocorre com Konig, onde Davi é simples representante da dinastia davídica, à qual se converte 
novamente o pura de Israel.

4 2 . Cf. seu comentário a Hzequiel. HK XIII,'2. 917.



4. Às vésperas da catástrofe: Jeremias43

Poucos profetas viveram uma época de mudanças tão profundas como 
ele. Desfrutou de um dos melhores monarcas da história de Judá, Josias, e 
agüentou uma série de reis fantoches, canalhas ou covardes. A vida dele 
abrange desde momentos de esplendor, que fizeram pensar em uma 
restauração do império davídico, até o trágico instante em que o último rei, 
Sedecias, contempla impotente como degolam seus filhos na sua presença, 
antes de arrancar-lhe a ele mesmo os olhos, o carreguem amarrado em 
correntes, o desterrem para a Babilônia e lhe dêem prisão perpétua (Jr 
52,10-11). Com isto, em pouco mais de vinte anos (609-586 aC), a dinastia 
davídica passa do zênite para a masmorra. Para entender a atitude do profeta 
face à monarquia e à promessa de Natã, devemos recordar as suas relações 
com os reis contemporâneos.

a )  Jerem ias e  os m onarcas da  sua época

Se excetuarmos o elogio que faz de Josias (depois de morto), o profeta 
não tem nada de positivo a dizer a propósito dos monarcas contemporâneos. 
A Joacaz, deportado para o Egito depois de apenas três meses de reinado, 
assegura que nào voltará a ver a sua terra natal (22,10-12). Joaquim é por 
ele enfrentado com a maior dureza. Primeiro, quando constrói para si um 
palácio sem pagar o salário aos trabalhadores (Jr 23,13-19), texto importan
tíssimo para entender a atitude de Jeremias diante da monarquia e dos reis: 
tudo se prende à prática da justiça. O confronto atinge o seu ponto 
culminante em dezembro de 605/604, quando Joaquim queima o volume 
ditado por Jeremias a Baruc (cap. 36) e em seguida manda prender o profeta 
e seu secretário. Neste contexto encontramos um oráculo que condena 
Joaquim e a sua descendência de forma definitiva:

43. Sobre o  messianismo em Jeremias veja-se: |, Becker, M essiasem artung, 54-55; MJ. Canel Blasco, La 
experiencia  m esián ica en  Jerem ias: Cuadernos dei Pontifício Colégio Espanol 2(1955)39-61; H. Cazelles. 
B  Mestas d e  la  Biblia. 86-92; A. Colunga, Los laticín ios m esiánicos d e  Jer em ia s  CiTom 61 (1941) 5-36 
(utiliza um conceito muito amplo de messianismo e nào analisa o  problema a partir de um ponto de vista 
histórico-crítico]; J. Coppens, Lespéran ce m essianique à  la  veille et a u  lendem ain  d e  Vexil, em: Studia 
B ibiica et Semitica T.C. Vtiezen d ed ica ta i  Wageningen 1966) 46-61, especialmente 47-54; W. Dommers- 
hausen, D er •Spross' a is Messias-Vorstellung bei Jer em ia  u n d  Sacharja: TüTQ 148 (1968) 321-41; H. 
Gressmann, Der Messias, 252-4, J Klausner, Tl>e M essianic Id ea  in Israel, 88-107; K. Kónig, Die 
m essianiscben Weissagungen des Alten Testamento, 232-52; P. Palatty, Messianism in Jer em ia b  2 1 .7-/5 
BibBh 13 (1987) 89-99; A. Penna. II M essianismo nel libro d i Geremia. XVIII Settimana Bibiica Italiana 
(Hrescia 1966) 135-78: G. von Rad, Teologia d e i Antiguo Testamento, II, 271-4; E. Raurell; iD esacrati- 
zac ión  d e  la  d in astia  d a i id ic a  en  Je r em ia s * EstEranc 72 (1971) 149-63; M. Relim, D er kõn ig licbe  
Messias im Licbt derIm m anuel-W eissagungen  d esB u cb esJesa ja ,  279-85; 1~ Reinke. Die m essian iscben  
Weissagungen, III, 414-602; M. Sekine, D aiid sbu n d  u n d  S in a ibu n d  b e i Jerem ia . \T 9 (1959) 47-57; 
F. Sellin, Die israelitiscb-jiidiscbe H eilandsenvartung  (1909) 34-36; K. Seybold. Das d av id iscbe  
Kônigtum  im  Zei4gnis d er  Propheten. FRLANT 107 (Gõttingen 1972); G. Vittonatto. II pen siero  
m essiân ico d i G erem ia  nello sriluppo storico de! m essianism o: RivB 6 (1958) 338-52.



“Assim diz o Senhor a Joaquim, rei de Judá: não terá 
descendente no trono de Davi; seu cadáver ficará exposto 
ao calor do dia e ao frio da noite. Castigarei os seus crimes 
nele, na sua descendência e nos seus servos...”
(36,30-31).

O maior argumento em favor da autenticidade do oráculo é que ele não 
se cumpriu: a Joaquim sucedeu seu filho Jeconias, ainda que apenas por 
três meses. E, se admitirmos a autenticidade44, é difícil avaliar a sua ex
traordinária importância. Com uma penada, Jeremias acaba com a tradição 
davídica. Para nós, que conhecemos a história posterior, é fácil escapar ao 
problema dizendo que a Joaquim sucedeu no trono o seu irmão Matanias 
(Sedecias), que era descendente de Davi sem sê-lo de Joaquim. Mas Jeremias 
não podia saber isto com seis anos de antecedência. Em todo caso, notamos 
neste oráculo uma diferença muito notável em relação ao de Natã. Em 2Sm 
7 afirma-se que se algum descendente de Davi “se torcer (fizer o mal), eu 
o corrigirei com varas e golpes, como soem fazer os homens, mas não lhe 
retirarei a minha lealdade como a retirei a Saul, a quem afastei da minha 
presença” (v. 15). O importante é a lealdade de Deus a Davi e à dinastia 
deste. Jeremias vê as coisas de modo bem diferente. Deus pode romper 
com o descendente de Davi tão radicalmente que acaba retirando-lhe a sua 
lealdade e afastando-o da sua presença e da sua terra. No máximo, 
poder-se-á considerar importante que o povo tenha um rei, mas não que 
ele seja descendente de Davi.

A condenação da descendência de Joaquim é renovada quando sobe 
ao trono o filho deste, Jeconias (22,24), que só governará três meses, antes 
de ser deportado para a Babilônia.

As relações com Sedecias não foram tão ruins como com o irmão dele 
Joaquim. Mas também nào deixaram de ser tremendamente conflitivas, 
sobretudo nos momentos finais do cerco (5 de janeiro de 587 a 19 de julho 
de 586), quando o acusam de traidor da pátria e o aprisionam. É certo que 
Sedecias -  diversamente de Joaquim -  não sente ódio ao profeta, e até o 
consulta com prazer (37,17) e o ajuda (37,21; 38,10); mas a sua fraqueza 
diante dos dignitários de Judá (38,5) provocará numerosos sofrimentos a 
Jeremias.

44. Contra a autenticidade poder-se-ia aduzir que os versículos 29-31 parecem um acréscimo, como 
demonstra a combinação perfeita do versículo 28 com o 32. Depois de dois anos, quando suigiu o 
problema de quem era o herdeiro legítimo do trono (o desterrado Jeconias, filho de Joaquim, ou seu 
tio Sedecias). este oráculo dava uma resposta clara ao problema: Joaquim tinha sido condenado a 
nào ter descendente no trono, o herdeiro legítimo era Sedecias. Mais do que condenar Joaquim, este 
oráculo resolvia um problema jurídico.



Estes daclos sobre as relações de Jeremias com < >s reis contemporâneos 
não são simples anedota. Devemos tê-los presentes ao fazer um juízo sobre a 
atitude dele diante da dinastia davídica. Os últimos monarcas que conheceu 
não o ajudavam a cultivar grandes ilusões ou esperanças sobre a monarquia 
nem sobre a conveniência desta instituição. Assim compreende-se que, depois 
da deportação babilônica, Jeremias permaneça em Judá com Godolias, nomea
do governador pelos babilônios. Godolias nào é descendente de Davi. Mas é 
aceito por todos os judeus, inclusive os que haviam fugido a Moab, Amon, 
Edom e outros países. Com ele recomeça a vida, e naquele final de verão 
“tiveram uma grande colheita de vinho e frutas”. Percebe-se que o narrador 
de Jr 40-41 sente, da mesma forma que Jeremias, um grande afeto por este 
personagem, ao qual só pode censurar por ser excessivamente honesto e 
confiar demais. Vítima dessa confiança, cairá assassinado por Ismael, um 
descendente de Davi. Esta passagem é muito importante para compreender a 
atitude de Jeremias. Não espera nada da dinastia davídica. Os filhos de Sedecias 
morreram; Jeconias e seus descendentes, não os aceita; Ismael é um assassino, 
que provoca uma nova dispersão do povo.

b) /L<r afirm ações sobre a  m onarquia

As idéias do profeta sobre a monarquia conhecemo-las também através 
de uma pequena coleção, que leva por título “À casa régia de Judá” 
(21,11-23, 8). Nela fica claro que a função capital dos reis é a prática da 
justiça4’ . Uma vez que a análise dos textos nos levaria muito longe, limito-me 
a recordar os dois oráculos iniciais (21,11-14 e 22,l-9)46, nos quais ressoam 
os temas da justiça e do castigo. Se a Casa régia não praticar a justiça, terá 
que enfrentar o castigo. A única garantia que a casa davídica possui para 
continuar a existir é “libertar o oprimido do opressor, não explorar o 
emigrante, o órfão e a viúva, nào derramar sangue inocente neste lugar (o 
palácio)” (22,3). Segundo Jeremias, as promessas de Deus não são incon
dicionais. O Senhor sempre conserva sua liberdade soberana, e, em troca 
dos seus benefícios, exige uma resposta ética. Jeremias já tinha afirmado 
isto a propósito do templo (7,1-14). Agora aplica o mesmo princípio à 
dinastia davídica: se não praticar a justiça, “juro que este palácio se 
transformará em ruínas” (22,5).

Em outra coleção, conhecida geralmente como “livrinho da consolação” 
(cap. 30-33), também há textos de interesse para a idéia monárquica

45- Veja-se um exame detalhado cm J.L. Sicre, La m onarquia y la  justicia. Lapráctica cie la juslicia como  
elemento afilulinante en la reclacciõn cie J r  2 1 .ll-2 3 .fi. em: Et mistério cie la palabra. Homenaje a L. 
Alonso Schõkel (Valencia-Madrid 19K3) 193-206.

46. Rudolph só considera autênticos os versículos 21,11-14 e 22,6-7.



(30,20-21) e para o messianismo. Por considerá-los posteriores ao profeta, 
vou analisá-los mais adiante.

c) Jerem ias e  o messianismo

Em síntese, a postura de Jeremias diante da instituição monárquica 
parece clara. Critica os reis concretos muito duramente. Só elogia Josias, e 
depois de morto. Jeremias conhece a tradição davídica, a promessa de Natã. 
Mas não parece muito entusiasta dela. Sublinha o caráter condicionado de 
tal promessa, que só se manterá se os reis praticarem o direito e a justiça.

No tocante à sua concepção messiânica, existem opiniões muito diver
sas, como as de Lindblom 7 e Volz’1*. Numerosos autores partilham uma 
postura intermediária: Jeremias concedeu relativa importância à monarquia 
davídica e ao messianismo, até que, em um determinado momento da sua 
vida49, renuncia por completo à esperança messiânica e considera que Deus 
rompeu definitivamente o seu pacto com Davi. Se interpretarmos a palavra 
“messianismo” em sentido estrito, como doutrina sobre o salvador definitivo 
dos últimos tempos, não parece justificado descobri-lo na pregação deste 
profeta.

5. A cavaleiro entre duas épocas: Ezequief0

Também Ezequiel nào trata o tema com a freqüência e a clareza 
desejáveis. No cap. 17, por exemplo, temos a alegoria da águia e do cedro,

47 . "Km Jeremias encontramos pela primeira vez a idéia do rei messiânico em sentido estrito” (Prophecy 
in Ancient Israel. 375).

48. Cf. Die vorexilúichejahivepropbetie und der Messias in ihrem Verhãltnis dargeslellt, 68-78. Volz nega que 
em Jeremias ocorra uma concepção messiânica, já que isto iria contra a sua concepção universalista c  
contra a sua idéia do domínio absoluto e exclusivo de Deus. Na mesma linha escreve W.R. Aytoun: 
“Jeremias... profetizou a rejeição definitiva, por parle de Javé, da dinastia de Davi enquanto tal" (TbeRúse 
an d  Fali o f  lhe "Messianic" Hope in theSixtb (Àinlury: Jlil. 39 119201 24-43; cf. 27).

49 . Km 605 segundo Sekine. em 597 segundo Caquot; durante o  reinado de Sedecias, segundo Coppens. 
ou depois do desaparecimento de Sedecias, segundo Becker.

50. Sobre o  messianismo e a monarquia em Kzequiel, veja-se D. Baltzer, Ezechiel und Deuterojesaja: 
BZAW 121 (19~1), espec 136-41; K. Begrich, Das Messiashilcl cies Ezechiel. ZWTh 47 (1904) 433-61; 
A. Caquot, Le Messiattisme d  Ezechiel: Sem 14 (1964) 5-23; J. Coppens, Luxpérance messianique à  la 
veitle el au lendem ain de 1'exil. em: Sludia Bihlica el Semitica T.C. Vriezen dedicala  (Wageningen 
1966) 46-61: R. Criado. M esianismoen Hz21.32?: XXX SemBíbKsp (1970) 263-317: H Haag, Ezechiels 
Beitra/i zur messianücben Tbeolonie: Studia Anselmiana 27/28 (1951) 276-85; H. Hammershaimb. 
Ezekiels  I 'ieu‘ o f  lhe Monarchy. em: Slutlia Orienlalia. Homenagem a J. Pedersen (1953) 130-40, 
publicado também em Some Aspects o f  the OT Prophecy from  Isaiah to M alachi ("1966) 51-62; W. 
Gronkowiski. Le messicinisme d  Ezechiel (Paris 1930); M.J. Gruentaner, The messtanic Concepts o f  
Ezekiel■ TS 2 (1941) 1-18; O. Prock.sch. Fürst und Priester !>ei Hesekiel: ZAVÍ' 58 (194Os) 99-133: J.G. 
Rembrv. Le thème du herger dans ioe iw re dEzéchiel. LASBK 11 (1960s) 113-44; CR. Seitz, Tbeolo/iy 
in Conflict. BZAW 176 (Berlim - Nova Iorque 1989) 121-63.



nas quais se refletem as oscilações políticas de Judá entre a Babilônia e o 
Egito. A monarquia, simbolizada no início pelo cedro, perde força até ficar 
representada por uma videira de tamanho pequeno. Até esta será arrancada 
pela raiz e se perderá totalmente. É o que afirmam os w . 1-10 e o comentário 
em prosa de 11-21. Todavia, a partir do v. 22 a situação se altera. Já estamos 
no futuro, e Deus promete que vai plantar um novo cedro, magnífico, 
debaixo do qual se acolherão todos os pássaros e aves. Que significa isto? 
Parece referir-se à restauração da monarquia, mas não se fala claramente 
de um rei futuro nem das qualidades deste. Até se poderia pensar que Israel 
nem sequer fala da restauração da monarquia, mas da do estado de Judá, 
que causará assombro a todos os países vizinhos (v. 24). As afirmações não 
são claras, e assim se compreendem as oscilações dos comentaristas’1.

Volta a falar dos reis no cap. 19- Trata-se de uma elegia, como indicam 
os w . 1 e 14. Isto é importante para compreender que o capítulo não 
pretende avaliar objetivamente a instituição monárquica, mas sim chorar a 
triste situação em que ela ficou’2.

Muito obscuro é também 21,30-32. Começa atacando o rei (“vil crimi
noso”) por ter rompido o pacto de vassalagem com Nabucodonosor. Isto 
acarretará o seu castigo (“tira o teu turbante, tira a tua coroa”) e uma situação 
caótica. A frase seguinte, a mais importante, é muito obscura. Se aceitarmos 
a tradução da Bíblia de Jerusalém (“eis o que farei com ele... até que chegue 
aquele a quem cabe julgar"), poderíamos encontrar nela uma alusão velada 
a um personagem futuro ideal, inspirada em Gn 49,10. Assim pensam Von 
Rad e muitos outros autores. Todavia, Moran, Coppens, Criado, negam esta 
pretensa relação com Gn 49,10 e o valor messiânico do texto53. Com efeito, 
parece mais exata a tradução da Nueva Bíblia Espanola: “Isto não sucederá 
até que chegue o que há de executar a sentença que eu lhe dei o encargo 
de executar”. Neste caso, a referência não seria a um personagem futuro, 
mas a Nabucodonosor, idéia que quadra perfeitamente com o contexto (ver 
21,23-27). Da mesma forma pensam Zimmerli e Becker.

51. Segundo Criado, "o universalismo da função messiânica esiá formosamente exposto e descrito em 
17.22-24" Cart. cit.. 317. nota 140). Caquot opina que "o messianismo desta passagem nào admite 
dúvidas" farl. cit.. 18). e Zimmerli encontra nestas palavras uma clara promessa messiânica (BK XIII/1, 
389s). Muito mais inseguro mostra-se Coppens. e Becker julga que a afirmação pode referir-se ao 
povo (Messiaserwarlung. 57). Não admitem a interpretação messiânica Herrmann, Ctxike e Ziegler. 
Rohm tem fortes dúvidas, estando mais inclinado a negá-la.

52. l'm  estudo detalhado deste capítulo no artigo de Caquot. p. 7-13. e na obra de Seitz.
53. Cf. U’.L. Moran. Gen 49and its Use in Hz21.32: Bih 39 (195H) 405-25. Criado afirma: "Nem o contexto,... 

nem as supostas conexões. .. nem o próprio texto de Kz 21.32, nos dão fundamento para entrever 
nele um futuro messiânico" (art. cit., 316).



Bastante mais claro é o texto decisivo de Ezequiel, o cap. 34. Partindo 
da imagem do rebanho, fala primeiro de como as autoridades (os pastores) 
traíram o povo, despreocupando-se dele e explorando-o. Face a estes 
pastores, ‘ que apascentam a si mesmos e não apascentam o meu rebanho” 
(v. 8), surge Deus como novo pastor: “eu mesmo cuidarei do meu rebanho 
e velarei por ele” (v. 11). A segunda cena do capítulo (w . 17-22) prescinde 
dos pastores e se atém só às diferanças dentro do rebanho (ovelhas e bodes), 
onde os fracos sofrem a ameaça e o desprezo dos fortes. Também neste 
caso intervém Deus, remediando a situação.

Vem depois uma afirmação surpreendente: “Eu suscitarei um pastor 
único que os apascente, o meu servo Davi: ele as apascentará, ele será o 
seu pastor. Eu, o Senhor, serei seu Deus, e o meu servo Davi, príncipe no 
meio deles” (v. 23-24). À primeira vista esta apresentação de Davi como 
pastor contradiz à de Deus como pastor, formulada pouco antes. Todavia 
devemos levar em conta, como assinala Mowinckel, que “na mentalidade 
de Israel e do Antigo Testamento não existe oposição entre a soberania 
régia de Javé e a do Messias””4. Por sua parte, Caquot indica que as funções 
são diferentes: Deus pastor reúne o rebanho e o conduz à Palestina; Davi 
pastor cuida do rebanho depois da volta. Em todo caso, embora não haja 
oposição entre as funções de Deus e a de Davi, é interessante levar em 
conta que o texto nào concede ao novo Davi o título de “rei” ( melek), mas 
o de “príncipe" ( nasV).

O tema de Davi volta a aparecer em 37,15-28, dentro da ação simbólica 
das duas varas. Através delas expressa-se a volta à unidade política, como 
em tempos de Davi e Salomão. Não serào mais dois povos, nem se 
desmembrarão em duas monarquias. “Um só rei {m elek) reinará sobre todos 
eles (v. 22). Esta mensagem política foi completada com outras promessas 
de tipo diferente: purificação interior, volta à terra, nova aliança, restabele
cimento do santuário. Entre elas, por duas vezes aparece o tema de Davi: 
“meu servo Davi será seu rei (melek), o único pastor de todos eles” (v. 24), 
“meu servo Davi será o seu príncipe (nasV) para sempre” (v. 25). O maior 
interesse deste texto reside na promessa da unidade de todo o povo de 
Deus. F. dentro dela que desempenha um papel a existência de um só rei, 
como símbolo dessa unidade. O fundamental para o autor é o povo, não o 
rei.

Também as promessas posteriores (w . 24-25) colocam o povo em 
primeiro plano. Precisamente pelo bem dele é que Deus lhe dá Davi como

54. h'l que ba de venir 187 .



único pastor. Ver aqui um Davi eterno, ou um Davi ressuscitado, é ir contra 
o mais elementar senso comum. Trata-se da descendência davídica. Mas o 
autor pensa que os reis futuros serão tão maravilhosos para seu povo como 
foi Davi.

Se daqui passarmos aos capítulos finais (40-48), com a sua imagem da 
restauração definitiva, notamos que a figura do príncipe ocupa um lugar 
bem modesto. Em 44,1-3 reconhece-se a ele o privilégio de sentar-se à porta 
oriental para comer. Em 45,7-9 fala-se do território que lhe caberá, e ele é 
exortado a não explorar o povo. 45,13-17.22-25 fala da sua função media
dora no culto. Em 46,4-18 aparecem diversos temas. 48,21 volta a falar dos 
territórios.

O que mais chama a atenção é que se dá a este personagem o título de 
“príncipe” (nasi) e não o de “rei” (melek). Para alguns isto se deve ao fato 
de que, no livro de Ezequiel, quase sem exceção, o título de rei é reservado 
aos grandes reis da Mesopotâmia e do Egito, e os reis pequenos têm de 
contentar-se com o título de “príncipe”. No escrito sacerdotal (P), este é o 
título que se dá a alguns representantes das tribos. O fato de se aplicar ao 
salvador futuro um título tribal e se reservar aos grandes monarcas o título 
de rei deixa claro que Ezequiel não concebe o seu salvador na linha dos 
grandes impérios. A atividade do futuro governante se parecerá antes à do 
pastor15.

No que concerne à atividade do príncipe, ela quase se limita à provisão 
de sacrifícios para o culto56. E, naturalmente, dá-se por suposto que o 
príncipe não é um ser sobre-humano, mas um simples mortal, como todos 
os monarcas pré-exílicos. Compreendem-se as palavras de Aytoun: “É de 
todo claro que Ezequiel nào pensa em apresentar um “Messias” no sentido 
técnico do termo (...). Nada é menos intrinsecamente sagrado, nobre ou 
heróico do que este personagem. Não é um rei ungido por Deus nem um 
salvador enviado do céu”57.

Em suma, podemos dizer que Ezequiel aceita a monarquia como 
instituição válida para o futuro, a despeito das numerosas falhas dos reis. 
Mas isto nào significa que dê atenção especial ao tema. Como afirma com 
acerto H. Meulenbelt, as declarações do profeta “insistem mais na salvação

55. J AV. Miller, D as V erbültnisJerem ias m u iH ez e k ieb  spracb licb  u n d  theologiscb uiitersitchl 179s.
56. O luisí nM) desempenha nenhum papel na restauração da comunidade; será Javé que realizará seus 

planos desde o começo até o  fim. e. quando se cumprirem, suscitará um pastor sobre eles (C.R. 
North. The OT Eslim ate o f  tb e  M tmarcby. 16).

57. W.K. Avtoun, The Kisc a n il  l-all o f  tbe "Messianic ~ H ope in tbe SLxtb Ceiitiiiy. |HL 39 (1920) 24-Í3; cf. 
31



do que no salvador’0* E Zimmerli faz o seguinte balanço: a figura do
rei futuro nunca aparece como uma personalidade cheia de vida, e fica bem 
longe do que lemos em Is 9,5s; 11,1-9 e inclusive até em Mq 5,1-3 e Zc 9,9. 
O príncipe é pastor, representante da unidade de Israel, objeto de uma glória 
através da qual os povos reconhecem como Javé humilha e exalta. Mas em 
lugar algum se diz que ele atue positivamente (...). A única coisa concreta 
é o nome, Davi, ao qual Javé acrescenta o epíteto tradicional, meu servo”59.

Talvez por isso Becker se nega a interpretar messianicamente as 
afirmações de Ezequiel sobre os reis futuros. Para Ezequiel e seus discípulos, 
o que realmente importa é a teocracia e o sacerdócio. O príncipe não 
desempenha uma função salvífica, e nos capítulos 43-46.48 ele é um 
comparsa tristemente manipulado pela hierocracia”. Becker nega-se a 
estabelecer uma distinção entre o príncipe destes capítulos e o que aparece 
em 34,23s e 37,22.24s. Para ele, trata-se do mesmo personagem, sem relevo 
e sem prestígio especial. E se em algum momento ele parece adquirir um 
matiz mais privilegiado, isto se deve simplesmente ao contexto60. A posição 
de Becker é negativa demais. Mas nào cabe dúvida de que Ezequiel não 
figura entre os profetas entusiasmados com o messianismo, embora alguns 
o apresentem como um clímax em relação a profetas anteriores61.

6. A época do exílio

Com o exílio a situação muda radicalmente. A dinastia davídica desa
pareceu na Babilônia. Embora Jeconias tenha sido libertado no ano de 571, 
não regressou a Judá. O povo estava “como ovelhas sem pastor”. Neste 
momento tem pleno sentido recordar a antiga promessa e anunciar o 
cumprimento dela. O que estes profetas anônimos do exílio anunciam não 
é um salvador definitivo, um "Messias” com maiúscula, mas um descendente 
de Davi, sem dúvida ornado de excelentes qualidades. Como é lógico, esta 
esperança, que deixou múltiplos vestígios em diversos livros, se formula de 
maneira muito variada. Com as incertezas inevitáveis no caso, situaríamos 
na época do exílio os textos seguintes.

58. Citado por Zimmerli. Hzecbiei. 1ÍK XIII-2. 916.
59. BK XII1/2, 91H.
60. Cf. M essiasenvartung, % s.
61. "O príncipe de que fala Kzequiel é  o único e eterno representante de Deus pastor. Portanto, segundo 

Ezequiel, entre Deus e  o seu instrumento existe uma relação t io  estreita, que nenhum outro profeta 
até entào imaginou igual" (J W Miller, D as Verbüllnis. 191).



Embora se discuta muito sobre a autenticidade dessa passagem e é 
possível que o debate nunca termine62, para mim ela é de origem exílica.

11 “Naquele dia erguerei a choupana desmoronada de Davi, 
repararei as sua brechas, levantarei as suas ruínas,
até reconstmí-la como era outrora;

12 para que conquistem o resto de Edom
e todos os povos que levaram o meu nome
-  oráculo do Senhor, que o cumprirá”.

O problema principal reside em saber a que se refere a metáfora a 
“choupana de Davi”. Há três possibilidades:

a )  A dinastia davídica. O texto daria por suposto que a dinastia sofreu 
uma dura prova. Nào é mais a antiga “casa” (bayt), mas uma simples 
“choupana" ísukkâ), e além disso “desmoronada”; seria uma referência ao 
ocorrido depois de 586, quando os descendentes de Davi estavam depor
tados na Babilônia. O oráculo expressaria a esperança de que a dinastia 
voltasse a ocupar o trono e reconquistasse os seus antigos domínios.

b) O império davídico. Neste caso nào há necessidade de pensar no 
desterro, já que o poderio dele começou a enfraquecer liem cedo, na morte 
de Salomão (ano 931) e, salvo raros momentos de exceção, continuou a sua 
linha descendente em séculos posteriores. Estes versos expressariam a 
esperança da sua restauração63, mencionando especialmente Edom, por ser 
o povo irmào, descendente de Esaú.

c) A c id ad e de Jerusalém . A metáfora da “choupana” usa-se em Is 1,8 
para descrever a trágica situação da capital depois de uma guerra: “E Siào, 
a capital, ficou como choça (sukkâ) de vinhedo, como telheiro em pepinal, 
como cidade sitiada”. As promessas posteriores de Amós (“repararei as suas

62. A favor da autenticidade, veja-se a análise de Seybold. D as d a v id ü ch e  Kônigtum  1 ~-19. Defende-a 
também, entre outros, J. Mauchline. Im plicit Signs o f  a  Persistent B etie f in lh e  D avidic Bmpire. VT 20 
(1970) 287-303. esp. 290s; \V Moller, Die m essian iscbe Enrartunf>(Gütersloh 1906) 14-61. A análise 
mais detalhada do problema encontra-se em A. Weiser. D ie P rophetie des Amos (BZAW 53, 1929) 
282-89. que se inclina a negar a autenticidade e situa estes versos em tempos do exílio. Da mesma 
forma Gottlieb. No tocante à unidade da passagem, Kellermann pensa que o v. 12. escrito em prosa, 
é simples comentário posterior ao v. 11, escrito em verso; o  v. 11 dataria dos primeiros anos do exílio, 
ao passo que o  12 dá por suposta uma catástofre militar de Edom, talvez a que aconteceu no ano de 
582. quando Nabucodonosor atacou Celesíria.

63. Todos os povos que levaram o meu nome” parece ser uma alusão às diversas conquistas de Davi 
narradas em 2Sm 8. Esta idéia da restauração do império davídico é  considerada válida para a éfK xa 
de Amós por bastantes autores; entre os mais recentes, Koch ( D ie Propbeten. I. Assyriscbe Zeit IMainz
1978) 80-82) e Polley (1990).



brechas”, “levantarei as suas ruínas”) também encaixam à perfeição nesta 
interpretação, e até melhor do que em qualquer das anteriores, já que não 
há necessidade de recorrer a simbolismos mais ou menos rebuscados. A 
designação “choça de Davi” poderia ser uma alteração intencional da 
expressão “cidade de Davi” para sublinhar o estado lamentável em que se 
encontra a capital. Nesta hipótese, os versículos 11-12 se orientariam na 
linha das promessas exílicas (sobretudo dêutero-isaianas) de reconstrução 
e esplendor de Jerusalém64.

Somente na primeira destas três possibilidades -  que não me parece a 
mais segura -  poderíamos relacionar este texto com a promessa de Natã. 
Seria o reconhecimento de que a dinastia davídica sofreu uma grande 
provação. É uma choupana desmoronada. Ou como uma cidade em ruínas. 
Mas o profeta mantém a antiga promessa de 2Sm 7, utilizando até fórmulas 
semelhantes65. Estas palavras refletiriam a consciência de que a monarquia 
entra nos planos de Deus como uma instituição válida para o futuro. Mas 
o texto nào diz nada de um rei fora de série, ideal. O plural “conquistem” 
dá antes a entender uma série de reis. O autor dá mais importância à 
restauração territorial do que às qualidades dos futuros governantes. Falta, 
pois, fundamento para falar de messianismo no livro de Amós, a não ser 
que este termo seja usado em sentido bem amplo e ambíguo.

6.2. O “germe de Jessé” (Is 11,1-9)

O poema divide-se facilmente em duas partes (1-5 e 6-9), que é 
freqüente atribuir a autores diferentes; mas formam um belo díptico, e seria 
injusto desmembrá-lo66.

“Sairá uni ramo do tronco de Jessé, 
e da sua raiz brotará um rebento.
Sobre ele pousará o espírito do Senhor:
espírito de prudência e sabedoria,
espírito de conselho e valentia,
espírito de conhecimento e respeito ao Senhor.
Não julgará por aparências nem sentenciará só com base 
no que ouviu;

64. ls 49.19 fala a Jerusalém das “tuas ruínas, teus escombros, teu país desolado". Das brechas de 
Jerusalém também se fala em Ne 6,1.

65 . ''Levantarei" (qú m  hifil), "reconstruí-la" U xinab).
66 . Cf. L. Alonso Schókel, Dos p o em a s  a  ia  p az , e a bibliografia citada por Wildberger no seu comentário.



julgará os pobres com justiça, 
os desamparados com retidão.
Executará o violento com a vara da sua boca, 
e o malvado com o sopro dos seus lábios.
A justiça será cinturão dos seus lombos 
e a lealdade, cinturão das suas costas.
O lobo habitará com o cordeiro, 
a pantera se deitará com o cabrito, 
o novilho e o leão pastarão juntos: 
um rapaz pequeno os pastoreia.
A vaca pastará com o urso, suas crias se deitarão juntas; 
o leão comerá palha junto com o boi.
A criança brincará na toca da áspide, 
a criatura porá a mão no esconderijo da serpente.
Não causarão dano nem estrago por todo o meu Monte Santo: 
porque o país está cheio do conhecimento do Senhor, 
como as águas enchem o mar”.

O poema começa falando de um ramo que brota do tronco de Jessé. 
Só podemos captar esta imagem em todo o seu conteúdo se recordarmos 
os versículos anteriores (10,33-34). Deus colocou-se diante do bosque de 
Judá, desbastou a ramagem, abateu os troncos corpulentos, cortou a 
espessura com o machado. As árvores caíram uma a uma, sem vida, como 
imagem poderosa da destruição de Judá e das suas instituições. Mas nesta 
natureza morta reverdesce a vida. Do tronco de Jessé, sepultado já há 
séculos, brotará um rebento. Todas estas imagens vegetais aludem aparen
temente à “semente santa” de 6,13- O importante, porém, não é o simples 
renascer da vida, mas o fato de esta vida estar impregnada pelo Espírito de 
Deus. Em três pares descrevem-se as qualidades do chefe futuro: prudência 
e sabedoria, conselho e valentia, conhecimento e respeito ao Senhor. Os 
dois primeiros apresentam, com palavras quase idênticas, as mesmas 
qualidades indicadas pelas denominações de 9,5. O último par parece 
situar-nos em um âmbito diferente, mais íntimo, de relação pessoal entre o 
rei e Deus: “espírito de conhecimento e de respeito ao Senhor”. Todavia, 
mais do que cair em uma interpretação intimista, devemos relacionar esta 
afirmação com o que se segue. Em numerosos textos bíblicos, o conheci
mento de Deus se manifesta expressamente na prática da justiça em favor 
dos mais fracos. E é isto o que dizem os w . 3-5. Aqui, o problema não é 
internacional; o inimigo não é uma potência invasora. O que afasta o povo 
de Deus é a presença de malvados e violentos, opressores dos pobres e 
desamparados. O rei, cumprindo o ideal proposto pelo SI 72, dedicará todo 
o seu esforço a superar estas injustiças.



E dá-se por suposto que ele terá êxito, conseguindo reimplantar na terra 
uma situação paradisíaca. É o que afirma a segunda parte (w . 6-9), uti
lizando imagens do mundo animal. Estes versos vão criando parelhas 
heterogêneas de animais fortes e fracos (lobo-cordeiro, pantera-cabrito, 
novilho-leão) nos quais desaparece toda agressividade. Pois estamos no 
paraíso, e todos os animais aceitam uma modesta dieta vegetariana (“o leão 
comerá palha junto com o boi”), como propunha o ideal de Gn 1,30. E 
como exemplo admirável de união e concórdia entre todos, aparece esse 
pastor infantil de lobos, panteras e leões, além dessa criança que introduz 
a mão no esconderijo da cobra. O medo, a violência desaparecem da terra. 
É isto que o poeta quer dizer com estas imagens. E tudo isso graças ao fato 
de “o país estar cheio do conhecimento do Senhor”. É um dom novo, 
inimaginável, em enérgico contraste com o de um povo que nào entende 
nem conhece (6,9-10). E é até uma superação do paraíso. Porque agora já 
nào será preciso anelar comer da árvore da ciência do bem e do mal. Existe 
uma ciência mais profunda, o conhecimento de Deus, e esta não fica 
confinada dentro de limites proibitivos, senão que inunda a terra como as 
águas inundam o mar.

Este poema (11,1-9) difere em pontos importantes do anterior (9,1-6). 
Antes de tudo, porque a monarquia parece nào existir mais67. Dá-se por 
suposto que a dinastia davídica foi podada, embora se prometa a continui
dade dela em um futuro. Isto nos situa na época posterior ao ano de 586. 
Talvez a esperança de restauração tenha sido formulada durante o exílio ou 
nos anos finais do século VI durante o governo de Zorobabel. Por outro 
lado, este poema não está centrado tanto na obra portentosa de Deus quanto 
na contribuição do soberano para um mundo mais justo. E a obra dele se 
limita exclusivamente à administração da justiça. Lendo este poema no 
transfundo dos capítulos 6-12, podemos considerá-lo como o desenvolvi
mento e a culminância da idéia exposta em 9,6: depois do desaparecimento 
da guerra e do invasor, a única coisa importante é que não existam novas 
vítimas de uma violência interna.

Impõe-se novamente a pergunta: está o profeta falando de um rei 
histórico concreto ou de um excelso personagem futuro? Gressmann, um 
dos maiores defensores da segunda opiniào, expressa-se assim: “Este 
Messias é um semideus. Inspirado pelo Espírito de Javé, possui uma ciência 
e um poder divinos. Enquanto que o juiz humano decide pelo que vê e

67 . Kste é um dos pontos mais debatidos. Gressmann nega expressamente que do v. 1 se possa deduzir 
o desaparecimento da dinastia davídica. Todos os defensores da autenticidade pensam a mesma coisa. 
Km contrário, veja-se Mowinckel, Hl q ite  h a  d e  venir, 19. nota 16.



ouve, o Messias está por cima disso; penetra diretamente os corações dos 
homens, como Deus, e a sentença dele é infalível. Não precisa de cetros, 
nem de guardas, nem de verdugo para que se cumpram as suas decisões; 
basta uma palavra da sua boca para acabar com o malvado. O príncipe 
humano cinge a cintura com a espada ou -  ‘abstractum pro concreto’ -  de 
força; ao contrário, as armas do Messias são a fidelidade e a justiça”68. Na 
mesma linha escreve Feuillet: “Este príncipe do qual fala Isaías difere muito 
dos reis comuns (...) o reino dele provoca a conversão moral da humanidade 
(...) trata-se de uma volta à inocência e à harmonia perfeitas”69.

Contudo, novamente devemos recordar a linguagem de corte, inspirada 
na ideologia sobre a monarquia sacral. Tudo isto podia ser dito -  e de fato 
se dizia -  a propósito de qualquer rei.

6.3. Os novos pastores e o “germe justo” ( jr  23,1-6)

A coleção de Jeremias dirigida “À Casa régia de Judá” foi completada 
na época do exílio acrescentando alguns versos finais. Após denunciar os 
reis precedentes, que “dispersaram as minhas ovelhas, expulsaram-nas ou 
não se importaram com elas” (w . 1-2), Deus mesmo intervém para 
congregar de novo o seu rebanho (v. 3) e lhe designa novos pastores (v. 
4). De modo um tanto surpreendente, fala-se imediatamente depois, de um 
só rei:

"Vede que chegam dias -  oráculo do Senhor -  
em que darei a Davi um germe justo.
Reinará como rei prudente, 
e administrará a justiça e o direito no país.
Nos dias dele se salvará Judá, Israel viverá em paz, 
e lhe darão o título “Senhor, justiça nossa” (23,5-6).

Será que nào há contradição entre os numerosos pastores do v. 4 e o 
único rei do v. 5? À primeira vista, sim. E isto leva certos autores a considerar 
os w . 5-6 como um acréscimo posterior70. Outros afirmam que o título do 
rei futuro (“Senhor, justiça nossa”) é uma clara referência a Sedecias, cujo 
nome significa: “Senhor, minha justiça”, e atribuem o oráculo ao profeta71.

68. D er Messias, 247.
69. Le m essian ism e du  li i r e  d'Isaie, 226.
70. Duhm, Maiti. Vblz. Mowinckcl.
71. Rudolph. Stcinmann, Weiser. Gdin, Coppens, Bockcr. Sckine



Neste caso, os diversos pastores do v. 4 nào seriam reis, propriamente 
falando, mas ministros e oficiais da corte, como pensa Rudolph.

Podemos qualificar Jr 23,5-6 como texto messiânico, isto é, referente ao 
monarca ideal dos últimos tempos? Não fica claro. Em todo caso as ex
pressões usadas pelo profeta sào muito mais modestas do que as de Isaías 
ou Miquéias. Movem-se em um plano bem realista, e, mais do que focalizar 
qualidades sobrenaturais ou sobre-humanas, o texto centra-se na atividade 
do monarca futuro e no bem-estar que há de trazer ao país. Como assinala 
Cornill: “A este Messias só se atribuem qualidades puramente éticas: não se 
diz nada de ações militares nem de êxitos políticos; deparamos não com 
um herói vitorioso nem com um conquistador afortunado, mas com um rei 
justo e piedoso, que implanta o direito e a justiça no país”72. Como conse
qüência, também o povo retorna à época (idealizada) de Davi: Judá e Israel 
novamente juntos, salvos e seguros. Curiosamente, o oráculo termina por 
onde deveria ter começado: com a imposição do nome. Talvez para indicar 
que nào se trata de um projeto (que poderia fracassar como tantos outros), 
mas de uma realidade. O nome insiste no que já se disse desde o início: 
Javé é o autor de tudo, a causa da nossa justiça. Este detalhe parece mais 
importante do que a possível referência a Sedecias73.

6.4. Jr 30,8-9

Dissemos a propósito de Os 3,5 que este texto se podia entender no 
contexto dos desejos de reunificação de todas as tribos, durante o reinado 
de Josias. Encontramos uma formulação bem parecida em Jr 30,8-9.

“Naquele dia quebrarei o jugo do teu pescoço
e farei saltar as correntes;
nào mais prestarão serviço a estrangeiros,
serv irão ao Senhor, seu Deus,
e a Davi, o rei que suscitarei para eles”.

Neste caso, provavelmente se trata de uma formulação exílica ou 
pós-exílica, já que não existe um monarca davídico, mas Deus promete 
“suscitá-lo” (futuramente).

72. D asB u ch  Jerem ia . 264. Sobre a fórmula "estabelecer a justiça e o  direito", veja-se M. Weinfold./</.</íCí? 
a n d  KighteousneM in Israel a n d  the N ations: Equality a n d  Hreedom in A ncient Israel in the Light o f  
Social Ju stice in  the Light o f  A ncient N ear Hast (Jerusalém 1985) Irecensão bem positiva em JBL 106 
(1987) 316-81.

73- O oráculo será reelaborado em 33.14-16. que o recolhe com leves modificações. Volta-se a prometer 
um descendente a Davi, porém quem recebe o nome de “Javé nossa justiça" nào é  ele, mas a cidade 
de Jerusalém.



6.5. “E tu, Belém. . . ”  (Mq 5,1 -òT

O livro de Miquéias é célebre pela profecia citada no evangelho de São 
Mateus sobre Belém como pátria do Messias (Mq 5,1-3)-

a )  O oráculo prim itivo

Infelizmente, este oráculo é dos mais complexos e discutidos. É difícil 
delimitar o começo e o fim; por outro lado, há uma série de saltos e 
contradições que nào favorecem a unidade0 . Por isso, os comentaristas 
têm-se lançado com entusiasmo policial à caça do possível oráculo original. 
Naturalmente, acabam discordando. Alguns autores, inclusive, mudaram de 
opinião no espaço de poucos anos (coisa compreensível e até digna de 
elogio). Em conseqüência, o elenco de opiniões é bastante variado A.

Convém deixar claro que a delimitação do oráculo influi decisivamente 
na imagem do chefe. Dos w . 4-5 depende o chegar-se ou nào a uma con
cepção mais ou menos política e militar. Por outro lado, mesmo supon
do-se que conseguíssemos detectar com certeza o oráculo primitivo, 
também devemos levar em conta os acréscimos posteriores.

Considerando que a fórmula w ebayâ  (“e será”) aparece quatro vezes 
em Mq 5 (versículos 4, 6, 7, 9), o mais óbvio é pensar que em 5,4 começa 
um novo oráculo. Por conseguinte, devemos limitar a nossa investigação 
aos versículos 5,1-3, pelo menos em um primeiro momento. Como indica

7 4 . Sobre as idéias messiânicas em Miquéias, cf. a extensa análise de 5,1-5 em 11 Renaud, La fo rm a tio n  
d u  livre d e  M icbúe( Paris 1977) 219-54. Outros artigos interessantes sào: J. Coppens, Le ca d r e  lillêra ire  
d e  Mi 5.7-5. em X ear Easlern  Studien in H on or o f  W.E. Albriftbt (IJaltimore Í971) 57-62; Th. Lescow, 
D as G eburtsm otw  in d en  m essian ischen  W eissagungen Ik í J esa ja  u n d  M icba: ZAW 79 (1967) 172-207; 
I.T. Willis, M icba I V 14 - V 5. A Vnil. VT 18 (1968) 529-47; A.H. van Zvl, M essianic Scope in Ib e  B ook  
O/Micab-, OTWSA (1973) 62-72; l;. Sulvoni. II vaticin io  d i M ichea: RkiÍR 10 (1975) 31-42.

7 5 . Hntre eles figuram os seguintes dados: a) No v. 1 fala Deus. como é  natural, na primeira pessoa; 
todavia, no v. 2 se fala de Deus na terceira pessoa. Por outro lado, o  v. 3 combina perfeitamente com 
o v. 1. Tudo isto faz supor que o v. 2 é  um acréscimo posterior; b) O verbo uy$bu‘{3b), que a NHK 
traduz por "c  habitarão tranqüilos" e lij por “se estalielecerão", faz referência ao povo em meio a uma 
série de afirmações sobre o chefe, e iaint>ém é considerado posterior por alguns comentaristas; c) As 
três palavras iniciais do v. 4. u eh a y â  z eb  Salônt. prescindindo de como devem ser traduzidas, são 
relacionadas pelos autores ora com o que precede, fechando o  oráculo 1-3, ora com o que segue, 
abrindo para as afirmações dos w . 4-5; d) Nestes w . 4-5 fala-se da libertação em relação à Assíria, 
mas com uma diferença notável: em ib-5, quem realiza a libertação é  um “nós". enfrentando sete 
pastores, oito capitães, que atuarão de forma cruel e  vingativa; no entanto, em 5b quem salva é um 
indivíduo, que seria normal identificar com o chefe anunciado em 5.1; e> Kinalmente. a figura do 
chefe poderoso c  votorioso contrasta com a do juiz de Israel ferido e  humilhado do qual se fala em 
4.14. Por isso alguns autores incluem t:iml>0m este versículo no conjunto do oráculo.

76 .1  >c forma progressiva encontramos todas estas: 5 ,la.3 < Lescow em 1972); 5.1.3a (W.H. Schmidt); 5,1.3 
(Coppens. Renaud, Lescow em 1967); 5.l.3a.4a.5b (Duhm. Alt. Junker, Herrmann); 5.1-4a (McKeating): 
5.1-4a.5b (Bcyerlin. Rudolph): 5 ,l-3  5b.4a (Vuilleumier, na ordem indicada); 5.1-5 (Weiser); 4.14-5,5 
(Willis, Allen).



mos, o v. 2 interrompe a relação entre 1 e 3. Por isso, o possível oráculo 
original seria:

1 "Tu, porém, Belém de Éfrata, pequena entre as aldeias de Judá, 
de ti, para mim, sairá aquele que há de ser chefe de Israel: 
a origem dele é antiga, de tempo imemorial.

3a De pé pastoreará com o poder do Senhor, 
com a majestade do nome do Senhor, seu Deus".

Este breve oráculo pertence pelo seu Gênero aos oráculos tribais 
(Westermann), dirigidos a um clã ou a uma tribo para cantar o seu poderio 
ou anunciar o seu futuro (veja-se Gn 49; Dt 33)- No presente caso, a 
beneficiária do oráculo é Belém. O fato de ter sido pátria de Davi não impede 
que continue sendo uma pequena aldeia de Judá. Contudo, a idéia tão 
bíblica de que os pequenos serão enaltecidos ressoa aqui mais uma vez.

b) Belém  contra Jerusalém , ou volta às origens?

Devemos ver nessas palavras do profeta um desprezo profundo a 
Jerusalém, uma rejeição da capital maldita e opressora, em favor da humilde 
Belém? Assim pensam alguns comentaristas, como Herrmann. Neste caso, 
o profeta estaria jogando ao chão uma das tradições básicas de Judá: a 
eleição divina de Jerusalém. Esta idéia encontraria sua confirmação em Mq 
3,9-12, onde a única coisa que se espera da capital é que se transforme em 
um cerro de brenhas, aniquilada pela cólera de Deus.

Mas outros comentaristas opinam que a idéia básica do texto não é uma 
rejeição de Jerusalém, mas a volta às origens. Uma salvação total não pode 
ser simples continuação do momento lastimável que o autor está vivendo. 
Impõe-se um corte, uma volta ao passado remoto, ideal, equivalente à volta 
ao paraíso. Por isso menciona-se Belém, pátria do rei ideal, Davi. Algo 
semelhante afirma Is 11,1-5, quando diz que o rei futuro nascerá do ' tronco 
de Jessé”, remontando assim às próprias origens da dinastia davídica. Em 
vista do que precede, fica claro que as palavras “sua origem é antiga, de 
tempo imemorial” não falam de uma preexistência do chefe; referem-se ao 
momento histórico de Davi, já distante de vários séculos.

c) A fu n ç ã o  do  chefe

Mais importante do que o anterior é ter presente a função que 
desempenha o chefe anunciado. Nasce em Belém, mas toda a sua existência 
está em função de Deus (“para mim”) e do povo (“chefe de Israel"). Ressoa 
aqui a profecia de Natà (“Eu te tirei dos apriscos... para ser chefe do meu 
povo, Israel", “ele será para mim um filho”: 2Sm 7,8-14). F. esta missão 
mediadora entre Deus e o povo explicita-se ainda mais no v. 3- O novo



chefe, como Davi, “pastoreará” seu povo. Mas o fará com o poder e a ajuda 
de Deus. É um tema que já encontramos também em Is 9,1-6; 11,1-5. Sem 
o Senhor, sem a ajuda dele, até mesmo este chefe anelado seria um 
liderzinho vulgar sem força nem prestígio. Só Deus é o verdaderio rei e o 
autêntico salvador.

Talvez alguém estranhe a brevidade do oráculo. Mas ele diz tudo o que 
é essencial. Anuncia a vinda de um verdadeiro chefe e pastor, idêntico ao 
Davi idealizado e deformado pela tradição, transformado em uma figura 
quase mítica bem distante da realidade histórica. Mas isto é secundário. A 
deformação está a serviço de uma mensagem de salvação.

Naturalmente, a interpretação do oráculo depende do momento histó
rico em que o situarmos. Os que o atribuem ao profeta Miquéias e o datam 
em fins do século VIII devem interpretá-lo como uma crítica feroz e radical 
ao rei Ezequias. Seria uma maneira -  nada elegante, por certo -  de negar-lhe 
toda autoridade sobre o povo de Deus. Não é ele o verdadeiro chefe de 
Israel, não pastoreia os seus súditos com o poder de Deus. A única coisa 
que se pode esperar dele é que desapareça para dar lugar ao verdadeiro 
chefe de Israel. Assim pensam Gressmann, Seybold e W.H. Schmidt.

Mas o texto que estamos comentando entende-se muito melhor como 
promessa formulada séculos mais tarde, quando já não existia rei, durante 
o período exílico ou pós-exílico. Tinha então pleno sentido consolar o povo 
com a esperança de um monarca ideal, idêntico ao grande Davi. Esta é a 
interpretação de Lescow, Renaud e outros.

Em qualquer hipótese, o que domina o oráculo é a idéia de salvação, 
a segurança de cjue o povo não vagará “como ovelhas sem pastor”. E, 
embora Deus poderia ser o “pastor”, o nosso texto se orienta na linha dos 
que aceitam uma colaboração humana na hora de governar o povo.

d) Releitura posterior

Este oráculo inicial cresceu com o passar do tempo, adquirindo matizes 
novos, que não deformaram o original, senão que o completaram. É difícil 
reconstruir o processo de formação. Mas parece que as referências temporais 
do v. 2 (“até ao tempo”) e 3b (“então") se correspondem. Isto leva a pensar 
que as duas frases procedem da mesma mão. Que pretende dizer-nos o 
autor delas? Provavelmente procura justificar a demora da salvação. O 
oráculo inicial constituía uma clara mensagem de esperança. Acontece que 
a realidade foi bem diferente. Passaram-se os anos sem que se tivesse 
cumprido o prometido. E um autor, para explicar esta demora, acrescenta 
os w . 2.3b. Antes de aparecer o chefe, ocorrerá um período de abandono 
por parte de Deus, e deverão cumprir-se duas condições prévias: O parto



da “grávida” e a reunificação dos irmãos. As duas condições são bastante 
misteriosas e difíceis de interpretar.

Antes de tudo, quem é a grávida a pique de dar à luz? Trata-se de uma 
referência à misteriosa mulher de Is 7,14, conforme pensam muitos auto
res77? Será a mãe do messias, como afirma Gressmann? Ou a do rei, como 
diz Allen? Não se deveria antes pensar em Sião/Jerusalém, que pouco antes 
foi apresentada como parturiente (4,9b. 10a)?8 Em outras palavras, quer-se 
dizer que Deus abandona o seu povo até ao momento em que nascer o 
chefe de Israel, ou até que Siào, privada de filhos após o desterro, dê à luz 
uma nova comunidade?

Por outro lado, que significa a frase “e o resto dos seus irmãos volte aos 
filhos de Israel"? Quem é “o resto dos seus irmãos”? Mowinckel e Coppens 
pensam nos descendentes de Davi desterrados. Van Hoonacker, Gressmann, 
Beyerlin, Allen, nos desterrados do Reino Norte. Sellin e I Iammershaimb 
acrescentam a este grupo o dos desterrados por Senaquerib do reino Sul. 
Nõtscher fala da elite que partiu para a Babilônia em 586. Rudolph traduz 
“o preferido dos seus “irmãos” e o refere ao chefe do v. 1.

Penso que o v. 2 se refere à fecundidade de Jerusalém79 e ao regresso 
dos desterrados. Quando se cumprirem estas duas condições -  e não 
sabemos se o autor pensava em um prazo curto ou longo este novo povo 
não deverá temer o abandono ou a anarquia. Contará com o melhor dos 
governantes. Por isso, como afirma 3b, “habitarão tranqüilos, porque então 
o seu poderio se estenderá até aos confins da terra”.

O conjunto dos w . 1-3 apresenta temas bem típicos do período exí- 
lico/pós-exflico: anúncio de um novo Davi, fecundidade de Jerusalém, 
reunificação do povo sob um único chefe, paz e prosperidade. O debate 
entre os comentaristas para decidir se o “messias” de Miquéias é uma figura 
puramente política (Rudolph, Herrmann, Lescow) ou exclusivamente reli
giosa (Renaud) parece artificial e injusto. Ambos os aspectos ficam claros 
no texto e correspondem à época em que este surgiu. Um chefe que governa 
com o poder de Deus não se limitará a estender os seus domínios e a salvar 
o seu povo. I lá de trazer, de acordo com a antiga tradição monárquica, toda 
classe de bênçãos, entre elas a vinculação íntima do povo a Deus. F. possível 
que em algum momento se sublinhasse o matiz político, e talvez assim se 
explique a relação com os vv. 4-5, especialmente com 5b. Mas isto não

77 . Wellhauscn. Sellin, Van Hoonackcr. Ncitscher, Crook. lunkcr, Allen ele
78 . Assim pensam Lescow. Coppens. Cu/.elles.
79- Veja-se o mesmo tema em Is 49.21: 51.1: 66,7.8 etc.



exclui o aspecto religioso. Com razão este texto de Miquéias se transformou, 
com o passar do tempo, em um dos textos “messiânicos” mais clássicos.

6.6. A democratização da esperança

Seria injusto pensar que a releitura da promessa de Natà só ocorreu 
dentro dos grupos partidários da monarquia. Também outros setores 
opostos à referida mentalidade, que só esperavam a instauração do reino 
de Deus (teocracia), sem necessidade de um rei davídico, leram os 
mencionados poemas com um enfoque distinto. O importante não é o 
Ungido do Senhor, como personalidade individual, e sim a comunidade que 
encarna e vive os valores expostos80.

Efetivamente, a interpretação comunitária de 7,14s (a “donzela” é Sião, 
e Emanuel é o resto santo) é bastante antiga e continua contando com 
adeptos. Mas não é aqui que recai o peso maior dos argumentos. Outros 
dados parecem mais seguros e objetivos.

Por exemplo, comentávamos que em 7,15 se havia acrescentado a dieta 
do menino (“comerá requeijão com mel”), o que justamente lhe dava um 
caráter extraordinário; pois bem, em 7,22 se afirma que o “resto” salvo da 
catástrofre, o novo Israel, terá essa mesma dieta. Esta pequena comunidade, 
purificada e salva através do castigo, é o verdadeiro Emanuel81.

Também a obscura frase de 9,2 hirbita baggoy lô poderia refletir esta 
mesma preocupação comunitária. Nas nossas traduções costumamos ler 
“acresceste a alegria” (birbíta haggilâ), que se baseia em correção proposta 
por W. Selwyn em 1848 e que foi universalmente aceita. Entretanto, de 
acordo com certos autores, a frase que atualmente nos é oferecida pelo 
texto hebraico, que significa “aumentaste-lhe o povo", seria uma primeira 
releitura, a mais primitiva, referente à fecundidade da nova SiãoH2. “A 
correção... identifica a grande luz’ que ilumina o povo (v. 1) com o 
crescimento tão esperado da comunidade dos justos”83.

80. Sobro o icma, vejam-se as duas obras de J. Becker, /sa ia*  -  D er Prophet u tid  sein  B ucb. e 
M essiasenvartung im AT.

81. Outros pensam que o original é  7.22, e que daqui a dieta passou para 7,15. Mas isto parece menos 
exato.

82. Ksta leitura é avalizada por numerosos manuscritos hebraicos, pelo Targum e pela versão siríaca 
(Peshitta). Mais tarde não se entendeu o lô ("lhe"), sendo ele interpretado negativamente como h' 
(“não").

83 . J  Vermeylen. Du prophète lsaie, 240. Nisto o autor segue Becker.



Outro exemplo claro de releitura comunitária temo-lo em 11,10. Neste 
caso parece que “a raiz de Jessé” erguida como insígnia dos povos não é o 
mesmo personagem do qual se fala em 11,1-5. H antes esse “resto” de que 
fala 11,11, em uma linha muito semelhante à de 4,2-384 e às metáforas 
vegetais de 27,6 (“chegarão dias em que Jacó deitará raízes, Israel deitará 
brotos e flores e seus frutos cobrirão a terra”).

Dentro desta orientação notamos igualmente que se atribuem ao povo 
os dons esperados no rei: a posse do espírito8’ e a prática da justiça86.

Seria interessante analisar o livro de Isaías na ótica desta perspectiva. 
Embora a alguém possa parecer estranho, a idéia do resto santo, da 
comunidade ideal, foi muito mais importante para os autores posteriores a 
Isaías do que o ideal estritamente messiânico, individual. Os que conhecem 
as circunstâncias da comunidade pós-exílica, que deu forma ao livro de 
Isaías, compreenderão isto perfeitamente. É um simples problema de 
realismo, de aceitação da história. A monarquia davídica fica relegada ao 
passado. Muitos estariam inclinados a pensar que isso não representaria 
uma perda tão grande. Os frutos históricos da dinastia eram bastante 
menores do que os que se poderiam concluir dos cantos elogiosos e 
entusiastas dos poetas e profetas da corte. Só restavam duas opções: esperar 
um monarca ideal, sobre-humano, ou confiar no reinado de Deus, sem 
necessidade de intermediários. Na realidade, ambas as opções são compa
tíveis, como demonstram certos textos de Ezequiel.

7. A esperança se faz carne

As ânsias de restauração da dinastia davídica, tão poderosas em certos 
ambientes do exílio, parecem encontrar a sua realização por volta do ano 
520, com a figura de Zorobabel, neto de Jeconias, nomeado governador de 
Judá pelos persas. Dois profetas, Ageu e Zacarias, fomentam esta esperança. 
Fique claro desde já que não se trata de um rei ideal, do “Messias" com 
maiúscula, mas de um personagem concreto que encarna a antiga promessa.

84. Note-se o paralelismo entre “o rebento do Senhor- e “os que ficarem em Sião... os inscritos em 
Jerusalém entre os vivos .

85 . Cf. 28.6; 31.15; 44,3; 59,21.
86. 26,2: 32,l6s; 60.21.



Este profeta, preocupado fundamentalmente com a reconstrução do 
templo, só trata do tema que nos ocupa em um breve oráculo dirigido a 
Zorobabel:

"Farei céu e terra tremerem, 
derrubarei os tronos régios, 
destruirei o poder dos reinos pagãos, 
derrubarei carros e quem os monta,
cavalos e cavaleiros morrerão pelas mãos dos seus camaradas.
Naquele dia te tomarei, Zorobabel, filho de Selatiel, 
meu servo -  oráculo do Senhor 
te farei meu sinete porque te escolhi -  
oráculo do Senhor dos exércitos" (Ag 2.21-23).

O oráculo, datado de fim do ano 520, ou, talvez melhor, um ano antes, 
de fins do ano 521ss, desenvolve dois temas muito relacionados entre si: a 
destruição do poder pagão e a restauração da monarquia davídica. Com 
este último elemento, Ageu elimina a ameaça pronunciada por Jr 22,24 
contra Jeconias, avô de Zorobabel: "Pela minha vida!, Jeconias, filho de 
Joaquim, rei de Judá, ainda que fosses o sinete da minha mão direita, eu te 
arrancaria e te entregaria ao poder dos teus inimigos mortais”.

Estas palavras de Jeremias ajudam a entender as de Ageu. Pois o seu 
oráculo não anuncia ao povo um benefício divino. Dirige-se ao governador, 
insistindo no fato de que Deus volta a olhar com agrado para um 
descendente de Davi: "te tomarei”, "te farei meu sinete”, “te escolhi", “meu 
servo”. O importante não é o que Zorobabel fará pelo povo, mas o que 
Deus faz por Zorobabel. Podemos dizer que Ageu repete, com palavras bem 
diferentes, o núcleo da profecia de Natã: “Eu te construirei uma Casa, tua 
casa e teu reino permanecerão para sempre na minha presença”. Deus é 
fiel à sua antiga promessa.

87. J. Alonso I)íaz. La esp eran za  davidict>-me.siúnica a  p ar tir  d e  Ia crisis d ei destierro- CuHib (1971) 
72-85: M.K. Beyse, S erttbbaM  itm l d ie  KõniM seniailtiiifien d er  Pm pheten  Ha/>f>ai im d  S acharja  
('Stuttgart 1972): M.J Lagrange, Motes su r lesprophéties m essianii/nes d e i  d ern iersp m p h èles  Kli < 1906) 
67-83: G. Sauer, S en ibh ah el in d erS icb t Hafy>ais ttn tlSacbarjas. BZ.-W 105 (lk-rliin 1967) 199-207; K. 
Seybold. P ie  K õn igseru ailun x  bei den  Pm pheten  H aggai ttnd Sacharja . Jud 28 (1972) 69-~8: R.T. 
Sieboneck. The Messieinism t f  Afifiaetts a t id  P roto-Z acbaria i: CBQ 19 (1957) 312-28.

88. A daia indicada polo livro é do 24 do IX do segundo ano do Dario. Geralmenie pensa-se que é o 
dia 18 de dezembro de 520. Mas Iiickerman afirma que o segundo ano de Dario começou, na Judeia 
e na Síria, no dia 14 do IV de 521; por conseguinte, o oráculo de 2,20s teria sido pronunciado em 30 
do dezembro de 521: cf. K. Iiickerman. La sectmde année de Pariits. RH 88 (1981) 23-28. Ksta data 
combinaria melhor com o conteúdo do oráculo. Se Dario restabeleceu a paz no império durante o 
ano de 520, não é lógico que o profeta espero em fins desse mesmo ano uma convulsão internacional. 
Km contrapartida, encaixaria muito liem em fins de 521, quando a situação ainda é incerta. I)e qualquer 
forma, não devemos julgar os profetas à base de categorias muito lógicas.



Dá-se por suposto que Zorobabel será um bom rei, mas isto é secundário 
no contexto, e por isso o profeta não o desenvolve. De resto, Ageu não 
concebe Zorobabel como um rei sobre-humano, dotado de qualidades 
excepcionais. Alguns quiseram ver algo disso na metáfora do “sinete”. 
Zorobabel seria como que o remate da obra do Senhor. Todavia, a escolha 
desta imagem se fundamenta no texto de Jeremias, e não devemos forçá-la. 
A única coisa que Ageu quer dizer é que Zorobabel será para Deus algo 
tão precioso como um “sinete”; recupera essa dignidade perdida pelo seu 
avô Jeconias.

Como acontece quase sempre, existem diferenças notáveis na forma de 
avaliar as afirmações do profeta. Lagrange não demonstra muito entusiasmo: 
Zorobabel está muito longe de desempenhar um papel messiânico ativo: 
“sobretudo, é-nos de todo impossível saber que idéia Ageu tinha do 
Messias”89. Rudolph expressa-se em sentido contrário; dá muita importância 
ao título “meu servo”, concedido antes a Davi (lRs 11,34; SI 78,70). Deste 
modo, Zorobabel se transforma em fiador da paz prometida ao templo e a 
Jerusalém e lhe é confiada uma missão nova, que desempenhará no 
momento final descrito em 21b.22; “ou seja, é o Messias, se bem que não 
se use a denominação expressamente”. O texto tem caráter escatológico, 
messiânico, ainda que a promessa não se cumprisse5*0.

Pessoalmente, penso que Ageu promete a restauração da dinastia 
davídica sem entrar em ulteriores análises sobre o tema. Não peçamos 
detalhes demais a um profeta que não nos deixou mais do que duas páginas.

7.2. Z acariasn

Embora Zacarias, contemporâneo de Ageu, comece exortando à con
versão, o profeta parece convencido de que Deus decidiu a pronta res

89. Art. cil., 69.
90. KAT XIII/4 (Guteisloh 1976) 55.
91. J Alonso Dia/.. La esperan za  d ar íd ico -m esid n ica  a  p artir  d e  Ia crísis d e i destie iro  Culiib (1971) 72-85: 

J.G. Haldwin. S em ab  a s  a  T echn ical Tcrm in tbe Propbets- VT 14 (1964) 93-97: M linrker, The Tur> 
Figures in Z a cbar iah  HJ 18 (1977) 38--'i6, M K. Beyse, S en ibh abel u n d  d ie  Kõnii>seruartungen d er  
Propbeten H aggai u n d  S a cb m ja  (Stuttgart 1972); W. Dommershausen, D er Spross' als-Messias-Vor- 
stellunn be i J e r em ia  u n d  S acharja : TiiTQ 148 (1968) 3-21-41; G. Rinaldi. II G erm offlio’' m essianicn in 
Z a c c a r ia 3 .f i :  6 .1 J . uni: II M essianism o Alti delia XVIII Setiimana Biblica Italiana (Hrescia 1966) 
179-91; G. Sauer. S eru b b a M  in d erS icb l Ha/m ais u n d  Sacbarjas. HZAW 105 ( licrlin 1967) 199-207; K. 
Sellin, S e m b b a M  Ein Beilrag zu r C escb icbte d er  m esstaniscbeti Hru an u n g  u n d  d er  Hntstebunn des 
/udentum s (Lcip/Án 1898). esp. 7-28; K. Seybold, D ie K<inif>seruartuni> b e id e n  Propbeten H ag g a iu n d  
S acharja : lud 28 (1972) 69-"78; R.T. Sielx'neck. The M essianism o f  A ngaeus a n d  Proto-Z acharias: CliQ 
19 (1957) 312-28; A.S. van der \\;< >udu. Die beiden Sõbne des Óls lS acb  4.14): Messiantscbe Gestallen'. 
em: Trai eis in tbe  World o f  tbe  Old Testament. Homenagem a M.A. lieek (1974) 266-8; kl.. Z eru bbabel 
en  d e  m essiaan sel eru achting ra n  betp ro feet Z ecbaria  Kerk en Theol 36 (1985) 89-98: ld.. Sentblxiltel 
u n d  d ie  m e.tsianiscben Erwartungen des Propbeten  S acharja : Z.WV 100 Suppl (1988) 13K-56.



tauração de Judá e Jerusalém. Exprimiu esta esperança em uma série de 
visões contidas no bloco central da sua obra (1,7-6,15).

Para o nosso estudo interessam especialmente as referências à dinastia 
davídica, que são formuladas de maneira diferente: falando de Zorobabel, 
e falando do Germe. No texto atual, Zorobabel só é mencionado expressa
mente em 4,6b-10, onde é relacionado com a construção do templo:

‘ Isto diz o Senhor a Zorobabel: Não contam força nem riqueza, o que conta é 
o meu espírito -  diz o senhor dos exércitos - .  Quem és tu, grande montanha? 
Diante de Zorobabel, serás aplainada. Ele tirará a pedra de remate entre 
exclamações: "Que bela! Que bela!"

O Senhor dirigiu-me a palavra: Zorobabel com as suas mãos colocou os 
fundamentos desta Casa e com as suas mãos a terminará. E assim saberás que 
o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Aquele que desprezava os humildes 
começos se alegrará vendo nas mãos de Zorobabel a pedra chumbada”.

O texto levanta sérios problemas de interpretação a propósito da 
montanha e da pedra92. Mas fica claro que o descendente de Davi, da mesma 
forma que Salomão em tempos antigos, será o responsável pela suspirada 
reconstrução do templo. Este dado, confirmado pela pregação de Ageu, é 
absurdo colocá-lo em dúvida.

Temos também duas referências ao descendente de Davi nos textos que 
falam do “Germe” (3,8; 6,12-13). Curiosamente, as duas aparecem em 
palavras dirigidas ao sumo sacerdote Josué, e existe uma clara relação entre 
elas. No primeiro caso, Deus diz que vai trazer o seu servo Germe (3,8). No 
segundo, quase parece que ele já está presente (6,12-13)-

A primeira menção insere-se em 3,8-10, versículos que a maioria dos 
autores considera acrescentados posteriormente à quarta visão (3,1-7) e que 
ao mesmo tempo são os mais difíceis93.

“Ouvi, Josué, sumo sacerdote, e os companheiros que estais sentados diante 
dele: são figuras proféticas94 de que eu hei de trazer o meu servo Germe".

92 . K. Sellin, D er Stein d es Sacharja. |BL 50 (1931) 424-9; Id , Aoc/i e in m a l d er  Stein cies S a cb a ria  ZAW 
59(1942/43) 59-77.

93 . Cf. A. Petitjean, La mission d e  Z oroh babel et Ia recom tm ction  dit temple. Z ach. III. H-10 KTL 24 
(1966) 40-71; A.F.. Rufliy, "Siehen Augen a u fe in e m  Stein": TZ 13 (1957) 523-9.

94 . K difícil traduzir a expressão a n sê  mofei, cu p  sentido também <5 discutido. Parece querer-se dizer 
que Josué e  os sacerdotes sào sinal e garantia da vinda do ‘'Germe ', ou que sào “tipo' desse ''Germe”, 
como pensa Kichrodt.



Duas coisas ficam claras: a primeira, que Deus vai trazer um descendente 
de Davi para que reine sobre a comunidade. A relação com o “germe justo” 
de Jr 23,5-6 é evidente, e obriga a pensar em uma figura régia. A segunda, 
que Josué e seus companheiros (sejam eles os demais sacerdotes, ou todo 
o povo, como pensa Sellin) são sinal e garantia dessa vinda95. Mas todo o 
resto é obscuro. Desconhecemos quem é o Germe, quando virá, e que 
trabalho executará.

A segunda menção do germe está inserida no contexto da fabricação 
de uma coroa para o sumo sacerdote Josué (6,9-15). No momento de colocar 
a coroa na cabeça, ou de entregar-lha para que a custodie96, Zacarias terá 
de dizer-lhe:

“Assim diz o Senhor dos exércitos: Eis aqui o homem chamado Germe, que 
germinará. Ele constmirá o templo, ele assumirá a dignidade e se sentará no 
trono para governar, enquanto que o sumo sacerdote se sentará no dele, e 
reinará a concórdia entre os dois”.

Desde Wellhausen, tem sido freqüente substituir nesta passagem o nome 
de Josué pelo de Zorobabel. Aparentemente, tudo ficaria mais claro. Para 
o governador se constrói a coroa, e a ele se diz que receba a dignidade 
régia. Mais tarde, quando Zorobabel fracassou politicamente e desapareceu 
de cena, o nome dele teria sido substituído pelo de Josué. Durante anos, 
esta teoria gozou de grande estima. Hoje volta-se a levantar objeções antigas. 
Por que motivo não se suprimiu o nome de Zorobabel também em 4,6b-10? 
Onde está justificada a teoria do fracasso político deste personagem? Como 
demonstrar que o Germe é Zorobabel e não outro personagem futuro?

Por isso alguns autores preferem manter o texto tal como se encontra9'. 
Josué recebe a coroa como sinal da vinda de um personagem futuro cjue 
levará a cabo a construção do templo, se sentará no trono para reinar e 
estará em boas relações com o sumo sacerdote.

Quem é este personagem? Duas são as interpretações principais98. A 
mais difundida vê no termo Germe uma referência ao nome e ao destino

95 . W. F.ichrodt. \'on Symlxil zum  Typtis. TZ 13 (1957) 509-22. m ofei nuo se refere a um testemunho dado 
pelos sacerdotes, mas a algo que Deus faz neles, convertendo-os em sinal de salvação futura como 
mediadores entre Deus e os homens. Assim se compreende a relação de 3,8 com o que antecede, já 
que Deus garante no sentido mais pleno tanto o bem-estar espiritual como a existência política de 
Israel (p. 512).

96 . Esta é  a interpretação dada por Van der Woude para a expressão samta heni s. como equivalente a 
ncitan lifttê. Não se quer dizer que a coroa seja para Josué, e sim para o Messias futuro.

97 . Uma via intermediária é  a do lieyse. que completa o versículo 11. vendo nele a dupla coroação: de 
Zorababel e de Josué.

98. Parece-me pouco convincente a teoria de M. Harker, The Ttixi Figures iti Z ecbartab . HJ 18 (197 7 ) 
3H-46. que pensa ser o  Germe um sacerdote de fora de Jerusalém.



de Zorobabel (= semente de Babilônia). O broto da Babilônia transforma-se 
em broto da sua própria terra. Era um desterrado, agora é um filho autêntico 
da sua pátria. Zacarias escolheu o nome provavelmente baseando-se em Jr 
23,5.6; Is 11,1; Ez 17,22, mas o utiliza em 6,12 de maneira bem pessoal". 
Outros autores vêem no Germe um rei futuro, que levará a cabo a 
reconstrução do templo escatológico, do qual participará gente vinda de 
longe (v. 15). Esta passagem não tem nada a ver com a reconstrução do 
templo, executada por Zorobabel, e o Germe não é este personagemUK).

A diferença capital entre estas duas interpretações reside no fato de a 
segunda sublinhar fortemente o aspecto escatológico, apresentando o 
Germe como um personagem ideal do futuro, enquanto que a primeira se 
mantém em níveis mais modestos, vendo realizadas em Zorobabel as 
esperanças de restauração monárquica.

Qualquer que seja a hipótese que se adote, o texto deixa claro que o 
Germe e o sumo sacerdote se sentarão cada qual em seu trono e reinará a 
concórdia entre ambos. Eis aí um tema capital da mensagem de Zacarias, 
que devemos tratar agora.

Dentro do ciclo das visões tem importância especial a do candelabro e 
as duas oliveiras. O elemento essencial nesta visão é o candelabro com as 
suas sete lâmpadas. Por isso ocupa o lugar central. Embora o seu simbolismo 
seja discutido (uns o referem ao templo, outros a Deus, outros ao sol 
nascente, etc.), a visão parece referir-se à providência de Deus, “cujos olhos 
passeiam pela terra inteira” (v. 10b). E, nesta tarefa providencial, o dono do 
mundo inteiro é servido por dois personagens misteriosos, dois “ungidos”101, 
simbolizados por duas oliveiras.

99 . f' Sellin, S em h b aM . 7-28. Também Kdelkcx>rt, Elliger. Mitcltell. Dommershausen mostram-se 
propensos a identificar Zorobaljel com o Germe.

100. Assim I.agrange, Kichrodt. Van der Woude acrescenta a idéia de que o  templo que se construirá é 
o escatológico. Beyse, por sua vez, crê que o Germe é. no início. Zorobabel (6.9-12); este, porém -  
por realismo político ou por motivos teológicos -  nega-se a cumprir essa missão e, quatro anos mais 
tarde. durante a consagração do templo, quando Zacarias pronuncia o oráculo 3,8.10, o Germe se 
refere a um rei futuro, que aparecerá logo, em tempos de Josué

101. A imensa maioria dos comentaristas concorda em que a expressão Itené y is b a r (literalmente "filhos
do óleo") deve ser interpretada como "ungidos". Alguns negam ser este o  sentido correto. Para Rignell. 
a tradução exata seria "die. welche Ò1 haben", os que têm ou dispõem de óleo, material muito usado 
pelos sacerdotes no culto (Ex 27,20s) e relacionado também com o príncipe ( Kz 45.14.17); a referência 
que Zacarias faz é  “à função cultuai destes personagens na nova era' (.Die S acb tg eiicb te  des Sacharja. 
172). Van der Woude julga que y isb a r  n\\o se refere ao óleo refinado, adequado para a unção (este 
se denomina femen): e, mesmo que y isharc sem en  significassem a mesma coisa, deveríamos traduzir 
a referida expressão por "gordos", “lustrosos"; os dois personagens simbolizados pelas duas oliveiras 
-  Zorobabel c  Josué -  não são figuras messiânicas, mas figuras salvíficas. símbolos da futura época 
de prosperidade. Rudolph objeta a Van der Woude que não existe essa pretensa diferença entre y isb a r  
e se nu1 il Por outro lado, até os que admitem ser correia a interpretação de Van der Woude reconhecem 
o caráter "messiânico" destas figuras (veja-se. por exemplo, Ò. Keel. J a b w e  1 317).



A identificação destes personagens tem-se prestado às mais diversas 
teorias. Os rabinos, de acordo com seus gostos, viam neles Moiséis e Aarào, 
Aarão e Davi, Zorobabel e Josué, os justos e os sábios, o Messias e o sumo 
sacerdote da era messiânica102. Atualmente, é raro o comentarista que não 
os identifique com Zorobabel e Josué.

Em qualquer hipótese, existe um claro acordo em cjue se trata de 
personagens que estão a serviço dos desígnios históricos de Deus. Com este 
pressuposto, o mais lógico é que cada um deles desempenhe uma função 
diferente103.

Encontramos nisto uma novidade radical. O leitor do Antigo Testamento 
tem ouvido falar da importância de Davi ou de Salomão, de um rei futuro, 
de um grande sacerdote ou de um grande profeta. Mas nunca ouviu nada 
acerca de “dois ungidos” a serviço do dono do mundo. Se só dispuséssemos 
desta visão, o pensamento de Zacarias permaneceria envolto no mais 
absoluto dos mistérios. Todavia, levando-se em conta o conjunto da sua 
mensagem e a menção explícita do Germe e de Josué, monarca e sumo 
sacerdote, parece ficar claro qual é a interpretação correta. Os dois 
personagens estão a serviço dos desígnios históricos de Deus. Os dois 
possuem igual dignidade104.

Geralmente, tudo isto se explica aludindo a disputas entre diversas 
tendências. Um grupo de nítida orientação monárquica e davídica daria o lugar 
relevante ao rei. Outro grupo, de orientação sacerdotal, sublinharia a impor
tância do sumo sacerdote. Zacarias intervém na questão, não só “acalmando 
os ânimos” mas também com uma proposta revolucionária: a distinção de dois 
poderes, o político e o religioso. Beyse se opôs a esta teoria de luta de 
mentalidades, que considera desnecessária e sem base no texto. Para Josué e 
os sacerdotes era fundamental a presença de um monarca que garantisse a 
ordem jurídica, e com o qual seria fácil colalx>rar para o lx;m do país. Mas 
admite a distinção de poderes e funções, coisa aliás evidente.

Em todo caso, Zacarias não apresenta o Germe como um personagem 
excepcional. Não diz nada sobre a forma de governo dele, nem sobre as 
suas qualidades. Não lhe dá o título de rei nem o apresenta como 
descendente de Davi; talvez considere isto como algo óbvio ou se limite a 
sugeri-lo com a metáfora do Germe, o qual é apresentado por Jr 23,5-6 em

102. Cf H.L. Strack. P. Hillerbeck, K om m en hir zum  A T ems Talmucl iinci Miciraseb. III. 81 ls.
103- Contrariamente a M. Barker, que. como dissemos, pensa nos sacerdotes.
104. Contudo, não podemos negar certa preeminência ao rei. Ageu sempre menciona Josué depois de 

Zorababel. e não o menciona no oráculo final. Km Zc 4.14 os “dois unjíidos não estão no mesmo 
nível, afirma Becker (M essiasem wrluiif;. 60). Kmbora isio não seja tão claro, lendo a obra de Zacarias 
temos a impressão de que o Germe está por cima de Josué Kste último precisa ser purificado (3.1-10). 
e o  oráculo 6,9-15 concede ao monarca a supremacia.



relação com Davi. Mas esta apresentação do Germe não deve causar-nos 
estranheza, pois na mentalidade deste profeta a atividade principal é 
executada por Deus.

Tudo isto situa Zacarias -  coisa lógica -  nas coordenadas do livro de 
Ezequiel, onde o descendente de Davi também desempenha um papel 
importante, mas a ação principal é realizada em todos os momentos por Deus.

É ocioso insistir em que as esperanças de Zacarias não se cumpriram. 
Mas a sua idéia de um duplo poder, civil e sacerdotal, exercerá uma 
profunda influência na mentalidade posterior e dará azo à idéia dos dois 
Messias no Testamento dos Doze Patriarcas e em Qumrã105.

8. A época persa

O desaparecimento de Zorobabel do cenário político -  qualquer que 
seja a explicação que se dê do fato -  supõe um duro golpe para as 
esperanças de restauração da dinastia davídica. A maioria da população 
deve ter aceito os fatos, e se contentou com um novo sistema de governo, 
que denominamos “teocracia”. Deus é o rei de Israel, embora a autoridade 
seja exercida pelos persas.

Contudo, a promessa de Natà continua viva em certos ambientes. Não 
aceitam que ele deixe de realizar-se, e anunciam o cumprimento futuro dela. 
Neste contexto podemos situar certos textos do livro de Jeremias, corres
pondentes às últimas etapas da formação do livro.

Os últimos versículos de Jr 33 contêm diversas promessas nas quais o 
tema davídico é capital (17-18 / 19-22 / 23-26) O curioso é que, nos dois 
primeiros casos, a promessa davídica fica vinculada a uma promessa aos 
levitas. Por outro lado, o que se promete a Davi não é um descendente 
ideal, definitivo, mas uma série de monarcas que herdem o trono dele: 
“multiplicarei a descendência do meu servo Davi” (v. 22). Estamos na linha 
de 2Sm 7, completada pela referência aos sacerdotes e levitas. Bem perto 
de Ez 40-48.

O ultimo oráculo (33,23-26) fala da aliança com Davi e com todo o povo 
(Jacó); Deus compromete-se a escolher entre a descendência dele “os chefes 
da estirpe de Abraão, Isaac e Jacó" (v. 26).

Estamos no ponto final da evolução do livro de Jeremias, e o final é 
surpreendente. Na suposição de algumas afirmações do livro terem de ser

105. A idéia de dois Messias cm Qumrã é bastante aceita, ainda que não faltem autores contra, como 
Th.T. Fritscli. V k-So-C alleil Priestiy M essiah D fth e  E<sena; JKOL 17 (1963) 242-8.



referidas a um monarca ideal do futuro, aqui se fala claramente de uma 
série de reis que se sucederão no trono. É a volta aos tempos antigos, da 
monarquia pré-exílica, não o aparecimento de um mundo novo governado 
por um rei excepcional. Logicamente, estes textos não podiam desempenhar 
um grande papel na esperança do messianismo estrito.

O fracasso das esperanças não desanimou as gerações futuras, que 
pretenderam ver cumpridas no seu tempo as promessas de restauração 
davídica. Segundo Becker, situações semelhantes à de Zorobabel ocorreram 
provavelmente por volta de 485 (começos do reinado de Xerxes, por volta 
de 448-446 (conflito de Megabizos), por volta de 445-433 (Neemias)1'*’. Em 
todos estes casos pode ter havido tentativas de restauração dinástica 
davídica, e movimentos nacionalistas podem ter provocado as deportações 
sob o reinado de Artaxerxes III nos anos 350-348 aC107.

9. A esperança final

Os testem unhos mais importantes, que já nos situam no m essianismo 
estrito, surgem durante a época grega. Encontram o-los em  um texto do 
"Dêutero-Zacarias” e na tradução grega do livro de Isaías.

91. Um rei vitorioso e humilde (Zc 9,9-10)WH

"Alegra-te, cidade de Sião, aclama Jemsalém;
olha para o teu rei que está chegando: justo e vitorioso,
humilde, cavalgando um jumento, cria de jumenta.
Destruirá109 os carros de Efraim 
e os cavalos de Jerusalém;
destruirá os arcos de guerra e ditará paz às nações; 
dominará de mar a mar, do Grande rio até ao confim da terra”.

A diversidade de opiniões é grande na hora de datar este texto. Otzen
o faz remontar ao fim do século VII, em  tempos do rei Josias110. Ilanson, em

106. Cf H.H. Grosheide, tien zion istisch-m essiaanse beuvging rotu lam  Nebetnia'" cm: J.L. Koole (cd.), 
De Knecbt. Studies rotidom  n eu tero -Jesa ja i  Kampen 1978) 59-71.

107. Cf. M essiaseruartung. 6 ls .
108. P. Lamarche, Z a ch arie  IX-X1V. S tm cture littéraire et m essian ism e (Paris-1961); M. Rehm, Der 

hriedenfürst in Z a cb  9 .9 -1 0  HiLe (1968) 164-76: C. Mateus, Uso e  in terpretación  d e Z a c  9 .9 -10  en  eí 
iXtiem Testamento: EstAgust 7 (1972) 49-73; 8 (1973) 3-29.

109. O texto hebraico reza “destruirei”, supondo Deus como sujeito. Kmbora alguns o mantenham como 
Rudolph, parece mais lógico ler ■destruirá", tendo o rei futuro como sujeito, da mesma forma que 
ocorre com os outros veriws da passagem. H o que encontramos já nos Setenta

110. B. Otzen. Studien ü b er  D euterosacharja. 212.



meados do século VI, antes de surgirem os confrontos agudos que supõe 
terem existido entre os elementos visionários e os hierocráticos na comu
nidade judaica111. Delcor o situa, da mesma forma que o resto dos capítulos 
9-14, em tempos de Ptolomeu I Soter, que conquistou Jerusalém em 312 
aC e deportou para o Egito grande número de judeus. É freqüente relacionar 
estes versículos com a campanha de Alexandre Magno em fins do século 
IV, como reação diante dela.

A passagem é como que um fecho de ouro dentro das reflexões 
proféticas sobre o tema, trazendo novidades radicais. Já desde o começo, 
o autor engata com toda tradição anterior. Por isso fala de "teu rei" como 
de um personagem conhecido e esperado. E esse rei não é Deus, como 
acontece em numerosos textos exílicos e pós-exílicos, mas um rei humano. 
Porém o autor joga com uma ambigüidade constante, manifesta desde os 
três adjetivos iniciais que o qualificam: “justo, vitorioso, humilde”, que 
também poderiam traduzir-se: “defendido e salvo (por Deus), humilde". 
Efetivamente, muitos comentaristas vêem aqui uma referência ao servo de 
Deus de Is 53, que adquire a sua justiça de Deus, é salvo por ele e brota 
da terra humildemente. O ritmo do verso hebraico parece explicitar o 
conceito de humildade com o fato de ele montar um jumento. Mas este 
detalhe também pode significar que voltamos aos tempos antigos, quando 
os chefes não montavam cavalos mas jumentos (Gn 49,10-11; Jz 5,10; 10,4; 
12,14; 2Sm 19,27). Contudo, este rei humilde agirá com enorme energia 
contra todos os instrumentos de guerra. Primeiro, contra as armas do povo 
de Deus, cumprindo o que Javé havia prometido fazer em Mq 5,9-10. Em 
seguida, segundo o anunciado em Is 2,2-4, dita a paz às nações, ocupando 
o lugar que ali desempenha Deus, e com nova referência ao papel do Servo 
de Javé (Is 42,2). Apesar disso, apesar de nào possuir um exército, seu 
domínio será até superior ao de Davi, de mar a mar, desde o Grande Rio 
até aos confins da terra.

I lumildade e grandeza sào duas características desconcertantes deste 
rei futuro, irreconciliáveis para uma mentalidade humana. Humildade, 
porque recebe tudo de Deus. Grandeza, porque Deus lhe confia até as 
tarefas que textos anteriores reservavam a Ele: acabar com as armas e 
estabelecer a paz no mundo. Em suma, trata-se de um rei humano, mas 
excepcional. Desta forma, o último texto do Antigo Testamento, recolhendo 
e adaptando promessas antigas, nos conduz ao autêntico messianismo, a 
esperança de um salvador definitivo dos últimos tempos. A partir de agora,

111. l’.D Hansnn, The D ciuv o f  A pocahptic  { Kiladólfia 1975).



fica aberta a porta às idéias que encontraremos em certos escritos intertes- 
tamentários (especialmente nos Salmos de Salomão) e no Novo Testamento.

9.2. A “moça” vira “virgem”

Quando a Bíblia Hebraica é traduzida para o grego, no livro de Isaías 
deparamos com um dado importantíssimo. O profeta havia falado de uma 
“moça” que dava à luz um filho. Já dissemos que provavelmente se tratava 
da esposa do rei ou da esposa do profeta. Passaram-se os séculos, e o 
oráculo é lido de forma nova. Uma primeira leitura, acrescentando a dieta 
maravilhosa do menino, o apresentava como um ser paradisíaco. Agora se 
avança mais. Os tradutores gregos não falam de uma “moça", mas de uma 
"virgem”. O filho dela, logicamente, deve ser um personagem excepcional. 
É assim que o primeiro evangelho (Mt) recolhe o texto, aplicando-o a Jesus.

10. Conclusões

As páginas precedentes são cansativas, talvez confusas e, certamente, 
muito hipotéticas na evolução que proponho, embora reflitam basicamente 
o que hoje em dia se pensa acerca do problema. Passo agora a oferecer 
uma síntese elementar do que foi dito.

10.1. A monarquia

A primeira coisa que observamos é a ausência de uma posição mono
lítica e uniforme com respeito à instituição monárquica. Embora a maioria 
dos profetas a aceitem em princípio, talvez por serem de origem judaica 
(Isaías, Jeremias, Ezequiel, Ageu, Zacarias), também se observa em Oséias 
uma rejeição radical, e uma posição ambígua -  pelo menos em certos 
momentos -  em Jeremias. Esta falta de unidade pode parecer surpreendente, 
como se a revelação divina variasse de um profeta a outro. Não quero aqui 
entrar neste tema. Mas as divergências entre os profetas a propósito desta 
instituição demonstram uma coisa importante: que a revelação divina nào 
elimina os pressupostos religiosos e os condicionamentos prévios do 
profeta. E nos ensinam também que uma mesma realidade política pode 
ser avaliada de modo bem diferente conforme os ambientes. Em outros 
termos: nenhuma instituição política pode reivindicar automaticamente a 
sanção divina.

Em segundo lugar, mesmo os profetas que admitem a tradição monár
quica e a consideram como modelo válido para o futuro, nào poupam críti



cas às realizações concretas desta instituição. Mais ainda: é difícil encontrar 
um único elogio aos reis reinantes no momento. Jeremias elogia Josias... 
depois de morto. O que significa que o profeta nào idealiza nenhuma forma 
de governo e sempre mantém a capacidade de criticá-la.

Em terceiro lugar, é interessante levar em conta que a promessa de Natã, 
mantida durante séculos e renovada em momentos trágicos por Ageu e 
Zacarias, vai cedendo o lugar ao anúncio de algo mais importante: o Reinado 
de Deus. Este tema aparece com força cada vez maior na época pós-exílica, 
talvez provocado pelo Dêutero-Isaías112 e pela ausência de um rei terrestre. 
Em outras palavras, a monarquia cede o lugar à teocracia. E não convém 
esquecer que o grande perigo para a teocracia é o de transformar-se em 
hierocracia, sendo neste caso os sacerdotes que destronam a Deus.

10.2. O messianismo

Analisando friamente os dados, impressiona a diferença tão notável 
entre a realidade e a ficção. Entre o que se afirma e o que deveríamos 
afirmar. Com freqüência apresentamos os profetas como os grandes anun- 
ciadores do Messias, preocupados quase exclusivamente em intuir a vinda, 
a figura e a mensagem dele. A análise que fizemos oferece uma imagem 
bem diferente.

a )  Três tipos d e  textos

Antes de tudo, impõe-se distinguir três tipos de textos:

-  Os estritamente messiânicos, ainda que não usem o termo “Messias”. 
Nesta categoria só podemos incluir com certeza a releitura de Is 7,10-17 
(especialmente na tradução grega dos Setenta) e Zc 9,9-10.

-  Os que podemos denominar pré-m essiânicos A. Originariamente nào 
falam do “Messias”, mas de um rei concreto, embora mais tarde tenham sido 
aplicados ao Salvador definitivo. Dentro deste grupo devemos distinguir 
duas subclasses: a) Textos que, dentro da época monárquica, falam de um 
rei bom e justo, exaltando o seu reinado. Neste grupo ocupa um lugar capital 
Is 8,23b-9,6; b) Textos da época exílica e pós-exílica que anunciam a 
restauração da dinastia davídica. Às vezes concretizam-na em um grande 
personagem, de acordo com o pensamento da subclasse anterior (Is 11,1-9; 
Jr 23,5-6), outras vezes concretizam-na em uma série de indivíduos (Jr 23,1-4;

1X2. Cf. Is 41,21: 44,6; 52,7, e tc



33,17-26). Algumas passagens centram-se naquilo que o cumprimento da 
promessa significa para Davi, outros no que ele supõe para o povo.

-  Textos pré-m essiânicos B, que não falam do monarca, mas da época 
de salvação, porém acabarão exercendo uma grande influência na descrição 
do reino messiânico. Neste grupo, que’omitimos na análise anterior, para 
não sobrecarregá-la, entraria a promessa da “nova aliança” (jr 31,31-34). 
que o autor da Epístola dos I Iebreus relaciona expressamente com Jesus. É 
o caso de mencionar também outras promessas referentes ao espírito novo, 
à efusão do espírito, da água pura, o coração novo, etc.

b )  R eleitu ra  cr istã  b em  n u a n ç a d a

Todos os textos anteriores, em grau maior ou menor, foram relidos e 
utilizados para descrever a pessoa e a obra do salvador futuro e decisivo, 
o “Messias”. É o que fizeram diversos grupos judeus, entre eles os primeiros 
cristãos. Mas também neste ponto devemos caminhar com cuidado. ( K 
autores do Novo Testamento não usam os textos “cientificamente". Nao se 
preocupam com a adequação perfeita entre o anunciado e a realidade. Nem 
sequer lhes interessa o sentido literal, exato, das palavras do profeta. 
Utilizam-nas como ponto de apoio, alusão literária, citação poética, ideali
zando e espiritualizando o que foi dito em tempos passados.

Por outro lado, os textos “messiânicos” e “pré-messiânicos". ao «*• 
referirem a um rei, têm necessariamente um marcado colorido político. Im<> 
impedia a sua aplicação demasiadamente estrita à pessoa de Jesus113. 
Embora ele fosse rei e descendente de Davi, não quis orientar a sua atividade 
neste sentido político. As esperanças depositadas nele como salvador p< > 
lítico fracassaram por completo (cf. Lc 24,21; At l,6s). Por isso, na Igiv|.i 
primeva adquiriram maior importância outros textos, como o quarto cântico 
do Servo de Javé (Is 52,13-53,12), que ajudavam a compreender o mistério 
da salvação através do sofrimento e da morte.

113. Isto sc nota especialmente a propósito dos dois célebres textos dc Is 9.1-6 e 11,1-9. Kmbora a> 
gerações cristãs posteriores os tenham 'mitificado', os autores do Novo Testamento não lhes atribuíram 
valor especial. Mt 4.15s e  Lc l,78s fazem referência a Is 9.1, utilizando a imagem da luz que irrompe 
nas trevas para descrever a obra de Jesus. Lc 1.32s pensa sem dúvida em Is 9.6 ao dizer que Deus 
dará a Jesus o trono de Davi, seu antepassado, e  reinará eternamente na casa d eJacó . 2Ts 2,K aplica 
Is 11.4 à vitória escatológica de Jesus sobre o 'ím pio Apenas isto. K compreensív el que se usem iao 
pouco estes textos, pois oferecem uma imagem muito política e social do Messias esperado, e  Jesus 
não atendeu a tais ilusões. Por isso, os textos foram pouco utilizados, e  além disso foram 
espiritualizados, sublinhando os aspectos de iluminação interior (Mt 4,15s: Lc 1.78s) c  de vitória 
escatológica (2Ts 2,H).



c) Sentido Final

Isto não significa que os textos anteriores careçam de sentido. Todavia, 
mais do que como profecia cumprida, devemos considerá-los como anúncio 
de algo que há de vir. Ou, se quisermos, primícias de uma realidade que 
ainda não se manifestou plenamente. Como os pastores, sabemos que 
“nasceu-nos um salvador, o Messias, o Senhor". Mas temos de aceitar que 
este Ungido nào acabou com as guerras, os exércitos, as opressões e 
injustiças. O que não significa o seu fracasso absoluto. Alguma coisa 
começou e está germinando de modo escondido, misterioso. E o povo que 
caminhava em trevas viu uma grande luz (Mt 4,15-16). Gostaríamos que esta 
luz fosse mais esplendorosa e radiante. Mas agora é o momento em que 
cabe a nós tomar o lugar e procurar fazer com que essa luz, ainda que 
pequena, não fique escondida debaixo do candeeiro. E enquanto ela cresce, 
ilumina a casa toda e se estende ao mundo inteiro, as palavras dos profetas 
nos animam a esperar e a crer que um dia os nossos sonhos e ilusões se 
tornarão realidade.
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visão de conjunto do profetismo. 
É um livro útil para quem se de
dica ao estudo da Bíblia, sobretu
do em nível mais elevado. Mas o 
leitor menos preparado exegeti- 
camente também pode ler com 

proveito o livro. O próprio autor 
aconselha este leitor a pular as 
partes que achar chatas e deixar 
de lado as notas de rodapé se não 
as julgar interessantes. Não deixa 
de ser um bom conselho para 
quem quer ler um livro deste vo
lume.
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