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RESUMO 

 

Partindo dos desafios atuais à fé cristã, procura-se 

voltar às raízes bíblico-judaicas do conceito “messias” para 

melhor compreender a experiência dos primeiros seguidores de 

Jesus. Inicialmente, abordam-se as diversas respostas da 

cristologia ao criticismo moderno, as quais culminaram numa 

ênfase à judaicidade de Jesus e na sedução do judaísmo nos 

tempos atuais. Posteriormente, as expectativas messiânicas 

judaicas, do período do Segundo Templo até o século I EC, são 

analisadas com o objetivo de se distinguir as concepções de 

messias no judaísmo e na experiência “cristã” nascente. 

Finalmente, considera-se a convergência das expectativas 

messiânicas para um typos unificador sob o título de 

Melquisedeque. Seguindo o método da Carta aos Hebreus, deseja-

se encontrar, nas fontes bíblico-judaicas, respostas aos 

atuais desafios da fé cristã. 
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ABSTRACT 

 
Starting from the contemporary challenges to the Christian 

faith, we attempt to return to the Biblical Jewish roots of 

the concept “messiah” in order to better understand the 

experience of the first followers of Jesus. Initially, several 

responses of Christology to the criticism of modernity are 

approached, which had culminated on an emphasis on the 

Jewishness of Jesus and on the current seduction of Judaism. 

Later, the Jewish messianic expectations, from the Second 

Temple period until the first century A.D., are analyzed with 

the objective of distinguishing the conceptions of the messiah 

in Judaism and in early “Christian” experience. Finally, the 

convergence of the messianic expectations for a unifying typos 

under the title of Melchizedek is considered. We want to find 

in Biblical Jewish sources, following the method of the Letter 

to the Hebrews, answers to the current challenges of the 

Christian faith. 

 
KEYWORDS 

Messiah, Christology, Jew-Christian dialogue, Qumran, 

Targum, Talmud, Midrash, Letter to the Hebrews. 
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INTRODUÇÃO 

 

A preocupação fundamental desta tese é com os desafios e 

questões da época atual no que se refere à fé em Jesus de 

Nazaré, o Cristo1, mais especificamente sobre o conceito de 

messias. O leitor não encontrará neste trabalho nenhuma 

exegese bíblica, embora os principais textos bíblicos e 

judaicos sejam considerados em sua escrita original. É, 

portanto, uma tese de Teologia Sistemática, porém com amplo 

uso da traditionsgeschichte de Melquisedeque.  

Numa metáfrase do prólogo da obra lucana, se pode afirmar 

que muito já foi dito sobre o Jesus histórico desde o século I 

EC. Então, por que voltar a este tema na atualidade, se as 

reconstruções do “Jesus real” efetivadas pela exegese 

histórico-crítica parecem inadequadas? Por que embarcar em um 

empenho tão laborioso, se os textos neotestamentários ainda 

são os mais apropriados para apresentar a vida terrestre de 

Jesus, mesmo que essa existência humana concreta seja agora 

inseparável da confissão de fé da comunidade? 

A investigação sobre o Jesus histórico é muito mais que o 

estudo científico de eventos passados. Procura-se descobrir 

perspectivas importantes sobre o que aconteceu, embora não se 

tenha a pretensão de atingir aquela realidade da vida humana 

de Jesus em sua totalidade. 

A experiência humana reconhece que a real existência de 

Jesus de Nazaré não é simplesmente a soma total das causas e  

 

                     
1 Cf. Giuseppe PIROLA e Francesco COPPELLOTTI (org). Il "Gesù storico": 
problema della modernità, Casale Monferrato: Piemme, 1988. 
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efeitos históricos mensuráveis. Há um “excesso de significado” 

naquela existência humana única em sua relação com o Abba e 

com aqueles a quem escolheu para estar consigo (Mc 3,14).  Por 

isso, os vários elementos encontrados através da pesquisa 

requerem o auxílio da experiência de fé do seguidor de Jesus 

Cristo hoje. 

Assim, o Jesus apresentado pelo Novo Testamento, desde a 

ótica da fé das primeiras comunidades, providencia uma 

representação mais totalizante da verdadeira humanidade e 

divindade dele. E, por isso, o Novo Testamento sempre será o 

critério para o crente compreender Jesus. Sem isso, a pesquisa 

histórica pode se tornar um processo de dissecação ou infinito 

descascar de tradições para se extrair debaixo delas um Jesus 

“original” em fragmentos. Embora a verdadeira vida de Jesus 

jamais possa ser comparada a uma reconstrução, a pesquisa 

histórica é uma importante ferramenta para se reavaliar o 

significado da vida dele para o crente de hoje. 

Com o mais recente uso de ferramentas de análise 

sociopolíticas e antropológicas, pode-se tentar reavaliar 

caricaturas populares e eruditas sobre o Jesus da história. 

Usando certo aparato multidisciplinar, pode ser dito que Jesus 

viveu a radicalidade da justiça proposta pelo Deus de Israel e 

convidou seus contemporâneos a fazerem o mesmo. Isso oferece 

uma importante informação acerca da natureza concreta do 

ministério de Jesus na situação social e política daquela 

época. 

Sendo Jesus uma manifestação singular de Deus na terra, 

então sua vida e ministério, historicamente concretos, tornam-

se de grande importância. Se Jesus representa o envolvimento 

do Criador com a criação, com a humanidade, então, tudo o que 

disse e fez tornam-se um ponto centrífugo para a compreensão 

do significado desse envolvimento. 

Os evangelhos sinóticos mostram claramente uma tendência 

na qual as preocupações de cada autor são lidas a partir da 
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recordação da vida de Jesus de Nazaré e, também, como as 

tradições de Jesus são relidas e reformuladas por causa da 

mudança de circunstâncias e surgimento de novas gerações de 

discípulos. Então, é lícito que, na situação atual, seja feito 

o mesmo. Uma volta à vida de Jesus parece mais que necessária 

para se ter os critérios do seguimento frente aos novos 

desafios do mundo hodierno. 

Ultimamente, os pesquisadores estão mais atentos aos 

vários graus de historicidade das diferentes partes das 

tradições de Jesus. E isso dá informações sobre o 

desenvolvimento da cristologia nas primeiras comunidades dos 

discípulos. Fornece uma visão da experiência feita pelos 

primeiros seguidores do Jesus terrestre, além de ajudar a 

perceber os elementos de continuidade e complementariedade 

presentes nas experiências pré-pascal e pós-pascal. 

A atual pesquisa sobre o Jesus histórico é uma continuação 

da busca começada com os evangelhos (cf. Lc 1,1-4). Assim como 

foi no primeiro século da era comum, agora se torna mais 

necessário ainda falar sobre quem foi Jesus para comunidades 

cristãs imbuídas pela cultura moderna e pós-moderna. Faz-se 

urgente inserir a teologia e a práxis cristã atuais nos 

parâmetros da missão histórica de Jesus de Nazaré.  

Contudo, a teologia para o mundo de hoje necessita de uma 

metodologia mais refinada, aberta, interdisciplinar. Aberta 

porque se trata de um processo e não de um juízo definitivo 

sobre a real natureza da vida terrestre de Jesus. Isso é 

importante porque para a fé cristã qualquer tentativa que vá 

além desse processo não seria tarefa da pesquisa e sim do 

Espírito Santo que é sabedoria e conhecimento acerca de Deus e 

a respeito de quem é Jesus (cf. Ef 1,17). 

Não obstante, é culturalmente e exegeticamente pertinente 

reconstruir uma imagem dos contornos básicos do ministério de 

Jesus e de seus ensinamentos para se avaliar e fundamentar a 

experiência que os cristãos atribuem ao Espírito de Cristo 
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ressuscitado. A atividade pneumatológica deve ser 

experienciada em continuidade com a revelação de Deus no Jesus 

da história. 

Quando a vida de Jesus não se tornou o centro da reflexão 

teológica, conseqüências funestas se deram na história. Vários 

massacres e torturas provocados por cristãos são provas que a 

teologia perdeu seu ancoradouro no Jesus da história. Por 

longas décadas, o Jesus da teologia era uma antítese do Jesus 

histórico. 

Articular quem foi Jesus e sua relevância para hoje é de 

suma importância para as comunidades de fé atuais e para o 

mundo que as rodeia, pois aquele homem histórico é a palavra 

definitiva de Deus sobre si próprio e sobre o ser humano. 

A atual etapa da pesquisa sobre o Jesus histórico (chamada 

de Terceira Questão)2 é um importante e desenvolvido conjunto 

de ferramentas que reconhece a conexão umbilical trinitária 

entre o Jesus terrestre, a natureza de Deus e a experiência 

cristã.  

Este trabalho de pesquisa está inserido na Terceira 

Questão e tem por objetivo esclarecer o significado da 

profissão de fé em Jesus, o messias de Israel, conforme foi 

compreendido pelos primeiros seguidores do Nazareno e, dessa 

forma, ajudar a corrigir distorções ou falta de clareza da fé 

cristológica sobre o significado genuíno de messias segundo 

algumas concepções atuais. 

A primeira afirmação do título, “à maneira de 

Melquisedeque”, pode levar à contra-argumentação de que teria 

sido mais apropriado a citação bíblica “segundo a ordem de 

Melquisedque” (Sl 110,4[LXX]; Hb 5,6 et passim). No entanto, a 

intenção do título é mostrar que as expectativas messiânicas 

estudadas neste trabalho estão em função da tradição unificada 

de Melquisedeque, inclusive o texto da Carta aos Hebreus. “À  

 

                     
2 Cf. Gerd THEISSEN e Annette MERZ, O Jesus Histórico: um Manual, São 
Paulo: Loyola, 2004, p. 28-31. 
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maneira de Melquisedeque” não é uma citação bíblica, mas sim 

uma forma de mostrar que esta tese e o texto de Hb estão 

inseridos no mesmo propósito da tradição de Melquisedeque: que 

as expectativas messiânicas convergem para um só messias. 

O termo “judaísmo”, no título desta tese, também pode 

parecer inapropriado à primeira vista, por tratar-se de um 

conceito muito amplo. Entretanto, nos manuais de teologia 

aparece com muita freqüência a palavra “cristianismo” e, 

geralmente, não se pergunta imediatamente sobre qual a 

denominação ou etapa histórica do cristianismo que estão sendo 

mencionados. O mesmo se pode aplicar ao termo judaísmo. Neste 

trabalho, o uso deste vocábulo quer denotar um ponto comum 

presente no judaísmo, do Segundo Templo e da época hodierna, a 

respeito da crença no messias, ou seja, num ungido de YHWH 

para fazer a redenção de Israel, para corrigir a criação e 

para levar a história ao seu momento definitivo. Isso 

significa que se trata da fé messiânica, sejam quais forem as 

distinções do judaísmo: étnicas, culturais ou históricas. 

A expressão “contexto neotestamentário” pode sugerir a 

pergunta sobre os demais escritos desse corpus, já que 

estudamos, de modo específico, a Carta aos Hebreus. Os 

desafios da cristologia nascente e o esforço de compreender o 

Evento Cristo a partir das tradições veterotestamentárias e 

judaicas estão presentes no contexto geral do surgimento dos 

escritos do Novo Testamento. Tais desafios, de modo genérico, 

são considerados nesta tese. A ênfase na Carta aos Hebreus se 

explica pelo fato desse livro bíblico dedicar-se 

exaustivamente a encontrar respostas a esses desafios e, além 

disso, ser o único escrito neotestamentário que explicitamente 

considera todas as expectativas messiânicas referindo-as a 

Jesus. 

Por fim, o termo “hoje” presente no título, não quer 

significar apenas uma atualização do texto bíblico. Com esse 

vocábulo se deseja mostrar o fio condutor da tese em sua 
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totalidade: a preocupação com a época atual. Também se almeja 

destacar um termo central na argumentação do autor de Hb, que 

“Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos” (13,8). 

Com o termo “hoje” (sémeron), tomado do Sl 95,7-11[LXX], Hb 

afirmou a novidade cristã numa continuidade e aperfeiçoamento 

das tradições bíblico-judaicas sobre o messias. Enquanto 

simultaneamente utilizava o mesmo termo como centro da 

exortação a que seus leitores permanecessem fiéis no 

seguimento de Jesus (3,7-11). Com o vocábulo “hoje” esta tese 

quer reafirmar a novidade, explicitada por Hb, com novas 

palavras para que seja compreendida pelo contexto atual. 

A hipótese da tese é que provavelmente o texto de Hb 

retomou uma teologia própria do pensamento messiânico judaico, 

desenvolvida ao longo dos séculos, que unia no mesmo 

personagem, Melquisedeque, os principais elementos das diversas 

expectativas messiânicas. A novidade da reflexão de Hb teria 

sido a identificação do messias, segundo as tradições de 

Melquisedeque, com Jesus de Nazaré, utilizando-se do esquema de 

continuidade e plenificação, com o objetivo de elucidar o 

conceito de messias para evitar distorções e apostasias de seu 

tempo.  

Um retorno às raízes bíblico-judaicas da experiência 

cristã, principalmente através de uma elucidação sobre o 

conceito de “messias”, poderá responder aos desafios da 

cristologia na pós-modernidade. 

O primeiro capítulo não é um Status Quaestionis, mas sim 

uma consideração da mudança de paradigmas que provocou a 

condição pós-moderna da fé cristológica. Para melhor 

compreender o contexto hodierno, partiremos da crise de fé 

provocada pelas críticas advindas da modernidade. Veremos as 

diversas tentativas de resposta da cristologia aos 

questionamentos da filosofia moderna, culminando com a ênfase 

na judaicidade de Jesus e de seus primeiros seguidores. 

Enfatizar o judaísmo de Jesus e das primeiras comunidades 

pode levar a um efeito colateral, devido ao ambiente 

sincrético da pós-modernidade. O retorno ao sagrado, sem um 
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compromisso soteriológico e eclesial, unido a uma 

orientalização do Ocidente3, desemboca numa sedução do judaísmo 

sobre aqueles cristãos que não têm uma reta compreensão do 

termo messias conforme o entenderam as primeiras comunidades 

de seguidores de Jesus. 

Para fazer a distinção entre as concepções de messias 

segundo o judaísmo e o cristianismo, o capítulo dois versará 

sobre as diversas expectativas messiânicas judaicas, com o 

intuito de dar um correto entendimento sobre o conceito de 

messias dentro do judaísmo do Segundo Templo.  

No terceiro capítulo tentaremos perceber se essas 

expectativas messiânicas estariam convergindo para um typos 

messiânico unificador sob o título de Melquisedeque. Neste 

mesmo capítulo, seguindo a linha proposta pelo autor da Carta 

aos Hebreus, que viveu no ambiente plural e de crise da fé 

cristológica no final do século I EC, contexto muito 

semelhante ao da pós-modernidade, desejamos encontrar dados 

teológicos para responder aos desafios de nossa época. 

Com esses subsídios se quer evitar o abandono da fé em 

Jesus pela sedução do judaísmo, e, ao mesmo tempo, ponderar se 

é legítimo o judaísmo messiânico e a restauração das raízes 

judaicas do cristianismo como maturação da fé cristológica. 

Avaliar também se é sustentável uma teologia da substituição 

ou se esta deve ceder lugar a uma teologia da 

complementariedade, como propôs o autor de Hb, para que assim 

não haja uma gentilização do judeu nem uma judaização do 

gentio. 

                     
3 Colin CAMPBELL, “A orientalização do Ocidente: reflexões sobre uma nova 
teodicéia para um novo milênio”, RS 18 (1997) 5-22. Concordamos com 
Campbell de que há várias facetas na orientalização do Ocidente como, por 
exemplo, o neopaganismo, contudo, delimitamos nossa pesquisa apenas para a 
questão do judaísmo e do conceito de messias. 
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CAPÍTULO I 

QUEM É ESTE? 

 

No Novo Testamento, a primeira pergunta cristológica, 

sobre a identidade do messias, foi feita pelos discípulos em 

Mc 4,41 (retomada por Mt 8,27 e Lc 8,25). A expressão “Quem é 

este?” adequadamente intitula a primeira parte do evangelho de 

Marcos (Mc 1,1-8,26) na edição da Bíblia da CNBB. 

 

1 Ponto de partida 

À semelhança do século I EC, com sua diversidade de 

opinião sobre o messias, também a modernidade e a pós-

modernidade difundiram muitas concepções sobre Jesus. Dessa 

forma, a pergunta marcana “Quem é este?” torna-se apropriada 

para dar início a este capítulo sobre a moderna questão da 

identidade do Jesus histórico. 

Que alguns judeus tenham respondido a essa pergunta 

através de uma adesão a Jesus e, mesmo assim, tenham 

conservado suas tradições judaicas, não é algo ignorado. Mas, 

o que antes era fato isolado, agora pode ser constatado como 

fenômeno grandemente proliferado.  

Em 1988, mil pessoas autodenominavam-se judeus messiânicos 

nos Estados Unidos. Em Israel eram três mil congregados em 

vinte e cinco sinagogas messiânicas. Na Grã-Bretanha, cinco 

mil1. Nos últimos vintes anos esses números aumentaram 

consideravelmente. O rápido desenvolvimento do judaísmo  

 

                     
1 Cf. David STERN, Messianic Jewish Manifesto, Jerusalem: Jewish New 
Testament Publications, 1988, p. 179. 
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messiânico fez com que atualmente este movimento já esteja em 

alguns países da antiga União Soviética (Rússia, Ucrânia, 

Moldova, Belarus). Também já se estabeleceu amplamente na 

Europa Ocidental, embora não conte com grande número de 

membros, está na Inglaterra, França, Bélgica e Países Baixos. 

Na América Latina, encontra-se principalmente no Brasil, 

Argentina e México2. 

Que fatores teriam proporcionado o surgimento e 

desenvolvimento do judaísmo messiânico? Os membros desse 

movimento têm clareza sobre o conceito de “messias” conforme o 

entenderam os primeiros seguidores de Jesus após a experiência 

pós-pascal? 

 

1.1 OBJETIVO E MÉTODO 

Este capítulo quer identificar as origens da crise pós-

moderna da identidade cristã e verificar se há necessidade de 

retorno às raízes bíblico-judaicas do cristianismo, como meio 

de elucidação do conceito de “messias”, tendo em vista uma 

compreensão da fé e do seguimento de Jesus na atualidade. 

Partindo da crise de fé - desencadeada pelo impacto da 

modernidade sobre a religião - e das diversas tentativas de 

resposta da cristologia, mostrar-se-á o processo que 

desembocou numa ênfase exagerada à judaicidade de Jesus, 

culminando na sedução do judaísmo sobre o tempo presente, como 

conseqüência da atual crise da identidade cristã, 

especialmente no que se refere ao conceito de “messias”. 

                     
2 Daniel JUSTER - Peter HOCKEN, El Movimiento Judío Mesiánico: una 
Introducción, Jerusalén: Toward Jerusalem Counsil II Publications, 2002, p. 
9. Peter Hocken é bispo católico e acompanha esse Movimento, tem publicado 
muitas obras em parceria com judeus messiânicos. No Brasil, a sinagoga 
messiânica, Har Tzion, de Belo Horizonte, Minas Gerais, já completou dez 
anos. 
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1.2 Observações preliminares 

A dificuldade de se fazer teologia resulta de seu objeto 

que é a revelação divina unida à resposta humana. A teologia 

nasce da perplexidade do ser humano diante do mistério. Man hu 

(Ex 16, 15), perguntam os hebreus, no deserto, diante do pão 

cotidiano enviado pelo Deus providente. Tís ára houtós estin 

(Mc 4,41// Mt 8,27//Lc 8,25), indagam os discípulos depois da 

tempestade acalmada por Jesus. Perguntas do ser humano 

maravilhado diante da revelação do poder e da bondade do Deus 

Criador e Redentor. Como compreender esse deslumbramento? 

O “Deus revelatus” e o “Deus absconditus” são o mesmo. Ou, 

como diria Karl Rahner, “a Trindade econômica é a Trindade 

imanente”3. Por este axioma fundamental, quer-se expressar o 

conteúdo da revelação para a fé cristã que é, ao mesmo tempo, 

cristológica e trinitária4. O Lógos feito carne (Jo 1,14), o 

enviado do Pai, é o Filho eterno. Introduzido na história e, 

ressuscitado, conduz a Igreja por meio do Espírito Santo. O 

Pai de Jesus não é outro senão o Deus Criador e Libertador que 

fez aliança com Israel e o orientou pelo Espírito manifestado 

nos patriarcas, profetas, sacerdotes e sábios. 

O Deus revelado, contudo, permanece sempre escondido, ou 

seja, não se reduz ao mundo criado. Assim, a teologia se 

movimenta entre a palavra e o silêncio de Deus. Esta reflexão, 

própria da teologia, foi recebida com reservas pela 

modernidade. Racionalismo e empirismo modernos, com sua 

pretensão de conhecer a realidade inteira, viam a reflexão 

teológica como uma afronta aos princípios de cientificidade 

positiva, que se impunha naquele momento da história. Em 

resposta, a teologia, por sua vez, fechou-se ao diálogo com a 

modernidade, enclausurando-se num idílio de cristandade. 

                     
3 Cf. Karl RAHNER, “El Dios trino como principio y fundamento trascendente 
de la historia de la salvación”, in Myst Sal II/I, p. 360-449. 
4 Baseamo-nos principalmente em Bruno FORTE, In ascolto dell'Altro: 
Filosofia e rivelazione, Brescia: Morcelliana, 1995. 
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Hoje, ressoa em nossos ouvidos a palavra de 1Pd 3,15: 

“Estai sempre preparados para [dar] resposta (a0pologi/a) ante 

todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós”.  

Isso não significa, porém, que devamos assumir uma atitude 

apologética motivada pela reivindicação da posse da verdade 

absoluta, como foi praticada durante quase dois mil anos. E 

sim, de uma postura lúcida de diálogo com o contexto no qual a 

comunidade cristã está inserida, pois essa foi a atitude dos 

Padres da Igreja. Estes se ocuparam em responder às questões 

de seu tempo, confrontando objeções, procurando alternativas 

no âmbito da linguagem e da experiência vivida por seus 

contemporâneos.  

Foi dessa forma que expressaram a verdade da fé tão antiga 

e, ao mesmo tempo, tão nova (cf. Mt 13,52).  

Assim, a teologia empenha-se em fazer-se obediente à ordem 

daquele que inspirou as Escrituras: “Conduzi-vos com sabedoria 

para com os de fora, aproveitando bem a oportunidade (kairo/j - 

tempo). A vossa palavra seja sempre agradável (e0n xa/riti - na 

graça), temperada com sal, para saberdes como deveis responder 

a cada um” (Cl 4,5-6); “fazendo-o, todavia, com mansidão e 

reverência, com boa consciência” (1Pd 3,16). 

 

2 UMA TORRE EXCELSA NO MEIO DA CIDADE5 

A expressão “os de fora” (e1cw), da Carta aos Colossenses 

(4,5), caracteriza de modo apropriado o mundo moderno, pois 

este se configurou, principalmente, como secular, não sujeito 

à autoridade da Igreja e contraposto a esta. Para a 

modernidade, as afirmações da teologia são qualificadas como 

obscurantismo.  

O Iluminismo trouxe uma idéia monocromática da realidade. 

O real passou a ser entendido apenas como aquilo que poderia 

ser explicado pela razão e pela verificação empírica. Esse  

 

                     
5 Analogia com o texto de Jz 9,51 para representar o fechamento do campo de 
visão e definir o processo de reificação moderna. 
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tipo de concepção dominou o século XIX. Assim, a cosmovisão 

pré-moderna da coexistência de duas realidades — um Reino 

invisível, espiritual, indissolúvel, unido ao mundo tangível — 

tornou-se marginal em muitas pesquisas bíblicas influenciadas 

pelo empirismo. 

Durante os séculos XVIII e XIX, pensava-se que todos os 

“mistérios” desse mundo poderiam, ou, pelo menos 

eventualmente, viriam a ser explicados pela investigação 

científica. Essas suposições provocaram um impacto profundo na 

teologia e nos estudos bíblicos. Se o acesso à verdade era 

determinado pela análise científica, então, muitas afirmações 

dos textos bíblicos tornavam-se irrelevantes, se não absurdas, 

e pertenciam a uma era primitiva quando tudo era aceito como 

autêntico sem o crivo do tribunal da razão. 

O traço fundamental da modernidade é uma “consciência de 

cisão”6, cujos pressupostos foram herdados da lógica formal, 

principalmente a oposição entre o sujeito e o objeto do 

conhecimento. A lógica transcendental ratificou e ampliou essa 

oposição quando afirmou estar no sujeito a transcendência ao 

objeto (ou os fundamentos para a objetivação), uma vez que 

este só existe porque a subjetividade o faz possível. Um 

resumo do processo de desenvolvimento da modernidade ajudará a 

entender o impacto provocado pela crítica moderna sobre a 

teologia.  

O surgimento da imprensa e das universidades está entre as 

principais causas históricas da modernidade porque tornaram 

possível o acesso aos antigos textos dos sábios, os quais, até 

então, tinham sido propriedades da Igreja. Para os leigos, 

havia apenas a pregação oral da Bíblia. Assim, o Renascimento 

                     
6 Cf. Manfredo A. de OLIVEIRA. A Filosofia na Crise da Modernidade, São 
Paulo: Loyola, 1989, p. 163. Para o autor, o surgimento do espírito moderno 
é o aparecimento de um tipo de consciência que denomina de consciência 
diferenciada ou de cisão, cujo traço fundamental é “uma experiência de 
cisão entre o homem e Deus, entre filosofia e teologia, entre fé e ação 
temporal”. 
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(séc. XV e XVI) redescobriu o humanismo greco-latino de 

valorização do ser humano como determinante do conhecimento.  

Outro fator foi a ascensão da burguesia que começou a se 

impor no quadro social. Possuidora de considerável riqueza 

adquirida através do comércio, desejava tornar-se culta e 

criar formas de vida menos rígidas, o que não seria possível 

enquanto a piedade religiosa continuasse a valorizar a vida 

pós-morte, os bens eternos, e a nutrir um profundo desprezo 

pelos prazeres da vida, inclusive pela posse de bens 

materiais. 

O Renascimento foi, então, a primeira fase da 

sistematização do pensamento burguês. Trouxe à tona os valores 

laicos como os prazeres da vida e atribuiu ao indivíduo uma 

honra não herdada, isto é, não derivada da nobreza, mas 

conquistada pela riqueza adquirida posteriormente através do 

comércio7. 

Surgiram, assim, idéias anticlericais e a Igreja foi 

questionada como fonte de poder secular.  Processos judiciais 

foram movidos contra as antigas condenações da Inquisição. E a 

Igreja passou a ser entendida, apenas, como uma instituição 

entre outras.  

A partir desse processo de dessacralização, a religião 

perdeu muito de seu aspecto sobrenatural e passou a ser 

reduzida a um aspecto cultural. Foi entendida como uma criação 

humana, com objetivos ligados à vida terrena e não apenas à 

vida pós-morte. O ser humano criara Deus, e não o contrário. A 

existência humana passou a ser compreendida não somente como 

um estágio para a vida futura. A religião seria apenas 

promotora de valores importantes para a conduta moral. 

Paralelo a essas teorias filosóficas, foi surgindo um 

clima eufórico que desembocou numa confiança ilimitada no  

 

                     
7 Esta abordagem sobre o Renascimento e o processo de dessacralização 
segue, em linhas gerais, o estudo de Alfred von MARTIN, Sociología del 
Renascimiento, Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1946 e de Nicolau 
SEVCENKO, O Renascimento, São Paulo: Atual & Campinas: Unicamp, 1984. 
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poder da ciência. A importância da ciência foi tal que 

ocasionou o chamado processo de reificação moderna, trazendo 

como conseqüência o ateísmo8. Em suma, podemos emprestar as 

palavras de Dostoievski para resumir a modernidade: 

 
uma Torre de Babel que se eleva sem Deus, não para subir 
da terra ao céu, mas para fazer descer o céu até a 
terra9. 
 

Ou ainda o que afirma a Vulgata acerca da Torre de Tebes, 

onde todos se refugiaram fechando após si as portas e galgando 

ao seu topo (cf. Jz 9,51). 

 
 

3 QUEM DIZEM QUE SOU EU?10 

O processo histórico do pensamento moderno tornou 

inevitável um embate entre a “torre” e o “velho edifício”, 

entre a cosmovisão moderna e a cristã. Em fins do século XIX, 

o Modernismo11 intentava fazer reformas radicais na doutrina da 

Igreja com o propósito de adaptá-la ao espírito da época. 

Segundo Alfred Loisy (1857-1940), chegara a hora de 

adequar o cristianismo às necessidades intelectuais, morais e 

sociais dos tempos modernos. A adaptação querida pelos 

modernistas não era de fato superficial, mas pretendia 

alcançar os fundamentos, “golpeando a velha carcaça da Igreja” 

                     
8 Cf. Sérgio P. ROUANET, Mal-Estar da Modernidade, São Paulo: Companhia das 
Letras, 1993. 
9 Fiodor M. DOSTOIÉVSKI, Os Irmãos Karamazovi, São Paulo: Martin Claret, 
2005, p. 33. 
10 Segunda pergunta cristológica, que dá início à segunda parte do evangelho 
de Marcos, foi feita por Jesus quando percebeu que seus discípulos não 
conseguiam situar-se a respeito da identidade do messias devido a várias 
concepções messiânicas da época (cf. Mc 8,27). 
11 O modernismo foi uma maneira de ver e expressar o mundo com o objetivo de 
inserir a modernidade em todos os âmbitos da vida humana. Por modernismo 
teológico se compreende a tentativa de conciliar a fé cristã com alguns 
princípios da filosofia moderna e com certas teorias da crítica histórica 
no final do século XIX e começo do século XX. O modernismo teológico deu 
lugar a uma crise religiosa e foi objeto de importantes atos do magistério 
do Papa Pio X (1903-1914), precisamente a encíclica Pascendi Dominici 
Gregis, que consagrou o uso deste termo ao sistematizar o movimento 
modernista e determinar sua condenação. Cf. René MARLÉ, Au coeur de la 
crise moderniste. Le dossier inédit d’une controverse, Paris: Aubier, 1960. 
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até que “o velho edifício eclesiástico” desmoronasse12, 

proclamava Loisy13. 

Essas afirmações vieram como represália à encíclica 

Pascendi Dominici Gregis do Papa Pio X, publicada em 8 de 

setembro de 1907, cujo intuito era fazer uma síntese das 

heresias fundadas sobre os sistemas filosóficos modernos que 

atacavam a Igreja, a divindade de Cristo, os dogmas, a 

disciplina, a autoridade e o pontificado14. Começava a 

despontar uma tomada de consciência acerca da 

descristianização. A comunidade cristã, em vez de ser o resto 

“erguido como bandeira para os povos” (cf. Is 11,10-11), 

reagia como um gueto. 

Em contrapartida, desde 1880 até 1900, surgiram os 

movimentos de renovação teológica, pastoral, bíblica, 

litúrgica, patrística, tomista e do pensamento social. Faziam-

se necessárias duas coisas: um retorno às fontes da vida 

cristã e uma adaptação às mudanças dos tempos. Pio X assentou 

as bases desse movimento com sua famosa expressão “revertimini 

ad fontes”15. 

Desse duplo movimento de volta às fontes e de adaptação 

aos novos tempos começou, então, o processo para reconstituir 

uma imagem de Jesus que pudesse fazer sentido para a mente 

científica moderna. Um Jesus que, de fato, fosse superior às 

apresentações eclesiásticas feitas durante séculos. Aqui 

estava a chance de salvar das “trevas do pré-criticismo”, pela 

luz da razão pura, a figura mais preeminente de Jesus. 

                     
12 Cf. Alfred LOISY, “Carta al P. Marcel Hébert”, in Alec VIDLER, The 
Modernist Movement in Roman Church: Its origins and outcome, New York: 
Gordon Press 1976, p. 78. 
13 Cf. Alfred LOISY, “Simples Réflexions sur le Decret du Saint Office 
‘Lamentabili Sane Exitu’ et sur l’Encyclique ‘Pascendi Dominici Gregis’”, 
in Il Programma dei Modernisti: Riposta all' Enciclica di Pio X, “Pascendi 
Dominici gregis”, Roma: Fratelli Bocca, 1908. 
14 Bernard M. G. REARDON, Roman Catholic modernism, London: A. & C. Black, 
1970, p. 237-247. 
15 O Papa Pio X foi o primeiro a usar a expressão “revertimini ad fontes” no 
contexto de modernidade. Cf. Yves CONGAR, Chrétiens en dialogue: 
contributions catholiques à l'oecuménisme, Paris: Éditions du Cerf, 1964, 
p. 356ss. 
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Acreditava-se que, sob as diversas capas de tradições 

“lendárias” acerca de Jesus no Novo Testamento, existiriam 

dados que poderiam ser destrinchados para se construir o Jesus 

“real”, quer dizer, sem a mumificação de séculos de mitologia 

e de autoridade doutrinal arraigadas em uma visão inferior, 

essencialmente supersticiosa da realidade. 

Apesar dos protestos de alguns círculos de conservadores, 

adeptos da Teologia Liberal16 continuaram a impulsionar os 

estudos do NT durante o século XIX. Acreditavam que o 

cristianismo pudesse ser purificado por fatos historicamente 

verificáveis sobre Jesus. Por baixo dessa atitude estava 

subjacente a convicção de que a investigação histórico-

científica fosse livre para que uma reconstrução histórica 

pudesse nos oferecer o Jesus real, “de-doctrinised”17. 

 

3.1 Bruta facta?18 

O primeiro passo da pesquisa crítica sobre o Jesus da 

história ainda não estava articulada com uma recusa 

sistemática da herança dogmática cristã. A princípio suas 

pretensões eram apenas recuperar o “núcleo puro” do texto 

bíblico e, especialmente dos evangelhos. Tal alvo foi 

alcançado, de certa forma, pelo movimento das “Vidas de Jesus” 

e pelo liberalismo teológico. Essa primeira etapa da pesquisa 

ficou conhecida, posteriormente, como movimento historicista, 

situado na concepção geral da época de que somente a história 

seria capaz de estabelecer ou explicar a verdade. 

Despojado dos atributos divinos, o homem Jesus seria tão 

carregado de valores humanistas, que teria se tornado um marco  

 

                     
16 A expressão “liberalis theologia” remonta a Johann Salomo Semler (1725-
1791). Semler pretendia, com o uso desta expressão, assinalar o uso do 
método histórico-crítico nas ciências bíblicas. O surgimento da Teologia 
Liberal situa-se no contexto da filosofia alemã e no interesse suscitado 
pelo estudo da Bíblia a partir dos pressupostos de Hegel e Schleiermacher. 
Cf. Colin BROWN, Jesus in European Protestant Thought, Grand Rapids: Baker 
Books, 1985, p.29-55. 
17 Ibidem. 
18 Busca dos fatos puros sem as interpretações da fé. 
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de referência para a consciência moderna. Jesus seria o “gênio 

religioso” no qual as potencialidades do espírito humano 

teriam sido elevadas ao mais alto grau e chegado à apreensão 

de valores nunca antes alcançados e agora entregues à 

civilização de maneira eficiente e definitiva19. 

Mais tarde, Albert Schweitzer (1875 - 1965) dirá que esse 

“Jesus objetivado” emergiu como uma projeção do idealismo 

utópico e humanitário do século XIX. Jesus teria sido recriado 

à imagem daqueles que o buscavam reconstruir20. 

De 1830 a 1850, a escola de Tübingen deu novo impulso à 

pesquisa do Jesus histórico. Um de seus representantes mais 

célebres foi Ferdinand Christian Baur (1792-1860)21. Conforme 

sua teoria, os textos do Novo Testamento, mesmo passando pelo 

crivo da crítica moderna, não retratam a vida de Jesus e sim 

os conflitos vividos pelos primeiros cristãos. Nesse tipo de 

postura, Tendenzkritik, a investigação gira em torno das 

tensões que se dão no seio das primeiras comunidades cristãs.  

Dessa forma, não fazia mais sentido o propósito da teologia 

liberal de encontrar os fatos puros da vida de Jesus. 

Em 1901, surgiu a obra de Wilhelm Wrede (1859-1906), 

quando se considerava o evangelho de Marcos como o mais 

primitivo e o que mais diretamente conduziria ao Jesus da 

história.  Para Wrede, porém, Mc não é nada mais que o produto 

da apologética eclesiástica que o elaborou, com base no tema 

do segredo messiânico, na tentativa de explicar a distância 

entre o Jesus da história, que nunca teve consciência de ser o 

Messias, e o Cristo da fé, proclamado como Senhor Ressuscitado 

pela Igreja22. 

                     
19 Cf. Vitorio FUSCO, “La quête du Jésus historique”, in Daniel MARGUERAT 
et. al. (ed), Jésus de Nazareth: Nouvelles approches d'une énigme, Genève: 
Labor et Fides, 1998, p. 27-30. 
20 Cf. Albert SCHWEITZER, The quest of the historical Jesus, Minneapolis: 
Fortress Press, 2001. 
21 Cf. Peter C. HODGSON, The formation of historical theology: a study of 
Ferdinand Christian Baur, New York: Harper & Row, 1966. 
22 Cf. Wilhelm WREDE, The Messianic secret, Philadelphia, Cambridge: J. 
Clarke, 1971.  
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A posição mais radical foi, certamente, a de Rudolf 

Bultmann (1884–1976)23. Este fixou uma separação fundamental 

entre o Jesus da história e o Cristo da fé. Quem foi Jesus não 

é possível dizer e não se deve querer saber. Para Bultmann, 

somente o Cristo da fé é importante para o crente24. A pregação 

da Páscoa reclama uma adesão, pois o ser humano é chamado a 

responder existencialmente a Cristo presente aqui e agora, 

como Senhor crucificado e ressuscitado. O Jesus da história 

será eternamente incognoscível25 e, em todo caso, não é o 

objeto da fé. É impossível descobrir, por trás dos evangelhos, 

os bruta facta sobre Jesus. 

Interpretando Paulo, Bultmann não quer conhecer “o Cristo 

segundo a carne” (2Cor 5,16). Para ele pouco importa se há 

continuidade ou rompimento entre o Jesus da história e o 

Cristo da fé. Crer no Cristo, presente no evangelho, é a única 

atitude que conta. Para Bultmann a verdade de fé e a verdade 

histórica não andam juntas, exceto alguns fatos como, por 

exemplo, a crucifixão26. 

Em 1906, Albert Schweitzer publicou o livro “A questão do 

Jesus Histórico” com o intuito de avaliar as teorias 

anteriores sobre Jesus. A crítica que fez a seus antecessores 

afirma que estas teorias não são fundadas em evidências 

científicas como se propunham, e sim nas pressuposições 

filosóficas de cada pesquisador27. 

                     
23 Cf. Rudolf BULTMANN, Jésus, Paris: Seuil, 1968. 
24 Ibidem. Bultmann baseia-se na filosofia existencialista para a qual o ser 
humano foi lançado no mundo tendo como única certeza a morte e, por isso, 
sua existência seria sem sentido. Bultmann acredita que o Novo Testamento 
teria o sentido da existência humana, mais precisamente, a cruz salvadora 
de Cristo. Basta saber que Jesus existiu e morreu na cruz, isso seria tudo 
que se pode afirmar dele e nada mais requer a fé cristã. Quem tomar a 
decisão de viver e morrer para Cristo recebe a salvação. Para tal não é 
necessário o conhecimento do Jesus histórico. 
25 Mesmo assim, se poderia conhecer algo de sua mensagem através de um 
processo de demitologização, Cf. Rudolf BULTMANN, Jesus and the Word, New 
York: Scribner 1958, p. 16-17. 
26 Ibidem. 
27 Cf. Albert SCHWEITZER, The quest of the historical Jesus, Minneapolis: 
Fortress Press, 2001. 
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Em contraposição às teorias dos antecessores, a hipótese 

de Schweitzer quer demonstrar que Jesus, após uma experiência 

singular no batismo, teria aflorado a sua consciência 

messiânica. Muitos o seguiram acreditando ser ele o messias, 

mas a morte na cruz os fez concluir que sua pretensa 

messianidade não passava de um engano. O movimento de Jesus 

teria terminado na cruz se não fosse a fé pós-pascal. A 

expansão do movimento de Jesus se deve ao anúncio de sua 

ressurreição. Assim, no pensamento de Schweitzer, a fundação 

da Igreja e o seu crescimento se devem ao kérygma apostólico, 

que dá crédito a tudo que Jesus havia dito acerca de si 

mesmo28. 

Dessa forma, encerra-se a primeira etapa (questão) acerca 

do Jesus histórico. Nova fase desponta com outros 

pressupostos. 

 

3.2 Ipsissima verba?29 

Depois que Bultmann acentuou a importância do kérygma 

proclamado pela Igreja primitiva, em contraposição com a busca 

do Jesus histórico, houve um período aproximadamente até 1950, 

sem grandes e valiosas produções em torno desse tema. Alguns 

estudiosos denominaram essa fase de “no quest”. Além de 

Bultmann, a obra de Wrede desacreditou completamente o 

evangelho de Marcos como sendo aquele que melhor conduziria ao 

Jesus histórico. 

Joachim Jeremias (1900-1979)30 propôs que, em vez de 

tentar reconstruir o Jesus histórico, deveríamos voltar à 

pregação do Nazareno. Toda a pesquisa de Jeremias será marcada 

pela preocupação de, através das mesmas ferramentas da crítica 

histórica, recuperar os ipsissima verba do Jesus histórico,  

 

                     
28 Ibidem. 
29 Busca das palavras ditas por Jesus sem nenhum acréscimo e/ou modificação 
feitos pela igreja. 
30 Cf. Joachim JEREMIAS, Le problème du Jésus historique, Paris: 1968. 
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pois, o anúncio feito por Jesus constituiria a única fonte 

indispensável da proclamação apostólica. 

Depois da suspeita a respeito de Mc, Jeremias quis 

desenvolver uma confiança na “tradição de Jesus”. A pesquisa 

agora tinha por objetivo alcançar as camadas da tradição 

palestina anterior ao NT. Contudo, a tentativa de localizar o 

Jesus da tradição através de seus logia e parábolas tem se 

mostrado problemática, pois não se chegou a um acordo sobre o 

que pode ser considerado como palavra autêntica de Jesus. O 

Nazareno não deixou nenhum registro puro do que disse ou fez 

como indivíduo histórico. 

Nessa fase da pesquisa a perspectiva era outra. O que 

estava em evidência não era mais a história, e sim a teologia 

querigmática, embora os estudiosos continuassem a usar o 

método histórico-crítico como ponto de partida. Tal teologia 

tinha um tom existencialista e era influenciada pelo 

pensamento de Soren Kierkegaard (1813-1855) e, especialmente, 

por Martin Heidegger (1889-1976)31. 

A partir da influência desses pensadores, surgiu a 

tendência de fazer de Jesus um existencialista do século I. 

Sua pregação passou a ser vista como uma versão antiga da 

filosofia de Heidegger. A mensagem escatológica de Jesus sobre 

a vinda do Reino de Deus foi, de modo mais particular, 

interpretada em termos existencialistas. A tensão entre o 

futuro e a necessidade de decidir em favor do Reino que se fez 

próximo era compatível com a tensão própria do existencialismo 

entre a história e a liberdade do ser humano32. 

                     
31 Cf. Karl BARTH, Carta aos Romanos, São Paulo: Novo Século, 1999. 
32 Cf. Norman PERRIN, Rediscovering the Teaching of Jesus, New York: Harper 
and Row, 1967. 
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E foi assim que as perspectivas e os métodos adotados 

pelos discípulos de Bultmann tomaram, em alguns aspectos, um 

rumo diferente da proposta desse exegeta. Um marco importante 

para firmar essa distinção foi a conferência pronunciada por 

Ernst Käsemann (1906-1998) sobre “o problema do Jesus 

histórico”, apresentada em 23 de outubro de 1953 para 

estudantes do pensamento de Bultmann33. 

Ernst Käsemann tomou uma posição aberta contra Joachim 

Jeremias, acusando-o de tornar a fé cristã dependente da 

análise histórica. Jeremias quis oferecer uma imagem autêntica 

de Jesus assegurando possuir critérios e balizas dignos de 

confiança. De acordo com Käsemann, as pretensões de Jeremias 

configuraram-se como mais um ídolo fabricado pelas ideologias 

modernas. Além disso, os resultados da ciência não são capazes 

de suscitar a fé, pois o crente é posto diante da interpelação 

decisiva que lhe vem da pregação, não da pesquisa histórica. 

Com respeito ao pensamento de Bultmann, Käsemann criticou, 

principalmente, a total desconexão entre história e fé e 

enfatizou que a pesquisa deveria procurar o enraizamento de 

Jesus na história, evitando assim, um tipo de docetismo, capaz 

de permitir aos estudiosos a construção de um Cristo conforme 

seus interesses. 

Apesar de ressaltar que o cristão não funda sua fé sobre 

descobertas científicas, Käsemann insiste numa reabilitação da 

história como instância crítica capaz de evitar o 

espiritualismo. A fé cristã significa a configuração da vida 

do crente a uma pessoa, Jesus. Por isso, está ligada a uma 

realidade concreta e, assim, a pesquisa histórica pode lhe ser  

 

                     
33 Cf. Ernst KÄSEMANN, “Le problème du Jésus historique”, in Essais 
exégétiques, Neuchâtel: Delachaux et Niestlé, 1972, p. 145-173. A 
conferência pode ser resumida em três teses principais: 1) sem uma conexão 
entre o Cristo da fé e o Jesus da história, o cristianismo se torna um mito 
a-histórico e o anúncio cristão, uma proclamação docetista. 2) Se a Igreja 
antiga teve tão pouco interesse pela história de Jesus, por que produziu os 
evangelhos, com aquele forte chamado para a história a cada passo? 3) Mesmo 
que os evangelhos fossem apenas produtos da fé pós-pascal, pediriam uma 
credibilidade na identidade entre Jesus terrestre e o Senhor ressuscitado. 
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útil como instância crítica da práxis hodierna. Não se busca o 

passado para justificar dogmas ou práticas, mas para evitar 

que o cristianismo se torne um mito, uma gnose ou uma 

ideologia34. 

Essa mudança de perspectiva, suscitada por Käsemann, fez 

surgir certo número de trabalhos entre 1960 e 1970. O que 

caracterizou a tônica comum a todos foi uma aproximação mais 

modesta ao tema. Toma-se, desde então, a consciência de que é 

impossível reconstruir com precisão a existência de Jesus, 

exceto sua procedência da Galiléia e sua morte na cruz. Quanto 

a situar essas ou aquelas palavras no quadro de sua vida 

terrestre, isso seria definitivamente impossível35. 

O primeiro a publicar um completo estudo histórico sobre 

Jesus segundo essa nova perspectiva foi Günther Bornkamm 

(1905–1990)36. Este foi seguido pelo maior teórico dessa nova 

etapa da pesquisa, James McConkey Robinson (1924-)37. Enquanto 

isso, a posição cética de Bultmann encontrava cada vez menos 

aprovação, como transparece na obra intitulada “O Jesus da 

história e o Cristo do Kérygma”, publicada em 1960, contendo 

ensaios de Oscar Cullmann (1902-1999), Walter Grundmann (1906-

1976), Leonhard Goppelt (1911-1973), Gerhard Delling (1905-

1986) e outros38. 

Até esse estágio da pesquisa, apesar de se considerar a 

importância do Evento Cristo para a fé, Jesus ainda aparece 

como alguém que está desvinculado do contexto judaico de sua 

época. A ênfase na mensagem do Nazareno resultou num Jesus 

individualista, privatizado, divorciado de sua situação 

                     
34 Cf. Pierre GISEL, Vérité et Histoire: la théologie dans la modernité, 
Paris: Beauchesne, 1983, p. 123. 
35 Cf. Etienne TROCME, Jésus de Nazareth vu par les témoins de sa vie, 
Neuchâtel: Delachaux et Niestlé, 1971. 
36 Cf. Günther BORNKAMM, Gesù di Nazaret, Torino: Claudiana, 1977, 2ª. ed. 
37 Cf. James McConkey ROBINSON, A new quest of the historical Jesus and 
other essays, Philadelphia: Fortress Press, 1983. 
38 Cf. a tradução para o inglês: Carl E. BRAATEN & Roy A. HARRISVILLE, The 
historical Jesus and the kerygmatic Christ: essays on the new quest of the 
historical Jesus, New York, Abingdon Press, 1964. 
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social39. Essa posição forçou uma passagem para uma nova etapa 

da pesquisa, a chamada terceira questão. 

 

3.3 Revertimini ad fontes40 

Como foi mostrado anteriormente, os discípulos de Bultmann 

haviam começado uma segunda etapa da pesquisa, rompendo com a 

posição de seu mestre, afirmavam a possibilidade de conhecer a 

mensagem de Jesus e destacavam sua centralidade para a vida e 

para a teologia cristã. Mas, como havia feito Bultmann, os 

adeptos da nova questão confiaram demasiadamente no que 

acreditavam ser os autênticos logia de Jesus. Mesmo fazendo 

uso de ferramentas como a crítica das formas, a segunda etapa 

se agarrou a uma extrema visão apocalíptica. E, de certo modo, 

compreendeu a Escritura de forma semelhante a Wilhelm Wrede 

para o qual o conteúdo do Evangelho equivaleria mais a um 

produto da Igreja Primitiva, sendo inútil a tentativa de 

estabelecer qualquer tipo de verdade histórica nesse campo41. 

Depois disso, desde 1980 até hoje, emergiu uma terceira 

etapa da pesquisa sobre o Jesus Histórico42 que mostra uma 

importante distinção da anterior. Admite que um enfoque 

puramente voltado sobre a mensagem de Jesus o torna 

desencarnado e distorce sua real imagem. Reconhece, pois, que 

os evangelhos relatam o ensino de Jesus como parte integrante 

da estratégia de sua missão, na qual está diretamente 

implicado o mundo social e político da época em que viveu43. 

Esse tipo de reflexão só foi possível por causa de alguns 

fatores históricos. Um deles foi a Teologia Latino-americana  

 

                     
39 Cf. Marcus BORG, Jesus in Contemporary Scholarship, Pennsylvania: Trinity 
Press International, 1994, p. 6. 
40 Volta às fontes que se caracteriza pela pesquisa sobre o ambiente 
histórico-cultural em torno ao século I EC. 
41 Cf. Cf. Wilhelm WREDE, The Messianic secret, op. cit. 
42 Cf. Stephen NEILL, The Interpretation of the New Testament: 1861-1986, 
Oxford - New York: Oxford University Press, 1988, p.379-403.  
43 Cf. Marcus BORG, op. cit., p.12 
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da Libertação44, que teve um importante papel para a recente 

sensibilidade dos estudiosos em relação a algumas dimensões do 

contexto do NT antes esquecidas. O método da Teologia da 

Libertação recebeu apoio decisivo de alguns biblistas do 

Primeiro Mundo. Estes passam também a utilizar a contribuição 

da sociologia, da antropologia e de outras ciências em suas 

pesquisas bíblicas e teológicas. A questão sobre o Jesus 

histórico tornou-se interdisciplinar, recebendo um impulso 

adicional vindo de novas descobertas arqueológicas que 

desvendam o contexto mundial do século I EC45. 

A terceira questão traz um diferencial em relação às 

anteriores. Se nas duas primeiras etapas os pesquisadores 

acreditavam que os resultados científicos levavam à profissão 

de fé, na terceira etapa, parte-se da fé para uma investigação 

científica. A procura do Jesus histórico, nessa fase, ocupa-se 

mais em encontrar os critérios de ponderação da práxis cristã 

e não as bases científicas que levem à fé46.  

Próprio da terceira questão também é a tendência de não 

trabalhar dentro dos limites do Cânon do NT, mas sim de 

analisar documentos extrabíblicos surgidos ao redor do 

primeiro século EC. 

Outro fator que influenciou o surgimento dessa terceira 

etapa foi o desenvolvimento do pluralismo religioso e cultural 

na atualidade. Várias Faculdades seculares interessaram-se 

pela cultura religiosa e muitos estudiosos do NT passaram a 

ensinar fora do ambiente eclesial e depararam-se com novas 

questões formuladas por alunos seculares que tinham outras 

visões sobre as experiências religiosas da humanidade47. 

Por fim, soma-se a tudo isso um novo tipo de visão da 

realidade. Uma mudança de paradigmas alterou as perspectivas 

dos estudiosos que não partem mais do Jesus histórico 

                     
44 Cf. Daniel HARRINGTON, “Second Testament Exegesis and the Social 
Sciences: a bibliography”, BTB 18 (1988)77-85. 
45 Cf. Marcus BORG, op.cit., p. 10 e 19. 
46 Cf. Gerd THEISSEN e Annette MERZ, O Jesus Histórico, op. cit. 
47 Cf. Cf. Marcus BORG, op.cit.,  p.6. 



 36 

previamente suposto como arauto de um eschaton apocalíptico 

futuro, como era próprio do paradigma existencialista48. 

Mas, como qualquer movimento genuinamente intelectual, a 

terceira etapa da pesquisa sobre o Jesus histórico está longe 

de ser monolítica. Incorpora um grande número de opiniões, mas 

a tendência dominante parece ser a de reconstruir um Jesus 

histórico como um mestre de sabedoria não-apocalíptico49 — 

contrário ao que pensavam Johannes Weiss (1863-1914) e 

Schweitzer, naquele que foi o paradigma dominante para se 

compreender Jesus durante a maior parte do século XX.  

O recente desenvolvimento da pesquisa histórico-crítica 

comprometeu a hipótese de Schweitzer50. O Jesus apocalíptico 

foi minado pelos recentes estudos sobre o Evangelho de Tomé e 

a Fonte Q, os quais identificam a mais antiga tradição sobre 

Jesus com os ditos aforísticos sapienciais. 

Muitos estudiosos conjeturam que há três camadas na fonte 

Q, representando diferentes estágios no desenvolvimento da 

comunidade cristã palestina. A primeira camada seria a mais 

próxima do Jesus histórico e consistiria de ensinamentos 

sapienciais. A falta de logia apocalípticas nessa camada levou 

os estudiosos a desafiarem a visão apocalíptica que se tinha 

de Jesus51.  

A imagem de um Jesus apocalíptico já estava sendo 

progressivamente mudada pelos pesquisadores pós-bultmaniannos, 

tais como Philipp Vielhauer (1914-1977), Hans Conzelmann (1915 

- 1989) e Ernst Käsemann. Seus estudos, geralmente, 

enfatizavam o presente, o aqui e o agora da natureza do Reino 

de Deus na proclamação de Jesus52. Além do mais, os estudos de 

                     
48 Cf. Ibidem, p. 59-73. 
49 Cf. Stephen J. PATTERSON, “The End of Apocalypse: Rethinking the 
Eschatological Jesus”, Theology Today 52 (1995) 31-42.  
50 Cf. Ibidem, p. 35-41. 
51 Cf. John S. KLOPPENBORG, The Formation of Q: Trajectories in Ancient 
Wisdom Collections, Philadelphia: Fortress Press, 1987. 
52 Cf. Ibidem, p.39. 
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Amos Niven Wilder (1895-1993)53 sobre as parábolas de Jesus 

sublinham também uma nova compreensão da atuação de Deus que 

irrompe no presente, em vez de num momento futuro 

indeterminável. 

Essa mudança de perspectiva só foi possível porque as 

novas pesquisas foram auxiliadas por critérios sociopolíticos, 

antropológicos e tipológicos de reconstrução histórica e não 

pela crítica das formas. Agora se enfatiza Jesus enquanto 

judeu e a necessidade de compreendê-lo no contexto do judaísmo 

do primeiro século. Por causa disso, a atenção focaliza o 

mundo sócio-cultural da Palestina do século I. 

 

4 A SEDUÇÃO DO JUDAÍSMO NA CONTEMPORANEIDADE54 

Admite-se que uma visão negativa sobre os judeus e o 

judaísmo dificulta uma correta compreensão sobre Jesus. Mas a 

ênfase que a terceira questão deu à judaicidade de Jesus, 

unida ao impacto da crítica moderna à religião, está 

provocando um efeito pendular. Isto é, se antes havia uma 

disjunção entre Jesus e o judaísmo, agora se pretende uma 

separação radical entre Jesus e a Igreja. Afirma-se que 

comunidade cristã é muito posterior aos primeiros séculos da 

Era Comum e em nada está referida às intenções do Jesus 

histórico quando escolheu seus seguidores.  

A concepção de que o termo “cristão” está relacionado 

apenas aos gentios55 seguidores de Jesus e de que judeus 

                     
53 Cf. Amos N. WILDER, Eschatology and Ethics in the Teaching of Jesus, Nova 
York - London: Harper & brothers, 1939. 
54 Este tópico segue, em linhas gerais, as recentes publicações sobre o 
Judaísmo Messiânico nas seguintes obras: Elliot N. DORFF, This is my 
beloved, this is my friend: a rabbinic letter on intimate relations, New 
York: Rabbinical Assembly, 1996. Raymond Robert FISCHER, The children of 
God: Messianic Jews and gentile Christians nourished by common Jewish 
roots, Tiberias (Israel): Olim Publications, 2000. John FIELDSEND, 
Messianic Jews: challenging church and synagogue, Tunbridge Wells: MARC, 
1993. Linda ALEXANDER, The unpromised land: the struggle of Messianic Jews, 
Baltimore: Lederer Messianic Publications, 1994. David FRIEDMAN, They loved 
the Torah: what Yeshua's first followers really thought about the Law, 
Baltimore: Lederer Books, 2001. 
55 Enquanto o Evangelho foi proclamado apenas aos judeus (At 11, 19) os 
seguidores de Jesus não foram chamados de cristãos, isto só aconteceu 
quando o anúncio foi dirigido aos gentios (At 11,20.26). 
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reunidos em sinagogas messiânicas (Tg 2,2; Hb 10,25) 

constituíam as primeiras comunidades de seguidores, é 

defendida atualmente pelo Judaísmo Messiânico estrito.  

No sentido exato, o Judaísmo Messiânico é mais um entre os 

diversos ramos do judaísmo atual56. É formado por judeus que 

observam a Torah e aceitam Jesus como Filho de Deus; acreditam 

na expiação dos pecados pelo sacrifício perpétuo realizado por 

Jesus através de sua vida, morte e ressurreição; e praticam o 

batismo por imersão como Rito de Iniciação.  

Insistem na necessidade de se congregar em sinagogas e não 

em igrejas pertencentes às diversas denominações cristãs 

atuais, embora geralmente aceitem em suas sinagogas membros 

gentios sem exigência de circuncisão. Fundamentam essa posição 

doutrinária em 1Cor 7,18.20: “Foi alguém chamado, estando 

circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado, 

estando incircunciso? Não se faça circuncidar. Cada um 

permaneça no estado em que foi chamado”. Assim, entendem que 

os judeus crentes em Jesus se congreguem numa qehilah e 

denominem-se de judeus messiânicos e não cristãos. 

Mas, além de atualmente haver um grande número de judeus 

messiânicos, outro fator deve chamar nossa atenção. O destaque 

dado à judaicidade de Jesus, pela terceira questão do Jesus 

histórico, unido à supervalorização de culturas antigas e a um 

renovado conservadorismo, enquanto efeitos pendulares de nossa 

época em reação ao período histórico precedente, trouxe como 

conseqüência um fenômeno cunhado de “superjudeu”57. 

Trata-se de gentios que se identificam como judeus, mesmo 

não tendo nenhuma ascendência judaica. Praticam a circuncisão 

 

                     
56 Os demais ramos são: o Ortodoxo, o Conservador (Masorti), o Reformista 
(conhecido também como Progressista ou Liberal), o Reconstrucionista, Neo-
hassídico (Caraíta), o Humanista (não exige crença em Deus) e o Ultra-
liberal. 
57 Cf. Alfred J. KOLATCH, The second Jewish book of why, Nova York: J. David 
Publishers, 1985. 
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embora muitas vezes não a distingam de uma postectomia 

totalmente secular. Também observam rigorosamente o Sábado, as 

Festas Judaicas, a Halakhah e as regras alimentares do 

kashrut. Além disso, esperam a reconstrução do Templo de 

Jerusalém e a volta dos sacrifícios de animais. A ordenação de 

seus rabinos não é reconhecida por nenhum ramo do judaísmo, 

pois, além de não terem a formação necessária, também não 

participaram do ritual adequado. 

O superjudeu geralmente veio de movimentos pentecostais 

tanto da Igreja Católica quanto de outras denominações 

cristãs. Suas reuniões sabáticas são fortemente marcadas pela 

manifestação dos carismas do Espírito Santo. Autodenominam-se 

de judeus messiânicos ortodoxos e dizem acreditar em Yeshua' 

(Jesus) como messias, mas não como Filho de Deus. Fundamentam 

sua suposta judaicidade no argumento de que sendo Jesus judeu, 

cada membro do seu Corpo (assembléia) também é judeu. 

Para o Judaísmo Messiânico estrito58, os superjudeus são 

falsos judeus que põem em perigo a judaicidade do movimento de 

restauração das raízes judaicas da igreja e do desenvolvimento 

da terceira etapa da pesquisa sobre o Jesus histórico. 

A proliferação dos superjudeus se deu pela Europa, Estados 

Unidos e chegou ao Brasil, constituindo-se um desafio para a 

fé cristológica, exigindo uma fundamentação teológica do que 

significa crer em Jesus, o Messias. 

 

5 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

Este primeiro capítulo delineou a mudança de paradigmas e 

a etapa atual da pesquisa a respeito do Jesus histórico, bem 

como a relevância desse tema para a época hodierna. Sobretudo, 

procurou demonstrar o impacto da modernidade sobre a fé 

cristológica e as diversas tentativas de respostas da exegese 

                     
58 O termo “estrito” refere-se ao judaísmo messiânico cujos membros são 
judeus. O termo “amplo” refere-se a qualquer seita cujos membros se dizem 
judeus. 
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bíblica às questões levantadas pela crítica filosófica 

moderna. 

Foram apresentadas, em linhas gerais, as três fases 

principais da pesquisa sobre o Jesus histórico. A primeira 

enfatizava os eventos e tinha como objetivo descobrir os atos 

concretos realizados por Jesus. A segunda realçava o valor das 

palavras e procurava certificar-se sobre os verdadeiros logia 

de Jesus. E, a fase atual que se caracteriza por um retorno ao 

contexto geral da Palestina, desde o período 

intertestamentário até o final do primeiro século da EC.  

Foi demonstrado que a crítica moderna à Igreja persiste na 

pós-modernidade e que as pretensões de responder-lhe podem 

tornar-se infrutíferas se o “Evento Cristo” (Jesus histórico e 

seus primeiros seguidores) for compreendido de forma 

desvinculada de seu tempo e de sua situação cultural, 

religiosa e histórica. Uma resposta adequada e sincera 

necessita levar em conta tanto as rupturas quanto as 

dependências da hermenêutica cristã em relação à literatura 

judaica.  

Atualmente, procuram-se as tradições de Jesus porque o ser 

humano é tradição. Os cristãos não crêem num mito, nem em 

proposições e nem em resultados científicos. A profissão de fé 

cristã é fundada numa pessoa concreta, histórica. Quem é essa 

pessoa, então? 

O superjudeu afirma que acredita na messianidade de Jesus. 

Mas, qual o significado do termo messias? No período histórico 

do intertestamento e por volta do primeiro século da era 

comum, esse termo não parece ter sido tão claro e seu 

significado não foi definido com unanimidade. 
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6 QUESTÕES ABERTAS 

O retorno ao ambiente histórico no qual surgiu a fé em 

Jesus como messias torna-se imprescindível para se compreender 

o específico cristão quando se afirma que Jesus é o Cristo. 

A espera pelo messias foi algo difundido ou isolado no 

judaísmo palestino anterior ao século I EC? O que era mais 

importante, um messias ou um mundo (era) de paz? A partir de 

qual fator se pode encontrar o gérmen das expectativas por um 

redentor político-religioso? 
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CAPÍTULO II 

QUE PENSAIS DO MESSIAS? 

 

“Que pensais vós do Cristo? De quem é filho?” (Mt 22,42). 

No contexto do século I EC, esse versículo deixava entrever as 

diversas expectativas por um messias cognominado “filho” de um 

dos personagens da história de Israel. 

 

1 PONTO DE PARTIDA 

O enfoque mateano à pergunta de Jesus, sobre a opinião dos 

discípulos a respeito dele, resulta da diversidade de 

expectativas messiânicas disseminadas em várias seitas 

judaicas no século I EC. 

 

1.1 Objetivo e método 

O objetivo deste segundo capítulo é estudar o surgimento e 

desenvolvimento das expectativas messiânicas, desde a época do 

segundo Templo até o século I EC, recorrendo às principais 

fontes judaicas1 que tratam desse tema. Inicialmente, destacar-

se-á a importância da era messiânica no pensamento judaico. 

Posteriormente, analisar-se-á a gênese da doutrina sobre o 

messias enquanto figura pessoal, para finalmente, considerar 

as diversas expectativas messiânicas. 

                     
1 Os textos do Tb utilizados neste trabalho são considerados como tradições 
da época do intertestamento, apesar de sua fixação por escrito ser muito 
mais recente. A antiguidade dessas tradições messiânicas no Tb é atestada 
por textos bíblicos, como é o caso do messias sofredor, presentes no 
Deutero-Isaías e em Zacarias.  
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1.2 Observações Preliminares 

A palavra hebraica mashiach possui ampla significação.  

Pode denotar “ungido”, indicando o sacerdote, o profeta, o rei 

ou qualquer pessoa escolhida por Deus para realizar uma 

missão, até mesmo Ciro, rei persa (cf. Is 45,1), ou o rei de 

Tiro (poeticamente chamado de querubim, cf. Ez 28,14). 

Até que ponto a espera por algum tipo de messias foi um 

fenômeno difundido ou relativamente isolado no judaísmo 

palestino pós-exílico até o século I EC? 

Segundo John Joseph Collins, a escassez de textos 

messiânicos pertencentes ao período inicial do Segundo Templo 

reflete a ausência de crenças no messias. Mas, o mesmo 

estudioso reconhece que as informações acerca desse período 

(500-200 AEC) são esparsas2. Então, como e quando teria sido a 

gênese do conceito de messias?  

 

2 OLAM HABBA3 

As doutrinas acerca do messias, em sua origem, enfocavam 

mais uma época, olam habba, que uma pessoa4. A crença numa era 

messiânica surgiu com o intuito de manter a fé dos judeus 

perante uma situação de crise, quando a revelação da bondade e 

do poder de Deus parecia estar obscurecida pelos 

acontecimentos do período pós-exílico. Para manter a 

fidelidade do povo em tempos difíceis, os hagiógrafos 

recorreram principalmente ao gênero literário apocalíptico e 

ao destaque no Deus Criador e vencedor do mal. 

                     
2 Cf. John Joseph COLLINS, The Scepter and the Star: The Messiahs of the 
Dead Sea Scrolls and Other Ancient Literature, Toronto: Doubleday, 1995, 
p.33. 
3 Esta expressão terá o seu significado explicado ao longo deste tópico. 
Não estamos considerando aqui o Midrash tanaíta Seder Olam Rabbah, mas o 
tema olam habba nas Escrituras e na hermenêutica judaica em geral. Vários 
comentadores da literatura tanaíta defendem que Seder Olam Rabbah tenha 
sido escrito por volta do ano 160 EC, outros defendem que possa pertencer a 
uma época mais recente. 
4 Cf. Donizete SCARDELAI, Movimentos messiânicos no tempo de Jesus: Jesus e 
outros messias, São Paulo: Paulus, 1998, p. 21. 
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Um recurso amplamente usado foi a narrativa de teofanias 

que tinham por objetivo mostrar como o mundo criado é, ao 

mesmo tempo, “um outro” em relação ao Criador e totalmente 

dependente dele pela força criativa que o regenera a cada 

instante. Assim, o mundo criado esconde e revela seu Criador. 

Com o intento de expressar essa tensão escondimento-

revelação, a Escritura usa o termo hebraico olam. Esse 

vocábulo geralmente é traduzido por “tempo duradouro”, passado 

ou futuro. Também é sinônimo de “eterno”, como é o caso de El 

olam (Deus eterno), em Gn 21,33. Mas, provavelmente, o termo 

olam seja derivado de alam, que quer dizer “esconder”, e, 

dessa forma, remeta ao que está escondido no futuro ou num 

passado distante5, uma latência. A LXX, muitas vezes, traduz 

olam por aion, que tem o mesmo alcance de significado. Assim 

como o termo latino sæcŭlum. 

Apesar do cognato ugarítico ‘LM significar eternidade, o 

termo hebraico — como também o grego e o latino — não contém, 

primordialmente essa acepção. Isso é mostrado pelo fato de 

que, na Escritura, esse vocábulo se refira a acontecimentos do 

passado ou a condições que apontam para um ponto definido no 

futuro. Portanto, o mais oportuno é traduzi-lo, simplesmente, 

por “mundo”. Por isso, os escritos judaicos pós-bíblicos se 

referem ao mundo presente como olam hazzeh (este mundo) e ao 

mundo vindouro como olam habba. 

A palavra hebraica habba é particípio qal de bô, verbo 

que, na maioria das vezes, tem os significados cotidianos de 

ir, chegar, entrar em uma casa ou, idiomaticamente, “morrer” 

(ir para junto dos pais). Teologicamente6, quatro aspectos do 

verbo bô podem ser identificados.  

                     
5 Cf. Norman H. SNAITH, “Time in the Old Testament”, in F. F. BRUCE (ed), 
Promise and Fulfillment, Edinburgh: Clark, 1963, p. 175-186. 
6 Seguimos o estudo de G. R. Driver, “Hebrew Notes” VT 1 (1951) 241-250. 
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Em primeiro lugar, esse verbo refere-se à vinda de YHWH ao 

encontro de seu povo7. A noção que YHWH vem para salvar é 

afirmada em Os 6,3 e no Sl 118. A vinda de Deus para salvar é 

considerada, essencialmente, como uma intervenção, quase 

sempre, iminente. YHWH virá de repente ao seu Templo, como um 

fogo refinador (Ml 3,1-2).  

Em segundo lugar, bô encontra-se associado ao tema da 

promessa-realização. Josué assegura ao povo que todas as 

promessas de Deus “sobrevirão” (bô), tornar-se-ão realidade, 

serão cumpridas (Js 23,14)8.  

Em terceiro lugar, bô é usado em relação ao messias que 

fará a redenção nacional, como é o caso de Gn 49,10. Ezequiel 

e Zacarias desenvolvem essa temática anunciando “aquele que há 

de vir” (Ez 21,32[TM]; Zc 9,9ss). 

Finalmente, bô refere-se a quem entra no santuário para 

orar e fazer oferenda (Dt 12,5; 31,11; 2Sm 7,18; Is 30,29; Jr 

7,2.10; Sl 5,8[TM]; 42,3[TM]), sendo utilizado também em 

relação àquele que vem ao encontro do profeta para consultar a 

Deus (cf. 1Rs 14,3.5; 2Rs 4,42; Ez 14,4.7). 

Dessa forma, entende-se que olam hazzeh (este mundo) é 

tanto a casa para onde YHWH vem, quanto um lugar no qual o 

divino está escondido. Por isso as teofanias, ao mesmo tempo, 

revelam e escondem Deus. A teofania afirma que houve uma 

                     
7 Vem ao Monte Sinai (Ex 19,9; 20,20), vem para lutar (Dt 33,2-5; Hab 3,3), 
e virá a todo lugar onde a memória de seu nome for celebrada (Ex 20,24). 
YHWH vem lutar por Israel ao longo de toda a sua história (Is 30,27) e 
assegura que, no futuro, virá para dar a vitória universal sobre o mal (Sl 
96,13; 98,9) e, por fim, virá morar em Jerusalém (Zc 2,10 [H 14]). 
8 E com esse verbo — seja enfocando ameaças ou não — a Escritura quer 
mostrar o domínio de YHWH sobre a história (Js 23,15; 2Rs 19,25; Is 31,2). 
Por isso, freqüentemente, as proclamações proféticas usam bô no hiphil 
causativo, para assinalar que YHWH rege a história (Ex 11,l; 1Rs 21,29; 
passim). Uma expressão característica que se refere ao futuro, mas não 
necessariamente aos dias finais da história mundial, é “dias hão de vir” 
(particípio de bô). Embora empregada por Amós (Am 8,11; 9,13) e Isaías (Is 
27,6; 39,6), é Jeremias quem mais freqüentemente a usa como expressão 
introdutória, algumas vezes anunciando um julgamento (por exemplo, Jr 9,26 
[H 24]; 19,6; 48,12; 49,2), mas, também, para anunciar salvação (Jr 16,14), 
inclusive o estabelecimento da Nova Aliança (Jr 31,31) e o aparecimento de 
um messias real (Jr 23,5). 
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revelação, mas foram vistos apenas fenômenos naturais e não o 

próprio Deus. 

Entretanto, o escondimento de Deus em olam hazzeh não 

durará para sempre. Então, impunha-se a cada judeu a tarefa de 

transformar e elevar o olam hazzeh, revelando o divino nele 

oculto, tornando-o um lugar apropriado para Deus habitar, uma 

casa para YHWH. E quando “este mundo” estiver pronto, ou seja, 

na plenitude dos tempos, irromperá o olam habba, o mundo 

vindouro, no qual o ser humano buscará o conhecimento de Deus, 

tendo essa tarefa como principal ocupação9. 

 

2.1 Teshuvah10 

Servindo-se da teologia da criação, os sábios judeus 

indagaram-se a respeito do objetivo originário de Deus e sobre 

a relação desse propósito com olam habba. Encontraram no refrão 

do Hino da Criação, um elã que se tornou marco orientador de 

sua reflexão: “E disse Elohim... haja... e assim houve... e 

Elohim viu que era bom (ki-tôv)... dia...”. Por esse refrão, 

Israel manifesta sua fé no Deus Criador, no poder da Palavra e 

na beneficência da criação (wehinneh-tôv, Gn 1,31). 

Comparando a afirmação de Gn 1 — “e viu Deus que... era 

benéfico” — com o mundo atual, nota-se que o propósito de Deus 

não se cumpriu de fato. A afirmação de Gn 1 denuncia que em 

olam hazzeh há uma contradição. Para Israel, essa contradição 

é mostrada, principalmente, por meio da escassez (fome), das 

enfermidades e da morte. 

                     
9 Segundo Os 4,1, no mundo atual não há verdade (emeth), misericórdia 
(chesed) e nem conhecimento de Deus (daath). Afirmam os sábios que no mundo 
vindouro “os justos sentados com a coroa na cabeça se deleitarão com o 
esplendor da Shekinah, como diz o escrito: Eles verão a Deus, comerão e 
beberão (Ex 22,11)” (Ber 17a). Ou seja, o conhecimento de Deus é a coroa do 
justo. Tal conhecimento não será possível enquanto o mundo atual não for 
corrigido e manifeste a intenção originária do Criador. 
10 Teshuvah significa retorno ou arrependimento. De modo geral, seguiremos 
Moshe Chaim LUZZATTO (1707-1747), Derekh Adonai (The way of God), Jerusalem 
- Nova York: Feldheim Publishers, 1997. 
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Portanto, a esperança de Israel é que essa contradição 

seja superada em olam habba quando não haverá fome, nem sede, 

nem lágrimas e a morte será tragada (Is 25,8; 49,10). A fé de 

Israel espera que, no mundo vindouro, o ser humano usufrua 

plenamente dos frutos de seu trabalho, que haja harmonia na 

natureza e vida longa e digna para todos. 

Outro texto, também do Gênesis, embora de outra tradição, 

mostra um importante aspecto do objetivo originário do 

Criador: 

Quando ouviram a voz de YHWH Elohim, que andava no 
jardim ao cair do dia, esconderam-se da presença de YHWH 
Elohim, o homem e sua mulher, por entre as árvores do 
jardim. E YHWH Elohim chamou o ser humano e lhe 
perguntou: Onde estás? (Gn 3,8-9). 

 

Deus deseja aproximar-se da criação. Contudo, devido à 

nudez e ao medo causado pela transgressão do mitswah (Gn 3,10-

11), a reação do casal humano é o escondimento longe da 

presença de YHWH Elohim. 

Esse texto alerta sobre a inviabilidade atual do propósito 

divino de habitar com a criação, pois, pela transgressão do 

mitswah, o casal humano se esconde de Deus. E, como o ser 

humano é o responsável pela criação, então, esta, em sua 

totalidade, se esconde de Deus. Por isso, para a fé de Israel 

a manifestação do divino na criação só será possível quando o 

ser humano parar de se esconder de Deus, quando a humanidade 

se arrepender e ouvir a voz, daquele que a interpela: “Onde 

estás?” (Gn 3,8). É pela escuta (shema) que o ser humano se 

arrependerá. 

Muito mais que uma revolta contra Deus, a transgressão do 

mitswah é um aviltamento da natureza do ser humano. O chamado 

de Deus procura reconduzir a humanidade — e, com esta, a 

criação inteira — à sua própria dignidade. Assim, o  
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arrependimento11 é Teshuvah, a criação retornando à sua 

verdadeira natureza. 

Quando cada ser humano se arrepender, então, manifestar-

se-á toda a beneficência da criação. E, quanto mais se retarda 

o arrependimento do ser humano, mais demora a manifestação do 

divino na criação. Assim sendo, a plena manifestação da 

criação em sua beneficência depende da decisão do ser humano. 

O olam habba não significa apenas a vinda (retorno) de Deus, 

mas é também o retorno do ser humano para Deus. É o Teshuvah 

do Criador (Is 52,8) e da criatura.  

 

2.2 Tequm12 

A transgressão do mitswah, por parte daquele que tinha 

como missão cuidar do jardim, tornou este mundo incompatível 

com o propósito do Criador. Mesmo assim, Deus ainda se mantém 

presente, como a semente escondida na terra, assim é a 

presença do divino na criação. Por isso, Israel crê numa 

jornada13 de Deus para restabelecer o seu propósito. 

Para mostrar essa iniciativa de Deus, a Torah afirma que 

YHWH ordenou a construção da tenda do encontro, um tabernáculo 

(mishkan) onde pudesse “habitar (shakan) no meio deles” (Ex 

25,8). 

O objetivo da tenda do encontro, ohel môed, está assim 

expresso: 

                     
11 “O Rabbi Eleazar dizia: ‘arrependei-vos um dia antes da vossa morte’. Os 
seus discípulos perguntaram-lhe: ‘quem pode saber quando morrerá?’ O Rabbi 
Eleazar respondeu-lhe: ‘Por isso mesmo, todo homem deveria se arrepender 
hoje mesmo, porque pode morrer amanhã. De onde resulta que passará toda a 
sua vida em arrependimento’” (Mid Teh 90, 16). 
12 Tequm significa restauração. Seguimos em geral Isaiah TISHBY, The wisdom 
of the Zohar: an anthology of texts, Oxford - Nova York: Oxford University 
Press, 1989, 3v. 
13 Cf. Abraham Joshua HESCHEL, Deus em busca do Homem, São Paulo: ARX, 2006. 
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Ali eu me encontrarei com os filhos de Israel, e [o 
tabernáculo] será santificado por minha glória. 
Santificarei a tenda do encontro e o altar, assim como 
santificarei Aarão e seus filhos, para que me sirvam 
como sacerdotes. Habitarei no meio dos filhos de Israel 
e serei o seu Deus (Ex 29, 43-45). 

 

A fé de Israel afirma que, enquanto não acontece uma 

habitação para Deus na criação, a presença divina se dá no 

santuário. Deus habita na criação através de Israel, 

permanecendo no meio dele por intermédio da Shekinah (morada) 

de Deus, presente no santuário14. 

A shekinah habitava o santuário, centro da vida e da 

identidade religiosa do povo de Deus. Era uma presença que 

animava Israel como o sopro divino animava Adão. No texto de 

Ex 25,8, Deus manifesta o desejo de “habitar”, de permanecer 

entre os filhos de Israel. Portanto, shekinah não é apenas um 

termo indicativo de uma simples presença e sim de uma 

intimidade mútua que reflete o caráter de aliança 

(matrimônio), simbolizada por aron habberit 15. 

Tal como em Gn 3,8, a face de Deus era manifestada através 

da “voz”, da mesma forma, no santuário, essa presença é 

representada pela Arca da Aliança. E, para retomar aquele 

propósito expresso em Gn 3,8, afirma-se que havia dois 

querubins sobre a Arca (Ex 25,18) — clara alusão aos querubins 

que guardavam a árvore da vida. 

Segundo as narrativas bíblicas, o Templo de Jerusalém foi 

construído em substituição à Tenda que os acompanhou no 

deserto, onde no Santo dos Santos (devir) habitava a presença 

de YHWH. Dessa forma, teria sido cumprida a promessa divina 

                     
14 O Targum Onqelos traduziu Ex 25,8 assim: “E eles farão diante de mim um 
santuário e eu farei minha shekinah morar entre eles”. A partir daí, o 
termo shekinah passou a ser usado para significar a presença de Deus. 
15 Arca da Aliança. Atualmente, o lugar onde os rolos da Torah são guardados 
é chamado de arôn haqqodesh (Arca Sagrada). 
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feita ao rei Davi de que o nome (shem) de YHWH habitaria para 

sempre no Templo (1Rs 9,3)16. 

Em 586, porém, Nebuzaradan, em nome do rei da Babilônia, 

“queimou a Casa de YHWH” (2Rs 25,9), símbolo e instrumento da 

proximidade de Deus com a criação e da intimidade entre YHWH e 

seu povo. O livro das Lamentações enfoca esse episódio de 

forma bem sugestiva: “Devastou sua Tenda como se fosse um 

jardim; destruiu o [lugar] do encontro” (Lm 2,6). 

A partir desse evento, a restauração (tequm) do Lugar do 

Encontro é uma missão da qual o judeu não pode se omitir. E 

diante de tal acontecimento, Deus também não pode ficar 

impassível. A destruição do Santuário cobra uma ação divina. É 

neste sentido que deve ser entendido o trecho de Am 9,11-12: 

 
“Naquele dia, levantarei a Tenda caída de Davi, 
repararei suas brechas, levantarei suas ruínas e a 
reconstruirei como fora nos dias da antigüidade (kimê 

olam), para que a possuam o remanescente de ~wda e todas 
as nações sobre as quais é proclamado o meu nome, 
oráculo de YHWH, que faz isto”17. 

 
 
Segundo o profeta Ageu, o Templo restaurado ultrapassaria 

aquele que foi o Segundo Templo; apontaria para algo mais 

excelente, não feito por mãos humanas, mas construído pelo 

próprio Criador (Ag 2,7-9). 

Enquanto o santuário caído não é restaurado, o encontro 

com YHWH se dá na casa da assembléia, a Bêt ha Keneset (gr. 

synagogé). E assim como a voz personificada de YHWH andava 

pelo jardim (Gn 3,8), da mesma forma a Torah, palavra escrita 

e proclamada, torna-se o instrumento e símbolo do encontro. 

A respeito da função da sinagoga, o Rabbi Chanina ben 

Teradion afirmou: 

                     
16 Apesar de o Templo ser considerado lugar da eterna morada de YHWH (1Rs 
8,13), a Escritura corrige essa afirmação mostrando que os céus são o 
verdadeiro lugar de sua habitação (1Rs 8,49). 
17 A expressão kimê olam torna-se ambígua, remete tanto à antiguidade quanto 
ao futuro. A LXX e At 15,17-18 lêem Adam em vez de Edom, que é mais lógico. 
Haverá um remanescente de Adam, dos gentios, que também possuirá a Tenda. 
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Se duas pessoas sentam-se juntas e não há nenhuma 
palavra da Torah entre elas, é uma sessão de 
escarnecedores... Mas se duas pessoas sentam-se juntas e 
há palavras da Torah entre elas, a Divina Presença 
repousa entre elas... (Abo 3,2). 

 

A Torah é um santuário em miniatura na sinagoga, conforme 

afirma Ezequiel: “Serei para eles um pequeno santuário, por um 

pouco de tempo, nas terras aonde cheguem” (Ez 11,16)18. 

Para os judeus de Qumran, a associação entre a Torah e o 

Templo/Santuário é tal que o Documento de Damasco interpreta a 

tenda caída de Am 9,11 como sendo os livros da Torah (CD-A 

VII, 14s). 

E, se outrora o candelabro simbolizava a presença de Deus 

no santuário, agora a lâmpada ner tamid significa que, em 

torno da Torah, realiza-se o encontro da assembléia com Deus. 

Por isso, depois da liturgia sinagogal, ao reconduzir a Torah 

para a Arca Sagrada (aron haqqodesh), entoa-se uma milenar 

oração chamada ets hachayyim (árvore da vida): 

É a árvore da vida para os que nela se apegam, e os que 
nela se apóiam são bem-aventurados. Os seus caminhos são 
caminhos agradáveis e todas as suas veredas são de paz. 
Faze-nos voltar a Ti, Eterno, e voltaremos, renova os 
nossos dias como nos dias antigos19. 

 
Nesta oração, a Torah é chamada de árvore da vida (Pr 3, 

17-18) e pede-se a restauração dos tempos antigos (kimê olam) 

como em Am 9,11. Entende-se que a Torah é o instrumento de 

Deus para o restabelecimento da ordem inicial do jardim. O 

mundo que há de vir, o mundo que deveria ser (olam habba) é 

restauração (tequm) e retorno (Teshuvah). 

 

                     
18 Contra a teoria de que a sinagoga teria se desenvolvido em oposição ao 
Templo cf. Francis SCHMIDT, La Pensée du Temple de Jérusalem a Qoumrân: 
Identité et lien social dans le Judaïsme Ancíen, Paris: Seuil, 2003, p.242-
243: “Longe de se desenvolver em oposição ao Templo, desde antes de 70 a 
instituição sinagogal é portadora do pensamento do Templo... é um dos 
principais vetores da extensão do Templo a toda a sociedade judaica... a 
instituição sinagogal aparece como uma manifestação da irradiação — no 
sentido mais forte do termo — do santuário”. 
19 Jairo FRIDLIN, Sidur Completo: com tradução e transliteração. São Paulo: 
SÊFER, 1987, p. 369. 
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2.3 Tsedaqah20 

Não é possível a restauração nem o retorno sem a escuta da 

voz de Deus que busca um encontro com a humanidade no jardim. 

Por isso, o shema, enquanto principal credo de Israel, 

focalizado na unicidade de Deus, começa com um apelo: 

 
Ouve, ó Israel, YHWH é nosso Deus, YHWH é um. Portanto, 
amarás YHWH, teu Deus, com todo o teu coração, com toda 
a tua alma e com toda a tua força (Dt 6,4-5). 

 

Comumente, pensa-se que esse mitswah se refira apenas ao 

relacionamento da humanidade com Deus e que as relações entre 

humanos sejam regidas por outro preceito. No entanto, meod 

(força) significa o poder aquisitivo, o dinheiro, as posses, a 

abundância, a totalidade dos bens e que deve ser colocada a 

serviço de todos. O termo meod supõe a tsedaqah, que pode 

também ser traduzida por “fazer esmola”21. Compartilhar os bens 

é fazer justiça, ou seja, ajustar-se ao que YHWH espera do 

humano. 

Então, ouvir a Deus é, ao mesmo tempo, acreditar em sua 

unicidade e fazer justiça. Esta afirmação fundamenta-se no 

texto de Gn 1,26 e indica que há, na humanidade, um componente 

transcendente, fonte de sua infinitude, que é a “imagem e 

semelhança de Deus”. O respeito a qualquer ser humano 

significa o reconhecimento desse componente transcendente e do 

elemento divino presente de maneira privilegiada na 

humanidade. 

O Talmud destaca um ensinamento a esse respeito. Os 

discípulos de Rabbi Eliezer lhe pedem: “Rabbi, ensina-nos os 

caminhos da vida para que possamos ter porção no olam habba”. 

Responde o Rabbi: “Sejam cautelosos com a honra de seus  

 

                     
20 Justiça, ou seja, ajustar-se ao projeto de Deus. 
21 Cf. Jacir de F. FARIA, “A releitura do Shemá Israel nos Evangelhos e Atos 
dos Apóstolos”, RIBLA 40 (2001) 52-65. 



 53 

amigos...” (Ber 28b)22. A construção do olam habba depende da 

compreensão dessa orientação. 

 O termo hebraico em questão é rea, que significa “amigo”, 

“companheiro”, “outra pessoa”23. Lv 19,18 rege: “Amarás o teu 

rea como a ti mesmo. [Eu sou] YHWH”. Rabbi Akiva (50–135 EC) 

ensina que este é o grande princípio da Torah (Ber. R. 24,7). 

Devido ao seu grandioso significado, é crucial que tal 

afirmação seja entendida corretamente24. 

Quem é rea?25 Estaria este termo limitado apenas ao 

cidadão, ao conterrâneo, a alguém da mesma categoria ou 

profissão, a um judeu observante, ou teria um sentido 

universal incluindo todo ser humano? 

A chave da interpretação pode estar nas palavras finais da 

ordem “EU SOU”. YHWH é o criador e o libertador. Os dois 

eventos bíblicos, criação e libertação, destacam a ação 

exclusiva de Deus. São os fundamentos da fé judaica. Todo o 

sistema de bênçãos, orações, festas e rituais está alicerçado 

na fé em Deus criador e na memória do Êxodo do Egito.  

Esses dois eventos servem como fundamento das relações 

interpessoais e da ética. Se YHWH é o criador, então todos os 

seres humanos são irmãos. E como YHWH é libertador, não há 

nenhuma justificativa para qualquer tipo de escravidão. Por  

 

                     
22 Segundo os comentários de Adin Steinsaltz ad loc, trata-se de Rabbi 
Eliezer Ben Hircanos, geração de Yavné, discípulo de Rabbi Yochanan Ben 
Zakai. Estima que viveu mais ou menos entre 40 e 120 EC, ou seja, era 
contemporâneo do texto de Lc 10,25-29. 
23 De todos os termos para falar do “próximo”, este é o que mais aparece nas 
Escrituras Hebraicas, presente 187 vezes. É usado para significar amigo, 
vizinho, conhecido ou sócio, podendo, então, ser usado para relacionamentos 
íntimos ou ocasionais. 
24 É preciso ter claro que Dt 6,4-5 não se refere apenas a Deus bem como Lv 
19,18 não está relacionado apenas ao “próximo”. 
25 Em vez de rea, às vezes usa-se o termo qarôb, que significa próximo. 
Basicamente, a raiz QRB indica estar ou entrar na mais íntima proximidade. 
Esse shoresh aparece 455 vezes nas Escrituras, sendo 279 vezes como verbo. 
É uma raiz semítica muito comum (como o termo acádio qarabu). Há muitos 
usos gerais, não técnicos de qarôb, para expressar qualquer aproximação ou 
intimidade (Gn 37,18). Mas o seu significado essencial emerge nos casos em 
que "próximo" torna-se tema principal, como em Ex 32,29 e também em Nm 9,6 

ou, até mesmo, em Lv 10,4 e Ex 36,2. Por isso, a Peshitta traz byrq onde as 
Escrituras Cristãs usam o termo grego plhsi/on. 
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isso a lei do sábado serve para defender o valor de cada 

criatura (Ex 20, 10-11) e o significado da libertação (Dt 

5,14-15). Amar o próximo é um preceito que abre espaço para 

uma ética mais universalista e, então, a teologia de Israel é 

convocada a aceitar também os gentios como herdeiros da olam 

habba26. 

Assim, o respeito a um membro da raça humana é a condição 

para a participação no olam habba. O dever de respeitar a 

dignidade de qualquer ser humano está arraigado no elemento 

divino que este encarna. E esse elemento é a dimensão mais 

elevada do humano que é a imagem e semelhança de Deus. 

Portanto, é pelo reconhecimento do ser humano como encarnação 

da imagem e semelhança de Deus que se participa ativamente da 

construção do mundo que deveria ser, um mundo corrigido27, olam 

habba. 

É por isso que Rabbi Eliezer, no texto de Ber 28b, 

ensinava que a honra (respeito) do “próximo” deve ser tão 

querida quanto a própria participação no olam habba. 

O desrespeito à dignidade humana reflete uma deficiência 

na criação por meio do não-reconhecimento da imagem e 

semelhança de Deus presente naquele que é o responsável pelo 

jardim. O “outro”, o “não-eu”, o “diferente” de mim deve ser 

respeitado porque ali está presente um elemento divino.  

 

                     
26 “Todo o Israel tem uma parte no mundo vindouro, como é dito: ‘Todos os do 
teu povo serão íntegros, eles herdarão a terra para sempre’ (Is 60, 21)” 
(San 10,1). "Rabbi Eliezer declarou, ‘Nenhum gentio terá uma parte no Mundo 
Vindouro; como foi dito, os malvados serão lançados no inferno, e todas as 
nações que esquecem de Deus (Sl 9, 17) – o termo “malvados” se refere 
aqueles dentre Israel’. Rabbi Yoshua disse, ‘Se o verso tivesse declarado, 
‘os malvados serão lançados no inferno, e todas as nações’ e tivesse parado 
aí, eu deveria concordar com você. Mas como o texto acrescenta os que 
esquecem de Deus, então deve haver homens íntegros entre as nações que 
terão uma parte no Mundo Vindouro’” (Tos San 13, 2). 
27  “Rabbi Yoseph, filho de Rabbi Yoshua ben Levi, estava doente e entrou em 
um estado de coma. Quando se recuperou, o pai perguntou-lhe, ‘O que você 
viu?’ Ele respondeu, ‘Eu vi um mundo que é o contrário deste aqui; os que 
aqui estão em cima, lá estavam embaixo, e vice-versa’. Ele disse, ‘Meu 
filho, você viu um mundo corrigido’” (Pes 50a). 
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Desrespeitar o “outro” é fazer dele minha própria imagem ou 

uma extensão de mim, e não uma imagem e semelhança de Deus. 

 

2.4 Conclusão do tópico 

Inicialmente, esperava-se uma época messiânica e não um 

messias. Os principais elementos da doutrina de olam habba são: 

retorno da criação inteira, através da conversão do ser 

humano, à relação com Deus; a restauração da intimidade 

inicial entre Deus e o ser humano, representada pelos laços de 

aliança e simbolizada pelo Santuário e pela Torah enquanto 

lugares de encontro entre a humanidade e Deus; a relação entre 

os seres humanos com base na justiça e no respeito à dignidade 

considerados como a condição necessária para o surgimento do 

mundo vindouro no qual todos serão redimidos e não mais haverá 

iniqüidade. 

 

3 MASKILIM E CHASSIDIM28 

Foi só no final do judaísmo do Segundo Templo, a partir de 

novas interpretações bíblicas, que tomou forma a doutrina 

sobre uma figura messiânica salvadora. 

Richard A. Horsley29 fez uma análise sociológica de 

escritos bíblicos tardios e da literatura apócrifa judaica e 

chegou à conclusão de que é possível encontrar nesse período 

da história o gérmen das expectativas messiânicas orientadas 

para um redentor nacional. Baseando-se numa teoria sociológica 

do conflito opressor-oprimido, Horsley defende a tese de que 

escribas judeus produziram ideologias centralizadas numa  

 

                     
28 Maskilim deriva de “sakal”, que significa prudente, circunspecto, 
entendido. Citados em Daniel 11,33: “Os sábios entre o povo ensinarão a 
muitos; todavia, cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo 
roubo, por algum tempo”. Chassidim traduz-se por piedosos (cf. Sl 149,1.5). 
Assim, os maskilim estão mais relacionados com a produção literária, 
enquanto que por Chassidim compreende-se os que se dedicam totalmente à 
observância da Torah, embora 1Mc 7,12-13 reconheça escribas entre eles. 
29 Cf. Richard A. HORSLEY, “Grupos judeus palestinos e seus messias na 
tardia época do segundo templo”, Concilium 245 (1993) 24, cf tb. p. 25-41. 
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figura nacional salvadora para motivar a luta pela libertação 

nacional. 

Ainda segundo Horsley, o berço do surgimento dessas 

ideologias teria sua base no domínio persa sobre os judeus por 

quase 200 anos. Revogando a política de deportação, os persas 

permitiram aos povos exilados a reconstrução dos costumes, da 

religião, dos templos e das cidades30. Assim, o regime imperial 

da Pérsia teria favorecido o reavivamento e a consolidação das 

tradições dos povos subjugados. 

Mas, desde o exílio babilônico, a dinastia davídica estava 

extinta e, com o retorno para a terra de Israel, o templo 

tornou-se o centro da autoridade civil e religiosa, pois os 

Sumos Sacerdotes passaram a exercer também o poder político, 

como representantes locais do rei da Pérsia. 

Naquele contexto a atividade dos escribas tornou-se muito 

importante, pois estes foram os responsáveis pela organização 

do povo em torno da Torah, que fora sancionada como lei 

imperial para os judeus. 

Deste modo, os chefes do estado-templo judaico e seus 
funcionários escribas produziram a Torah como a 
“constituição” e as “leis” do estado-templo... Em outras 
palavras, assim como os governantes de outras antigas 
sociedades tradicionais do Oriente Próximo, os sumos 
sacerdotes judeus governavam seus súditos com a 
assistência dos funcionários escribas31.  

 

Enquanto durou o império persa, houve pouca coerção 

política e cultural sobre os judeus e estes tiveram permissão 

para viver segundo suas tradições religiosas, culturais e 

legais, sob a tutela do regime imperial. A atividade principal 

dos escribas era a interpretação da Torah com vistas à sua 

aplicação na vida cotidiana. Isso significa que agiam como 

mediadores entre os governantes (sumos sacerdotes) e o povo. 

                     
30 Cf. Richard A. HORSLEY – John S. Hanson, Bandits, prophets and messiahs: 
popular movements in the time of Jesus, Minneapolis: Winston Press, 1985, 
p. 8-9. 
31 Richard A. HORSLEY, Grupos judeus palestinos, op. cit., p. 26. 
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Pela mediação dos escribas, foi possível controlar algumas 

tensões populares (Eclo 38,24 — 39,5) provocadas pela rejeição 

ao domínio estrangeiro e ao pagamento de altos tributos 

exigidos pelo império persa32. 

Durante a dominação helenística, a elite sacerdotal 

manteve-se na mesma situação privilegiada e, além disso, 

outros fatores entraram em ação. Houve um distanciamento da 

herança religiosa e cultural dos antepassados e padrões 

helenísticos gerais substituíam progressivamente o ethos da 

Torah. Acrescentou-se a isso um avanço na adesão por parte dos 

judeus à proposta civilizatória helenística (2Mac 4,7-20). 

Várias póleis foram fundadas na terra de Israel. Isto 

significava que a população nativa não tinha direito de 

cidadania. Somente as pessoas de origem grega eram cidadãs. Os 

judeus em geral tinham certos direitos econômicos, mas não 

possuíam direitos políticos33. 

Além disso, o sumo sacerdote Jasão encampou uma reforma 

cultural e, com a construção de um gynasium e de um ephebion, 

Jerusalém foi transformada numa pólis helenística (2Mac 4,9-

12). Os sacerdotes, antes considerados como verdadeiros 

mediadores entre Deus e o povo e defensores tradicionais da 

Torah, coligaram-se com os dominadores estrangeiros (2Mac 

4,14-15). 

A Torah foi relativizada, não era mais considerada a lei 

suprema para os judeus. E, não sendo mais regidos oficialmente 

pela Torah, os assuntos religiosos dos judeus, bem como 

julgamentos e decisões sobre qualquer assunto, tornaram-se da 

competência do conselho governamental formado pela corporação 

aristocrática dos cidadãos34. 

 

                     
32 Cf. Ibidem. 
33 Cf. Richard A. HORSLEY – John S. Hanson, Bandits, op. cit., p. 14. 
34 Cf. Ibidem, p. 12-14. 
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3.1 Resistir e lutar sob o estandarte de Deus35 

Quando Antíoco Epífanes decretou a proibição do culto no 

templo e a queima dos rolos da Torah, propagando o helenismo 

através da coerção36, os maskilim, não mais vinculados ao 

sistema do Templo — e em continuação com os profetas antigos — 

empreenderam a tarefa de manter a fé do povo. Por isso, 

segundo Horsley37 é compreensível que naqueles tempos difíceis 

tenha surgido uma literatura de resistência produzida por 

grupos de maskilim. 

O objetivo dessa literatura configurou-se como uma 

tentativa de resposta a questões cruciais: por que os judeus 

estavam sendo perseguidos e martirizados por causa de sua 

fidelidade à Torah? Por que Deus mantinha-se em silêncio 

diante deste fato? (cf. Sl 44)38.  

O veículo principal da propagação dessa resposta e, ao 

mesmo tempo, da ideologia de resistência ao helenismo foi o 

apocalipsismo. Houve um surto desse tipo de literatura, tendo 

por objetivo revelar (apocalypsis) o plano de Deus para 

libertar o povo e dar-lhe motivação para a resistência na 

perseguição. Segundo Horsley, são daquele período histórico a 

Assunção de Moisés, 1En 85-90, 1En 92-105 e Dn39.  

Motivados pela literatura dos maskilim, os chassidim e os 

macabeus ofereceram oposição ao dominador estrangeiro40, 

convencidos de serem instrumentos da ğihad, a guerra de Deus. 

E assim, os judeus se engajaram na resistência contra a 

perseguição religiosa e cultural, seja pelo martírio, seja 

pela guerra. 

 

                     
35 YHWH nissi (cf. Ex 17, 13-16). Sob a bandeira da ajuda de Deus os 
Macabeus, depois os zelotes e sicários, retomaram as antigas tradições 
tribais da guerra santa (ğihad), lutando na terra como se luta no céu. O 
lema dos Macabeus era boetheías Theou (ajuda de Deus, cf. 2Mac 8,23). 
36 Cf. Richard A. HORSLEY – John S. Hanson, Bandits, op. cit., p. 16. 
37 Cf. Ibidem, p. 18. 
38 Cf. Ibidem, p. 16-17. 
39 Cf. Ibidem, p. 17. 
40 Cf. Ibidem, p. 19. 
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3.2 Rompimento: no deserto preparai o caminho41 

Os chassidim exerceram grande liderança na rebelião42 

(1Mac 2,42; 2Mac 14,6). E podem ter sido influenciados pela 

história do Israel tribal, segundo a qual os levitas tinham 

forte conotação guerreira. Acreditava-se que, por causa do 

zelo extremado dos levitas pelo seu Deus, estes teriam 

recebido o direito ao exercício da liturgia e do ensino da 

Torah (Ex 32, 25-28; Dt 33,8-10). Portanto, os macabeus não 

foram os instigadores, nem os únicos líderes da rebelião hoje 

conhecida como macabaica.  

Para os chassidim, no entanto, a guerra macabaica não teve 

final feliz, porque após a vitória Simão Macabeu realizou uma 

assembléia nacional que o proclamou sumo sacerdote, comandante 

militar e chefe político43. Este pertencia a uma família 

sacerdotal não sadoquita e, por isso, não poderia assumir o 

sumo sacerdócio. A aristocracia sacerdotal sadoquita, para não 

perder completamente o poder, uniu-se aos asmoneus e ficou 

conhecida como facção dos saduceus.  

A situação se agravou com Alexandre Janeu (104-76), a quem 

foi acrescentado também o título de rei, dando origem a uma 

nova dinastia, a dos asmoneus. Os chassidim, decepcionados com 

esses acontecimentos, retiraram-se para o deserto e, 

provavelmente, formaram a comunidade de Qumran44. 

Os qumranitas davam muita ênfase à santidade, mas não pela 

prática do culto, e sim através da purificação da vida. Por 

isso viviam no deserto desviando-se de qualquer proximidade  

                     
41 Citação de Is 40,3: Voz que clama: no deserto preparai o caminho. A voz 
não está no deserto como leu o evangelho de Mc 1,3. 
42 Cf. John J. COLLINS, The Apocalyptic Vision of the Book of Daniel, 
Missoula: Scholars Press for Harvard Semitic Museum, 1977, p. 201-205. 
43 Cf. Richard A. HORSLEY – John S. Hanson, Bandits, op. cit., p. 22. 
44 Cf. Ibidem, p. 23. A literatura macabaica menciona a fuga de chassidim 
para o deserto: “Muitos que buscavam a justiça e o direito, desceram para o 
deserto e aí se estabeleceram, eles, seus filhos, suas mulheres e seus 
rebanhos. Agravou-se o sofrimento deles” (1Mc 2,29-30). Cf. também: 
“separar-se-ão do meio da residência dos homens da iniqüidade para caminhar 
para o deserto para abrir ali o caminho d’Aquele. Como está escrito: ‘No 
deserto, preparai o caminho de..., endireitar na estepe uma via para nosso 
Deus’” (1QS VIII, 13-14). 
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com o culto corrupto exercido em Jerusalém. Desenvolveram uma 

teologia que espiritualizava — elevava ao nível simbólico — as 

instituições judaicas (cf. CD-A XI,21). Acreditavam que a 

volta ao deserto os faria retornar às raízes profundas e 

originárias da fé, quando o povo ainda não havia se deixado 

corromper e dependia totalmente da condução de Deus (cf. 1QS 

VIII, 13-14). 

Também defendiam que a oblação dos lábios e a perfeição da 

conduta seriam atitudes equiparadas ao sacrifício de suave 

odor e à oferenda voluntária (cf. 1QS IX, 3-6). Essa postura 

já tinha sido assumida pelo Bem Sirac, segundo o qual a 

prática da Torah é por si mesmo um culto mais perfeito que a 

multiplicação de sacrifícios sem a observância da Torah (Eclo 

35,1-9). 

Além disso, denunciaram enfaticamente que o “sacerdote 

ímpio” (hakohen harasha, cf.1QpHab VIII,8-17)45 era o maior 

oponente do Mestre de Justiça. Em alguns textos de Qumran o 

“sacerdote ímpio” pode ser entendido como uma pessoa ou como a 

totalidade do sacerdócio de Jerusalém (1QpHab IX,4-7). Por 

isso, os qumranitas esperam um sacerdócio purificado, num 

templo restabelecido (cf. Ez 40,46; 44,15; CD-A III, 21— 

IV,9)46.  

 

3.3 Engajamento: de Jerusalém jorre a Torah47 

Outros chassidim, hoje conhecidos como fariseus, em vez de 

se retirarem para o deserto, decidiram permanecer na cidade 

para continuar o trabalho dos escribas anteriores, com o 

                     
45 Cf. Helmut KOESTER. “‘Outside the Camp’: Hebrews 13.9-14” in HTR, 55 
(1963), p. 300-302. Talvez a afirmação “hakohen hârâsha seja um trocadilho 
para “hakohen hârosh” (Sumo Sacerdote), pois a sonoridade é semelhante. 
46 Em Ez 44,10-16 parece haver uma condenação dos sacerdotes levitas 
excluindo-se os filhos de Sadôq. 
47 Citação livre de Is 2,3. 
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intuito de garantir que a Torah fosse mais efetivamente 

cumprida e orientasse todos os âmbitos da vida de cada judeu48. 

O termo “fariseus” é, geralmente, associado a perushim e 

traduzido por “separados”49. Porém, o mais provável é que o 

grego pharisaios (e o latim pharisaeus) tenha sido usado para 

transliterar o vocábulo aramaico pharsi, “persa” (como em Ne 

12,22)50, que significa “puro”. Assim seus contemporâneos os 

teriam nomeado de uma maneira que refletia o seu modo de 

viver. 

Mas estes chassidim chamavam a si mesmos de chaverim 

(companheiros) e se agrupavam em sociedades denominadas de 

chavurot, porque estavam vinculados por forte união (rbx)51. Sua 

atividade comunal principal era a ceia. E isto explica a 

ênfase deles em leis relativas aos alimentos puros e à limpeza 

de vasilhas (cf. Mc 7,3-4). 

Os fariseus estabeleceram para si aqueles mesmos 

procedimentos de preparação e consumo dos alimentos que eram 

usados pelos sacerdotes durante o serviço no Templo. Por meio 

da kaashruth tinham o propósito de remover completamente a 

cultura helenística da mesa, fazendo do alimento kaasher 

(correto, adequado) uma chave de preservação de sua identidade 

cultural e religiosa (cf. Ant Jud XIII,I,3ss; XIII,V,9ss ). 

Foi através da não-violência que o farisaísmo surgiu como 

movimento de reforma da fé judaica, com um programa 

sistemático para configurar a totalidade da vida às 

Escrituras. 

                     
48 Cf. Richard A. HORSLEY, Archaeology, History and Society in Galilee: The 
Social Context of Jesus and the Rabbis, Valley Forge: Trinity Press, 1998, 
p. 182ss 
49 Costuma-se derivar “perushim” do aramaico vrp, “separar”. Esse verbo 
aparece no targum de Pr 19,27. 
50 Ou paresaya ou ainda paresaah, como em Dn 6,29, todas as três grafias 
relativas à “Paras”, Pérsia, pura. Isto explicaria melhor seu engajamento e 
não a separação. Quem se separou foram os chassidim de Qumran. 
51 Cf. Ekkehard W. STEGEMANN & Wolfgang STEGEMANN, História social do 
protocristianismo: os primórdios no judaísmo e as comunidades de Cristo no 
mundo mediterrâneo, São Paulo: Paulus, 2004, p. 180. 
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Os fariseus eram partidários de idéias modernas para sua 

época, em relação à ética e ao culto e, em outros aspectos, 

eram rígidos observantes da Escritura bem como da tradição 

oral em contraposição às inovações helenistas inseridas desde 

o tempo de Jasão52. 

A tradição oral se constituía como acúmulo de 

interpretações e normas com as quais explicavam e praticavam a 

Torah, de tal modo que a observância da lei mosaica, em sua 

totalidade, fosse possível. Por isso, reivindicavam para a 

tradição uma autoridade igual à da Escritura e consideravam-na 

aplicável a todo o Israel. Cada Israelita seria responsável 

por levar o jugo da Lei de Deus53. 

A fé farisaica incluía o Adam qadmon (Homem Arquétipo), o 

messias, a ressurreição, a revelação e a intervenção divina no 

mundo. Também combinavam a fé na providência divina com o 

livre arbítrio54. 

 

3.4 Conclusão do tópico 

Contextos históricos diferentes proporcionaram desafios à 

religião judaica, que resistiu na fidelidade à Torah, motivada 

pelo esforço dos sábios judeus, principais responsáveis pelo 

surgimento de novas teologias a partir de uma leitura dos 

sinais dos tempos. 

A literatura produzida pelos maskilim e chassidim 

introduziu novos temas que influenciaram as gerações 

subseqüentes, tanto de judeus quanto de cristãos. 

                     
52 Cf. Matthieu COLLIN y Pierre LENHARDT, Evangelio y tradición de Israel, 
Estella: Verbo Divino, 1991, p. 8-10. 
53 Cf. Richard A. HORSLEY, “The Pharisees and Jesus in Galilee and Q”, in 
Alan J. AVERY-PECK (ed.), When Judaism and Christianity Began. Essays in 
Memory of Anthony J. Saldarini, Leiden:  Brill Academic Publishers, 2004, 
117-145. 
54 Ibidem. 
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4 YEMÔT HAMASHIACH55 

A literatura apocalíptica se configurou por uma tríplice 

mensagem fundamental acerca do governo de Deus sobre a 

história afirmando que YHWH: 

- vingará os mártires 

- julgará os governantes opressores 

- restaurará o povo para uma nova soberania, o Reino de 

Deus56. 

Assim, a partir do conceito de realeza de YHWH compreende-

se a figura redentora identificada posteriormente como o 

messias. Tal conceito parece ter sido herdado do ambiente 

mesopotâmico, como também o foi a etimologia do termo 

mashiach, ungido, conforme veremos a seguir. 

De fato, a festa de Rosh há-Shanah57, tal como era 

celebrada no antigo Israel, já apresentava um fundo cultural 

com características comuns aos mitos e ritos mesopotâmicos. Um 

dos aspectos principais desse horizonte comum é a entronização 

da divindade como rei do mundo após sua vitória sobre os 

inimigos, tanto as forças do cháos/thehom, quanto os povos 

hostis. A vitória significaria a renovação da criação e da 

eleição/aliança com o povo escolhido (cf. Sl 110). 

Com efeito, a Mesopotâmia, por sua posição geográfica, 

estava sujeita a inundações dos rios e a invasões de povos 

hostis. Por isso, seus habitantes temiam que, a qualquer 

momento, as forças do caos/mal conseguissem se impor. Assim,  

 

                     
55 Nos dias do messias. 
56 Cf. Richard A. HORSLEY, Grupos judeus palestinos, op. cit., p. 31. Embora 
Horsley não mencione, essa tríplice mensagem relaciona-se com a tríplice 
função do Lugal: chefe militar, rei/juiz e sacerdote. Sobre o Lugal veremos 
mais adiante. 
57 Anne-Catherine AVRIL et Dominique de La MASIONNEUVE, Les fête jueves, 
Paris: Cerf, 1993, p.92-114. 
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anualmente, os mesopotâmicos realizavam um culto com a 

finalidade de salvaguardar a vida na terra58. 

Dessa forma, os povos da Mesopotâmia compreendiam a si 

mesmos como vitalmente dependentes do deus da cidade, ao qual 

obedeciam. Esse deus os mantinha vivos por meio do serviço do 

culto. E para que pudesse haver essa relação entre o povo e o 

deus da cidade, a divindade escolhia um mediador, o Lugal 

(grande homem), adotando-o como filho e favorecendo-o com dons 

especiais59.  

Mas o Lugal era apenas um ser humano, jamais considerado 

uma divindade. Sua função era a de realizar a mediação entre o 

deus da cidade e o povo, exercendo, o serviço do culto, a 

defesa da cidade e o governo da cidade (tríplice função), 

juntamente com os demais anciãos do conselho. Contudo, em 

último caso, quem governava e lutava pelo povo, era a própria 

divindade, através desse escolhido60. 

Essa figura semita do Lugal teria sido adotada pela 

teologia de Israel para explicar a ação de YHWH no mundo por 

meio do seu escolhido. Esse mediador torna-se o ungido de YHWH 

para atuar em seu nome. Esse pode ser um profeta, um sacerdote 

ou um chefe do povo (o “juiz” e posteriormente o rei). Através 

do escolhido YHWH mantém as forças do mal sob controle61. 

Para a figura do ungido, a teologia de Israel tomou 

emprestado da Mesopotâmia não apenas o conceito de mediador 

entre o povo e a divindade, mas também a forma de nomeá-lo. 

Com efeito, o termo mais usado para designar essa figura é 

mashiach, um derivado do aramaico meshach, “óleo de oliva”. 

Meshach aparece em Esd 6,9 e 7,22. O seu cognato hebraico 

é shemen zayith62. Contudo, a Escritura usa apenas a fórmula  

 

                     
58 Cf. Sigmund MOWINCKEL, El que ha de Venir. Mesianismo y Mesías, Madrid: 
Fax, 1975 p. 26-30. 
59 Ibidem, p. 36-45. O termo sumério LUGAL é composto pelo substantivo LU 
"homem" e o adjetivo GAL "grande". 
60 Ibidem. 
61 Ibidem. 
62 Posteriormente passou a identificar o óleo próprio para a unção. 



 65 

abreviada shemen, que é, sem dúvida, a palavra mais usada para 

“óleo” nos textos canônicos. Um termo hebraico sinônimo de 

shemen é yitzhar encontrado em Zc 4,14; Nm 18,12 e Dt 18,4. 

Mas, é do aramaico meshach que deriva a terminologia mashach 

(cf. Is 21,5), mimshach (cf. Ez 28,14) e mashiach (2Sm 1,14 

pass), termos que em língua vernácula significam “ungir” ou 

“ungido”. 

Então, o vocábulo atual “messias” vem do aramaico 

mashiach, que quer dizer ungido com meshach (óleo), designando 

o escolhido para representar o povo diante da divindade e 

para, em nome do deus local, exercer o sacerdócio, o governo 

ou a batalha em favor do povo.  

É necessário, porém, fazermos uma distinção para a correta 

compreensão sobre o termo em estudo: 

- ungido de YHWH: o termo mashiach como adjetivo63 é uma 

abreviatura dessa expressão, com a função de predicativo do 

sujeito, por exemplo: “Davi [é] ungido de YHWH”, “Davi 

ungido”, “Davi é seu (meu) ungido”.  

- o ungido: com a função de substantivo. O termo mashiach 

com essa função sintática aparece pela primeira vez na 

literatura do judaísmo tardio, como termo técnico para 

designar “o esperado”. Isso significa que na Escritura esse 

termo não tinha a conotação que posteriormente tornou-se 

familiarizada a judeus e cristãos64. 

No judaísmo tardio, o termo mashiach denota uma figura 

cujo advento está no tempo futuro. Assim, o emprego da palavra 

messias implica escatologia. Portanto, os termos “messias” e 

                     
63 Passando da forma verbal qal particípio passivo masculino singular 
absoluto (cf. 2Sm 1,21) para adjetivo masculino singular construto. 
64 Cf. Sigmund MOWINCKEL, El que ha de Venir, op. cit.,  p.8. A unção com 
óleo era uma prática geral no Antigo Oriente Próximo, com diversos 
propósitos. Na Escritura, a maioria das vezes, designa um sinal de eleição 
de YHWH. Isto significa que a pessoa ungida com óleo era escolhida e 
qualificada com uma honra especial, função ou privilégio para executar a 
vontade de YHWH. Dessa forma, ao usar o termo mashiach para definir os 
governantes de Israel, a Tanakh quer assegurar que o rei não é uma 
divindade, mas apenas um mediador entre YHWH e o povo. 
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“messiânico” estarão mal utilizados quando aplicados, com a 

conotação recente, aos antigos reis de Israel. 

 

4.1 Ben-adam65 

Analisando a literatura do judaísmo tardio, encontramos 

dois importantes conceitos que foram herdados pelas gerações 

seguintes: ressurreição e filho do homem. 

Para a literatura apocalíptica66, Deus mesmo, empenhado na 

guerra contra o mal, defenderá os mártires. A quem não 

presenciasse a condenação do opressor neste mundo, restaria a 

fé de que isso aconteceria no combate escatológico. 

O conceito de “filho do homem” estava associado 

profundamente julgamento divino (Dn 7) e em função da 

“restauração de todo o povo para uma vida independente sob seu 

divino rei”67, ou seja, para a soberania de YHWH ou Reino de 

Deus. 

 

4.1.1 A expressão “filho do homem” 

Considerando-se a literatura do Antigo Oriente Próximo, 

nota-se que essa expressão não se originou em Israel. O 

Atrahasis68 babilônio (filho de Ea), que salvou a humanidade no 

dilúvio, é explicitamente chamado de “filho do homem”. E o 

fundador da 12a dinastia egípcia, o faraó Amenemhet I, 

provavelmente foi o primeiro rei a chamar a si mesmo de “filho 

do homem”69. 

                     
65 Filho do Homem. 
66 A literatura apocalíptica judaica abrange um período considerável, nesta 
tese limitar-nos-emos aos grandes períodos formativos dessa literatura, do 
ano 200 AEC ao ano 100 EC, principalmente aos livros: Dn, 1-2En, PsSal, 
2Bar, OrSib e 2Ez. 
67 Cf. Richard A. HORSLEY, Grupos judeus palestinos, op. cit., p. 31. 
68 O termo acádio atrahasis significa "o mais sábio". Atrahasis é usado como 
um nome próprio no poema épico “A Lenda de Atrahasis”. Cf. Stephanie DALLEY 
(ed. e trad), Myths from Mesopotamia: Creation, the Flood, Gilgamesh, and 
Others, New York: Oxford University Press, 1991, p. 184-187. 
69 Veja a Profecia de Neferti em James B. PRITCHARD (ed.), Ancient near 
eastern texts: relating to the Old Testament. Princeton: Princeton 
University Press, 1974, p. 444. 
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Na Escritura, a expressão “filho do homem” aparece 

principalmente como ben-adam70 e é empregada em vários 

sentidos: 

- para se referir à espécie humana como criatura 

insignificante na presença de Deus (cf. Jó 25,4-6).  

- para identificar os seres humanos como próximos a Deus 

na ordem de criação (cf. Sl 8,3-5). 

- para retratar o ser humano como o agente que exerce 

controle sobre toda criatura vivente (cf. Sl 8,5-8) 

- como descendente de adam, ou simplesmente “humano”, 

conforme Ezequiel que usa a expressão ben-adam sem artigo 

definido, isto é, um ser humano (Cf. Ez 2,1 pass)71.  

- em termos escatológicos/messiânicos como no Livro de 

Daniel (Dn 7,13), nas obras dos círculos henoquianos, em 2 

Esdras e Apocalipse de Baruc.  

Considerando-se o fato de que o termo mashiach seja 

aplicado ao “filho do homem” em 1En 48, 10 e 52,4, na função 

de substantivo, será nesse sentido escatológico, do conceito 

de ben-adam, que esta pesquisa será desenvolvida. 

Mas, que elementos poderiam ter influenciado o livro de 

Daniel na composição da visão escatológica na qual aparece o 

“filho do homem”? 

 A expressão de Dn 7,13 “um semelhante a um filho do 

homem”72 é uma releitura de Ez 1,26 que menciona a glória 

divina como “uma aparência semelhante a um homem” (demuth 

kemareh adam). Em Dn 10,6 encontra-se uma evidência dessa 

afirmação quando o texto descreve o corpo desse personagem  

 

                     
70 Em algumas passagens bíblicas, é substituída por ben-enôsh (ou pelo 
aramaico bar-anash) como no Sl 144,3: “YHWH, que é o homem (adam) para que 
dele tomes conhecimento? E o filho do homem (ben-enôsh) para que o 
estimes?”. O termo adam seria o humano em sentido genérico e ben-enôsh 
indicaria o indivíduo. 
71 Ezequiel não tinha nenhuma idéia messiânica em mente. O propósito de sua 
profecia era teológico-político-psicológico, ou seja, implantar, nos 
corações dos exilados desesperados na Babilônia a fé num retorno próximo à 
Terra de Israel. 
72 Que doravante será abreviada por “filho do homem”. 
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(cf. Dn 10,16) com elementos emprestados de Ez 1,27; 40,3, da 

mesma forma que as rodas ígneas do trono divino em Dn 7,9 

retomam claramente Ez 10,2.6. 

 

4.1.2 Uma releitura dos mitos? 

Além do livro de Ezequiel, vários estudiosos73 reivindicam 

como fonte principal para Dn 7 os mitos dos povos vizinhos de 

Israel. 

Neste trabalho opta-se pelas conclusões de John A. 

Emerton74, pois, embora tenham sido publicadas há várias 

décadas, é a interpretação mais adequada ao monoteísmo de Dn. 

Emerton lembra que, em Dn 7,9, Deus é descrito como o 

“ancião de dias” e possui cabelos brancos. Isto é muito 

singular nas Escrituras Hebraicas e, além disso, concorda, com 

o que se afirmava sobre o deus supremo do panteão ugarítico, 

El, chamado ab shanim, o “pai dos anos”75. El também era 

representado como juiz, assim como o “ancião de dias” (attiq 

yomayya), em Dn 7,13.22. E, da mesma forma que “o filho do 

homem” vem com as nuvens do céu76, o epíteto de Baal é 

cavaleiro das nuvens (rkb rpt77). 

                     
73 Para Kvanvig, a fonte de Dn 7 seria uma “visão noturna a respeito de 
Nergal” encontrada em um texto acádio descoberto em Asshur e datado do 
sétimo século AEC. Cf. Helge.S. KVANVIG, “An Akkadian vision as background 
for Dan 7”, ST 35 (1981), p. 85–89. Morgenstern, no entanto, busca uma 
origem cananéia-fenícia para a visão de Daniel, assegurando que Dn 7,13-14 
refletiria a religião solar Tyriana. Nessa religião, o sol é dividido em 
duas partes, Baal Shamem e Melkart, que representam o sol do inverno e o do 
verão, respectivamente. O “filho do homem” representaria Melkart e o 
“Ancião dos Dias” significaria Baal Shamem. Cf. Julian MORGENSTERN, “The 
‘Son of Man’ of Daniel 7:13f, a new interpretation”, JBL 80 (1961), pp. 65–
77. 
74 Cf. John A. EMERTON, “The origin of the Son of Man imagery”, JTS 9 (1958) 
p. 225–242. 
75 Cf. Cyrus Herzl GORDON, “El, Father of Šnm”, JNES 35 (1976), p. 261-262. 
76 Cf. John A. EMERTON, op. cit., p. 232. 
77 Literalmente seria “montado nas nuvens”. Sobre o termo rokev cf. W. Boyd 
BARRICK, “The Meaning and Usage of RKB in Biblical Hebrew”, JBL 101 (1982) 
481-503. Cf. também Sigmund MOWINCKEL, “Drive and/or Ride in OT”, VT 12 
(1962) 277-299. O termo arapel é também usado como um símbolo do julgamento 
de YHWH sobre os pecados (Jr 13,16; Ez 34,12; Jl 2,2; Sf 1,15). Cf. Frank 
Moore CROSS JUNIOR, Canaanite Myth and Hebrew Epic: Essays on the History 
of the Religion of Israel, Cambridge: Harvard University Press, 1973, p. 
164-165. 
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Assim, a releitura feita por Dn 7 teria por base o mito 

cananeu no qual o “ancião de dias” representaria El e o “filho 

do homem” retomaria a figura de Baal. Mas, como teria sido 

feita a releitura do mito pelo autor de Dn? O monoteísmo de 

Israel não aceita o culto a outros deuses, embora não rejeite 

a sistematização literária da religião dos povos vizinhos, 

fazendo com que as características das divindades fossem 

assumidas por YHWH. E, se tal não pudesse acontecer sem 

comprometer o monoteísmo, então, a divindade estrangeira 

passaria à categoria de criatura de YHWH e lhe seria delegado 

um lugar no universo criado. 

Emerton conjetura que alguns aspectos do culto em 

Jerusalém mostram a reminiscência de uma antiga identificação 

entre YHWH e Baal (o deus que lutou com o dragão). Mas, quando 

subseqüentemente, YHWH foi identificado com El-elyon, o deus 

vencedor do dragão (Baal) foi degradado à condição de um 

anjo78. 

Em Dn, a ascensão do “filho de homem” ao poder é possível 

após a destruição dos monstros marítimos, especialmente do 

quarto monstro. Isto recorda Baal cuja monarquia foi 

assegurada após derrotar Yamm o deus do mar. Sabe-se também 

que Baal derrotou Leviatan, o monstro de sete cabeças que foi 

associado posteriormente a Yamm. Da mesma forma, em Dn 7, 

aparece a fera de sete cabeças. Então, o “filho do homem” 

seria uma releitura de Baal e, assim como Baal é inferior a 

El, nos textos ugaríticos, e dele recebe a realeza, da mesma 

forma, em Dn, o “filho do homem” é inferior ao “ancião de 

dias” do qual também recebe o poder de reinar79. 

É muito provável que um ser divino esteja subjacente à 

figura do “filho do homem” porque nas Escrituras Hebraicas 

quem sempre se manifesta nas nuvens é Deus. Então, a figura de 

                     
78 Cf. John A. EMERTON, op. cit., p. 232. 
79Ibidem. 
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Baal como inferior a El pode ter se mantido viva na fé popular 

como um ser angelical e depois ter sido retomada em Dn 780. 

Mas, que anjo estaria sendo simbloizado pela figura do 

“filho de homem”? Para descobrirmos qual a figura angélica aí 

representada, é necessário antes entendermos a conotação do 

termo “santos” (qaddishin) no texto de Daniel.    

 

4.1.3 Um ser celeste? 

Em Dn 7,18, como também ao longo da interpretação da 

visão, o autor se refere a dois conceitos:  

(1) “santos do Altíssimo” (v. 18) e  

(2) “povo dos santos do Altíssimo” (v. 27).  

Como Dn 7,22 afirma que “os santos” receberão o reino e, 

considerando-se que o mesmo é dito para o “filho do homem”, 

este personagem deve, então, de algum modo representar “os 

santos”. 

Tradicionalmente, o termo “santos” em Dn 7 foi 

compreendido como se referindo aos judeus fiéis que sofreram 

nas mãos de Antíoco IV Epífanes. Porém, Martin Noth81 

argumentou que esse termo ou o seu equivalente “santos do 

Altíssimo” deve ser compreendido como aludindo a anjos82. 

No Sl 34,9[TM], o vocábulo “santos” — no plural — refere-

se aos anjos como também em outras passagens das Escrituras 

Hebraicas. Este é o significado habitual encontrado também em 

Qumran e em outras literaturas intertestamentais. 

O “povo dos santos do Altíssimo” (Dn 7,27) é Israel, ou 

melhor, todo aquele dentre o povo de Deus que permaneceu fiel  

 

                     
80 Cf. John Joseph COLLINS, The Apocalyptic Vision, op. cit., p. 103. 
81 Cf. Martin NOTH, The Laws of the Pentateuch and Other Essays, Edinburgh 
and London: Oliver & Boyd, 1966, p. 215-228. 
82 Em Dn 7,25 afirma-se que o pequeno chifre guerreará contra os santos e os 
oprimirá. Daí se concluiu que a expressão “os santos do Altíssimo” se 
referia aos israelitas piedosos e não a anjos. Afinal seria estranho pensar 
em anjos sofrendo. Mas, em vez de traduzir eyevalle por “oprimirá”, deve-se 
traduzi-lo por “ofenderá”. Assim, o pequeno chifre ofenderá os santos do 
Altíssimo, ou seja, fará contra os anjos que também são chamados “exércitos 
das estrelas” (cf. Dn 8,10-13). 
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durante a perseguição de Antíoco IV Epífanes. Dn 12,3 menciona 

os judeus piedosos brilhando como as estrelas no mundo 

vindouro, isto é, tornando-se iguais a anjos. 

Então, a expressão “filho do homem” não deve significar 

apenas um coletivo para santos, como freqüentemente se pensa, 

mas sim o seu específico representante angélico ou seu líder. 

E, desde que esse anjo também represente o “povo dos santos do 

Altíssimo”, isto é, os judeus piedosos, deve ser entendido 

como anjo protetor de Israel83. 

Ziony Zevit84 propôs que tal anjo seria Gabriel, pois Dn 

9,21 faz referência a Dn 7. Mas, em Dn 7,16, lê-se que outro 

ser angélico aparece na visão, alguém a quem Daniel pediu que 

lhe desse a interpretação. 

Esse segundo anjo, e não Gabriel, seria o representante 

tanto dos anjos/santos quanto do “povo dos santos do 

Altíssimo”, um verdadeiro mediador85. 

No pensamento judaico, Mikael é não apenas o anjo guardião 

de Israel, mas também o anjo principal. No livro de Daniel, 

Mikael é chamado de “o grande príncipe, o defensor dos filhos 

do teu povo” (Dn 12,1; 10,21). Segundo a teologia judaica 

existem setenta príncipes angélicos correspondendo às setenta 

nações do mundo86. E Mikael, o anjo de Israel, combateu contra 

os príncipes angélicos da Pérsia e da Grécia (cf. Tg Ps-J Dt 

32,8; 1 En 89,59ss, 90,22ss). 

Uma leitura atenta de Dt 32,8 pode trazer nova luz para a 

associação santos/anjos e Mikael/filho do homem. Pois onde se 

lê “filhos de Israel”, deve-se ler “filhos de Deus/El” (bene  

 

                     
83 Cf. John DAY, God’s Conflict with the Dragon and the Sea: Echoes of a 
Canaanite Myth in the Old Testament, Cambridge: Cambridge University 
Press,1985, p. 172-173. 
84 Cf. Ziony ZEVIT, “The exegetical implications of Daniel VIII 1, IX 21”, 
VT 28(1978) 488-492. 
85 Em Qumran, no Rolo da Guerra (1QM XVII,7), lemos que Deus vai levantar 
Mikael “dentre os anjos e o domínio de Israel entre toda carne”. 
86 Cf. John DAY, God’s Conflict, op. cit., p.146. 



 72 

el) como se afirma em 4QDeutq, LXX e Vetus Latina87. O TM fez 

uma alteração no texto hebraico original para evitar 

interpretações politeístas. A LXX conservou, tanto em Dt 32,8 

como em Dt 32,43, o sentido original traduzindo-o por a1ggeloi 

qeou~. 

Nos textos ugaríticos, a expressão “filhos de Deus” 

remonta aos setenta filhos de Asherah, cônjuge de El. Na 

releitura monoteísta de Israel, Mikael tornou-se o chefe dos 

anjos guardiões das nações, papel antes exercido por Baal 

sobre os demais filhos de El 88. 

Resta-nos, agora, investigar qual o papel do “filho do 

homem” em relação à Israel. 

Quando se considera com acuidade a literatura apocalíptica 

do segundo templo, percebe-se que a verdadeira tarefa do 

“filho do homem” é a atividade escatológica, função a ele 

determinada antes do mundo ser criado. 

O “filho do homem” seria o Adam qadmon, o homem celeste 

primigênio, chamado de “filho de El-elyon”, criado antes de 

todos os tempos e distinto do resto da criação (1En 40,5; 

62,7; 39,6ss; 70,1). Que permaneceria oculto e preservado para 

os últimos tempos (1En 48,3.6; 62,7; 2 Esd 12,23; 13,26). 

Enfim, o “filho do homem” seria o “primeiro e o último”89. 

Enquanto ser criado, o “filho do homem” é subordinado a 

Deus, contudo é dotado de qualidades divinas. É um ser celeste 

porque seu corpo é formado da mesma substância etérea que 

compõe o céu. Nele todas as almas pré-existiam e a ele se 

                     
87 Cf. Ibidem, p. 175. 
88 O nome o Mikael, significando "Quem é como Deus?" é uma expressão de 
incomparabilidade da divindade. Esta pergunta sugere que a figura tem sua 
origem em um deus. O anjo Mikael tem a sua origem, então, como releitura do 
mito de Baal. Em algumas fontes judaicas Mikael é mantido como senhor da 
estação de inverno e especialmente é conectado com água e neve. Isto 
concorda muito bem com Baal que igualmente era o senhor da estação de 
inverno e trazia a chuva, e até mesmo a neve. Cf. John DAY, God’s Conflict, 
op. cit, p. 167-176. 
89 Cf. Sigmund MOWINCKEL, El que ha de Venir, op. cit.,  p.403-420 e também 
a p. 461, nota 255. 
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reuniriam depois da morte como membros (ou fagulhas) de seu 

corpo90. 

Dessa forma, pode-se resumir a função escatológica do 

“filho do homem” numa atividade básica de duplo aspecto: juiz 

do mundo e rei dos justos: 

 

• Enquanto juiz do mundo é aquele em quem habita o que é 

justo, tsédeq (cf. 1En 46,1-3). Sendo dotado de especial 

sabedoria, conhece os segredos do cosmos, penetra a estrutura 

do universo e dos corações humanos. A existência dele é a 

garantia divina de que a justiça será efetivada algum dia 

neste mundo, pois, antes do evento da criação, foi eleito por 

Deus como futuro libertador e, dessa forma, a libertação 

futura está assegurada. Assim, para realizar a 

libertação/justiça, o “filho do homem” fará um julgamento 

cósmico, do céu e da terra, dos anjos e da humanidade91. 

Condenará os anjos, protetores dos impérios opressores, 

juntamente as potências estrangeiras que dominaram sobre 

Israel. É dessa forma que fará justiça aos oprimidos. 

 

• Enquanto melek92 (rei) dos justos é revestido de kabôd 

(glória) e hadar (honra). Se a vinda do “filho do homem” 

significa o final dos impérios pagãos e o começo do mundo 

vindouro ou Reino de Deus, isso significa que ele se assentará 

no trono de Deus93. Sua aparição está unida à sua entronização 

e à inauguração de seu império. Seu reino será o reinado de 

Deus e do povo eleito. Exercerá domínio mundial e exigirá a 

submissão de todos os reis da terra. Será um reinado eterno 

para além de todos os tempos. Nos seus dias, a sua cidade, 

                     
90 Cf. Ibidem, p. 407-408. 
91 Cf. Ibidem, p. 428-436. 
92 A respeito dos termos melek, tsédeq e qedem/qedmah (sem começo nem fim) e 
uma identificação do “filho do homem” com Melquisedeque, trataremos no 
capítulo seguinte deste trabalho. 
93 Cf. Sigmund MOWINCKEL, El que ha de Venir, op. cit.,  p.390-407. 
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agora invisível, aparecerá vinda do céu. Então, o céu e a 

terra serão transformados94. 

 

4.2 Ben-dawid95 

Para melhor compreender a tradição sobre a realeza de YHWH 

é necessário voltarmos ao termo Lugal. 

A teologia de Israel em contato com as tradições 

mesopotâmicas conceberam que a realeza de YHWH tornava 

condicional a função do governante do povo96. O chefe de Israel 

recebia a missão de governar, através de uma eleição popular 

unida à unção divina (um oráculo profético). Dessa forma, tal 

como o Lugal, o líder de Israel era escolhido por Deus e pelo 

povo. 

Considerando-se que o único rei de Israel era YHWH, a 

liderança tornava-se carismática e temporária, com o objetivo 

de manter o bem-estar do povo por meio do exercício da 

justiça, da proteção e purificação do culto e da defesa 

militar. Como a função de governar era condicional, se o chefe 

escolhido não cumprisse sua tríplice tarefa, a permanência no 

trono estaria fortemente ameaçada. Exemplo disso foi Saul que 

mesmo tendo sido escolhido pelo povo e por Deus (nas três 

narrativas: 1Sm 9,1—10,16; 1Sm 10,17-27 e 1Sm 11,1-15), também 

por ambos foi rejeitado (1Sm 13,13-14; 31,1). 

Em vez de uma dinastia sedimentada, a realeza em Israel 

necessitava do apoio dos anciãos das tribos e do 

pronunciamento de um oráculo profético que revelasse a escolha 

de YHWH. Essa concepção de realeza, além de ser uma releitura 

das tradições mesopotâmicas, leva em conta também alguns 

textos cananeus. 

De fato, a noção de monarca, como filho adotivo do deus 

que encabeça o panteão, está presente na literatura ugarítica 

                     
94 Ibid, p. 438-442. 
95 Filho de Davi. 
96 Cf. Richard A. HORSLEY – John S. Hanson, Bandits, op. cit., p. 94-95. 
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segundo a qual o rei Kirta tornou-se um scion97 de El. O mesmo 

é afirmado sobre o monarca davídico, na releitura monoteísta 

desses textos, pois, conforme o Sl 89,27-28[TM], YHWH adota o 

rei legalmente e o designa como chefe do conselho das nações. 

O vocábulo elyon remonta ao contexto ugarítico, mas, na 

releitura do salmista, o termo está relacionado não à 

divindade El-elyon, cabeça do panteão, e sim ao monarca 

davídico que recebe de YHWH a hegemonia sobre todos os reis da 

Terra. 

Do mesmo modo, a fórmula de adoção bekôr ettenehu, 

empregada em contexto teológico no Sl 89,28[TM], corresponde, 

em acádico, ao âmbito familiar, significando “apontar/designar 

para adoção”98. Essa releitura feita pelo salmista nos leva a 

concluir que o governante de Israel rege sob a égide divina e 

tem como principal função assegurar a realeza de YHWH. 

Nota-se que as tradições do “Filho de Davi” fizeram a 

passagem de uma ação redentora divina mediada por um ser 

celeste — tema da literatura apocalíptica do segundo Templo —

para uma figura redentora puramente humana.  

Isso se deu porque, segundo Horsley, o povo “produziu 

várias figuras e movimentos concretos, que buscavam ativamente 

a libertação”99, enquanto esperavam o ser celeste mencionado na 

literatura apocalíptica. As tradições sobre um messias 

puramente humano coexistiram paralelamente com as expectativas 

por um messias angélico. 

                     
97 O termo nipônico “scion” passou a ser usado na exegese porque significa 
um descendente (filho ou filha), um broto destacado ou ramo (que contenha 
brotos) de uma árvore usado em enxerto e um possível herdeiro do trono. 
Também pode ser usado como um sinônimo de guardião. Esse termo é 
freqüentemente utilizado por Bernard M. LEVINSON, “The Reconceptualization 
of Kingship in Deuteronomy and the Deuteronomistic History’s transformation 
of Torah”, VT 51 (2001) 512-534. 
98 Cf.Ibidem, p.512-513. Outro salmo real também manifesta essa adoção 
divina do monarca. O rei recorda o ato de fala por meio do qual YHWH o 
tinha designado como scion divino: Ele me disse: Tu és meu Filho, eu, hoje, 
te gerei (Sl 2,7b). 
99 Cf. Richard A. HORSLEY – John S. Hanson, Bandits, op. cit., p. 90. Até 
então, é provável que a crença em um redentor apenas humano pertencesse 
apenas a grupos populares e não aos letrados. 
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Os movimentos populares fizeram memória de alguns líderes 

do povo que foram aclamados como reis por seus seguidores. 

Eram movimentos baseados nas tradições do Lugal relidas na 

expectativa de que um revolucionário libertasse o povo da 

opressão estrangeira e, depois, reinasse conforme a justiça e 

o direito, ou seja, que assegurasse a realeza de YHWH100. 

Histórias de heróis populares estavam em voga e davam os 

critérios de como deveria ser o rei. Nos momentos de fortes 

expectativas, as histórias de Abimeleque (Jz 9,1-7.16-56) e de 

Jefté (Jz 11,1 - 12,7) foram trazidas à memória. Líderes 

populares que, juntamente com bandos de 

aventureiros/mercenários, tentaram sem sucesso efetivar a 

realeza101. Com a recordação desses fatos, procurava-se destacar 

os motivos do insucesso para assegurar uma vitória no futuro. 

O passado mostrava como o intento de Abimeleque e o de 

Jefté foram conseguidos mais tarde, pois, seguindo a mesma 

linha desses dois antecessores, Davi reuniu em torno de si 

todos os descontentes com o governo de Saul e formou um bando 

(1Sm 22,1s). Contudo, diferente das tentativas infrutíferas 

anteriores, o novo pretendente à realeza recebeu o apoio dos 

anciãos das tribos de Israel (2Sm 5,1-3). Já na primeira 

narrativa da ascensão de Davi ao trono (1Sm 1,1-13) a 

historiografia deuteronomista tratou de assegurar a eleição 

divina do novo rei com o relato do oráculo e da unção 

realizada pelo profeta Samuel. 

Tendo Davi preenchido todos os requisitos exigidos pela 

tradição semita do Lugal, tornou-se “o protótipo histórico 

para os movimentos messiânicos populares subseqüentes que... 

deliberadamente se opunham à dominação estrangeira ou à 

opressão doméstica”102. 

                     
100 Ibidem, p. 89-95 
101 Ibidem, p. 93. 
102 Ibidem. 
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A figura de Davi tornou-se notória nas tradições populares 

sobre a realeza, pois da mesma forma que no passado Deus havia 

libertado os israelitas das mãos dos filisteus por meio de 

Davi (2Sm 3,18; 8,1), agora um novo líder, um ben-dawid, os 

livraria do domínio estrangeiro e instauraria a realeza de 

YHWH sobre as nações. 

Segundo Horsley103, o título ben-dawid não estaria se 

referindo explicitamente a um descendente no sentido 

genealógico-literal, mas a um líder popular que fosse 

semelhante a Davi, que atuasse com o mesmo espírito que animou 

a figura real mais importante entre o povo. 

Três características, tomadas do conceito de realeza 

herdada do ambiente semítico (ou seja, a tríplice função do 

Lugal), ajudaram a formar o protótipo do monarca ideal 

comprometido com Deus e com o povo. As seguintes 

características tornaram-se o critério de avaliação da 

eficiência dos reis seguintes e passaram a fazer parte das 

expectativas em um monarca do futuro: 

 

4.2.1 O exercício da justiça por meio da sabedoria104 

Unida à noção de eleição divina, havia a idéia de que Deus 

concedia ao rei uma sabedoria especial para discernir a 

justiça e exercer o direito. Tal idéia já estava presente no 

contexto mesopotâmico105, pois se acreditava que Hamurabi teria 

                     
103 Cf. Ibidem, p. 91. 
104 Para este tópico, toma-se como referência de modo geral, Bernard M. 
LEVINSON, op. cit., p. 514-519. 
105 Em sua ascensão ao trono, o monarca babilônico poderia proclamar uma 
remissão especial de dívidas, libertar os escravos, devolver a terra aos 
antigos donos, ajustar preços e assegurar pesos e medidas corretos. Essa 
iniciativa era conhecida como “estabelecimento do direito e da liberdade”. 
Da mesma forma, o texto bíblico afirma que, quando Davi consolidou sua 
realeza, “começou a estabelecer a justiça e eqüidade a todo o povo” (2 Sm 
8,15). Mas aquilo que, no contexto mesopotâmico, se referia principalmente 
ao momento da ascensão, em Israel, ao contrário, é exigido do rei durante o 
período inteiro de exercício do poder. A efetivação da justiça é o critério 
por meio do qual a eficiência de cada rei é avaliada. Tal compromisso 
contínuo para com a justiça marcou, pelo uso da fórmula mishpat utsedaqah, 
o atributo ideal da dinastia davídica (1Rs 10, 9; Sl 72,1). Cf. Bernard M. 
LEVINSON, op. cit., p. 516. 
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recebido de Shamash (o deus sol), habilidades especiais para 

discernir os princípios da justiça e do direito, revelados nas 

leis divinas, compiladas em seu famoso código. 

Em Israel, afirma-se o mesmo quando Salomão ascende ao 

trono e oferta um sacrifício em Gabaon. O rei pede a YHWH que 

lhe conceda “um coração perspicaz (que escute) para poder 

julgar o povo” (1Rs 3,9). O pedido é aceito (1Rs 3,12) e 

confirmado no episódio do julgamento das duas mães (1Rs 3,16-

28). 

Assim, ao receber o dom da sabedoria, o rei tinha o dever 

primário de administrar a justiça, de forma a garantir o 

respeito à dignidade e a defesa dos direitos do pobre, do 

órfão, da viúva e do estrangeiro. Por isso, o salmista pede a 

Deus que conceda o conhecimento dos juízos divinos ao rei (Sl 

72,1), pois somente assim o monarca poderá favorecer os 

aflitos, salvar os filhos dos necessitados e esmagar o 

opressor (Sl 72,4). 

O ideal do rei justo e sábio que governa o povo na justiça 

e no direito se tornou a principal expectativa dos grupos 

populares para o rei futuro e o tema capital das releituras 

messiânicas dos textos de Is 42,4; Jr 22,3-5.15; 33,15 e Ez 

45,9. 

 

4.2.2 Proteção e purificação do culto 

O Lugal, nas tradições mesopotâmicas, era ao mesmo tempo, 

rei/juiz, sacerdote e militar e, por meio dessas funções, 

mantinha a harmonia do cosmos. Acreditava-se que o rei 

encarnava em sua própria pessoa as forças cósmicas de boa 

sorte. Caso acontecesse um infortúnio contra o povo, isso 

seria a prova de que essas forças o haviam abandonado e então 

o rei deveria oferecer a si mesmo como sacrifício expiatório106.  

                     
106 Cf. Sigmund MOWINCKEL, El que ha de Venir, op. cit.,  p. 44. 
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O exercício das funções de realeza e sacerdócio na mesma 

pessoa não foi aceito pela teologia deuteronomista. Exemplo 

disso é o relato sobre a rejeição da realeza de Saul como 

conseqüência de sua tentativa de usurpação da função 

sacerdotal (1Sm 13,8-14). Ao rei cabia, não o sacerdócio, mas 

a proteção e a purificação do culto, como um de seus encargos 

principais. O compromisso dos reis de Judá com o templo e com 

o culto a YHWH tornou-se critério de avaliação da eficiência 

desses monarcas.  

Em contrapartida à rejeição de Saul por exercer funções 

sacerdotais, o oráculo de confirmação da dinastia davídica vem 

logo após a decisão de Davi de construir o templo. Em seguida 

a narrativa deuteronomista mostra a confirmação de Salomão no 

trono, quando constrói e dedica o templo (1Rs 1-8). Mais 

tarde, Ezequias purifica o culto (2Rs 18,1-8) e, por fim, 

Josias reforma o templo e o declara santuário único (2Rs 22-

23). 

 Para Levinson, quando a literatura deuteronomista 

considera a celebração da Páscoa em Jerusalém como o ponto 

alto da reforma de Josias (2Rs 23,21-25), faz com que o 

monarca se torne o protetor oficial do culto e seu assíduo 

supervisor107. 

 

4.2.3 Unificação das tribos 

A tarefa de zelar pelo culto faz com que o monarca 

assegure o reinado do Deus libertador sobre seu povo e sobre 

as nações. Neste sentido é que o Dt dá a seguinte orientação 

básica sobre a função do rei: 

- deve ser eleito por Deus; 

                     
107 Cf. Bernard M. LEVINSON, op. cit., p. 523-525. 
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- será escolhido dentre o povo e jamais se deverá aceitar 

um estrangeiro como regente, pois o rei será apenas um 

representante de YHWH108; 

- não levará o povo de volta ao Egito109, ou seja, não 

permitirá a escravidão do povo; 

- não acumulará riquezas, nem poder; não se desviará da 

Torah e nem se sentirá acima de seus irmãos (Cf. Dt 17,14-20). 

É dever do rei unificar o povo e conduzi-lo pessoalmente 

na guerra. Nesse sentido é que a terceira narrativa da 

ascensão de Saul ao trono descreve como o primeiro rei reuniu 

as tribos em campanha militar para libertar Jabes de Galaad do 

amonita Naás. Tal atitude de Saul outorgou-lhe o direito de 

reinar sobre todo Israel (1Sm 11). 

No que se refere a Davi, as narrativas bíblicas insistem 

em afirmar sua admirável notoriedade histórica, por ser um 

revolucionário popular que unificou as tribos e as libertou 

dos filisteus. Contudo, apesar disso, a narrativa do pecado de 

Davi com Bethsabéia começa com uma denúncia: 

Na primavera, quando os reis costumam partir para a 
guerra, Davi enviou Joab com os oficiais e Israel 
inteiro, e eles destruíram os filhos de Amom e sitiaram 
Rabá. Entretanto, Davi ficou em Jerusalém (2Sm 11,1). 

 

Isso significa que, para o narrador, o adultério com 

Bethsabéia e o assassinato de Urias são um desdobramento de um  

 

                     
108 Note que essas duas primeiras orientações remontam às tradições do 
Lugal. 
109 O protótipo do opressor estrangeiro sobre o povo de Deus é o Egito, em 
hebraico “mitsrayim”, que significa “fronteiras”, “limites”. O Rabi Isaac 
de Luria dividiu esse termo em dois: Metzar Yamm, significando Mar 
Estreito. E também mostrou como o termo hebraico paroh (faraó) lido ao 
contrário forma a expressão haoreph, literalmente “o pescoço” (a nuca, a 
cerviz), onde se coloca o jugo e, que se curva na presença do soberano. Os 
reis vencedores pisavam o pescoço dos reis vencidos (Sl 18,40; Sl 110, 1b). 
E, várias vezes, Deus acusa seu povo de ser desobediente (não ouvir), isto 
é, ter dura cerviz e de ser chefiado por quem o levava de volta ao Egito 
(Ne 9,17 pass). Cf. Eliahu KLEIN (trad), Kabbalah Of Creation: The 
Mysticism of Isaac Luria, Founder of Modern Kabbalah, Berkeley: North 
Atlantic Books, 2005, p. 47ss. 
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pecado mais grave: Davi falhou em sua função de conduzir o 

povo para a libertação110. 

A crítica, que o narrador faz àquele que se tornou o 

protótipo do monarca, só enfatiza até que ponto o Israel 

antigo participou da ideologia real do Antigo Oriente Próximo. 

Revela principalmente como dependia das tradições do Lugal 

mesopotâmico e o quanto a realeza em Israel era condicional em 

relação à vontade de Deus e ao serviço do povo. 

 

4.3 Ben-yôseph111 

A guerra foi uma constante para os repatriados e durante 

muito tempo vários heróis judeus deram a própria vida pela 

causa da libertação nacional. Contudo, o libertador anunciado 

não havia ainda se manifestado. Era de se esperar que os 

ânimos não continuassem os mesmos durante tanto tempo. Então, 

os sábios judeus utilizaram um recurso hermenêutico para 

resgatar a dimensão messiânica militar como serviço ao povo. 

Baseando-se nas antigas tradições da realeza, essa 

hermenêutica almejava enfatizar a fidelidade a Deus e resgatar 

a memória de todos os mártires anônimos que morreram em prol 

da redenção de Israel. Dessa forma, seria possível encorajar 

novas pessoas a arriscar a própria vida para defender a nação 

contra a dominação estrangeira112. 

Esse recurso hermenêutico configurou-se como uma nova 

interpretação da Escritura, especificamente dos textos 

relacionados à expectativa por uma figura humana redentora da 

nação. O resultado foi a elaboração de novas interpretações da 

doutrina sobre o messias com as alterações exigidas pela 

demanda de atualização113. 

A remissão messiânica agora era entendida como um processo 

no qual o herói, mesmo que fosse morto em batalha,  

                     
110 Cf. Bernard M. LEVINSON, op. cit., p. 517-518. 
111 Filho de José. 
112 Cf. Donizete SCARDELAI, op. cit., p. 81-82. 
113 Cf. Ibidem, p.68-69. 
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simbolizaria a esperança imortal de redenção. A morte do herói 

foi compreendida como uma fase preliminar necessária, 

considerada como anúncio da proximidade do Reino de YHWH e da 

chegada do redentor final. Uma fase a ser continuada por 

outros movimentos que lutariam pela mesma causa até a 

consumação da plena redenção114. 

E assim surgiu a doutrina de um precursor do redentor 

definitivo. Tal precursor daria a própria vida num confronto 

militar em prol da libertação nacional e da instauração do 

Reino de YHWH sobre todas as nações. 

 

4.3.1 O ungido para a guerra115 

A nova interpretação das tradições messiânicas estava 

intimamente relacionada com a apocalíptica, principalmente dos 

círculos henoquianos. 

No Apocalipse dos animais (1En 85-90), nota-se um duplo 

modelo de redenção política e escatológica, presente 

principalmente no texto sobre o touro branco de 1En 90, 37-38 

que é uma representação teriomórfica do messias116. E já que o 

touro é seguido por um r’em117, a bênção (e profecia) sobre um 

descendente de José (Dt 33,17)118 está aqui implicada.  

A convicção de que um descendente escatológico de José 

lutaria contra as nações pode ter existido antes do século II 

e III da EC. Flusser é de opinião que essa tradição já existia 

na época de Judas Macabeu, no período em que o texto sobre a  

 

                     
114 Cf. Ibidem, p. 84-86. 
115 Expressão usada em Shir haSh R.  2,28: “ungido para a guerra contra Gog e 
Magog”. 
116 Cf. Barnabas LINDARS, “A Bull, a Lamb and a Word: 1 Enoch 90,38” NTS 22 
(1976) 483-486, especialmente a p. 550. 
117 Algumas edições de 1En traduzem r’em por “búfalo”, outras, por 
“unicórnio”. 
118 Dt 33,17 é assim interpretado: o primogênito do seu touro, com os 
chifres de um r’em rechaçará todas as nações. Ou seja, José lutará contra 
todos os povos. Cf. David C. MITCHELL, “Firstborn Shor and Rem: a 
Sacrificial Josephite Messiah in 1Enoch 90,37-38 and Deuteronomy 33,17”, 
JSP 15 (2006) 211-228, especialmente p. 551. 
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visão dos Setentas Pastores (1En 89,56—90,25) foi composta119. 

Embora a fonte escrita mais importante sobre o “Filho de José” 

seja o tratado Sukkah120 do Talmud da Babilônia, é possível que 

esse texto talmúdico seja apenas a redação final de uma 

tradição oral muito antiga. Scardelai assegura que a tradição 

sobre o “Filho de José” pode ter sofrido variações ao longo da 

história, até chegar a uma doutrina mais elaborada após a 

derrota de Bar Kokhba121. 

O Talmud da Babilônia, comentando um texto do profeta 

Zacarias, formulou uma doutrina sobre o descendente 

escatológico de José como sendo aquele que sofreria a morre 

durante um combate contra as nações: 

 
Qual é a causa do luto (mencionado no último verso), 
isto é, Zc 12,12? Rabbi Dosa e os rabinos discordaram do 
que fora explicado, sustentando que a causa é a morte do 
Messias, o Filho de José (isto é, ‘o precursor do 
Messias ben Davi’).... A explicação de que a causa é a 
morte do Messias Filho de José está de acordo com o 
versículo bíblico: ‘e eles olharão para mim. Quanto 
àquele que eles transpassaram, eles o lamentarão como se 
fosse a lamentação de um filho único; eles o chorarão 
como se chora um primogênito (Zc 12,10)’ (Suk 52a). 

 

Assim, os rabinos procuraram um meio eficaz de preservar a 

esperança messiânica, seriamente comprometida depois de vários 

insucessos na luta pela libertação. Por meio da memória dos 

heróis do passado como possíveis predecessores do messias, 

construíram uma doutrina embasada numa fé que se transforma e 

se atualiza em face a novos desafios. Dessa forma, cada judeu 

deveria ser capaz de levar até o fim a luta pela redenção de 

Israel, ainda que não fosse o libertador final122. 

                     
119 Cf. David FLUSSER. Judaism and the origins of Christianity, Jerusalem: 
Magnes – Hebrew University, 1988, p. 434. 
120 Cf. Donizete SCARDELAI, op. cit., p. 73. O Tratado Sukkah “constitui a 
mais importante fonte sobre o messias filho de José. O texto, sem dúvida, 
tomou sua forma redacional em época muito posterior, mas não deixa de 
refletir uma crença rabínica que remonta a um período oral muito antigo”. 
121 Cf. Ibidem, p. 78-79. 
122 Cf. Ibidem, p. 81-88. 
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De acordo com as Escrituras e as tradições judaicas, no 

fim dos tempos, as nações do mundo se unirão a Gog e Magog e 

virão contra Jerusalém (cf. 3En 45,5). O messias “Filho de 

José” liderará os exércitos de Israel e morrerá em combate. Os 

aliados de Gog e Magog descerão sobre Israel (Ez 38,1 — 39, 

29) e depois de um longo período de desolação, Deus tirará os 

judeus do meio das nações e os reunirá na terra prometida (Ez 

39,27)123. 

Os resultados imediatos dessa guerra serão desastrosos 

(cf. Tg Ps-J Ex 40,11). O “Filho de José” será morto, conforme 

mencionado na profecia de Zacarias, segundo a qual “pranteá-

lo-ão como quem pranteia um unigênito” (Zc 12,10). À morte 

dele seguirá um período de grandes calamidades. Essas novas 

tribulações serão o teste final para Israel. 

Em Ez 38,2, Magog aparece como nome de um país; e em Ez 

39,6 como povos do norte cujo líder é Gog. Considerando a 

gematria, segundo a qual cada letra de uma palavra é 

substituída por seu valor aritmético equivalente, os sábios 

interpretaram gog wmagog como sendo todas as nações do mundo 

que virão contra Israel, pois a soma das letras dessa 

expressão equivale a 70, suposto número de todas as nações 

pagãs conforme a lista de Gn 10124. 

Ainda de acordo com a tradição rabínica125, no fim dos 

tempos, os exércitos adversários de Israel serão liderados por 

                     
123 Cf. Joseph KLAUSNER, The Messianic Idea in Israel from Its Beginning to 
the Completion of the Mishnah, Nova York: Macmillan, 1955. Especialmente o 
capítulo IX: “Messiah ben Joseph and the War with Gog and Magog”, p. 483-
501. Cf. Também a seguinte passagem do Targum: “Dois homens permaneceram no 
acampamento. O nome de um deles era Eldad e o nome do outro era Medad. E o 
espírito do Santo veio sobre eles... e ambos profetizaram e disseram: ‘Nos 
fim dos dias, Gog e Magog e os exércitos deles cairão nas mãos do Rei 
Messias, e por sete anos os filhos de Israel porão fogo em suas defesas sem 
ir à floresta e sem derrubar uma única árvore” (Tg Yer Nm 11, 26). 
124 Cf. Johann van ROOYEN, Expository Glossary of Terms used in Messianic 
Teaching, Helderberg: s.e., 1999, p.71. 
125 Cf. David BERGER, “Three Typological Themes in Early Jewish Messianism: 
Messiah Son of Joseph, Rabbinical Calculations, and the Figure of Armilus”, 
AJS Rev 9 (1984), 141-164. 
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um antimessias126, que será o filho de Satan, reconhecido pelo 

mundo como messias. Esse antimessias liderará as nações contra 

Israel e matará o messias “Filho de José”. Perseguirá Israel e 

será vitorioso durante o tempo de prova. E depois será morto 

pelo messias “Filho de Davi”. 

O antimessias é designado como rei de Edom, týpos dos 

inimigos de Israel, conforme uma interpretação da profecia de 

Abdias segundo a qual a descendência de Edom será esmagada 

pela de José (cf. Ab 1,18; Bab. B. 123b, Tg Ps-J Gn 30,23). 

Depois que destruir o antimessias, o “Filho de Davi” 

vingará o “Filho de José” ressuscitando-o dos mortos127 e dará 

início à era messiânica de paz e felicidade perpétuas (cf. San 

97b; Suk 52a). O “Filho de Davi” virá como redentor final e o 

“Filho de José”, depois de ressuscitado, será seu vice-rei128. A 

harmonia e a cooperação entre o “Filho de Davi” e o “Filho de 

José” significam a total unidade de Israel, removendo a 

rivalidade histórica entre as tribos de Judá e de José (cf. Is 

11,13). 

 

4.3.2 O messias sofredor 

A idéia de um ungido que daria a vida em prol da 

libertação nacional não se originou em Israel, visto que as 

antigas tradições mesopotâmicas já destacavam até mesmo o  

 

                     
126 Alguns manuscritos do Targum de Isaías acrescentam o nome pessoal 

Armilus ao termo [yvr na passagem de 11,4. Armilus seria uma adaptação 

aramaica do nome Rômulo (Roma). Mas trata-se de um acréscimo do século X 
EC. Cf. Géza VERMES, Post-biblical Jewish studies, Leiden: Brill, 1975, 
p.223. 
127 “Nossos mestres nos ensinaram que o Santo (Bendito seja) dirá ao messias 
Filho de Davi (que ele possa se revelar o mais breve possível em nossos 
dias): ‘Pede-me qualquer coisa e eu te darei, porque está escrito disse-me 
o Senhor, tu és meu filho, neste dia [hoje] eu te gerei, pede-me e eu te 
darei as nações por herança (Sl 2,7-8)’. E quando ele vir que o messias 
Filho de José foi morto, ele dirá diante Dele: ‘Mestre do mundo eu não te 
peço nada exceto a vida’. Deus dirá a ele: ‘Mesmo antes que disseste vida, 
teu pai Davi havia profetizado a teu respeito, como está escrito: ‘Ele 
pediu vida, e tu lhe deste’ (Sl 21,5)” (Suk 52a).  
128 Como o shar puhi dos mesopotâmicos, conforme veremos a seguir. 
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sacrifício expiatório do Lugal em favor da libertação da 

cidade-estado. 

Segundo Mowinckel, o Lugal estava disposto a dar a vida 

pelo seu povo se fosse necessário. Deveria submeter-se 

pessoalmente, não apenas ao perigo da batalha, mas aos ritos 

propiciatórios. Pensando nisso, os assírios tinham um rei 

substituto (shar puhi). Dessa forma, estavam prevenidos quando 

o país era ameaçado seja por inimigos ou por cataclismas da 

natureza. Nesse caso, o rei substituto poderia oferecer a 

própria vida para salvar o rei e o povo, conjurando sobre si 

as forças funestas e impedindo o avanço do mal129. 

Além das afirmações de Mowinckel, Mathieson Stead está 

convicto de que também os povos escandinavos tinham essa 

prática. A figura do Lugal pode ter evoluído para o que veio a 

acontecer na Europa Ocidental. É possível que as múmias 

descobertas nos pântanos da Irlanda estejam relacionadas com 

sacrifícios rituais de chefes de comunidades com o objetivo de 

salvar o povo130. 

Contudo, para a teologia de Israel, o sofrimento e a morte 

do precursor não devem ser confundidos com a idéia de resgate 

pelos pecados da humanidade (morte vicária). O herói sofredor 

está em sintonia com a missão coletiva do povo e ao lutar pela 

causa de Israel, o “Filho de José” pode cair como vítima 

fatal, mas o sofrimento em si não faz parte do ideal 

redentor131. O sofrimento do descendente de José: 

                     
129 Cf. Sigmund MOWINCKEL, El que ha de Venir, op. cit., p. 44. 
130 Cf. Ian Mathieson STEAD (ed), Lindow man: the body in the bog, London: 
Published for the Trustees of the British Museum by British Museum 
Publications, 1986. E a obra de Anne ROSS and Don ROBINS, The life and 
death of a Druid prince: the story of an archaeological sensation, London: 
Rider, 1989. As múmias encontradas estão em excelente estado de 
preservação: homens de unhas bem tratadas, que não tinham profissões 
braçais e com ferimentos de mortes violentas e torturas. Não há múmias de 
mulheres. Acredita-se que a múmia de dois mil anos encontrada no pântano da 
Inglaterra seja de um druida que provavelmente se ofereceu como sacrifício 
humano contra a invasão dos romanos para mantê-los fora da Irlanda. 
131 Cf. Donizete SCARDELAI, op. cit., p. 85-p.87. 
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• é um estágio preliminar para o advento do redentor 

final, ou seja, faz parte de um processo de redenção nacional. 

A morte trágica do “Filho de José” aconteceria em decorrência 

do seu envolvimento político e religioso com a causa de 

libertação de Israel; 

• está relacionado com uma tendência catastrófica de ver o 

futuro132. 

Com o passar do tempo, porém, os rabinos deixaram de 

manifestar apreço por essa doutrina depois que o cristianismo 

a explorou bastante na hermenêutica do sofrimento e da morte 

de Jesus como sendo a manifestação plena do sofrimento 

redentor do messias “Filho de José”133. 

 

4.3.3 O messias precursor e sua missão 

As referências bíblicas a José como um “týpos” de messias 

são misteriosas, contudo, compreensíveis, considerando-se tudo 

o que esse patriarca sofreu para se tornar o libertador de 

seus irmãos. O sofrimento redentor de José e a história de sua 

vida foram pensados em paralelo com as passagens messiânicas 

que mencionam um servo sofredor. 

O livro extrabíblico denominado história de “José e 

Asenate” foi escrito originalmente em grego, provavelmente em 

Alexandria no Egito, e adotado tanto por judeus quanto por 

cristãos. Sua influência apresentando José como “týpos” de um 

redentor não pode ser negligenciada. Ao longo da formação do 

Talmud, “José e Asenate” ainda era bastante popular e somente 

depois foi rejeitado como não-bíblico.  

A tarefa fundamental do “Filho de José” é agir como 

precursor do “Filho de Davi”. Terá como missão preparar o 

mundo para a vinda do redentor final. Uma função de natureza 

política, militar e religiosa. Para realizá-la, empreenderá 

                     
132 Ibidem, p. 70-89. 
133 Cf. Donizete SCARDELAI, op. cit., 72. 
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guerra contra as forças do mal que oprimem Israel, sendo morto 

durante a batalha. 

Essa doutrina se torna um tanto problemática, pois, apesar 

de a bênção de Jacó sobre José mencionar que o seu arco 

permanecerá firme e os seus braços ativos (cf. Gn 49,24), não 

há, na Escritura, uma tradição guerreira para o patriarca 

José. Trata-se, então, de uma tradição atribuída aos seus 

supostos descendentes, primeiramente a Efraim134 que seria o 

antítipo do messias “Filho de José”135. 

Um midrash sobre Números menciona o messias guerreiro 

relacionando-o a Efraim: 

 
Esta é uma alusão ao messias ungido para a guerra, isto 
é, ao Filho de José, descendente de Efraim, que 
precederá o Filho de Davi, segundo o texto de Dt 33,17 
(Bem. R. 14,1). 

 

O midrash está retomando os textos de Nm 13,8.16 e 1Cr 

7,22-27 segundo os quais Josué (Yehôshua) é descendente de 

José, da tribo de Efraim.  Por isso, no fim dos tempos, 

surgirá um novo Josué, o “Filho de José”, da tribo de Efraim. 

Assim, é possível encontrar, nas tradições de José, uma função 

guerreira. 

Há, de fato, evidências de que Josué tenha sido visto como 

um typos messiânico no judaísmo pós-bíblico. Um dos targumim 

afirma  

Então, ungirás a bacia e o seu suporte e a consagrarás 
por causa de Yeshua, teu ministro, chefe do Sanhedrin de 
teu povo, por cuja mão a terra de Israel será repartida, 
e pelo messias bar Ephraim, que descenderá dele, e 
através do qual a casa de Israel será vitoriosa sobre 
Gog e seus aliados no fim dos tempos (Tg Ps-J Ex 40,11). 

                     
134 Cf. Charles C. TORREY, “The Messiah Son of Ephraim”, JBL 66 (1947) 253-
277. 
135 Em vez da expressão bar yôseph, usa-se bar ephrayim no Tg Ps-J Ex 40,11 
e no  Mid Teh 60,3. 
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A crença em um Yehôshua messiânico também é atestada entre 

os Samaritanos136. Os textos samaritanos são relativamente 

tardios, mas Crown é de opinião que essas idéias podem ter 

surgido por volta do século II AEC. 

Segundo Montgomery, foram os samaritanos que indiretamente 

transmitiram aos judeus os fundamentos ideológicos dessa 

doutrina137. É certo que os samaritanos reivindicavam ser 

descendentes dos patriarcas José e Levi e mantinham uma 

tradição sobre um messias do fim dos tempos, intitulado taev 

ou Yehôshua renascido ou “retornado”, pois o termo taev 

significa “aquele que retorna para Deus” ou “aquele que faz o 

arrependimento”. 

Nesse sentido, a função principal desse messias, tanto 

entre os judeus quanto entre os samaritanos, seria a de 

preparar Israel para a redenção definitiva, levando o povo a 

uma condição adequada para a vinda do redentor final, pois se 

Israel retornar para Deus (arrepender-se, Teshuvah) 

desencadeará a vinda do messias definitivo e será redimido 

imediatamente. 

Conforme Flávio Josefo, um samaritano pretendente a 

messias entrou em cena no primeiro século da EC e assegurou 

revelar ao seu povo a localização dos utensílios sagrados 

escondidos por Moisés no monte Garizim. Os planos desse 

pretenso messias foram frustrados quando Pôncio Pilatos enviou 

tropas para dispersar a turba (cf. Ant. Jud. XVIII, 4, 1). 

Os textos samaritanos e uma variedade de fontes atribuem a 

esse messias funções variadas, até mesmo algumas tarefas 

tradicionalmente associadas ao “Filho de Davi”. Uma dessas 

tarefas é a missão de redimir Israel, resgatá-lo do exílio, 

reunindo as tribos na terra prometida. 

                     
136 Cf. Alan D. CROWN, “Samaritan Eschatology” in ALAN D. CROWN (ed.), The 
Samaritans, Tübingen: Mohr, 1989, p. 266-292. 
137 Cf. James A. MONTGOMERY. The Samaritans: The Earliest Jewish Sect, Nova 
York: Ktav, 1968, p. 243. 
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Assim, antes da guerra contra Gog, esse precursor terá que 

fazer a reunificação de todas as tribos (como seu antepassado 

em Gn 46,1-27)138. Também receberá um espírito de profecia e 

sabedoria que o capacitará para a missão de preparar o povo 

para os tempos finais.  

Quando o taev crescer, a integridade dele será revelada. 
O Senhor o chamará e lhe ensinará as suas leis, lhe dará 
uma nova Escritura e o vestirá com a profecia 139. 

 

4.4 Taev140 

No que tange às Escrituras, a tradição samaritana aceita 

somente a Torah. Portanto, foi baseando-se apenas nesses cinco 

livros que os samaritanos construíram a doutrina sobre o taev. 

Mas esse título foi associado a mais de um personagem da 

Torah. Em primeiro lugar, como mostrado acima, o taev foi 

entendido como um Yehôshua escatológico renascido.  

Posteriormente também foi pensado como um profeta futuro 

semelhante a Moisés, conforme as palavras de Dt 18,15. 

Por último, o termo taev estava em íntima conexão com o 

vocábulo nocham, que significa “está arrependido”, formando um 

jogo de palavras com Noé (Noach), outro personagem da Torah. 

Segundo a hermenêutica samaritana, Deus ordenou a Noé 

fazer uma conversão, um arrependimento (aramaico tubah) e não, 

como afirma na Escritura, a construção de uma arca (tevah)141. 

E, da mesma forma que a tevah de Noach o salvou do dilúvio, a 

tubah salvará o taev e o povo da perdição. Pois, partindo de 

uma visão catastrófica do futuro, acreditava-se que os últimos 

dias teriam as mesmas características que a época de Noé142. 

                     
138 Cf. Joseph HEINEMANN, “The Messiah of Ephraim and the Premature Exodus 
of the Tribe of Ephraim”, HTR 68 (1975) 1-15. 
139 Matthew BLACK, The Scrolls and Christian Origins: Studies in the Jewish 
Background of the New Testament, Chico: Scholars Press, 1983, p. 159. 
140 Aquele que retorna e faz retornar. 
141 Além do termo nocham, em hebraico, há outro vocábulo para significar a 
idéia de arrependimento que é shuvah do qual deriva teshuvah, retorno ou 
arrependimento. 
142 Cf. George Robert Stow MEAD, “John the Baptizer and Christian Origins” 
in The Gnostic John the Baptizer: selections from the Mandean John-book, 
together with studies on John and Christian origins, the Slavonic Josephus' 
account of John and Jesus, and John and the Fourth Gospel proem, Londres: 
J.M. Watkins, 1924, p. 21-22. 
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4.4.1 Acharit hayyamim143 

A expectativa por uma catástrofe da natureza no fim dos 

tempos povoava o imaginário da época do segundo Templo. Três 

possibilidades de destruição estavam previstas para os últimos 

dias. O mundo se encontraria sob as forças das águas em um 

dilúvio ou estaria à mercê de um cataclisma provocado por um 

vento tempestuoso ou ainda pereceria sob um fogo devorador 

vindo do céu144. 

Essas três possibilidades fundamentavam-se em narrativas 

mitológicas herdadas da Mesopotâmia, presentes nas releituras 

canônicas ou apócrifas: relatos do dilúvio (Gn 7,17-24); Torre 

de Babel (OrSib III,97-107)145 e Sodoma e Gomorra (Gn 19,24-25). 

Os três elementos presentes nas catástrofes da natureza – 

água, vento e fogo146 – eram também símbolos do Espírito de 

Deus. Acreditava-se que, por meio de seu Espírito, YHWH 

haveria de purificar todas as gentes. Esses elementos deveriam 

estar em ação nos tempos finais como modalidades da visitação 

de Deus ao seu povo147. 

O dilúvio dividiu a história em dois períodos distintos: 

pré-diluviano e pós-diluviano. Agora uma nova hermenêutica 

entendia a parusia ou visitação de Deus como a passagem de 

olam hazzeh ou tempo de longa duração, para olam habba ou tempo 

infinito. Nota-se aqui uma forte influência do zoroastrismo 

sob a vertente do zervanismo, segundo o qual Zervan akarana, o 

tempo da eternidade, suplantaria o tempo cósmico. Esse tempo 

da eternidade, mais conhecido como aion ou eon, unificaria a  

 

                     
143 O fim dos tempos. 
144 Cf. George Robert Stow MEAD, op. cit., p. 23. 
145 Cf. Martin MCNAMARA, Intertestamental Literature, Wilmington: Michael 
Glazier, 1983, p. 228-229. Para Martin McNamara, somente os livros III-V 
dos Oráculos Sibilinos são judaicos, os demais são cristãos. O livro III é 
muito antigo, foi finalizado por volta da segunda metade século II AEC, 
embora haja alguns acréscimos mais recentes. 
146 Por água: dilúvio; por vento: Torre de Babel; por fogo: Sodoma e 
Gomorra. 
147 Cf. George Robert Stow MEAD, op. cit., p. 23.  



 92 

atual realidade148 na qual o bem e o mal, a luz e as trevas, 

Ormazdh e Ahriman estão separados. Zervan akarana, enquanto 

princípio unificador, faria este mundo transcender seus 

contrastes num reino de paz no qual os conflitos seriam 

superados149. 

 
[...] haverá apenas um eon único. Todos os justos que 
escaparem do grande julgamento do Senhor serão unidos a 
esse grande eon que será chamado eternidade. Para os 
justos não haverá labor, nem enfermidade, nem luto, nem 
perseguição, nem escravidão, nem noite, nem trevas, mas 
sim a grande luz para sempre e uma muralha 
indestrutível, terão o grande paraíso como moradia 
eterna (2En 65,6-7). 

 

A crença no grande aion assegurava a preservação dos 

íntegros no momento da destruição através de um herói enviado 

por Deus tal como nas antigas tradições sobre Utnapishtim, 

Ziusudra, Atrahasis e Nuakh150 e Nur, águas primordiais do 

caos151. 

Os antigos mitos foram, então, relidos em perspectivas 

futuras, com a concepção de que a humanidade inteira seria 

destruída com exceção de um escolhido salvo por seguir as 

instruções exatas dadas por uma divindade.  

Algumas diferenças, porém, devem ser destacadas entre os 

mitos e as releituras feitas por Israel. Em primeiro lugar,  

                     
148 Também para o autor de Hb a realidade é fragmentada, por isso há uma 
contraposição entre a ação de Deus nos “dias de outrora” – “muitas vezes e 
de muitas maneiras” (polymerôs kaì polytrópos) – e nos “dias finais” 
(eschátou tôn hemerôn) quando falou de forma unificada (cf. Hb 1,1-2). A 
respeito disso, Ef 2,14 afirma: “Ele é a nossa paz, de ambos fez um”. O 
reino de paz ou de quietude (nachat, cf. Ecle 4,6; 6,5). 
149 Cf. Franz Valery Marie CUMONT, Mysteries of Mithra, New York: Dover 
Publications, 1956, p. 107. 
150 Ou, em hebraico, nuach (descansar). O nome Noé (Noach) aparece 
relacionado com a palavra hebraica nuach, da qual deriva nacham (conforto, 
Gn 5,29), mas há outros jogos de palavras com o nome desse personagem, como 
o termo nachat (quietude) ou nocham (estar arrependido). 
151 Ibidem. Noé deriva de uma antiga palavra kematiana “Nu” que significa 
"águas primordiais” – ou elemento masculino primordial (o sêmen) – às quais 
os aluviões assemelhavam-se ao fertilizarem o solo às margens do Nilo. Os 
egípcios acreditavam que antes do mundo ser constituído, havia uma "massa" 
informe composta de água e trevas formando o caos no qual viviam quatro 
deuses rãs machos e quatro deusas serpentes. Essas divindades formavam os 
pares: Nun (Nu) e Naunet (água), Amun e Amaunet (invisibilidade), Heh e 
Hauhet (infinidade) e Kek e Kauket (trevas). Nun (Nu) era o nome da água 
primordial que deu origem a tudo. 
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conforme os relatos do Gn, tanto a decisão de destruir os 

seres vivos quanto o desejo de salvar a humanidade são 

atribuídos ao mesmo Deus (Gn 6,13-18). A razão para a 

destruição também é distinta.  

No relato bíblico, o motivo do dilúvio encontra-se no 

âmbito da moral: os pecados da humanidade provocaram a 

destruição de tudo, e a retidão de Noé o salvou (Gn 6,9.11-

12). 

Em segundo lugar, a ênfase nesse aspecto moral das 

narrativas do Gn é retomada pela literatura pós-bíblica. 

Primeiramente, destaca o arrependimento das pessoas e depois, 

como Noé exortou seus contemporâneos durante muito tempo sem 

que estes dessem crédito às suas palavras (cf. San 108a-b). 

Todas essas concepções foram envolvidas por uma roupagem 

escatológica. E, desde a época do segundo Templo, um destaque 

especial foi dado a um Noé escatológico que tornaria possível 

o arrependimento (teshuvah) e efetivaria um retorno do povo 

para Deus. E assim, ao contrário do que aconteceu aos 

contemporâneos do dilúvio e do primeiro Noé, no fim dos tempos 

uma multidão teria acesso à salvação, desde que as instruções 

dadas por Deus ao “escolhido” fossem rigorosamente seguidas. 

4.4.2 Weheshib152 

As expectativas pela chegada do grande aion pressupunham 

um engajamento total do Noé escatológico. Até mesmo sua 

alimentação e maneira de vestir-se seriam sinais proféticos de 

penitência e convite à conversão. 

Nesse sentido, o alimento mais apropriado – enquanto gesto 

profético de chamada à conversão – seria a alfarroba conforme 

uma citação de Is 1,19-20 feita no midrash sobre o Levítico: 

                     
152 “E ele retornará” ou “e ele fará voltar” (cf. Ml 3,24 [TM]). 
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Se fordes dóceis e obedientes, comereis os bens da 
terra; mas se recusardes, se vos revoltardes, comereis 
alfarrobas153 (Vay R. 35). 
 

Comer alfarrobas significa alimentar-se do que a terra 

incultivada ou infértil oferece. Isso alude ao Adam decaído e 

às fadigas do trabalho como conseqüência do pecado (cf. Gn 

3,17-19). Também manifesta o anseio pelo descanso (nuach, Gn 

5,29). Uma veste de pele, aludindo ao Adam decaído (Gn 3,21), 

seria a mais adequada para destacar a consciência do pecado e 

a necessidade da conversão154. 

Esse simbolismo profético já se encontrava em Elias (cf. 

2Rs 1,8)155. Elias se ajustava ao perfil de um líder popular, 

como profeta escatológico, capaz de mediar a intervenção de 

Deus na história, concretizando uma transformação religiosa e 

política. De fato, Elias e Eliseu correspondiam aos anseios 

populares alicerçados nas antigas tradições do líder virtuoso 

com poderes sobrenaturais e porta-voz das esperanças de 

redenção nacional156. 

Nas antigas tradições do profetismo em Israel o navi 

combinava as funções de mensagem e ação e, por isso, estava 

apto para encabeçar movimentos de libertação religiosa e 

política157. Com a instauração da monarquia em Israel, o navi 

foi ratificado na função de porta-voz de Deus, responsável 

pelo oráculo de confirmação do monarca no trono. Por causa 

disso o navi era o principal crítico da atuação do rei e da 

corte. A crítica ao rei era feita sempre a partir do critério 

principal para a avaliação do governo, a realeza de YHWH. 

                     
153 Cf. George Robert Stow MEAD, op. cit., p. 6. Alfarroba deriva do árabe 
al-charruba, em hebraico/aramaico é charuv. Esse midrash fez uma confusão 

entre chérev (brx, espada), em Is 1,20, e charuv (abwrx).  
154 Cf. George Robert Stow MEAD, op. cit., p. 6 e Hb 11,37. 
155 Simbolismo também mencionado em Zc 3,4, segundo o qual, antes da vinda 
do Rebento, o sumo sacerdote Josué, acusado por Satan por causa dos pecados 
do povo, terá suas vestes de luto substituídas por vestes de festa. 
156 Cf. Donizete SCARDELAI, op. cit., p. 92. 
157 Samuel foi um forte exemplo disso. Ainda com resquícios das tradições do 
Lugal mesopotâmico, exercia as funções de governo, sacerdócio e porta-voz 
de YHWH. 
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Um oráculo do navi anunciava tanto o julgamento quanto a 

ação redentora de YHWH, principalmente quando uma nação 

estrangeira colocava em risco a fidelidade à aliança, seja por 

influência religiosa ou por domínio político, ambos entendidos 

como idolatria158. 

A atuação dos neviim marcou tanto a memória popular que as 

antigas tradições de liderança profética não desapareceram por 

completo. Eis por que na época tardia do segundo Templo foi 

sendo formada uma doutrina sobre o retorno de Elias antes do 

grande aion. Alguns aspectos da história de Elias e Eliseu 

foram relidos em perspectiva escatológica: 

• a denúncia da ilegitimidade das perspectivas religiosa e 

política de Jezabel e Acab (1Rs 16,29–17,2) mostrando que a 

monarquia é condicionada à fidelidade a YHWH e ao povo; 

• a ordem para mergulho no Jordão por motivos de 

restauração (shuv) (2Rs 5,10); 

• a intermediação na ação de YHWH contra a dominação 

estrangeira da Síria (2Rs 6,8–10,18); 

• a associação do profeta ao exército celeste no cerco de 

Dotã (2Rs 6,16-17); 

• o papel desempenhado na revolução aberta realizada por 

Jeú (2Rs 10,15-27); 

• a unificação das doze tribos (Eclo 48,1-10) 

 
A perspectiva escatológica considerava também o modo como 

os profetas herdeiros dessa atuação de Elias e Eliseu 

continuaram essa tradição ao proferirem seus oráculos: 

• contra Jerusalém e o Templo (Jr 7; Sf 3,1-2); 

• contra os magistrados (Mq 3,1-3.9-12); 

• contra a nobreza e a aristocracia sacerdotal (Sf 3,3-4; 

Mq 7,3)159. 

 

                     
158 Cf. Richard A. HORSLEY – John S. Hanson, Bandits, op. cit., p. 128. 
159 Ibidem, p.129-131. 
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Mas, como Horsley destaca, “em vez de acolher as 

advertências proféticas, os grupos dominantes parecem ter 

reagido com a repressão e a perseguição”160. 

Assim os elementos “perseguição” e “martírio” foram 

acrescentados à tradição profética e depois retomados pela 

doutrina do profeta escatológico que possivelmente seria 

rejeitado pelas pessoas de seu próprio povo, mas acolhido por 

estrangeiros (1Rs 17,9ss e 2Rs 5,1ss). Textos importantes que 

enfatizavam esses elementos foram os cânticos do Servo na obra 

do Deutero-Isaías e o traspassado de Zc 12,10-11. 

A destruição do Templo por Nebuzaradan e o longo período 

de dominação estrangeira confirmaram os oráculos de julgamento 

proclamados pelos profetas pré-exílicos. Dessa forma, tornou-

se inevitável a pergunta se YHWH tinha abandonado seu povo161. 

Essa pergunta colocou em destaque a necessidade do 

arrependimento (teshuvah), da restauração (tequm) e da justiça 

(tsedaqah). Então, não apenas a dinastia davídica e a aliança 

seriam restabelecidas, mas sim a criação inteira, no grande 

aion ou olam habba. É nesse sentido que o livro de Malaquias 

afirma a respeito do Dia do Senhor: 

Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha 
o grande e terrível Dia de  YHWH; e ele fará retornar 
(shuv) o coração dos pais para os filhos e o coração dos 
filhos para seus pais, para que eu não venha (bô) e fira 
a terra com maldição (Ml 3,23-24[TM]). 
 

 

Essas palavras exerceram grande influência sobre os 

movimentos populares de libertação e, segundo Scardelai, no 

período intertestamentário, pregadores itinerantes semelhantes 

a Elias e Eliseu, fascinavam o povo simples, principalmente 

entre os camponeses da Galiléia162. 

 

                     
160 Ibidem, p. 132.Cf. também David FRANKFURTER, “The Cult of the Martyrs in 
Egypt before Constantine: The Evidence of the Coptic ‘Apocalypse of 
Elijah’”, VChr 48 (1994) 25-47. 
161 “Está YHWH no meio de nós ou não?” (Ex 17,7). 
162 Cf. Donizete SCARDELAI, op. cit., p. 90-91. 
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4.4.3 Kemosheh163 

O início da citação de Ml sobre o retorno de Elias começa 

da seguinte forma: 

Lembrai-vos da Lei de Moisés, meu servo, a qual lhe 
prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, 
estatutos e juízos” (Ml 3,22 [TM]). 
 

 

Isso mostra o quanto, durante o período 

intertestamentário, as figuras de Elias e de Moisés se 

tornaram serviam de advertência sobre o julgamento 

escatológico. 

A relação entre esses profetas é notória. A expressão “as 

águas se dividiram em dois lados, de modo que atravessaram a 

pé enxuto” (2Rs 2,8) mostra uma grande semelhança entre o ato 

de Elias e o êxodo. O mesmo pode ser percebido quando Elias 

refaz o percurso de Moisés no deserto e presencia a teofania 

no Horebe (1Rs 19,1ss). Além disso, assim como o maná veio por 

meio de Moisés no deserto, da mesma forma Elias teve o poder 

de providenciar o alimento de forma milagrosa para a viúva 

Sarepta durante a seca (1Rs 17,12-16). E Eliseu, por sua vez, 

alimentou cem homens com vinte pães (2Rs 4,41). 

Para Horsley, o retorno de Elias foi destacado pelos 

círculos populares, enquanto a vinda de um profeta semelhante 

a Moisés foi enfatizada pelos círculos dos letrados164. 

Os escribas do período pós-exílico retomaram e acentuaram 

as tradições do êxodo, da aliança, da Lei de Moisés da 

travessia do deserto, da queda de Jericó e do dom da Terra 

Prometida, não apenas como memória da libertação, mas como 

modelo da nova redenção a ser realizada por Deus através de um 

escolhido. Pois fazer memória desses episódios do passado  

 

                     
163 “Semelhante a Moisés” (Dt 34,10). 
164 Cf. Richard A. HORSLEY – John S. Hanson, Bandits, op. cit., p. 136. 
“Entre os letrados, as revelações assumiram a forma de literatura 
apocalíptica. Entretanto, a mesma, ou semelhante, perspectiva teológica e 
confiança na iminente libertação ou julgamento de Deus foi articulada entre 
o povo comum por figuras proféticas, tais como extáticos rústicos...” 
(p.138). 
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servia de inspiração às expectativas de libertação futura, já 

que, por meio desses eventos, Israel tinha sido constituído 

como nação livre165. 

Horsley e Scardelai são da mesma opinião que houve uma 

atividade profética digna de nota ao longo do período tardio 

do segundo templo, mas, como são parcas as informações sobre 

aquela época, prevalecem hoje os textos apocalípticos 

produzidos pelos grupos letrados e pouco material sobre os 

movimentos populares proféticos166. Mesmo assim, não se pode 

deixar de considerar que o apocalipcismo também proporcionou o 

substrato que deu sustentáculo à fé, a partir de uma figura 

profética messiânica que precederia o fim dos tempos167. 

Os membros de grupos letrados acreditavam ter total 

autoridade para desenvolver esse tipo de literatura, pois 

faziam parte de uma cadeia assim descrita: 

Moisés recebeu a Torah no Sinai e a transmitiu a Josué; 
Josué a transmitiu aos Anciãos; estes, aos Profetas, e 
os Profetas a transmitiram aos homens da Grande 
Assembléia (Abo 1,1). 
 

 

Moisés era o profeta por antonomásia, pois reunia em si 

todas as características “daquele que deveria vir”: líder, 

legislador, mediador, porta-voz de Deus, totalmente devotado 

com a causa da libertação do povo no âmbito tanto religioso 

quanto político168. 

O esperado deveria ter o perfil de Moisés, possuindo as 

mesmas características do primeiro redentor de Israel para 

assim poder fazer o retorno do povo para Deus e efetivar a 

realeza de YHWH sobre as nações a partir de Israel. Nesse 

sentido, a figura de Moisés tornou-se o protótipo do 

libertador conforme novas interpretações da seguinte passagem: 

 

                     
165 Cf. Richard A. HORSLEY, “Popular Messianic Movements Around the Time of 
Jesus” CBQ 46 (1984) 471-495. 
166 Cf. Richard A. HORSLEY – John S. Hanson, Bandits, op. cit., p. 139. Cf 
também Cf. Donizete SCARDELAI, op. cit., p. 92-94. 
167 Cf. Donizete SCARDELAI, op. cit., p. 90-91. 
168 Ibidem, p. 94-95. 
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Um profeta semelhante a mim, YHWH teu Deus, suscitará do 
meio de ti, dentre teus irmãos; a ele ouvirás (Dt 
18,15). 

 

A promessa de um profeta escatológico também é citada nos 

documentos de Qumran169. Aparece no Manual de Disciplina quando 

se declara que os membros da Congregação serão regidos pelas 

leis primárias postas pela comunidade até que venha o Profeta 

e os dois Messias170. E outra vez no fragmento Testimonia quando 

o texto de Dt 18,15-18 é citado antes do oráculo de Balaão171. 

Isso mostra que também entre os qumranitas havia uma 

doutrina sobre um profeta precursor e preparador dos tempos 

escatológicos com funções semelhantes às de Moisés. 

Conforme Driver172, a idéia de um Elias redivivus, apesar 

de ser encontrada nas Escrituras e na literatura judaica, não 

é mencionada em nenhuma parte dos documentos de Qumran. Para o 

grupo letrado residente nas proximidades do Mar Morto, o 

profeta esperado seria alguém semelhante a Moisés. 

Como o Dt tem uma grande preocupação com a maneira de 

Israel comportar-se ao entrar na Terra Prometida, então, a 

expressão a respeito do profeta que “dirá tudo o que eu lhe 

ordenar” (Dt 18,18; citado em 4QTest 6) pode se referir a uma 

função de ensinar ou interpretar a Torah. Essa função é 

aludida também em 1Mc 4,46, quando se espera que o profeta 

vindouro discirna sobre as pedras do altar demolido. Em ambos 

os casos, o Profeta se preocupa com a Torah.  

                     
169 Cf. Godfrey Rolles DRIVER, The Judaean scrolls: the problem and a 
solution, Oxford: Basil Blackwell, 1965, p. 480. 
170 “Não se apartarão de nenhum conselho da Lei para caminhar em qualquer 
obstinação de seu coração, mas serão governados pelas normas primárias nas 
quais os homens da comunidade começarão a ser instruídos, até que venha o 
profeta e os messias de Aarão e Israel” (1QS IX, 9-11). 
171 “Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei 
minhas palavras em sua boca, e lhes dirá tudo o que eu lhes ordenar. E 
sucederá que o homem que não escutar as minhas palavras, que o profeta dirá 
em meu nome, eu lhe pedirei conta” (4QTest 5-8). 
172 Cf. Godfrey Rolles DRIVER, op. cit., p. 481. 
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De acordo com Driver173, há uma forte suspeita de 

identificação entre o Profeta e o Intérprete da Torah nos 

textos de Qumran. Além dessa plausível identificação, outro 

fator importante deve ser considerado no Documento de Damasco 

quando se refere ao Mestre de Justiça: 

 
do Mestre único até que surja o messias de Aarão e de 
Israel (CD-B XX,1). 

 

Como se pode notar, essa é uma afirmação semelhante àquela 

sobre o Profeta em 1QS IX, 11. Para Driver, as figuras do 

Profeta e do Intérprete da Torah representam tentativas de 

descrever o Mestre de Justiça em sua função dual de expor a 

profecia de forma atual para seus contemporâneos enquanto 

interpreta a Lei antiga174. Assim, os dois ofícios de profeta e 

de intérprete da Torah parecem refletir dois aspectos das 

funções do Mestre de Justiça175. 

Originalmente, as figuras de o Profeta e de o Intérprete 

da Torah parecem ter sido distintas e, posteriormente, 

fundiram-se e vieram a representar o Mestre de Justiça, quando 

Elias e Moisés estavam sendo esperados como precursores do 

messias176. 

 

4.5 Éved-YHWH177 

É provável que a memória sobre Elias/Eliseu e Moisés, com 

o que significaram por suas palavras e atitudes de fidelidade 

a Deus e à causa de Israel, tenha contribuído para formar um 

retrato do servidor ideal de YHWH, presente na obra do 

Deutero-Isaías. Essa obra, em especial Is 40,3, foi de suma 

importância para o surgimento posterior da comunidade de 

Qumran. 

                     
173 Ibidem, p. 481-482. 
174 Ibidem, p. 483. 
175 Ibidem, p. 482. 
176 Ibidem, p. 484. 
177 Servo de YHWH. 
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O exílio na Babilônia foi entendido como uma punição 

devido à quebra da aliança por parte do povo e, em especial, 

de seus representantes: a nobreza, os profetas e os 

sacerdotes. Mas, unida à consciência do pecado e do castigo, 

havia a convicção de que Deus deixaria um resto destinado ao 

retorno à Terra de Israel para aprender a viver a Torah e para 

ensiná-la às demais nações.  

Esse “resto” manteria a fidelidade a Deus a qualquer 

custo. Por isso, os remanescentes foram simbolizados na figura 

do “servo de YHWH” pelo Deutero-Isaías. 

Desde que Bernhard Duhm publicou, em 1892, a obra Das Buch 

Jesaia, foi sendo cada vez mais aceito pelos estudiosos que os 

quatro “Cânticos do Servo” de Isaías constituem uma unidade 

literária178.  

O Deutero-Isaías possivelmente viveu na Babilônia entre as 

primeiras vitórias de Ciro, em 550, e o edito de 538 AEC. A 

obra desse profeta propõe uma restauração completa do povo e 

um novo Êxodo. Israel seria luz para as nações; e o Servo de 

YHWH, aquele que incorporaria o destino do povo.  

Trata-se de uma exortação aos ministros para que 

comuniquem aos exilados que está próximo o tempo fixado por 

Deus. O retorno à Terra de Israel é visto como uma era feliz, 

pois o exílio, a dura tarefa a ser cumprida como “duplo 

castigo”, foi mais que suficiente. 

No Primeiro Cântico (Is 42,1-4), o Servo é mestre e 

legislador. É YHWH quem o apresenta às nações mostrando qual é 

o objetivo de sua missão: levar às nações o direito. O 

cumprimento dessa missão se dá através da firmeza e da 

constância do Servo no seu modo de falar e de agir, ou seja, 

nas suas conquistas pacíficas, opostas às de Ciro (Is 45,1). 

O Segundo Cântico (Is 49,1-6) destaca a missão do Servo 

até mesmo em lugares longínquos. O próprio Servo descreve seu  

 

                     
178 Cf. Richard BEATON, Isaiah’s Christ in Matthew’s Gospel, Cambridge - 
Nova York: Cambridge University Press, 2002, p. 10. 
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destino, seus primeiros insucessos e a extensão de sua missão, 

a qual se destina ao ministério da Palavra (espada aguda, Is 

49,2) até reconduzir e reunificar Israel e tornar-se um farol 

para as nações. 

O Servo continua a falar sobre si no Terceiro Cântico (Is 

50,4-9) e afirma ser discípulo e mestre. Seus ouvidos e sua 

boca estão abertos. É instruído e hábil na palavra. A oposição 

à sua missão aumentou; contudo, cresce e revigora-se sua 

constância em Deus e sua fé no triunfo final. Por causa disso 

suporta tudo, acreditando que seus adversários são como uma 

veste consumida pelas traças (uma metáfora para a 

fragilidade).  

O Quarto Cântico (52,13—53,2) começa destacando três 

verbos referentes ao Servo (Is 52,13): rum (ser engrandecido), 

nasa (ser exaltado) e gavah (ser elevado). É Deus mesmo quem 

fala mostrando sua ação sobre o Servo. Há uma antítese, pois, 

no auge do sofrimento, o Servo alcança o cume do sucesso em 

sua missão. O autor do Cântico entra em ação, a partir de 

53,1, como um expectador interpretando os acontecimentos.  

As oposições do cântico anterior são retomadas e 

comentadas. A paciência e a constância do Servo chegam ao 

ápice do heroísmo. Por isso, em vez de amaldiçoada, sua vida é 

aceita como vítima expiatória179 em favor do povo, semelhante ao 

cordeiro do sacrifício. 

Para Mowinckel180,  há um acontecimento histórico por trás 

da figura literária do Servo, principalmente no que se refere 

ao sofrimento e à morte que são expressos no último cântico,  

 

                     
179 Uma possível reminiscência do Lugal shar puhi dos mesopotâmicos que se 
oferecia em sacrifício em favor do povo. 
180 Cf. Sigmund MOWINCKEL, El que ha de Venir, op. cit., p. 258. Para 
Mowinckel, em primeira instância o Servo não é Israel, pois os exilados 
sempre tiveram consciência de que o sofrimento que lhes fora imposto era um 
castigo merecido por causa da infidelidade à aliança, enquanto as dores e a 
morte do Servo são apresentadas como algo imerecido (Is 53,5). Somente num 
segundo momento o Servo representa Israel. 
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composto no estilo de um hino fúnebre em honra a um herói 

morto. 

Sendo assim, esses Cânticos seriam uma releitura póstuma 

da vida e da morte do Servo: uma forma de reconhecimento da 

obra do morto só agora declarado como partícipe de uma glória 

não percebida anteriormente. No Servo havia algo que seus 

contemporâneos não perceberam enquanto este ainda estava 

vivo181. A hermenêutica moderna chama isto de excesso de 

significado sobre o significante182. 

 

4.5.1 Justo que faz a justiça 

Apesar da infidelidade do povo à aliança, Deus deu a 

conhecer a sua benevolência conservando um remanescente com o 

qual fará uma nova aliança. A amabilidade de Deus se expressa 

no guia que envia: um Servo segundo o seu coração, um justo 

que exercerá a justiça e conduzirá o povo num novo Êxodo, a 

partir de um retorno para Deus. 

Assim, em primeiro lugar, a vocação do Servo é converter 

graças à sua ação no presente e no futuro em favor de Israel e 

juntamente com Israel (Is 49,5ss)183. 

Dessa forma, partindo de um indivíduo concreto, nomeado 

Servo pelo Deutero-Isaías, foi sendo construída uma doutrina a 

respeito de uma figura futura. E novas releituras, em 

perspectivas escatológicas, foram elaboradas a respeito dos 

quatro cânticos de Isaías. Um conceito fundamental na 

concepção do Servo Escatológico é a conversão de Israel e a 

necessidade de fazer uma obra para lográ-la. A conversão de 

Israel significa uma reconciliação com YHWH a partir de uma 

restauração religiosa e moral do povo184. 

                     
181 Ibidem. 
182 Cf. Michel FOUCAULT, Arqueologia do saber, Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1997. 
183 Cf. Sigmund MOWINCKEL, El que ha de Venir, op. cit., p. 233-237. 
184 Ibidem. 
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Antes de tudo, o Servo deve ser autorizado por Deus, sendo 

declarado por uma sentença divina como justo (ou ajustado) à 

vocação e à missão que lhe foram concedidas. “Perto está 

aquele que me declara justo” (Is 50,8), diz o Servo referindo-

se a YHWH. O Servo é justo e juiz, expõe o julgamento e 

estabelece a Torah. Essa é sua função, pois tem ouvidos e 

língua de discípulo (Is 42,4; 50,4). E, ao expor o direito e a 

Torah, restaura a religião185. 

O restabelecimento da ordem efetivado pelo Servo só é 

possível graças ao mishpat (julgamento/direito) junto à Torah 

(Is 42,1.4). Isso significa que o Servo é juiz, mas realiza o 

julgamento para a edificação e não para a condenação. Eis aqui 

o significado de não quebrar a cana, não apagar a mecha 

(42,3), pois mishpat yôtsi (Is 42,1) significa anunciar a 

sentença justa.  

Assim, a missão do Servo está para além das fronteiras de 

Israel, pois estabelecerá a justiça às ilhas que esperam a 

Torah (Is 51,4ss; 42,4).  

No entanto, dar mishpat (Is 42,1.3) era função de três 

categorias de ungidos: o profeta, o rei e o sacerdote186. 

A expressão “Servo de YHWH” aplica-se, no Antigo 

Testamento, antes de tudo e principalmente, aos profetas. O 

termo mevasser187 (Is 41,27) vem do acádio mubassiru também 

atribuído aos profetas188. 

A leitura escatológica do “Servo de YHWH” mantém um nexo 

formal com as expectativas messiânicas, pois a obra do Servo 

está vinculada à realização da esperança futura. Mas o papel 

deste é muito superior ao de um caudilho da nação restaurada. 

Mesmo em Jr 30,21, já se põe em relevo o ministério sacerdotal 

do soberano e guia futuro como intercessor entre YHWH e o 

Israel restabelecido. 

 

                     
185 Ibidem, p. 238-266. 
186 Ibidem, p. 239. 
187 mevasser significa aquele que carrega boas notícias. 
188 Cf. Sigmund MOWINCKEL, El que ha de Venir, op. cit., p. 238-246. 
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4.5.2 Servo, justo e Rav 

É necessário precisar o alcance da afirmação de que a 

missão do Servo extrapola as fronteiras de Israel. 

Antes de tudo, Servo de YHWH tem por objetivo principal 

fazer a restauração da aliança. O Servo escatológico livrará o 

povo de um cativeiro maior que o do Egito e o da Babilônia. Ao 

efetivar a reconciliação entre Deus e o povo, o Servo será 

agente de libertação da escravidão do pecado. Isso só poderá 

ser efetivado porque o Servo será um Rav cujo ensino ajudará 

os desanimados (Is 50,4a) e iluminará os que caminham no 

escuro (Is 50,10). 

Os exilados na Babilônia tinham consciência do contexto 

histórico em que viviam, entendendo-o como cumprimento das 

profecias, cujo enfoque era a exigência de fidelidade à 

aliança feita com YHWH. Essa aliança tinha um mitswah central: 

adorar somente ao Deus UM (echad, Dt 6,4). Esse era o alvo 

(mattarah) a ser atingido pelo povo. Desviar-se para outro 

alvo consistia em pecado (chattaah, literalmente: “errar o 

alvo”). 

Por causa disso, no exílio, a instrução de Deus a seu povo 

tomou a forma de livro. Passo a passo, foi surgindo a Torah 

escrita. E, da mesma forma que o termo “torah” vem do verbo 

yarah (literalmente: lançar, ter por alvo), é necessário que 

haja também o arqueiro (rav ou ravah) que ensine o povo a 

acertar o alvo189. E, por isso, o Servo é discípulo e Rav190, 

pois aprende a instrução (Torah) de Deus e a ensina não 

somente ao Israel renovado, mas até mesmo às ilhas mais 

distantes. 

                     
189 Cf. Matityahu CLARK, Etymological dictionary of Biblical Hebrew: based on 
the commentaries of Rabbi Samson Raphael Hirsch, Jerusalem - New York: 
Feldheim Publishers, 1999. 
190 Ibidem. Em Is 50,4 o Servo tem ouvido de discípulo e língua de instruído 
(de mestre). De fato, lamad e limmud são ricos em interpretações. Pelo 
ouvido, o Servo recebe a instrução que, depois de vivenciada em diferentes 
momentos de adversidades, flui como ensino através de suas palavras. 
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O seguinte texto, tomado de uma coleção de poesias datada 

provavelmente da segunda metade do século I EC, é um exemplo 

disso: 

As nações virão das extremidades da Terra para ver sua 
glória, e trarão como presente os filhos [de Israel] que 
haviam sido dispersados, e para ver a glória do Senhor, 
com a qual o Senhor a glorificou. Ele [o ungido] será um 
rei justo, reinando sobre eles, ensinado por Deus... 
Seu rei é o Senhor, ele [o ungido] fundou sua forte 
esperança em Deus. Terá misericórdia para com todas as 
nações que reverenciam sua presença. Golpeará a Terra 
com a palavra de sua boca para sempre (Is 11,4); 
abençoará o povo do Senhor com sabedoria e alegria... 
sábio e inteligente no seu conselho, com força e justiça 
(PsSal XVII, 31-32. 34-37)191. 

 

No texto acima, o ungido é apresentado como um mestre de 

sabedoria que regerá o mundo pela força de sua palavra e não 

precisará de aparato bélico como um líder militar192. 

Contudo, na Antigüidade, um verdadeiro sábio também era 

capaz de curar enfermidades, como se pode ver em outro texto 

da mesma época, pertencente aos documentos do Mar Morto: 

 

Céus e terra escutarão o seu messias  e tudo que neles 
está não se apartará dos preceitos santos... e sobre os 
pobres pousará o seu espírito, e aos fiéis renovará com 
sua força. Pois honrará os piedosos sobre o trono da 
realeza eterna, libertando os prisioneiros, dando vista 
aos cegos, endireitando os torcidos. E o Senhor operará 
ações gloriosas como não existiram, pois curará os 
feridos e fará viver os mortos, aos humildes anunciará 
boas novas, cumulará os indigentes, conduzirá os 
expulsos e enriquecerá os famintos (4Q521 II, 1.6-9.11) 

 

Além desses sinais, outra característica do messias sábio 

seria a capacidade de prever o futuro. Um exemplo disso pode 

ser encontrado na Regra da Guerra quando menciona a profecia 

de Balaão e afirma que os messias são “videntes de coisas 

decretadas” (1QM XI, 7-8). 

                     
191 Grifo nosso. Cf. Gene L. DAVENPORT, “The Anointed of the Lord in Psalms 
of Solomon 17” in John Joseph COLLINS & George W. E. NICKELSBURG (ed), 
Ideal figures in ancient Judaism: profiles and paradigms, Chico: Scholars 
Press, 1980, p. 67-92. 
192 “Não colocará sua confiança nos cavalos, nos cavaleiros e no arco, não 
ajuntará reservas de ouro e prata para fazer a guerra; nem colocará sua 
esperança no número (de soldados) para a batalha” (PsSal XVII, 36). 
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Nessa linha de pensamento, temos referência também ao 

Mestre de Justiça em Qumran como aquele que foi divinamente 

escolhido para expor a Lei e orientar por suas palavras os 

membros da comunidade numa trajetória íntegra em preparação ao 

fim dos tempos. O Mestre de Justiça é alguém a quem Deus deu a 

conhecer “todos os mistérios das palavras de seus servos os 

profetas (Hab 2,3)” (1QpHab VII, 5). 

Os pesherim, tidos como revelação divina, seriam um passo 

adiante, pois reivindicavam desvendar os mistérios das coisas 

escondidas até mesmo aos profetas que escreveram as palavras 

de Deus (1QpHab VII, 1-2). Assim, o Mestre de Justiça é aquele 

que dá a conhecer a palavra de Deus quando interpreta as 

Escrituras e distribui os preceitos da tsedaqah, os quais devem 

ser cumpridos por aqueles que almejam alcançar a salvação. 

 

4.5.3 Mediador e oferenda 

Há indícios de que em Qumran o Mestre de Justiça tenha 

sido compreendido também como um sacerdote, mas sobre isso os 

estudiosos não entraram em acordo193. Alguns grupos judeus, 

contudo, esperavam o aparecimento de um sacerdote escatológico 

como uma das características da manifestação do fim dos 

tempos194. A expectativa por um messias sacerdotal já tinha sido 

mencionada nas Escrituras a respeito de Melquisedeque (Sl 

110,4) e Finéias (Nm 25,10ss). Mas foi em Qumran que essa 

doutrina tomou corpo. Além disso, os documentos do Mar Morto 

indicam que o messias sacerdotal teria um lugar proeminente em 

relação a outras figuras messiânicas (1QS IX,11; 1QSa II; CD-A 

XII,23; XIV, 19; XIX, 10.21). 

Interessa-nos aqui o sacerdócio enquanto mediação entre a 

divindade e o povo que lhe era adorador, e não as funções  

 

                     
193 Cf. Godfrey Rolles DRIVER, op. cit., p. 483-484. 
194 Esse tema foi exaustivamente estudado por Higgins. Cf. Angus John B. 
HIGGINS, “Priest and Messiah”, VT 3 (1953) 321-336; “The Priestly Messiah”, 
NTS 13 (1966) 211-239; “Jewish Messianic Belief in Justin Martyr’s Dialogue 
with Trypho” NT 9 (1967), 298-305. 
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atribuídas aos sacerdotes. Nas remotas civilizações, em geral, 

e não apenas em Israel, era senso comum entender o sacerdócio 

como uma mediação desenvolvida em três fases: (1) ascendente: 

a atividade sacrifical do sacerdote que do mundo profano se 

elevava até a morada da divindade; (2) central: a entrada do 

sacerdote no santuário ou a acolhida do Sumo Sacerdote junto à 

divindade; (3) descendente: expiação, oráculo e instrução, 

bendição, que traziam para os fiéis os benefícios da 

divindade195. 

Isso nos faz retornar ao tema do Servo isaiano que não era 

apenas o adorador de Deus, mas também seu representante 

estando sob sua especial proteção. Mas, se o Servo pode fazer 

expiação pela nação, é precisamente porque a representa e a 

encarna. Ser o representante significa que a expiação de um 

pode ser aproveitada pelos demais. Um verdadeiro mediador é 

alguém que realiza a conversão sem a qual não há redenção196. 

O servo foi compreendido pelo Deutero-Isaías como um 

indivíduo, mas também como um representante da nação inteira. 

A sorte do Servo seria decisiva para o destino nacional e, 

através dele seria realizada a conversão e a renovação da vida 

do povo. 

Além da necessidade da reconciliação entre o povo e YHWH, 

outra idéia fundamental é o conceito de um mediador capaz de 

realizá-la mediante uma expiação correta197. Sem dúvida, o papel 

desempenhado pelo sumo sacerdote no ritual de expiação de Lv 

16 remonta, em seus principais aspectos, a uma época 

consideravelmente mais primitiva. Embora uma expiação vicária 

mediante o sofrimento já fosse considerada, contudo não havia 

nenhuma idéia de que o sofrimento por si só pudesse redimir.  

 

                     
195 Cf. Albert VANHOYE, “La Lettera agli Ebrei”, in A. GEORGE – P. GRELOT. 
Introduzione al Nuovo Testamento: le lettere apostoliche, Roma: Borla, 
1978, 185-216, especialmente a p. 201. 
196 Cf. Sigmund MOWINCKEL, El que ha de Venir, op. cit.,  p. 244-265. 
197 Ibidem, p. 263. 
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Ao contrário, o texto de Isaías é uma releitura póstuma da 

obra do servo na qual se vê um excesso de significado. 

A verdadeira obra do servo é a doação da própria vida. E 

suas dores são atos proféticos cheios de poder. O ponto mais 

alto de sua vocação é o silêncio (Is 53,7) para que sua 

existência, enquanto oferta, fale mais alto. Seus sofrimentos 

e sua morte são sacrifício asham oferecido pelos pecados do 

povo (instituído em Lv 6,1-7 ou Lv 5,20-26[TM]). 

A intercessão era um importante fator no exercício da 

mediação sacerdotal. Um elemento fundamental na tradição 

acerca de Moisés foi sua constante intercessão pelo povo (Ex 

32, 9-14). Moisés estava inclusive disposto a morrer para 

aplacar a ira de YHWH contra o povo (Ex 32,32).  

Qumran também tendia para uma interpretação espiritual do 

sacrifício (cf. CD XI,18-21), pois acreditava na oblação dos 

lábios e na perfeição da conduta como sendo semelhantes ao 

sacrifício de suave odor e à oferenda voluntária (1QS IX, 3-

6). Com isso, os qumranitas mostravam uma oposição entre os 

sacrifícios no Templo e o sacrifício espiritual de obediência 

(1QS IX, 4-5). 

Das três principais figuras messiânicas destacadas em 

Qumran, ou seja, o Profeta, o Messias de Aarão e o Messias de 

Israel (cf. 1QS IX,10-11)198, acredita-se que aquela comunidade 

encontrou no seu fundador o Profeta esperado. Restava agora a 

vinda dos dois Messias. O pesquisador K. Kuhn conclui de 1Qsa 

II,11-22 que: (1) o Messias de Aarão seria o Sumo sacerdote e 

chefe da assembléia total de Israel; (2) o Messias de Israel 

seria o líder político, subordinado ao primeiro199. A figura de  

 

                     
198 Cf. Karl Georg KUHN, “The Two Messiahs of Aaron and Israel” in Krister 
STENDAHL & James H. CHARLESWORTH (ed.), The Scrolls and the New Testament, 
New York: Crossroad, 1992, p. 54-64. 
199 Ibidem, p. 57. 
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Melquisedeque representaria ambos, pois num homem se 

plenificam os dois papéis200. 

 

5 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

Este segundo capítulo mostrou que o retorno ao ambiente do 

período intertestamentário nos direciona para uma confluência 

de idéias e produções literárias ricas na variedade de teorias 

sobre os messianismos.  Em primeiro lugar, notou-se que o 

gérmen das expectativas a respeito de uma figura redentora já 

estava presente na doutrina sobre olam habba (o mundo vindouro). 

Alguns elementos teológicos que são comuns a todas as 

concepções messiânicas decorrentes da doutrina sobre olam 

habba, ou seja, que o ungido deveria agir de modo a fazer 

acontecer: o retorno, a restauração e a justiça. Isto significa 

que as diversas expectativas messiânicas surgiram 

posteriormente como desdobramento e ampliação da teoria sobre 

o mundo vindouro.  

O messias viria com a finalidade de tornar possível o 

mundo vindouro, encarnando em si mesmo e tornando efetivas as 

perspectivas do grande aion escatológico. Em uma palavra, o 

ungido deveria engendrar e dar à luz “o mundo que deve ser”. 

Então, a espera por uma figura messiânica não se constituiu 

como uma novidade em termos de doutrina, mas como um 

desenvolvimento da crença em olam habba.  

A leitura dos sinais dos tempos fez emergir diversas 

teorias messiânicas em diferentes contextos históricos. Uma 

análise mais acurada dos diversos modelos de messias faz 

saltar aos olhos um substrato denso e comum a todas as 

expectativas. Esse substrato constitui-se de antigas 

reminiscências sobre o Lugal mesopotâmico em sua tripla função 

de mediador entre a divindade e o povo: (1) sacerdote, (2)  

 

                     
200 Cf. Harold Henry ROWLEY. The Qumran Sect and Christian Origins, 
Manchester: John Rylands Library, 1961, p. 126. 
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líder político-militar e (3) porta-voz da divindade como 

sábio, juiz e oráculo. 

Esse substrato nos leva a perguntar se no núcleo da 

esperança messiânica judaica não teria lugar apenas um ungido 

com várias performances. Decerto houve algumas divergências na 

hermenêutica judaica a respeito de como deveria ser o messias. 

Algumas teorias deram uma ênfase maior ao aspecto glorioso, 

enquanto outras destacaram mais o aspecto do sofrimento. 

Assim, se tornou difícil conciliar ambos os aspectos em apenas 

um messias. Algumas hermenêuticas mencionaram dois messias 

sendo que um deles seria o precursor do ungido definitivo. 

 

6 QUESTÕES ABERTAS 

Entre os sábios de Qumran, pelo menos aparentemente, se 

pode encontrar uma menção a respeito de três ungidos: 

sacerdote, líder político e porta-voz de Deus. Mas em Qumran 

esse tema ainda não estava tão claro. Em alguns documentos 

produzidos pela comunidade vizinha ao Mar Morto, o personagem 

denominado Mestre de Justiça aparece como alguém que exerce as 

três funções que caberiam aos três ungidos. 

Melquisedeque é outro personagem que aparentemente seria 

portador da tríplice função do Lugal, e que teve bastante 

relevância não somente em Qumran, mas também no contexto geral 

do intertestamento. Seria esse personagem enigmático e 

tipológico o vínculo de unidade dos principais elementos das 

expectativas messiânicas? Poderia esse personagem nos dar a 

certeza de que o substrato do Lugal mesopotâmico, que subjaz 

às expectativas messiânicas, é mais forte do que se pode 

perceber à primeira vista? 

Sendo o objetivo principal da vinda do Ungido a efetivação 

da realeza de YHWH em um mundo vindouro (olam habba), seria 

possível encontrar, na composição do nome Melquisedeque e nas 

narrativas sobre esse personagem, uma confluência e 

condensação dos principais elementos das doutrinas 
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messiânicas? Estariam os textos (canônicos e extracanônicos) 

sobre Melquisedeque evidenciando uma convergência e uma 

sintetização de tradições messiânicas? 
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CAPÍTULO III 

A HERANÇA DE MELQUISEDEQUE 

 

 

O termo “herança” (nachalath), além do significado de 

“estar unido a”, denota um “legado à posteridade”. A expressão 

“a herança de Melquisedeque” encontra-se em 11QMelch 5 e 

designa os partidários do ser celeste que realiza funções 

geralmente atribuídas ao messias. Esse importante legado 

teológico e tipológico da tradição messiânica presente em 

11QMelch, foi outorgado à Carta aos Hebreus que fez uma 

releitura à luz da experiência pós-pascal dos primeiros 

seguidores de Jesus. 

 

1 PONTO DE PARTIDA 

Que texto das tradições de Melquisedeque poderia dar 

indícios se houve uma confluência dos principais elementos das 

expectativas messiânicas para um mesmo personagem? Teve o 

autor de Hb contato com esse texto? Como o autor de Hb 

reassumiria e supra-assumiria a reflexão anterior sobre o 

messias e sobre Melquisedeque? Com que objetivo faria isto? 

 

1.1 Objetivo e método  

Estudar as diversas tradições de Melquisedeque, 

relacionando-as com as expectativas messiânicas apresentadas 

no capítulo anterior, mostrando como a hermenêutica cristã, em 

especial a Carta aos Hebreus, realizou uma elucidação do 
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conceito de messias ao relacionar Jesus com Melquisedeque, num 

esquema de continuidade e plenificação. 

Inicialmente, será feita uma análise dos principais 

elementos dos textos da Tanakh e de suas “traduções” (targumim 

e 1QapGen) sobre Melquisedeque. Em seguida, serão 

especificados os fatores presentes na formação de um typos 

messiânico a partir da comparação entre as tradições de 

Melquisedeque e os elementos das expectativas messiânicas 

estudadas no segundo capítulo deste trabalho. Posteriormente, 

serão indicados os elementos das tradições de Melquisedeque no 

texto de Hb. E, por último serão demonstradas a continuidade e 

a novidade cristã em relação às tradições judaicas. 

 

1.2 Observações Preliminares  

No período intertestamentário, que vai do final da 

dominação grega até o aparecimento dos primeiros escritos 

cristãos, diversas concepções sobre o messias encabeçaram uma 

coleção de escritos conhecidos como apócrifos (ou 

pseudepígrafos) do Antigo Testamento. Foi nesse ambiente que a 

doutrina sobre o messias tomou uma forma mais definitiva. 

A repatriação dos exilados da Babilônia foi um passo 

necessário para determinar o papel do messias nos escritos 

mais recentes. O judeu dessa época, ao confrontar-se com nova 

dominação estrangeira, descobriu que não poderia dar ao 

domínio persa a mesma explicação teológica do período 

anterior.  

A leitura deuteronomista sobre o exílio interpretava a 

sujeição de Israel ao estrangeiro como um castigo pela 

infidelidade a YHWH. Mas, conforme fora dito pelo Deutero-

Isaías, Deus havia perdoado a iniqüidade do povo, que já tinha 

recebido “da mão do Senhor duplo castigo por todos os seus 

pecados” (Is 40,2). 

A hermenêutica deuteronomista não se adequava mais à nova 

situação de domínio estrangeiro, pois os repatriados 
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compreendiam a si mesmos como o Resto de Israel fiel à 

aliança. Esse remanescente manteve a fidelidade mesmo quando 

houve motivos suficientes para desacreditar na competência de 

YHWH em protegê-los, pois não faltaram razões, naquela 

ocasião, de reconhecer o poder dos deuses da Babilônia sobre 

as divindades dos povos dominados. 

Com o Edito de Ciro, esse remanescente fiel arriscou tudo 

em um retorno à Jerusalém e à construção material e religiosa 

dessa cidade. Fundou uma religião em torno do Livro e 

esforçava-se para manter a fidelidade a YHWH, evitando motivos 

que desencadeassem outro castigo.  

O judeu piedoso, orientado a pensar dessa forma, achava-se 

novamente subjugado, dessa vez perseguido pelo tirano Antíoco 

Epífanes. Tornou-se inevitável a seguinte pergunta: Por que 

YHWH permite que o justo sofra? Por que YHWH não age contra 

aqueles que fazem injustiça ao Israel justo e íntegro? Em 

resumo: Por que YHWH tarda a agir em favor do justo e contra o 

ímpio? Esse era o duplo aspecto da mesma questão teológica que 

colocava em xeque a fé dos remanescentes durante a perseguição 

selêucida. 

Em resposta a isso, Israel começou a desenvolver um corpus 

literário de material apocalíptico e escatológico, no qual 

expressava seu anseio de justiça e de recompensa pelos males 

sofridos. Esse corpus literário tornou-se uma saída depois do 

fracasso da dinastia hasmonea em relação à efetivação de uma 

soberania nacional plena. 

Dentro desse corpus, se destacam o primeiro e o segundo 

livro de Henoque, os Salmos de Salomão, Baruc e Jubileus. 

Nesses livros, o messias retratado é intensamente espiritual, 

escatológico e apocalíptico, como mostramos no segundo 

capítulo deste trabalho. 

No Livro das Parábolas (ou Similitudes) de 1En 37-71 

encontramos pela primeira vez a idéia de um ser pré-existente 

e celeste, ocultado aos homens, mas revelado aos elohim 
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(anjos), e que se assentará no trono de Deus no céu, de onde 

julgará a humanidade e reinará sobre as nações. Nesse ser 

encontra-se a justiça, o espírito de sabedoria, a perspicácia, 

o entendimento e o poder. 

Em seguida, na Regra da Comunidade (Manual de Disciplina) 

de Qumran, três figuras messiânicas são mencionadas: o 

Profeta, o Sacerdote aarônico e o Rei ou messias de Israel1. 

Essas teologias demonstram que o período 

intertestamentário foi caracterizado por esperanças 

messiânicas e por anseios de justiça contra os dominadores 

estrangeiros. Indubitavelmente esse corpus literário era 

bastante conhecido, não como escritura canônica, mas como 

literatura popular muito apreciada. 

Contudo, vários estudiosos ainda discutem se a expectativa 

por algum tipo de messias foi um fenômeno difundido ou algo 

irrelevante no judaísmo palestino dos primeiros séculos AEC e 

no início da EC. 

Dignas de consideração são as figuras trabalhadas por John 

J. Collins na obra The Scepter and the Star. Entre os vários 

modelos messiânicos abordados pela literatura 

intertestamentária, Collins destaca as seguintes2: 

- um Messias Davídico real; 

- uma diarquia formada por um Messias sacerdotal e um 

Messias real; 

- a combinação dos papéis de Mestre, Sacerdote e Profeta 

em uma só figura; 

                     
1 Cf. George A. RIGGAN, Messianic Theology and Christian Faith, 
Philadelphia: The Westminster Press, 1967, p. 126. 
2 Cf. John Joseph COLLINS, The Scepter and the Star, op. cit., p. 20-41. 
Embora reconheçamos o trabalho magistral realizado por Collins, nossa 
pesquisa abordou outras figuras não contempladas na obra The Scepter and 
the Star, a do Messias Sofredor e a do Servo (ou o Traspassado), como foi 
demonstrado no capítulo anterior deste trabalho. A inter-relação entre as 
diversas expectativas messiânicas também foi trabalhada por esta tese de 
modo muito distinto daquele de Collins. 
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- um salvador angelical ou divino que aparece sob as 

designações de “Filho do Homem” ou de “Filho de Deus”.  

 

Ao considerar apenas quatro expectativas messiânicas, 

Collins ainda se mantém na mesma linha de abordagem do Talmud 

Bavli e dos midrashim embora não assuma isso explicitamente.  

O tratado talmúdico Sukkah afirma que os quatro artífices 

da visão de Zacarias (Zc 2,3), explicitamente chamados de 

messias, são: o filho de Davi, o filho de José, Elias e o 

Sacerdote Íntegro (cf. Suk 52b). O sacerdote pode ser o 

Messias de Aarão, tal como aparece em Qumran.  

O Midrash sobre o Cântico dos Cânticos assegura que os 

quatro artífices são: Elias, o Messias [davídico], o Messias 

da Guerra e Melquisedeque (cf. Shir haSh R. 2,33). 

No Targum Pseudo-Jonathan há menção de três figuras 

messiânicas3 que são personalidades corporativas de clãs ou 

tribos: Judá, Aarão e Efraim. Mas a referência a somente três, 

e não a quatro messias, talvez se deva ao fato de Elias 

geralmente assumir dois papéis, o de profeta e o de sacerdote4. 

                     
3 O Targum Pseudo-Jonathan menciona um possível triunvirato: “Tomarás o 
óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele estiver: o 
consagrarás por causa da coroa do Reino da casa de Judá, e do Rei Messias 
que está destinado a redimir Israel no fim dos tempos. Ungirás o altar dos 
holocaustos e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar e ele será 
santíssimo, por causa da coroa do sacerdócio de Aarão e de seus filhos, e 
de Elias o Sumo Sacerdote que será enviado no fim dos exílios. Ungirás o 
lavabo e sua base e a consagrarás por causa de Josué, teu assistente, a 
cabeça do Sanhedrin de teu povo, por cuja mão a terra de Israel será 
dividida, e do messias bar Ephrayim, que procederá dele, e por cuja mão a 
casa de Israel derrotará Gog e sua horda no fim dos tempos” (Tg Ps-J Ex 
40,9-11). 
4 Cf. David C. MITCHELL, “The Fourth Deliverer: A Josephite Messiah in 
4Qtestimonia”, Biblica 86 (2005) 545-553. 
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2 MELQUISEDEQUE: DEUS DESCENDENS? 

Collins considerou as expectativas messiânicas apenas sob 

quatro perspectivas, como o fizeram o Talmud e o midrash, mas 

teve uma grande intuição ao admitir a combinação dos papéis de 

Mestre, Sacerdote, e Profeta num único messias. Nossa pesquisa 

pergunta pela possibilidade de que todas as expectativas 

messiânicas tenham confluído para uma única figura. Nossa 

hipótese considera que a análise das tradições de 

Melquisedeque pode contribuir para uma resposta adequada a 

esta questão. 

Na Escritura, a primeira menção de Melquisedeque está na 

perícope de Gn 14,17-24.  Esse texto narra o retorno de Abraão 

de uma batalha vitoriosa e o encontro desse patriarca com o 

rei de Sodoma. Mas o relato é bruscamente interrompido pela 

inserção enigmática dos versículos 18-20 a respeito de 

Melquisedeque. 

Além dessa ocorrência, só há mais uma menção de 

Melquisedeque na Tanakh, no Sl 110,4, quando se afirma que o 

sacerdócio de Melquisedeque participa de uma categoria 

especial sob juramento divino. 

A terceira menção sobre esse personagem é feita pela Carta 

aos Hebreus. Nesse texto do Novo Testamento, Melquisedeque é 

considerado como alguém mais que humano, principalmente em Hb 

7,3: “sem pai, sem mãe, sem genealogia; não teve princípio de 

dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao 

Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente”. Essas 

declarações do autor de Hb nos levam à pergunta sobre as 

fontes literárias que serviram de base para essas afirmações. 

Primeiramente, serão considerados os dois textos da Tanakh 

e os acréscimos realizados pelos targumim e por 1QapGen, além 

de outras literaturas judaicas, com o objetivo de verificar se 

esses textos teriam servido de fonte para a formação de uma 

figura messiânica que unificadora das diversas expectativas. 
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Texto 

 

!yyw ~xl Aycwh     ~lv $lm qdc-yklmw :Gn 14,18a 

Rmhw ~xl  Qypa     ~lvwryd a$lm qdc yklmw :Tg Onq 

Rmhw ~xl  Hyl qypaw ~rba twmdql $pn ~lvwryd aklm xn rb ~v awh   aqdc ayklmw :Tg Ps-J 

Rmhw ~xl  Qpa    hbwr ~v awhd ~lvwryd a$lm qdc ayklmw :Tg Neof 

Rmhw !wzm  Qpa    abr ~v awh ~lvwryd a$lm qdc yklmw :Tg II (110) 

      ~v awh ~lvwryd a$lm qdc yklmw :Tg II (W) 

Tvmw lkam  Qpna     ~lvd a$lm qdcyklmw :1QapGen XXII, 14b 
 

!wyl[ lal      !hk  awhw :Gn 14,18b 

hal[ La ~dq   vmvm    awhw :Tg Onq 

haly[ ahla ~dq   vmvm   Hwh  :Tg Ps-J 

hal[ ahla ~dq tbr tnwhkb vmvmw  !hk Hwh awhw :Tg Neof 

haly[ Yyy ~dq atbr atnwhkb vmvmw ~aq !hk Hwh awhw :Tg II (110) 

hal[d   abr    !hk Hwh  :Tg II (W) 

!wyl[ lal      !hk Awh awhw : 1QapGen XXII, 15a  
 

#raw ~ymv hnq    !wyl[ lal   ~rba  $wrb rmayw  whkrbyw :Gn 14,19 

a[raw aymv hynynqd    hal[ la ~dq  ~rba  $yrb rmaw  hykrbw :Tg Onq 

a[raw aymv anq  Ayqydc !ygbd haly[ ahla ~dq !m ~rba  $yrb rmaw  hykrbw :Tg Ps-J 

a[raw yymv hnq hyrmymbd   haly[ ahla ~dq  ~rba Awh $yrb rmaw hyty $yrbw :Tg Neof 

a[raw aymv hrm    !wyl[ lal   ~rba  $yrb rmaw ~rbal $rbw : 1QapGen XXII, 16a 
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   lkm  rf[m wl-!tyw $dyb    :Gn 14,20b 

   alwkm  rf[-nm-dh hyl-bhyw $dyb    :Tg Onq 

 bytad hm lkm  rf[ nm dh hyl bhyw  atxm lbqmd asyrtk :Tg Ps-J 

   hlk !m hrf[ nm dh hl bhyw     :Tg Neof 

yhwrbxw ~ly[ $lm aysk lwm !m rf[m hl bhyw $dyb    : 1QapGen XXII, 16b 
 

A LXX segue o TM, inclusive na tradução do Sl 110,4: w1mosen ku/rioj kai\ ou) metamelhqh/setai su\ ei] i9ereu\j ei0v to\n ai0w~na kata\ th\n ta\cin Melxisedek. “Jurou 

o SENHOR e não se arrependerá: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque”. Mas em 110,3 a LXX fará uma mudança signficativa: meta\ 

sou~ h9 a0rxh\ e0n h9me/ra| th~j duna/mew/j sou e0n tai~j lampro/thsin tw~n a9gi/wn e0k gastro/j pro\ e9wsfo/rou e0cege/nnhsa/ se. “Contigo está o domínio no dia do teu 

poder nos (entre os) esplendores dos santos, desde o ventre, antes da aurora, eu te gerei”. 

O Targum do Sl 110,4 não menciona Melquisedeque, dá apenas a tradução popular do termo e afirma que Deus se dirige sempre ao rei David: 

ykz $lm atywhd atwkz llgb !ygb ytad aml[l abrl ynmtm tnad bwty alw hyrmymb hwhy ~yyq 

“Jurou YHWH [var: por sua palavra] e não se desviará, que tu és designado como líder na era vindoura, por causa do mérito de teres sido um rei justo (ykz $lm)”. 

$yrc    !gm-rva !wyl[ la  $wrbw :Gn 14,20a 

$ans    Rsm yd hal[ la  $yrbw :Tg Onq 

$ans    db[d haly[ ahla  $yrbw :Tg Ps-J 

anv $mdq $bbd yl[b Rbt yd yl[ ahla Awh $wrbw :Tg Neof 

$yanv    Rgs yd !wyl[ la  $wrbw : 1QapGen XXII, 16b 
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Tradução 

Gn 14,18a:  E Melqui-sedeque rei de  Salém   trouxe pão e vinho; 

Tg Onq:  E Melqui-sedeque rei de Jerusalém,   trouxe pão e vinho; 

         

Tg Ps-J: 
 

E um rei justo, 
 

rei de 
 

Jerusalém, 
 

ele era, Shem, filho de Noé, 
 

saiu ao encontro de 
Abrão e lhe  

trouxe 
 

pão e 
 

vinho; 
 

Tg Neof: E Melqui-sedeque rei de Jerusalém, ele era, Sem, o grande,  trouxe pão e vinho; 

Tg II (110): E Melqui-sedeque rei de Jerusalém, ele era, o grande Sem  trouxe alimento e vinho 

Tg II (W): E Melqui-sedeque rei de Jerusalém, ele era, Sem,     

1QapGen XXII,14b: E Melquisedeque rei de  Salém   trouxe alimento e  Bebida 
 

Gn 14,18b:  e ele era sacerdote do  
    Deus Altíssimo 

Tg Onq:     e ministrava   perante o Deus Altíssimo 

Tg Ps-J:   e naquele tempo ministrava  perante o  Deus Altíssimo 

Tg Neof: e ele era sacerdote que  ministrava no sumo sacerdócio perante o  Deus Altíssimo 

Tg II (110): era sacerdote de      YHWH Altíssimo 

Tg II (W): era    sumo sacerdote do  Deus Altíssimo 

1QapGen XXII, 15a: e ele era sacerdote do      Deus Altíssimo 
 

Gn 14,19:  
 

E abençoou  
  

e disse: 
 

Bendito 
 

Abrão 
 

[pelo] Deus 
Altíssimo   

que 
 

possui 
 

os céus e a terra; 
 

Tg Onq:  
 

E abençoou 
   

e disse: 
 

Bendito 
 

Abrão 
 

perante [o] 
Deus Altíssimo   

cuja 
 

possessão é 
 

os céus e a terra; 
 

Tg Ps-J: 
 

E abençoou 
  

e disse: 
 

Bendito 
 

Abrão 
 

perante [o] 
Deus Altíssimo 

que pelos 
 

justos 
  

criou 
 

os céus e a terra; 
 

Tg Neof: 
 

E abençoou 
  

e disse: 
 

Bendito é 
 

Abrão 
 

perante [o] 
Deus Altíssimo 

que por 
 

suaPalavra 
  

criou 
 

os céus e a terra; 
 

1QapGen 
XXII, 16a 

E abençoou  
 

a Abrão 
 

e disse: 
 

Bendito 
 

Abrão 
 

[pelo] Deus 
Altíssimo 

     

 

Gn 14,20:  E bendito O Deus Altíssimo que entregou teus inimigos em tuas mãos. E deu   o dízimo  de tudo    

Tg Onq:  E bendito O Deus Altíssimo que entregou teus inimigos em tuas mãos. E deu   o dízimo  de tudo    

Tg Ps-J: 
 

E bendito 
 

O Deus Altíssimo 
 

que converteu 

 
teus inimigos 
 

em escudos 
abatidos. 

E deu  
 

 o dízimo 
  

de tudo 
 

que havia 
 

trazido. 
  

Tg Neof: E bendito O Deus Altíssimo que colocou teus inimigos em tuas mãos. E deu   o dízimo  de tudo    

1QapGen XXII, 16b: 
 

E bendito 
 

O Deus Altíssimo 
 

que entregou 
 

teus inimigos 
 

em tuas mãos. 
 

E deu  
 

 o dízimo 
  

de todos 
 

os 
rebanhos 
 

do rei 
de 
Elam 

e de seus 
confederados 
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A seguir, abordaremos alguns elementos das versões de Gn 

14,18-20 acima citadas, tomando como apoio outras literaturas 

judaicas. 

 

2.1 Melqui-sedeque era Shem 

“Ele era, Shem, filho de Noé” (Tg Ps-J Gn 14,18a). Nesse 

texto do Targum Pseudo-Jonathan, Melquisedeque é identificado 

com um dos filhos de Noé. Nosso objetivo, neste tópico é 

fazermos uma análise mais detalhada dessa expressão, visto que 

as figuras de Noé e seus filhos estão marcados com grande 

conotação mítica e escatológica. Analisaremos se, em camadas 

literárias mais antigas, Melquisedeque foi identificado com as 

divindades cultuadas pelos povos vizinhos de Israel. 

 

2.1.1 Shem 

Em primeiro lugar, o objetivo principal da paráfrase 

targúmica era fazer com que o texto bíblico fosse 

compreendido, atualizado, e se tornasse uma profecia sobre o 

fim dos tempos. Para realizar esse objetivo, os sábios 

acrescentaram comentários dentro da narrativa enquanto 

traduziam o texto hebraico. E assim preenchiam certas lacunas 

do texto bíblico, evitavam interpretações nocivas à fé 

monoteísta e ofereciam uma palavra sobre o futuro1. 

                     
1 Para Rodríguez Carmona, a identificação de Melquisedeque com Shem tinha 
como objetivos combater a teologia de Hb. Entretando, como mostramos no 
capítulo II deste trabalho, a figura de Noé já estavam sendo utilizadas em 
sentido messiânico há muito tempo. Não descartamos de todo essa opinião de 
Carmona, mas aceitamos que, antes do Targum ser posto por escrito, havia 
uma tradição oral bem anterior e que teria por objetivo preencher as 
lacunas da narrativa bíblica, evitanto um prejuízo para o monoteísmo, como 
também está presente uma hermenêutica de forte cunho escatológico. Cf. 
Antonio RODRÍGUEZ CARMONA, “La figura de Melquisedec en la literatura 
targúmica”, EstBib 37 (1978) 79-102. 
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Melquisedeque como Shem2 pode ser encontrado no Tg Neof, 

no Tg Ps-J, no Tg II (110) e no Tg II (W), embora essa 

identificação não seja mencionada no Tg Onq e nem no 1QapGen. 

Os rabinos explicavam que Shem, tendo sobrevivido ao dilúvio, 

numa nova vida como Melquisedeque, teria assumido as funções 

de sumo sacerdote de El elyon e por isso Abraão, que era da 

mesma linhagem, o reconheceu quando o encontrou e pagou-lhe o 

dízimo dos espólios da guerra.  

Mas, por que Shem? Em primeiro lugar, lembremos que a 

aliança com Noé é universal. É entre Deus e “toda carne sobre 

a terra” (Gn 9,17), narrada num contexto literário de final 

dos tempos e de nova criação do mundo, sendo Noé um novo Adão3. 

A ênfase principal da narrativa de Shem está na maldição e 

bênção: 

E disse: Maldito [seja] Canaã; servo dos servos seja de 
seus irmãos. E disse: Bendito [seja] YHWH, Deus de Shem; 
e Canaã lhe seja servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas 
tendas de Shem; e Canaã lhe seja servo (Gn 9,25-27). 

 

A expressão “YHWH, Deus de Shem” denota uma aliança entre 

ambos. E a proposição “habite nas tendas de Shem” é ambígua:  

 

Quem habitará nas tendas de Shem: Deus ou Jafé? Sendo a 

                     
2 Melquisedeque identificado com Shem também é mencionado em Ned 32b; Pir 
R. Eliez 8 e 27,3; Bem. R. 4,8. 
Essa associação entre ambos só é possível devido à idade que o livro do 
Gênesis dá tanto para Shem como para Abrão. Seguindo a genealogia 
encontrada em Gn 11,10-11, se pode deduzir que Abraão teria nascido no ano 
292 depois do Dilúvio e, como viveu durante 175 anos, teria morrido no ano 
467 pós-diluviano. Como se afirma que Shem tinha a idade de 98 anos quando 
aconteceu o Dilúvio, aos 100 anos lhe nasceu o filho e depois viveu mais 
500 anos, então se pode concluir, segundo as narrativas bíblicas, que Shem 
tenha sobrevivido a Abraão por 33 anos. 
 
3 Narrativa de Adão Narrativa de Noé 
Benção da fecundidade e multiplicação 
(Gn 1,28) 

Benção da fecundidade e multiplicação 
(Gn 9,1) 

Autoridade sobre os demais seres (Gn 
1,28) 

Autoridade sobre os demais seres (Gn 
9,2) 

Para cultivar o jardim (Gn 2,15) Lavrador (Gn 9,20) 
Nudez exposta (Gn 3,7) Estava descoberto (Gn 9,21) 
Deus os vestiu de peles (Gn 3,21) Shem e Jafé o cobriram (Gn 9,23) 
Maldição (Gn 3,14) Maldição (Gn 9,25) 
Promessa para o futuro (Gn 3,15) Bênção para futuro (Gn 9,26-27) 
Adão teve três filhos Noé teve três filhos 
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expressão referida a Jafé significa que este receberá as 

bênçãos por meio de Shem. Isso explica o fato de Shem-

Melquisedeque abençoar. Caso contrário, sendo referida a Deus, 

remete-nos à Shekinah e ao Santuário, como se afirma em Ex 

29,45: “E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu 

Deus”. Os rabinos optaram por ambas interpretações: 

 
Elohim aumentará Jafé e ele morará nas tendas de Shem, 
[isso significa que], embora Elohim tenha aumentado 
Jafé, a Shekinah só descansa nas tendas de Shem (Yoma 
10a). 

 

A declaração “alargue Deus a Jafé” é muito peculiar. O 

verbo hebraico patah significa alargar, estender e 

engrandecer; mas também tem o sentido de persuadir, enganar e 

atrair. Como Jafé denota os gentios (estendidos em suas ilhas 

e nações, Gn 10,5), significa que os gôyim serão atraídos para 

as tendas de Shem. Em Ez 38, esse tema é retomado, mas ali se 

afirma que somente após a vitória de Israel contra os gôyim 

(Gog), no final dos tempos, é que estes reconhecerão a YHWH 

(Ez 38,23). 

Nesse sentido, Deus, o Senhor nas tendas de Shem, é o 

anfitrião das nações que vêm às suas tendas para bendizê-lo e 

para serem abençoadas por Shem. Esse tema é retomado por 

Zacarias (14,11.16) e Isaías (54,2.9). 

 

2.1.2 Malki (ou Mikael?) 

Passagens do livro de Isaías foram interpretadas, em forma 

de midrash escatológico, por um documento sobre Melquisedeque 

(11QMelch), pertencente à biblioteca de Qumran. Esse 

documento, que faz parte de um conjunto de treze pequenos 

fragmentos encontrados na caverna 11, abre uma importante 

janela sobre o pensamento qumranita do primeiro século AEC. 

Ali se considera a proclamação da liberdade aos cativos no fim 

dos tempos (cf. Is 61,1) como parte de um “ano de jubileu” 

(cf. Lv 25,3-4.13; Dt 15,2). 
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O autor de 11QMelch afirma que o agente da salvação, no 

jubileu futuro, será Melquisedeque, um libertador celeste. 

Neste texto, esse personagem misterioso é um ser exaltado para 

o qual são aplicados títulos bíblicos geralmente pertencentes 

apenas a YHWH, embora raramente também atribuídos a anjos. 

Em 11QMelch é dito que Melquisedeque expia os pecados dos 

justos e executa o julgamento dos maus, ou seja, esse 

misterioso personagem assume o lugar reservado a Deus no 

julgamento final. Ao citar Is 61,2 (“o ano da graça do 

SENHOR”), o documento de Qumran substitui o nome de YHWH pelo 

de Melquisedeque. Também é citado o Sl 82,1, mas o autor dá a 

entender que Elohim é Melquisedeque4. 

Além de presidir o julgamento final, esse misterioso 

personagem também executa a condenação de Beliyyaal, que, em 

outros documentos de Qumran, é seu antônimo, Malki-resha (cf. 

4QBerf e 4QAmramb)5. 

Nos Cânticos do Sacrifício Sabático, Melquisedeque aparece 

como um anjo superior (4QShirShabb XI,3; XXII,3). Contudo, 

esses textos têm muitas lacunas dificultando a identificação 

do sujeito da narrativa. No entanto, é certo que esses 

documentos descrevem uma hierarquia de sacerdotes angelicais 

que servem no templo celestial, cercados por outros seres 

celestes, conhecidos como elim ou elohim (santos, espíritos, 

príncipes, ministros celestes). E Melquisedeque parece ser o 

líder dessa assembléia de servos de Deus. 

No Rolo da Guerra (1QM XIII,10; XVI,6-8; XVII,7), 

Melquisedeque parece ser o arcanjo Mikael que é “o príncipe de  

 

luz” (cf. 1QM XIII,10-11; cf. 1QS II,20-22; CD V,17-19) e “o 

anjo da verdade [de Deus]” (1QS III,24).  Carol Newsom afirma 

                     
4 “Pois este é o tempo designado como ‘Ano da Graça de Melquisedeque’, para 
exaltar os santos de El pela soberania do julgamento, como está escrito 
sobre ele nos hinos de Davi: Elohim se levanta na assembléia de El, em meio 
aos elohim julga (Sl 82,1)” (11QMelch II, 9-10). 
5 Paul J. KOBELSKI, Melchizedek and Melchireša', Washington: Catholic 
Biblical Association of America, 1981. 
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que, como Melquisedeque é identificado com o sétimo e mais 

alto dos príncipes celestiais e, como Mikael geralmente é 

identificado com o mais alto dos arcanjos, é muito plausível a 

identificação entre ambos6. 

 

2.1.3 Tsédeq 

Mas, além do midrash escatológico de Qumran, também há que 

se investigar a perspectiva mitológica. Pois, ao contrário do 

que se afirma na etimologia popular, Melquisedeque significa 

“meu rei (deus) é Tsedeq”. 

Além disso, o shoreshe qdc compõe vários nomes teofóricos 

cananeus como Adoni-tsedeq (meu Senhor é Tsedeq – cf. Js 

10,1.3); Kemosh-tsedeq, Tsedeq-Rimmon, Tsedeq-Melekh7. Esses 

nomes teofóricos deram a conhecer um deus cananeu chamado 

Tsedeq, adorado na Jerusalém pré-israelita. 

Outro fator a ser considerado é a freqüente associação 

bíblica entre os termos tsedeq e mishôr (ou mêsaharim, como em 

Is 11,4; Sl 9,9; Sl 45, 7-8[TM], Sl 58,2, Sl 98, 9). Isto nos 

remete aos mitos de Misharum e Kittum, filhos do deus Shamash 

(Sol)8. Kittum e Mesharum, na tradição babilônica equivalem a 

tsedeq e mishôr na Bíblia9. 

Misharum é a eqüidade, justiça ou retidão. Kittum é a 

verdade invariável10. Sobre essas divindades estavam edificadas  

 

todas as normas da sociedade antiga que, por isso mesmo, eram 

leis divinas. Assim é que Hamurabi chamava a si próprio de rei 

                     
6 Carol NEWSOM, Songs of the Sabbath Sacrifice: a Critical Edition, 
Atlanta: Scholars Press, 1985, p. 37. 
7 Cf. Yuval GOREN, Israel FINKELSTEIN & Nadav NA'AMAN, “Petrographic 
investigation of the Amarna Tablets”, NEA 65 (2002) 196-205. 
8 Seguimos o artigo de Jacob J. FINKELSTEIN, “Some new misharum material 
with its implications” in Hans G. GUTERBOCK & Thorkild JACOBSEN (eds.), 
Studies in Honor Benno Landsberger, Chicago: University Press, 1965, 233-
246. 
9 Roy A. ROSENBERG, The Veneration of Divine Justice: The Dead Sea Scrolls 
and Christianity, Westport: Greenwood Press, 1995, p.15-28. 
10 Como aspecto imutável da ordem cósmica, Kittum é semanticamente igual ao 

emet bíblico. Enquanto misharum significa “eqüidade, justiça” no sentido de 
reformas oportunas para se evitar um desequilíbrio social. 
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da justiça (Misharum), a quem Shamash tinha confiado a verdade 

(Kittum)11. 

Rosenberg afirma que entre as antigas civilizações havia 

várias formas populares de nomear a “justiça”. Conforme esse 

autor, o termo acadiano Kittum, muitas vezes correspondia ao 

amorreu Saduq, como aparece no nome teofórico do rei 

Ammisaduqa também chamado de kimtum-kittum12. Então, podemos 

afirmar que tanto mesharum quanto kittum são equivalentes a 

tsedeq enquanto ambos são considerados como sendo o atributo 

“justiça” pertencente ao deus sol, em Canaã ou na Mesopotâmia. 

Mas, na segunda metade do segundo milênio o culto a El 

teria sido introduzido no norte de Canaã pelos imigrantes 

arameus (cf. Dt 26,5). El era o chefe de um panteão (elyon, o 

altíssimo – cf. Dt 32,8) assim como o deus sumério An e o 

babilônico Anu13. A função principal de El pode ser descrita 

como a de um regente distante, que designa os filhos para 

executar seus decretos junto ao povo. A preocupação essencial 

desse deus era a justiça social (cf. Sl 82, especialmente o v. 

6)14.  

El, deus de Jacó (cf. Gn 28,19; 32,30), era adorado em 

quatro locais de culto: Bêth-el, Penuel (ou Peniel), El Berith 

e Shequem, onde Jacó erigiu um altar nomeado El elohê Yisrael 

(El é o deus de Israel, Gn 33,20). 

Conclui-se que os primeiros habitantes de Jerusalém 

adoravam principalmente ao deus Tsédeq, mas, por causa do 

fluxo migratório dos arameus, os jebusitas adotaram também o 

culto a El.  

                     
11 Roy A. ROSENBERG, op. cit., p. 16ss. 
12 Ibidem. 
13 Giorgio Levi Della VIDA, “El Elyon on Genesis 14:18-30”, JBL 63 (1944) 1-
9. Sobre Dt 32,8 confira a p. 71 deste trabalho. 
14 Ibidem. 
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Posteriormente Tsédeq foi identificado com El, não tanto 

por este ser o chefe de um panteão, mas principalmente, por 

exigir o exercício da justiça social. Tsédeq doravante passou 

a ser invocado com o nome de El e teve todo o norte de Canaã a 

adorá-lo como deus altíssimo, pai das demais divindades como 

Kemosh, Dagon, Milcom, Baal e outras15.  

Adonai e Tsédeq eram também dois nomes dados a Júpiter, 

quando este recebia um culto proeminente em Jerusalém. Tsédeq 

permaneceu como nome de Júpiter na astronomia dos judeus até 

épocas mais recentes (cf. Shabb 156a-b; Ber. R. 43; Pesiq. R. 

20).  

De fato, Júpiter era conhecido como deus altíssimo até 

mesmo pelos gregos (Ilíada VIII, 22)16. Na Antiguidade, essa 

divindade era considerada como o guardião da lei, defensor da 

verdade e protetor da justiça e da virtude. Era chamado também 

de “deus do céu” que, para os persas, era Ormazdh (cf. 

Historiae VII, 40)17. 

Para os nômades, governados diariamente por eventos 

regulares como a aurora e o ocaso, a totalidade da natureza 

acontecia de acordo com um plano mestre inerente ao universo, 

e transgressões da ordem social seriam consideradas como 

violações à natureza e, por conseguinte, ações contra a 

divindade. A transgressão da justiça significava o mesmo que o 

caos, ou anticriação18. Daí a grande importância de que a 

justiça (tsedeq) fosse identificada com uma divindade. Da  

 

                     
15 Moses Hirsch SEGAL, “El, Elohim, and YHWH in the Bible”, JQR 46 (1955) 
89-115. 
16 Para os gregos, Júpiter é Zeus. Homero, La Ilíada: revisión del texto 
griego y traducción, con introducción, bibliografía, notas, crítica 
textual, glosario e índices, Barcelona: Avesta, 1971. 
17 A referência mais antiga a uma associação entre Zeus/Júpter e Ormazdh é 
do 39º ano do reinado de Artaxerxes Mnemon (365 AEC), quando um sátrapa da 
Lydia ergueu uma estátua ao Zeus/Oromasdes, o legislador. Cf. Herodotus, 
Historiae: Books 7-9, New York: Arno Press, 1973. Maneckji Nusservanji 
DHALLA, History of Zoroastrianism, New York: AMS Press, 1977, p. 154. Sobre 
Ormazdh cf. a p. 92 deste trabalho. 
18 Maneckji Nusservanji DHALLA, op. cit., p. 156. 
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mesma forma destaca-se a importância do nome teofórico “meu 

deus é Justiça”. 

 

Conclusão 

A afirmação “Melqui-sedeque era Shem” significa uma 

retomada das releituras dos antigos mitos sobre uma divindade 

cultuada na Jerusalém pré-israelita e, ao mesmo tempo, uma 

reelaboração das epopéias sobre heróis pré-diluvianos e pós-

diluvianos. Essas releituras tinham por objetivo afirmar a fé 

de Israel em YHWH como Deus Altíssimo que no dilúvio recriou o 

universo e exerceu seu julgamento sobre a história, mostrando-

se misericordioso com o justo. E, da mesma forma como fez no 

passado, YHWH o fará no fim dos tempos. 

A antiga divindade mitológica transformada em um herói 

sobrevivente (Shem) ao dilúvio se revelará no fim dos tempos 

como um deus descendens, chefe dos elohim, e presidente do 

julgamento escatológico, que implantará a justiça após 

derrotar toda impiedade. 

 

2.2 Melqui-sedeque, rei de Shalém 

“Melquisedeque rei de Salém”, afirma o Gênesis Apócrifo de 

Qumran. Como esse personagem é carregado de significados 

condensados e, muitas vezes, serviu à especulação tipológica, 

então se faz necessário perguntar pelo alcance dessa afirmação 

do texto de Qumran, a partir de uma consideração dos 

principais elementos dessa proposição. 

 

2.2.1 Rei 

Não é fácil determinar o sentido exato do termo $lm. 

Conjectura-se que essa palavra se refira a um deus cujo nome 

seria MilK, porque essa raiz aparece várias vezes em nomes de 

homens. $lm seria um elemento teofórico muito comum no antigo 
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Oriente Próximo, como por exemplo, no fenício Abimilki; nos 

ugaríticos Milk-iw e Abdi-Milki; no assírio Ilumilki19. 

Fowler considera que $lm, na composição de nomes pessoais, 

seria um título divino, como, por exemplo, Malkiel, que 

significa “El é o rei (deus)”; ou então Malkishu, que quer 

dizer “o rei (deus) é a salvação”, Abimelek (ou Ahimelek), “o 

irmão/pai é rei (deus)”20. 

Lambert é de opinião que $lm e seus cognatos são 

encontrados amplamente no antigo Oriente Próximo para denotar 

o deus chefe de um panteão. O cognato acádio malku, no 

entanto, raramente é usado por regentes babilônicos ou 

assírios, os quais preferem o termo sharru21. 

Além dos nomes teofóricos, o termo $lm é usado algumas 

vezes no Pentateuco para designar YHWH como, por exemplo, em 

Ex 15,18; Nm 23,21; 24,7; Dt 33,5. Passagens em cujo contexto 

narrativo se trata do Israel pré-monárquico, e estabelecem a 

certeza de que o próprio YHWH era o verdadeiro rei de Israel. 

Isso pode ser uma reminiscência de El elyon, ou seja, El rei do 

panteão e verdadeiro rei da cidade-estado ou tribo, 

posteriormente identificado com YHWH22.  

As passagens bíblicas sobre a realeza de YHWH a definem 

como cósmica, terrestre e cúltica. Cósmica, porque YHWH 

subjuga o caos e mantém a ordem natural como Senhor do 

universo (cf. Sl 104). Terrestre, porque YHWH manifesta seu 

domínio na terra  quando seus súditos praticam os mandamentos 

de justiça moral e social (ou seja, no nível do indivíduo e no  

 

âmbito das relações interpessoais). YHWH também domina pela 

                     
19 Jeaneane D. FOWLER, Theophoric Personal Names in Hebrew: a comparative 
study, Sheffield: JSOT Press, 1988, p 50–53. 
20 Wilfred G. LAMBERT, “Kingship in ancient Mesopotamia” in John DAY (ed) 
King and Messiah in Israel and the Ancient Near East: Proceedings of the 
Oxford Old Testament Seminar, p. 54–70. 
21 Ibidem, especialmente a p. 55. 
22 Isso não é de se estranhar visto que El posteriormente foi identificado 
com YHWH (cf. Nm 23,8). Era habitual o uso do verbo malak (cf. Ex 15,18 et 
passim) ou do substantivo mélek para descrever a ação de YHWH (cf. Nm 23,21 
et passim). 
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intervenção militar, através da mediação de seu povo, que 

subjuga as nações e lhes impõe a Lei (cf. Sl 98). E cúltica, 

pois o serviço litúrgico é o centro das vidas dos súditos e 

dele deriva a prática dos mandamentos e o reconhecimento da 

soberania do Criador do universo (cf. Sl 24)23. 

A idéia da realeza de YHWH ocorre várias vezes em alguns 

documentos de Qumran. Nesses escritos, o termo Elohim é usado 

para falar do Deus Criador, enquanto Mélek, por sua vez, é 

empregado para tratar do domínio de Deus sobre o universo, 

especialmente nos Cânticos do Sacrifício Sabático 

(4QShirShabba-h)24. 

Nesses cânticos, YHWH é descrito como o rei da glória, da 

bondade, da pureza, da verdade, da justiça e da santidade, e 

mora em templos ou santuários celestiais. Esses manuscritos 

são datados do final do período hasmoneu ou do início do 

período herodiano, em contraposição a outras obras dessa 

época, mas fora do âmbito de Qumran, que atribuem a um messias 

davídico um papel proeminente, deixando em segundo plano a 

atuação de YHWH25. 

Brooke nota que, em 4QShirShabb, a maioria das menções aos 

reis humanos refere-se ao passado ou a reis estrangeiros: o 

messias real esperado não é chamado de Mélek, ainda que outros 

títulos lhe sejam atribuídos26. Isso dá a clara impressão de 

que a ideologia da monarquia em Qumran se baseava numa forte 

tensão entre teocracia e soberania divina.  

Nessas literaturas qumranitas, o papel de Davi é, 

principalmente, o de um salmista com o dom da profecia, já 

                     
23 Cf. John GRAY, “The kingship of God in the Prophets and Psalms”, VT 11 
(1961) 1–29. Esses três aspectos da monarquia de YHWH podem surgir de modo 
entrelaçado em alguns Salmos. Ou aparecer separadamente como, por exemplo, 
nos salmos 24, 74, 76, 98, 104, que relacionam a monarquia divina 
exclusivamente com a luta de YHWH com o caos e sua subseqüente vitória. 
Outros, porém, como o Sl 46, associam a luta e vitória de YHWH com eventos 
da história de Israel (cf. os Salmos 68, 77, 89, 93, 95, 97, 146). 
24 Jean CARMIGNAC, “Roi, royauté et royaume dans la liturgie angélique” RQ 
12 (1986) 177–186. 
25 George J. BROOKE, “Kingship and messianism in the Dead Sea Scrolls” in 
John DAY, op. cit., p. 434–455. 
26 Ibidem. 
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que, nos documentos de Qumran, as histórias dos reis de Israel 

e Judá foram consideradas pouco edificantes.  

De acordo com essa atitude defensiva em relação à 

monarquia humana, as limitações do papel do rei estão 

claramente firmadas no Rolo do Templo (cf. 11QMiqd LVI–LIX). 

Também em 4QMMT, a ênfase recai na necessidade de os reis 

israelitas estarem sujeitos à Torah. 

Nos dias atuais, depois da descoberta de Qumran, tem-se 

questionado se os termos derivados do shoreshe $lm no primeiro 

livro de Samuel (cf. 1Sm 11,12.14.15; 12,1-2) estariam 

originalmente nessas passagens.  

Flanagan defende que o termo nasi definiria o papel de 

Saul e de Davi (cf. 2Sm 7,8), posteriormente entendidos como 

melakhim a partir de uma evolução gradual na compreensão do 

termo mélek quando passou a denotar um líder político e não um 

título de YHWH27.  

Então, a palavra Melquisedeque pode ser um nome teofórico, 

empregado inicialmente em honra a um deus chamado $lm e, 

depois, nos documentos de Qumran, usado para enfatizar a 

realeza de YHWH sobre o cosmo, sobre Israel e sobre as nações 

no fim dos tempos. De qualquer forma, Melquisedeque significa 

que uma divindade reina através de alguém que pode ter sido 

conhecido como um filho adotivo (ou sacerdote) do deus que 

representa. 

                     
27 Cf. James W. FLANAGAN, “Chiefs in Israel”, in David J. CHALCRAFT (ed), 
Social scientific Old Testament criticism, Sheffield: Sheffield Academic 
Press, 1997, p. 47–73. 
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2.2.2 Shalém 

Mas não apenas os termos Tsedeq e Mélek foram associados a 

antigas divindades. Desde a publicação da obra de Hugo 

Winckler, tem-se conhecimento que Shalem seria uma forma de 

nomear certa divindade cananéia28. 

A maior parte das informações sobre Shalem (Salim, 

Salimmu, Shalman etc.) vem dos arquivos de Ras Shamra. Nesses 

documentos ugaríticos, afirma-se que Shachar e Shalem são os 

filhos de El, identificados como a aurora e o ocaso, 

respectivamente. Mas muitos estudiosos são da opinião que 

essas divindades representavam a estrela matutina e a 

vespertina29. 

Shachar e Shalem são mencionados no mito sobre os filhos 

de El e as filhas de homens (relido em Gn 6,1-4; 1En 9-15; 

2Bar 56,11-16; 2En 18,1-6). Conforme Graves e Patai30, no 

ritual de hierogamia se interpretava o mito ugarítico segundo 

o qual El teria seduzido duas mulheres mortais e nelas gerado 

dois filhos divinos Shachar e Shalem. 

Shachar (aurora) aparece como uma divindade alada no Sl 

139,9 e, de acordo com Is 14,12, tem como filho Hêlel. Shalem 

(ocaso) é um dos deuses amorreus e tem o significado literal 

de “perfeito” ou “completo”31. Wru-salim seria uma palavra 

composta pelo termo “wru”, que significa “fundada por”, 

                     
28 Em 1900 foi publicado o segundo volume da obra de Hugo Winckler sobre a 
história de Israel, cujo título original alemão era Geschichte Israels in 
Einzeldarstellungen. Cf. Fred L. HORTON, The Melchizedek Tradition: a 
Critical Examination of the Sources to the Fifth Century A.D. and in the 
Epistle to the Hebrews, Cambridge: Cambridge University Press, 1976, p.17. 
29 Cf. Nadav NA'AMAN, “Canaanite Jerusalem and its central hill country 
neighbours in the second millenium B.C.E.”, UF 24 (1992) 275-291. 
30 Robert GRAVES & Raphael PATAI, Hebrew myths: the book of Genesis, New 
York: Greenwich House, 1983, p. 100-107. 
31 O Talmud enfatiza o significado de “completo” para o termo “shalem”, 
afirmando que na “oferenda de paz” (shelem, cf. Lv 3,1ss), o animal 
ofertado tem que ser tamim (inteiro, integral) (cf. Pes 58a; Zev 99b). O 
Talmud também une os termos Tsedeq e Shalem da seguinte forma: “Os Rabinos 
ensinaram: Shallum é idêntico a Tsedeqiah; e por que ele foi chamado 
Shallum? Porque ele era perfeito [shalem] em suas ações” (Ker 5b). 
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equivalendo à cidade “fundada pelo deus Shalem”32. Explicação 

plausível, pois, conforme a cultura da época, as cidades 

amorréias freqüentemente tinham o nome de suas divindades33. 

 

Conclusão 

Antes que Melquisedeque fosse entendido como ser celeste 

ou deus descendens, sua missão teria sido a de representar um 

deus ao qual manifestaria devoção assumindo-o em um nome 

teofórico. Essa divindade foi posteriormente identificada com 

YHWH. Melquisedeque o representaria YHWH no domínio sobre o 

cosmo, sobre o culto e sobre os justos e, através dos 

íntegros, sobre a totalidade das nações. Tal domínio estaria 

intimamente vinculado a uma cidade - sede terrestre do governo 

divino através de Melquisedeque. Essa capital do reino de 

YHWH, Jerusalém, também é um nome teofórico. Foi fundada por 

uma divindade cananéia  agora identificada com YHWH. 

 

2.3 Teus inimigos em tuas mãos 

O reinado ou domínio de YHWH sobre toda criatura, através 

de um escolhido para reinar em seu nome, não traria paz e 

harmonia imediatamente, como sugere a expressão “rei de 

Shalem”. A paz escatológica almejada pelo surgimento de olam 

habba só seria conseguida após a guerra final entre o bem e o 

mal. Segundo 11QMelch, o “tempo designado como ‘Ano da Graça 

de Melquisedeque’” (linha 9) só iniciará quando Beliyyaal e os 

espíritos de seu partido forem vencidos por Melquisedeque 

                     
32 A antiguidade da cidade é atestada nas tabuinhas de Tell el-Amarna, nas 
quais há algumas cartas do regente de Wru-salim ao soberano do Egito 
intitulado Khu-en-Aten (Glória de Aten, mais conhecido como 
Akhenaton/Amenófis IV). 
33 John G. GAMMIE, “Loci of the Melchizedek Tradition of Genesis 14:18-20”, 
JBL 90 (1971) 385-396. Os mais antigos reis de Jerusalém eram amorreus e 
chamavam-se Saz Anu e Yaqir Ammo. Essa origem também é confirmada no livro 
de Ezequiel: “Assim diz o SENHOR Deus a Jerusalém: A tua origem e o teu 
nascimento procedem da terra dos cananeus; teu pai era amorreu, e tua mãe, 
hetéia” (Ez 16,3-4). 
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(11QMelch 12-25). Então, primeiro virá a guerra, depois a paz 

será instaurada34. 

Essa função guerreira de Melquisedeque não está presente 

no texto de Gn 14,18-20. Nessa perícope, pode-se facilmente 

ver o retorno de Abrão como guerreiro vitorioso. Então, como 

poderia ter surgido a mudança de perspectiva que fez de 

Melquisedeque o guerreiro em lugar de Abrão? Em que 

circunstâncias essa modificação teria acontecido? O que os 

textos canônicos e extrabíblicos afirmam a esse respeito? 

 

2.3.1 O dono do céu e da terra 

“E Melquisedeque, rei de Shalém, trouxe pão e vinho” (Gn 

14,18), afirma o texto canônico. Ou “alimento e vinho” 

conforme o Targum Fragmentário da biblioteca de Paris. 

Aparentemente se quer dizer simplesmente que a intenção de 

Melquisedeque era alimentar Abrão e o exército faminto que 

voltava da batalha. O papel de guerreiro seria totalmente 

assumido por Abrão se não fosse a menção do Deus Altíssimo 

como sendo o responsável pela vitória (cf. Gn 14,20).  

El elyon, “que possui os céus e a terra” (Gn 14,19b)35 é o 

verdadeiro guerreiro. Abrão foi apenas um instrumento da 

divindade a quem Melquisedeque dá o justo louvor. 

O que estaria afirmando o texto, quando transfere de Abrão 

para El elyon o êxito da vitória? Sob que aspectos El elyon 

teria sido conhecido como guerreiro na Antiguidade? Que 

batalhas teria travado? 

A menção da posse do “céu e da terra” e de El elyon como 

verdadeiro sujeito da vitória pode ser uma reminiscência do 

antigo mito da uma guerra no céu36. 

                     
34 “Este é o dia do... qual se disse: “Que belos são sobre os montes os pés 
do arauto que anuncia a paz, do arauto do bem que anuncia a salvação, 
dizendo a Sião: ‘teu Elohim [reina]’” (11QMelch 15-16). 
35 Depois de uma identificação entre YHWH e El ‘elyon, lemos em Dt 10,14: 
“Eis que são de YHWH eloheyka, os céus e os céus dos céus, a terra e tudo o 
que há nela”. 
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As origens mais remotas de uma guerra no céu (ou nas 

nuvens) podem ser encontradas na mitologia ugarítica que faz 

menção de uma batalha na qual o deus Baal teria derrotado 

Litan37, conhecido como Leviatan na Bíblia (cf. Jó 3,8; 40,24-

32; 41,1-24; Sl 74,14; Sl 104,25-26; Is 27,1), na literatura 

rabínica (cf. Shabb 77b; Mo'ed K. 25b; Bab. B. 74b-75ª; Ab. 

Zar 3b; Chul 67b) e apócrifa (cf. 1En 60,7-8). 

Além dos textos bíblicos citados acima, é provável que Ex 

15,1-18 seja mais uma versão dessa batalha cosmogônica entre 

Yamm (o monstro do mar ou o Mar) e Baal38, tendo, 

posteriormente, YHWH como herói contra o Egito. De fato, há 

uma associação entre Yamm (ou Litan) e o Egito, conforme 

mostramos neste trabalho39. 

Isaías faz uma releitura empregando vocabulário semelhante 

ao do antigo mito, mas a batalha é projetada para o fim dos 

tempos, tendo YHWH como protagonista: 

 
Naqueles dias, YHWH castigará com sua espada implacável, 
grande e forte o Leviatan, serpente veloz, Leviatan, 
serpente sinuosa e matará o dragão (tannin) do mar (Is 
27,1)40. 

                                                                

36 Seguimos o artigo de James R. DAVILA, “Melchizedek, Michael, and War in 
Heaven”, in Society of Biblical Literature Seminar Papers, Atlanta: 
Scholars Press, 1996, 259-572. 
37 O termo LTN presente nos textos ugaríticos já foi vocalizado como Lotan, 
mas alguns estudiosos contestaram afirmando que a pronúncia correta deveria 
ser Litan. Cf. Frank Moore CROSS, op. cit., p. 112-144.  
38 Cf. Baruch MARGALIT, Baal-Mot epic: English and Ugaritic, Kevelaer: 
Butzon und Bercker, 1980. 
39 Cf. o capítulo II, seção 4.12, p. 68. Essa identificação parece estar 
presente em Is 11,15, apoiada no Sl 74,12-14 segundo o qual Elohim, rei da 
antiguidade, despedaçou as cabeças de Leviatan. “E YHWH destruirá 
totalmente a língua do mar egípcio; e com seu vento poderoso moverá a sua 
mão contra o rio [o Nilo], e o golpeará em seus sete canais e qualquer um o 
atravessará de sandálias” (Is 11,15). No mito Litan (ou Yamm) teria sete 
cabeças, Cf. Frank Moore CROSS, op. cit., p. 112-144. 
40 As palavras do mito, na versão em inglês, são: “Because you smote Litan 
the twisting serpent, (and) made an end of the crooked serpent, the tyrant 
with seven heads, the skies will become hot (and) will shine”, Cf. Frank 
Moore CROSS, op. cit., p. 112-144. O termo hebraico tannin, às vezes, é 
traduzido por dragão, serpente, crocodilo ou monstro. 
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Além dessas origens remotas sobre uma guerra nos céus (ou 

nas nuvens), há outra narrativa ugarítica cujo tema é a 

revolta de uma divindade astral contra o chefe do panteão. 

Shachar (a aurora, uma divindade alada, cf. Sl 139,9), ou um 

de seus filhos, tentou ascender ao céu e subverter o Altíssimo 

(El elyon), mas foi lançado céu abaixo ao mundo subterrâneo 

(cf. Is 14,12-20)41. Além de Isaías, Daniel também empregou o 

mito da revolta astral aplicando-o a Antíoco Epífanes (cf. Dn 

8,9-11. 23-25). 

A história da queda de Satan do céu, na literatura mais 

recente, também parece ser derivada deste mito projetado para 

o fim dos tempos em Ap 12,7ss. Outras referências para a queda 

de Satan incluem 2En 29,3-4, Vida de Adão e Eva 12-17 e Lc 

10,18. Satan, acusador celestial na Bíblia hebraica (cf. Jó 1-

2; Zc 3,1-2; 1Cr 21,1), foi aos poucos sendo identificado com 

a serpente (ou dragão) Leviatan. 

Conforme Bab. B. 74b-75a, o anjo Gabriel42 organizará uma 

caça a Leviatan, mas o monstro não será derrotado sem a ajuda 

de Deus. No relato da Pesiq. R. Kah, Deus ordena aos anjos que 

façam guerra a Leviatan. Duas vezes o atacaram, mas não 

conseguem destruí-lo43.  

Finalmente, o Pir R. Eliez (cap. 27) relata que Deus 

expulsou do céu a Sammael (o anjo mais elevado) e a sua tropa 

de anjos rebeldes. Sammael teria prendido as asas de Mikael 

para arrastá-lo também para baixo, mas este foi salvo pela  

 

                     
41 Cf. Adela Yarbro COLLINS, The Combat Myth in the Book of Revelation, 
Missoula: Scholars Press, 1976, p. 81-83 e Richard BAUCKHAM, “The Lion, the 
Lamb, and the Dragon” in The Climax of Prophecy: Studies on the Book of 
Revelation, Edinburgh: Clark, 1993, p. 174-198. 
42 É a mesma história, mas substitui Mikael por Gabriel.  Gabriel, como 
Mikael, é um dos quatro arcanjos da literatura do Segundo Templo. Gabriel 
também é mencionado ao lado de Mikael no Rolo da Guerra e no livro de 
Daniel. Gabriel age tanto como um mensageiro (por exemplo, Dn 8,15-17; 
9,21; Lc 1,19. 26) quanto como guerreiro (1En 10,9). Gabriel facilmente 
começou a assumir o papel de Mikael em várias tradições, inclusive na 
“guerra no céu”. Cf. James R. DAVILA, op. cit., p. 259-572. 
43 Cf. Kenneth William WHITNEY, Two strange beasts: Leviathan and Behemoth 
in Second Temple and early rabbinic Judaism, Winona Lake: Eisenbrauns, 
2006, p. 196-198. 
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intervenção de Deus. A queda de Sammael também é mencionada 

nos capítulos 7, 13, 14 da mesma obra. O capítulo também 14 

reconta o castigo da serpente, mas Leviatan é substituído por 

Sammael. Mesmo assim essa narrativa parece derivar do mito da 

revolta astral.  

Essa narrativa sobre Sammael no Pir R. Eliez, apresenta 

uma relação próxima com os relatos que envolvem uma batalha 

entre Mikael (ou Melquisedeque) e Beliyyaal em 1QM e em 

11QMelch e mostra como os dois mitos, o da batalha cosmogônica 

no céu e o da revolta astral, foram unificados. 

 

2.3.2 Os livrará da mão de Beliyyaal 

Quais são as origens da unificação dos dois mitos e como 

se desenvolveram as versões cujo protagonista veio a ser 

Melquisedeque em substituição à divindade ou ao ser angélico? 

Davila examinou algumas narrativas sobre uma batalha 

escatológica entre as forças do bem, envolvendo um anjo como 

campeão de Deus, guerreando contra as forças do mal. Depois 

disso, Davila propôs uma reconstrução da trajetória de como o 

mito cananeu de Baal contra Leviatan, foi unido a outro relato 

mitológico sobre a revolta de uma divindade astral contra o 

Altíssimo44. 

O resumo dos dois mitos é o seguinte: de um lado da 

batalha está Baal, ou o deus Altíssimo chefe do panteão 

ugarítico, ou Mikael, que foi o primeiro protagonista angélico 

a substituir as divindades nas narrativas posteriores. Do 

outro lado está Yamm, ou então Leviatan, também chamado de 

dragão ou serpente, ou Satan nas narrativas mais recentes. 

Para Davila, o primeiro passo do que veio a ser uma 

narrativa sobre uma batalha escatológica entre o bem e o mal  

 

                     
44 Cf. James R. DAVILA, op. cit., p. 259-572. 
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foi quando YHWH tornou-se o herói de ambos os mitos, 

substituindo as antigas divindades (cf. Sl 74,12-17; Is 14,12-

20). Isso tornou possível a unificação dos dois mitos. 

O segundo momento teria sido a projeção da batalha, antes 

cosmogônica, para o fim dos tempos, como aparece em Is 27,1 e 

2En 29,3-4. 

O passo seguinte deu-se quando o anjo Mikael tomou o lugar 

de YHWH nas releituras desses mitos. Não se sabe quando essa 

mudança aconteceu, mas parece ajustar-se à tendência geral do 

período do Segundo Templo de fazer anjos assumirem funções 

originalmente reservadas a Deus. 

Davila é de opinião que Mikael não estava presente em 

nenhuma das versões cosmogônicas, mas provavelmente apareceu 

só nos enredos escatológicos. No livro de Daniel, Mikael é 

retratado como um guerreiro angélico que combateu o anjo da 

Pérsia (Dn 10,13. 21) e que iria agir no fim dos tempos (Dn 

12,1). Pode ser que Mikael já tivesse surgido no mito do 

dragão ou no mito da revolta astral, ou talvez a influência do 

livro de Daniel tenha impulsionado a mudança. 

O certo é que o tema da guerra escatológica no céu entre 

as forças angelicais do bem e as forças demoníacas tornou-se 

um tópico de grande interesse para a literatura judaica. 

Nos documentos de Qumran, quando se menciona um líder dos 

anjos guerreiros, quase sempre é Mikael ou Melquisedeque, 

ambos foram identificados pelo menos em alguns círculos. 

11QMelch descreve o conflito escatológico travado pelo ser 

divino Melquisedeque e seus aliados angelicais contra Beliyyaal 

e os espíritos de seu partido. A batalha acontece no “Décimo 

Jubileu” e está associada ao Dia da Expiação. 

Três passagens no Rolo da Guerra parecem se referir ao 

mesmo conflito com as forças de mal, com Mikael ou o Príncipe 

da Luz como protagonista. A primeira passagem de 1QM trata do 

conflito entre o Príncipe da Luz (um anjo) e Beliyyaal (cf. 1QM 

XIII, 9-16). Nesse ponto do relato os sacerdotes, os levitas e 
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os anciãos (cf. 1QM XIII,1-3) bendizem Deus e amaldiçoam 

Beliyyaal e os espíritos de seu partido45. 

Outro trecho no Rolo da Guerra (cf. 1QM XV,12-18) descreve 

a batalha apocalíptica como a “guerra de Deus” e narra um 

conflito entre Deus, juntamente com os anjos, contra Beliyyaal 

e os espíritos da maldade, mas Mikael não é mencionado nos 

fragmentos do texto46. 

O terceiro texto é parte de um direcionamento do sumo 

sacerdote às tropas (1QM XVII,4-9)47. Essa passagem se antecipa 

a um conflito entre as forças do bem e as do mal no qual Deus 

está para estabelecer o domínio de Mikael sobre o Príncipe do 

Reino da Maldade, provavelmente o mesmo ser chamado de 

Beliyyaal. 

Também, nos Cânticos do Sacrifício Sabático, encontram-se 

outras referências ao mesmo tema. O fragmento número 4 de 

4QShirSabc descreve um conflito entre Deus e os deuses48: um 

                     
45 A batalha é de Deus, mas está subtendido que terá lugar entre o príncipe 

da luz e Beliyya‘al: “Tu és o Deus de nossa aliança; [nós somos] teu povo 
eterno, e tu nos lançastes no partido da luz conforme tua verdade. E desde 
a antiguidade Tu designaste um príncipe de esplendor como nosso ajudante e 
em [...] e todos os espíritos da verdade estão sob o domínio dele. E foste 
Tu que fizeste Belial para danificar, um anjo de inimizade, o seu domínio 
está nas trevas e o seu desígnio é fazer a maldade e a culpabilidade” (1QM 
XIII, 9-11). 
46 Cf. Józef Tadeusz MILIK, “Milki-Sedeq et Milki-resha dans les anciens 
écrits juifs et chrétiens”, JJS 23 (1972) 95-144. 
47 “E vós, sede fortes e não os temais, [pois] a inclinação deles é para o 
que é vão e nulo e o seu sustentáculo consiste no que não é. Não [...] De 
Israel deriva o que é e será [...] em todos os tempos eternos será. Hoje é 
o Seu tempo designado para humilhar e abater o príncipe do domínio da 
impiedade. E Ele enviará ajuda eterna para o partido de Sua redenção por 
meio do poder de um anjo que Ele exaltou, por meio do domínio de Michael, 
na luz eterna, para irradiar de felicidade a aliança de Israel; [para dar] 
paz e bênçãos ao partido de Deus, para exaltar entre os deuses a dignidade 
de Michael e o domínio de Israel sobre toda carne. E a justiça se alegrará 
nas alturas e todos os filhos de sua verdade se regozijarão no conhecimento 
eterno. E vós, filhos de Sua aliança, fortalecei-vos no crisol de Deus até 
que Ele erga sua mão e plenifique seus crisóis e seus mistérios para vossa 
existência”. 
48 A tradução de García Martínez traz as expressões guerra dos deuses e 
guerra nos céus, em vez de guerra de Deus e de guerra nas nuvens celestes, 
respectivamente. Cf. Florentino GARCÍA MARTINEZ, (trad.). Textos de Qumran: 
edição fiel e completa dos Documentos do Mar Morto, Petrópolis: Vozes, 
1994. 
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combate chamado de guerra de Deus49 (linha 7) ou de guerra nas 

nuvens celestes (linha 10).  

No mesmo fragmento, há uma referência ao oponente como 

“sendo impuro” (linha 4). Trata-se de Beliyyaal, pois este, 

juntamente com os espíritos de seu partido, é associado à 

impureza em outros documentos (cf. 1QS IV,10.21-22; CD-A IV, 

15-17; 1QM XIII,5). Portanto, nas passagens de Qumran que 

tratam da guerra entre as forças do bem e do mal, o adversário 

é Beliyyaal, mesmo que receba outro nome ou título. 

Quem seria então o campeão das forças do bem, na 

literatura de Qumran? 

Em primeiro lugar, Qumran destaca o Príncipe da Luz em 

oposição ao Anjo das Trevas (cf. 1QS III, 20-21; 1QM XIII, 10-

11; 4QAmramb fragmento número 3). Retomando as antigas 

tradições apocalípticas presentes em Dn e 2En, não foi difícil 

fazer uma identificação entre o Príncipe da Luz e Mikael50. 

E, desde que Melquisedeque possivelmente foi um protetor 

divino de Jerusalém pré-israelita e como todas as antigas 

divindades foram posteriormente transformadas em anjos e 

ganharam muito destaque no período do Segundo Templo, foi 

fácil identificar Melquisedeque com Mikael e fazer com que 

assumisse o seu papel na guerra no céu. 

Tadeusz Milik sugere que a passagem fragmentária das 

Visões de Amram originalmente trazia tanto o termo Mikael 

quanto Melquisedeque como sendo o Anjo de Luz (4QAmramb)51. 

Em 11QMelch quem combate contra Beliyyaal é Melquisedeque 

(cf. 11QMelch 13.25). Para Davila, a participação de 

Melquisedeque na guerra no céu é muito posterior, embora esse 

personagem enigmático tenha exercido grande fascínio não 

somente sobre os qumranitas, mas também sobre os gnósticos52. 

                     
49 No Rolo da Guerra, a expressão usada é batalha de Deus (1QM XV, 12). 
50 No Rolo da Guerra, por exemplo: “E Ele enviará ajuda eterna para o 
partido de Sua redenção por meio do poder de um anjo que Ele exaltou, por 
meio do domínio de Michael, na luz eterna” (1QM XVII, 6). 
51 Cf. Józef Tadeusz MILIK, “4QVisions de Amram et une citation d'Origène”, 
RB 79 (1972) 77-97. 
52 Cf. James R. DAVILA, op. cit., p. 259-572. 
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O oponente de Melquisedeque também é chamado de Malki-

resha. O termo Beliyyaal parece ser mais antigo e seria a 

personalização da expressão bíblica ish habbeliyyaal (homem 

ímpio, cf. 2Sm 16,7). O termo Malki-resha (meu rei é a 

Impiedade) possivelmente foi cunhado em analogia com a palavra 

Malki-tsedeq (meu rei é a Justiça), para mostrar a oposição 

entre ambos53. 

 

2.3.3 Fortalecei-vos no crisol de Deus 

A Regra da Guerra prevê uma derrota imposta pelos filhos 

das trevas sobre os filhos da luz. O desbarate nas forças do 

bem se dará quando Beliyyaal “se cingir para ajudar os filhos 

das trevas” (1QM XVI, 11-13a). Após essa derrota, tropas do 

bem ouvirão dos sacerdotes palavras de encorajamento afirmando 

que Deus as apoiará e lhes dará a vitória (1QM XVI, 13b-17): 

 
E vós, filhos de Sua aliança, fortalecei-vos no crisol 
de Deus até que Ele erga sua mão e plenifique seus 
crisóis e seus mistérios para vossa existência (1QM 
XVII, 9)54. 
 

 
 

Ser provado no crisol de Deus (cf. 1QM XVI, 15) é uma 

expressão bíblica. Em durante tempos de crises, alguns 

aspectos do processo de refinação são empregados 

simbolicamente pela Escritura para discorrer sobre o 

julgamento, a purificação do pecado e a fidelidade a Deus. 

A maioria das referências bíblicas ao processo de 

refinação está relacionada à prata (cf. Pr 25,4; Is 48,10) e  

 

não ao ouro. A prata usada pelos antigos era obtida pelo 

processo de fusão. Esse processo transformava o sulfeto de 

                     
53 Cf. idem, “Melchizedek: King, Priest, and God”, in S. Daniel Breslauer 
(ed), The Seductiveness of Jewish Myth: Challenge or Response, Albany: 
SUNY, 1997, p. 217-234. 
54 A orientação expressa na coluna anterior já mencionava o crisol no 
momento em que o som da trombeta ordenará a retira: “provou-os no crisol” 
(1QM XVI, 15). 
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chumbo em óxido de chumbo (pó)55 sobre a superfície do metal 

derretido. Por fim, o pó era repelido por uma rajada de ar 

quente56. 

Nas diversas referências bíblicas, a refinação do metal é 

usada simbolicamente para ilustrar o tipo de provação à qual 

os seres humanos são submetidos. Os tempos de crises 

significariam que Deus os estava testando no forno da aflição 

(cf. Is 48,10). 

Nos momentos difíceis da história, se observa quem é puro 

(ou obediente, cf. Dn 12,10-13) e quem é obstinado em violar a 

aliança (cf. Jr 9,6[TM]). Ou seja, assim como o metal é 

refinado, o ser humano é purificado. 

Os que forem de metal precioso terão as escórias sopradas 

pelo fole e a prata se mostrará pura e luzente. Os que não 

forem de metal precioso serão descobertos como escória (cf. Jr 

6,29-30), sobre a qual o fole sopra em vão, pois nada 

aparecerá além de resíduos57. Ou seja, quando as pessoas se 

tornam tão obstinadas em permanecer no erro, não importa quão 

intenso seja o fogo refinador, restará a Deus, então, fazer o 

julgamento definitivo. 

Aqueles que permanecem firmes na fé experimentarão a 

libertação definitiva, mesmo que eventualmente suportem 

algumas circunstâncias difíceis (cf. Sl 66,10-12). 

                     
55 Cf. Norman J. G. POUNDS, Geografia do ferro e do aço, Rio de Janeiro: 
Zahar Editores,1966, p. 12-25. O óxido de chumbo resultante, chamado 
escória da prata, era usado para banhar cerâmica (Pr 26,23). A descrição do 
processo de refinação em Ez 22,18-22 pode indicar uma liga metálica 
(compare com Is 1,25) às vezes derretida para dissolver os óxidos de cobre, 
chumbo, estanho e ferro que a formavam e assim deixar a prata pura. 
56 Cf. Pierre DUCASSÉ, História das técnicas, Lisboa: Publicações Europa-
América, 1962, p. 36-97. 
57 Com esse simbolismo, a Escritura afirma que Deus deseja remover da 
humanidade toda maldade e pecado para que esta possa suportar a sua 
presença santa. Dois termos hebraicos são usados para refinar: 
1) Tsaraph, que, literalmente, significa a fusão do metal como, por 
exemplo, em Zc 13,9; Is 48,10; Ml 3,2-3 etc. A mesma palavra também é usada 
no sentido de acrisolar (Sl 66,10); depurar (Jr 6,29); purificar (Is 1,25). 
2) Zaqaq, literalmente, peneirar. No caso da prata e do ouro, o termo se 
refere provavelmente a um processo usado para refinar metal como em Ml 3,3, 
passagem na qual ambos os termos tsaraph e zaqaq são usados. Zaqaq também 
aparece em 1Cr 28,18; 29,4; Jó 28,1. A mesma palavra em Is 25,6 se refere 
ao vinho. 
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O ser humano fiel suportará a prova de YHWH sem 

menosprezá-lo. E afirmará, confiantemente, que a provação não 

encontra nele nenhuma iniqüidade (cf. Sl 17,3). O justo, 

quando busca a proteção divina, pede até mesmo que Deus o 

prove e sonde os seus pensamentos mais íntimos e as suas 

atitudes e veja o quanto é merecedor de receber a justiça (cf. 

Sl 26,2)58. 

De acordo com Malaquias, no tempo do messias, Deus 

refinará os levitas como ouro e prata; então, seus sacrifícios 

serão oferecidos corretamente pelos levitas purificados (Ml 

3,1-7). O clímax do processo refinador, a ser realizado por 

Deus, resultará no estabelecimento de uma cidade sobre a qual 

haverá a completa soberania divina, pois os transgressores 

perecerão; e tal cidade será chamada de “cidade de justiça, 

cidade fiel” (Is 1,25-28). 

Acreditando estar no crisol de Deus, os qumranitas fizeram 

uma releitura dessas passagens bíblicas e encontram aí os 

motivos para suportar qualquer sofrimento. No final dos tempos 

será revelada a consistência tanto dos filhos da luz quanto 

dos filhos das trevas, da mesma forma que o processo de 

refinação revela a prata e a escória.  

Os filhos das trevas não têm consistência, “a inclinação 

deles é para o tohu wavohu [Gn 1,2] e o apoio deles é o nada” 

(1QM XVII, 4). Essa fala sarcástica é significativa para 

elevar o ânimo das tropas que foram colocadas nas linhas de 

frente da batalha (cf. 1QM XVI, 12). No fim de tudo, Deus fará  

 

“irradiar (ou brilhar) de felicidade a aliança de Israel” (cf. 

1QM XVII, 7). 

 

                     
58 Isso acontece com Deus também. A palavra de Deus é provada (Sl 
18,31[TM]). Ou seja, o que Deus diz é autêntico, a palavra, depois de 
refinada, mostra-se completamente fidedigna (Sl 12,7[TM]; Sl 119,140) e, 
por isso, é digna de confiança (Pr 30,5). 
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Conclusão  

Guerra e guerreiro são transportados, das antigas 

narrativas sobre heróis lendários, para o plano escatológico. 

Melquisedeque, enquanto deus descendens, assumirá a função de 

guerreiro, chefe do exército celeste na grande batalha 

escatológica dos filhos da luz contra os filhos das trevas.  

 
 

2.4 Bendito pelo Altíssimo 

O texto de Gn 14,19-20 afirma que, após a batalha travada 

contra Kedorlaomer e seus aliados, Melquisedeque bendisse 

Abrão e o Deus Altíssimo. 

A benção, em hebraico berakhah e em grego eulogía59, é 

encontrada muitas vezes na Escritura. Esse termo pode ser 

empregado com o sentido de regozijar-se na bondade de Deus, 

como em Gn 24,27. 

O Criador é a fonte da bênção, mas a criatura também 

bendiz o Criador. Quando a hkrb parte do ser humano para Deus, 

tem o sentido de louvar ou exaltar, como em 1Sm 25,32-33. 

Quando a hkrb parte de Deus para o ser humano tem o sentido de 

“fazer feliz” ou “favorecer”, como acontece na maioria dos 

Salmos, veja, por exemplo, Sl 1,1. 

O caráter do favor concedido pela bênção é determinado 

sempre pelo contexto. Em Gn 1,22, Deus concede a benção da 

fecundidade. Em Gn 2,3, o benefício consiste em separar à 

parte e consagrar (tornar santo) um dia para Deus. Há também a 

 

                     
59 No Novo Testamento, a palavra eulogía é empregada principalmente em 
relação à fração do pão e equivale a “dar graças”. Compare Mt 14,19 e 15,36 
com 1Cor 11,24. 
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benção de um ser humano sobre outro, como em Gn 24,60, quando 

os parentes de Rebeca a abençoam; ou quando Aarão e os 

sacerdotes pronunciavam bênçãos sobre o povo (Nm 6,22-27; Dt 

10,8). 

Também há instâncias segundo as quais a bênção de um ser 

humano sobre outro pode ser tomada em sentido profético, como 

aconteceu com Isaac ao consagrar Jacó (cf. Gn 27,27-29). Neste 

caso a palavra se torna, em parte, uma oração e, em parte, uma 

profecia do bem pretendido. Também os pronunciamentos de 

Balaão sobre o destino de Israel foram compreendidos em 

sentido profético (cf. Nm 23,9-11; 24,2-9). Jacó e Moisés 

deram bênçãos de despedida (ou bênção do agonizante), de 

caráter profético, para várias tribos (cf. Gn 49; Dt 33). 

Em Gn 14,19-20, temos a dupla característica da hkrb 

presente na fala de Melquisedeque: 

 
E abençoou e disse: Bendito Abrão [pelo] Deus Altíssimo 
que possui os céus e a terra; e bendito o Deus Altíssimo 
que entregou teus inimigos em tuas mãos. 
 
 

Nesse texto de Gn, o ato de Melquisedeque bendizer a Abrão 

e ao Deus Altíssimo está intimamente relacionado à sua função 

sacerdotal e não a um sentido profético. Antes da fala de 

Melquisedeque, o narrador afirma que esse personagem era 

sacerdote do Deus Altíssimo (Gn 14,18b) e, após o ato de 

bendizer, menciona-se a entrega do dízimo. 

Mas, conforme García Martínez, mesmo que a dimensão 

profética não seja mencionada em Gn 14,18-20, a relação entre 

Melquisedeque e a profecia pode ser encontrada em 11QMelch 15-

2060. Exatamente nas linhas centrais desse documento, cujo 

objetivo é explicar Is 52,7, ou seja, a libertação dos 

cativos, aplicando o significado do texto bíblico aos últimos 

tempos. 

                     
60 Florentino GARCIA MARTÍNEZ, “Las tradiciones sobre Melquisedec 
en los manuscritos de Qumrán”, Biblica 81 (2000) 70-80. 



 147 

A passagem de Isaías refere-se a uma só pessoa, o 

“arauto”61, aquele que anuncia a paz, também chamado de “arauto 

do bem”, cujos pés correm sobre as montanhas. 

Mas, os três elementos literários do texto de Is 52,7 (pés 

sobre os montes, arauto e arauto do bem) que se referem a uma 

só pessoa, são separados na exegese atomística do pesher de 

Qumran, e passam a referir-se a três personagens. Após citar o 

texto de Isaías, 11QMelch acrescenta: 

 

A interpretação é: As montanhas são os profetas... E o 
arauto é o ungido do Espírito do qual falou Daniel... e 
o arauto do bem que anuncia a salvação é aquele do qual 
está escrito sobre ele... “para consolar...” ele os 
instruirá nos tempos determinados para a ira...  
(11QMelch 17-20). 
 
 
 

2.4.1 As Montanhas são os profetas 

A conexão hermenêutica foi perdida por causa da lacuna do 

texto, mas apesar disso a analogia feita entre “as montanhas” 

e “os profetas” não apresenta grandes problemas. Na 

Antigüidade, a majestade, o poder e a altura das montanhas, 

que alcançam os céus acima das nuvens, levaram os povos a 

associar as montanhas com os deuses. 

O AT menciona as montanhas com pelo menos três sentidos 

teológicos distintos. Primeiramente, para garantir que YHWH 

domina sobre as montanhas62. Em segundo lugar, para indicar que  

 

                     
61 Escolhemos o termo arauto porque traduz o sentido do que o autor está 
afirmando; contudo, tanto no texto de Isaías quanto em 11QMelch aparece a 
palavra “mevasser”, “aquele que anuncia boas novas”. Não se encontram 
nesses textos nem o termo aramaico karôz, nem tampouco o hebraico malak, 
ambos com o sentido de mensageiro. “Que belos são sobre os montes os pés do 
arauto que anuncia a paz, do arauto do bem que anuncia a salvação, dizendo 
a Sião: ‘teu Elohim [reina]’” (11QMelch 15-16). 
62 Cf. E. John HAMLIN, “The Meaning of ‘Mountains and Hills’ in Isa 41:14-
16” JNES 13 (1954) 185-190. A respeito das montanhas, a Escritura afirma 
que YHWH é quem as estabelece (Sl 65,7[TM]; Sl 90,2), pesa (Isa 40,12), 
quebra em pedaços (1Rs 19,11; Hab 3,6), mói (Is 41,15), incendeia (Dt 
32,22; Sl 83,15[TM]; Sl 104,32), derrete (Mq 1,4; Is 63,19), e remove (Jó 
9,5). Isaías retrata a vinda de YHWH e o retorno dos exilados pelo 
nivelamento dos montes (Is 40,4; Is 45,2; Is 49,11). 
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as montanhas são um símbolo do poder63. Em terceiro lugar, para 

mostrar que Deus escolhe as montanhas para se revelar ao seu 

povo e ali receber culto64. Ainda nesse terceiro sentido 

teológico, a Tanakh indica que YHWH escolheu o Sinai e Sião 

como os lugares principais de sua revelação. No Sinai, Deus 

deu a Torah e em Sião reunirá as tribos e ali todas as nações 

o adorarão. É desse último aspecto que trata o texto bíblico 

de Isaías. Sião, a montanha de Deus, mais alta que as outras, 

vê o arauto correndo apressadamente para anunciar o reinado de 

Deus. 

Para Qumran, as palavras da Torah e dos Profetas contêm um 

duplo significado: um deles é acessível para todas as pessoas 

e o outro é misterioso para a maioria, mas aos qumranitas foi 

dado conhecê-lo graças à revelação que o Mestre de Justiça 

recebeu de Deus65. 

García Martínez parte da argumentação de que o sentido 

geral da segunda parte de 11QMelch (linhas 17-20) é similar à 

hermenêutica de CD-A VII,17-20 sobre Am 5,26-27. O Documento 

de Damasco identifica “as bases das imagens” com os livros dos 

Profetas (VII 17) e anuncia a vinda de duas figuras 

messiânicas: o Intérprete da Torah (VII 18) e o Príncipe da 

congregação (VII 20). De modo análogo, o texto de 11QMelch 17-

20 interpreta Is 52,7, identificando “as montanhas” com os 

profetas e mencionando a vinda de dois “arautos” messiânicos 

no fim dos tempos: o Mestre escatológico (o “arauto do bem” 

que “os instruirá nos tempos determinados para a ira”) e o  

 

                     
63 Babilônia é chamada de montanha a ser destruída (Jr 51,25); a oposição a 
Zorobabel é comparada a uma montanha que se tornará uma planície (Zc 4,7), 
e o Reino que subsistirá por toda a eternidade é simbolicamente retratado 
como uma montanha que enche a terra (Dn 2,44). 
64 Na montanha, Deus falou com Moisés e Elias (Ex 17,9; 1Rs 18,42); bênçãos 
e maldições são invocadas no Monte Ebal e Garizim (Dt 11,29; Dt 27,12ss; Js 
8,33); o culto foi realizado em várias montanhas (Gn 22,2; Js 5,3; 1Sm 
9,12ss; 1Rs 3,4) e a arca foi fixada em um monte (1Sm 7,1; 2Sm 6,3). As 
montanhas são os fundamentos da terra e, por isso, são arroladas pelos 
profetas como testemunhas no julgamento quando YHWH tem uma querela contra 
o povo (cf. Mq 6,2). 
65 Cf. a analogia de 1QpHab VII 1-5. 
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Profeta escatológico. “As montanhas” sobre as quais marcham os 

arautos seriam os livros dos profetas nos quais o mistério do 

período final do mundo está oculto. 

 

 

2.4.2 O Arauto é o Ungido do Espírito 

Para Garcia Martínez66, o problema principal de 11QMelch 

17-20 é a identidade do arauto, definido por esse documento 

como o “ungido do Espírito” (xwrh xyvm, linha 18). Segundo esse 

autor, a identificação do mensageiro com o profeta67 

escatológico é a mais provável, pois a alusão a Is 61,1 no 

texto de 11QMelch é indiscutível, uma vez que dali são tiradas 

as palavras chaves desse texto de Qumran: “Espírito”, “ungir” 

e “boas novas”. Isso leva Martínez a compreender o “arauto” 

como uma figura profética, uma vez que os termos “profetas”, 

xyvm e xwr são mencionados em CD-A II68. O que é característico 

do texto de 11QMelch é a explicitação de uma dessas figuras (o 

Profeta escatológico) como “ungido”, isto é, como “messias”69. 

Mas, segundo Horton, a única função designada para esta 

figura ungida é a de proclamar a mensagem de Is 52,7. Isto 

quer dizer que o ungido é o profeta escatológico que anuncia a 

chegada do Reino de Melquisedeque. Há uma semelhança entre a  

 

                     
66 Cf. Florentino GARCIA MARTÍNEZ, “Las tradiciones sobre Melquisedec”, op. 
cit., p. 79. 
67 O profeta esperado é citado em 1QS IX,11 e 4Qtest 5-6. Martinez segue a 
opinião de Marinus de JONGE – Adams S. van de WOUDE, “11Q Melchizedek and 
the New Testament”, NTS 12 (1966) 301-326. Milik afirmara que esse 
personagem é também o “arauto do bem” e se trata do Mestre de Justiça, 
fundador da Comunidade de Qumran e que 11QMelch teria sido composto quando 
este ainda era vivo. Cf. Józef Tadeusz MILIK, “Milki-Sedeq et Milki-resha”, 
op. cit., p. 95-112. 
Fitzmyer, ao contrário, entendia que o “arauto” refere-se ao messias real, 
(aludido pelo texto de Daniel) ou ao messias sacerdotal ou ainda ao próprio 
Melquisedeque. Cf. Joseph A. FITZMYER, “Further Light on Melchizedek from 
Qumran Cave 11”, JBL 86 (1967) 25-41. 
68 Cf. Florentino GARCÍA MARTINEZ, Las tradiciones sobre Melquisedec, op. 
cit., p. 78-79. 
O texto de CD-A II,12 afirma: “E os instruiu pela mão dos ungidos por seu 
santo espírito”. 
69 Cf. Florentino GARCIA MARTÍNEZ, “Las tradiciones sobre Melquisedec”, op. 
cit., p. 79. 
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relação do Ungido e Melquisedeque em 11QMelch e a relação 

entre Aarão e Moisés em Ex 4,16; 7,1, pois tanto o ungido 

quanto Aarão servem como profetas para uma figura descrita 

como um elohim70. 

Mas, caso essa forma de compreender o “ungido do Espírito” 

como sendo o Profeta escatológico esteja correta, 11QMelch nos 

daria a garantia de que o Profeta – cuja vinda é esperada com 

a do Messias de Aarão e a do Messias de Israel em 1QS IX, 11 – 

era considerado como um messias, embora 1QS se limite a 

empregar a qualificação de messias apenas para os ungidos de 

Aarão e de Israel71. Além disso, 11QMelch também nos ofereceria 

a chave para indicar com mais exatidão o tipo de “messias” 

referido no Apocalipse Messiânico (4Q521 II, 1.6-9.11), um 

“ungido” ao qual também são empregadas as palavras de Is 61,1, 

ou seja, um messias profeta72. 

 

2.4.3 O Arauto do bem os instruirá 

Para Garcia Martínez73, o texto de 11QMelch 17-20 está na 

mesma perspectiva de 1QpHab VII 1-5 (quando faz a paráfrase de 

Hab 2,1-2). Deus ordenou a Habacuc escrever tudo o que iria 

advir à última geração, exceto sobre o período final, pois o 

Mestre de Justiça é quem revelará todos os enigmas dos livros 

dos profetas. 

                     
70 Aarão é profeta para o elohim Moisés e o mesmo é dito sobre o Ungido em 
relação a Melquisedeque. Cf. Fred L. HORTON, The Melchizedek Tradition: a 
Critical Examination of the Sources to the Fifth Century A.D. and in the 
Epistle to the Hebrews, Cambridge: England, 1976, p.79. 
71 “Até que venha o Profeta e os messias de Aarão e de Israel”. 
72 Esse messias do Apocalipse Messiânico foi identificado por Collins como 
sendo o Elias escatológico. Cf. John Joseph COLLINS, The Scepter and the 
Star, op. cit., p. 117.  
73 Cf. Florentino GARCIA MARTÍNEZ, “Las tradiciones sobre Melquisedec 
en los manuscritos de Qumrán”, op. cit., p. 78. 
“E Deus disse a Habacuc que escrevesse o que iria acontecer com a última 
geração, mas não deu a conhecer o período final. E quanto ao que ele disse: 
‘Para que aquele que o lê, possa ler facilmente’, sua interpretação diz 
respeito ao Mestre de Justiça, a quem Deus revelou todos os mistérios das 
palavras de seus servos os Profetas” (1QpHab VII 1-5). 
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Dessa forma, o “arauto do bem” é identificado como o 

mensageiro da salvação para Sião (linha 19), que proclama “teu 

Elohim [reina]” (linha 16). Especificamente, na exegese 

atomística de Qumran, o “arauto do bem” que os instruirá 

(lkf)74 nos tempos da ira (linha 20) é associado ao “intérprete 

da Torah”75. Trata-se, portanto, do Mestre de Justiça 

escatológico, que é designado como “aquele que ensinará a 

justiça no fim dos tempos” (CD-A VI,11). 

De fato, o papel mais peculiar do Mestre de Justiça (tanto 

da pessoa histórica quanto do esperado escatológico) é o de 

instruir os qumranitas sobre o significado profundo da Torah e 

dos Profetas. Segundo 1QpHab II,8-10, Deus concedeu o 

discernimento ao Mestre de Justiça “para que interpretasse 

todas as palavras de seus servos os Profetas, por meio do qual 

Deus tem anunciado tudo o que vai acontecer a seu povo”. 

Como já destacamos acima, para Qumran, as palavras da 

Torah e dos Profetas têm o sentido de hlg, que literalmente, 

significa “remover”, ou seja, é acessível a todos; e o sentido 

de rts76, que quer dizer “esconder”, isto é, misterioso, 

conhecido somente graças a uma revelação. Por isso, os 

qumranitas pensavam estar vivendo no “último período” da 

historia devido à revelação recebida pelo Mestre de Justiça77. 

 

Conclusão 

Melquisedeque, enquanto deus descendens, não assume o 

papel de profeta, ou Rav. Essas funções serão exercidas por 

dois arautos precursores cuja existência só tem sentido 

                     
74 Verbo sakal, da mesma raiz que Maskilim. Cf. a seção 3, p. 55 (Maskilim e 
Chassidim) deste trabalho. 
75 Sobre uma identificação entre o Profeta e o Intérprete da Torah e de 
ambos com o Mestre de Justiça, o tópico Kemosheh, p. 97. 
76 Sobre os conceitos de galah e de sathar cf. a obra de Lawrence H. SCHIFFMAN, The Halakhah at Qumran, Leiden: Brill, 1975. 
77 Cf. Florentino GARCIA MARTÍNEZ, “Las tradiciones sobre Melquisedec 
en los manuscritos de Qumrán”, op. cit., p. 78. 
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enquanto ajuda adequada para possibilitar a plenificação da 

missão de Melquisedeque no fim dos tempos. Cabe a 

Melquisedeque reunir todos os elohim e chassidim para juntos 

julgarem os filhos das trevas. Só assim Melquisedeque pode ser 

compreendido como Taev. Após o julgamento, Melquisedeque 

executará a vingança em favor daqueles que são de seu partido.  

 

2.5 Sacerdote do Deus Altíssimo 

Além do texto de Gn 14,18b, somente outro texto da Tanakh 

menciona o sacerdócio de Melquisedeque, o Sl 110,4b. Convém 

considerá-lo de modo mais acurado. 

Atualmente, uma crescente atenção tem sido dada à 

relevância das profecias assírias para a compreensão da 

concepção de realeza no Israel antigo. Nesse sentido, a 

pesquisa sobre o Sl 110 já recebeu numerosas contribuições por 

parte dos estudos sobre a literatura assíria78. 

A fórmula introdutória “palavra de YHWH ao meu senhor” é 

aceita pela maioria dos exegetas como definidora de um oráculo 

profético. As discordâncias entre os estudiosos estão 

restritas mais ao tipo de profeta que teria proferido o 

oráculo que ao gênero literário do salmo, reconhecido em sua 

integridade como um oráculo profético unificado, o qual não 

permite fazer uma separação entre as palavras de YHWH e as 

palavras do profeta. 

 Hilber79 explicita exaustivamente as semelhanças, aqui 

resumidas, entre o Sl 110 e as profecias assírias publicadas 

sob o título de SAA 9: 

                     
78 Seguimos o estudo feito por John W. HILBER, “Psalm CX in the light of 
Assyrian Prophecies”, VT 53 (2003) 353-366. 
79 Cf. também Simo PARPOLA, Assyrian Prophecies: SAA 9, Helsinki: Helsinki University Press, 1997. 
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Salmo 110 Profecias assírias 

v.1b: fórmula introdutória: 
“palavra de YHWH a meu senhor” 

fórmula introdutória “palavra 
de DN para Esarhaddon” (SAA 9 
3.4 ii 33-34; 3.5 iii 16-17) 

v.1c: senta-te à minha direita rei assírio assentado no colo 
da divindade (SAA 9 1.8 v 15-
16; 1.10 vi 29) 

v.1d: até que eu ponha teus 
inimigos como escabelo de teus 
pés 

inimigos aos pés do rei (SAA 9 
1.1 i 13-14; 3.2 i 29-30; 4 4; 
5 7) 

v. 4a: YHWH jurou e não se 
arrependerá 

promessa divina com negação de 
arrependimento(SAA 9 1.6 iii 
31-32) 

v.4b: Tu és sacerdote... afirmação de responsabilidade 
sacerdotal (SAA 9 2.3 ii 24-27; 
3.5 iii 25-37) 

v.4b: ...para sempre eternidade das prerrogativas 
reais (SAA 9 1.6 iii 11-14; 19-
22; iv 15-17) 

v. 5-6: esmagará os reis ... 
esmagará cabeças por toda a 
terra.   

promessa de domínio universal 
(SAA 9 3.2 ii 3-6; 7 12-13) 

 

Então, sendo esse salmo um oráculo à maneira das profecias 

assírias, não resta dúvida de que se trata de um ritual de 

coroação de alguém que está recebendo a realeza e o sumo 

sacerdócio, como bem mostrou Hilber. Mas qual seria a extensão 

semântica das afirmações principais desse oráculo? 

 

2.5.1 Sedet ad dexteram Dei exaltatus est80 

“Oráculo de YHWH ao meu senhor: 'Senta-te à minha mão 

direita'” (Sl 110,1). Uma fórmula introdutória e uma 

declaração da legítima relação entre o rei e o Deus que o 

escolheu. Estar à mão direita de um poderoso significa uma  

 

posição privilegiada (cf. 1Rs 2,19; Sl 45,10[TM]). Estar sob a 
                     
80 A expressão Dextera Dei exaltatus encontra-se em At 2,33a (Vulgata), foi 
retomada pelo Símbolo dos Apóstolos como Sedet ad dexteram Dei Patris 
Omnipotenis. 
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mão direita é tornar-se herdeiro (cf. Gn 48,17-18; Sl 

80,15.18[TM]), conceitos sugeridos pelo Sl 110, mesmo sem a 

variante yaldūteyka81 (v. 3). Dessa forma, a filiação divina do 

rei é usada para legitimar sua ascensão ao trono. 

Gerhard von Rad tentou reconstruir o cerimonial de 

entronização na Jerusalém pré-exílica82. A fase inicial seria a 

coroação do rei no templo (cf. 1Rs 1,38-39; 2Rs 11,11-14). 

Depois, o recém coroado se dirigia ao palácio para sentar-se 

no trono (cf. 1Rs 1,40.46; 2Rs 11,19). Sendo assim, o Sl 110 

faria parte do ritual como oráculo de legitimação da coroação. 

Tal reconstrução é muito importante para a datação desse 

salmo.  

Devido à referência a Melquisedeque, vários estudiosos83 

dataram o Sl 110 e Gn 14,18-20 como textos pós-exílicos que 

justificariam teologicamente a fusão entre realeza e 

sacerdócio no período hasmoneu84. Mas, a favor de uma data 

anterior, Hilber afirma que seria mais aceitável um rei 

exercer atividades sacerdotais numa época pré-exílica, em 

virtude de suas responsabilidades sagradas, que no pós-exílio 

um sacerdote hasmoneu ser benquisto como substituto do rei 

davídico esperado85. De fato, em 2Sm 6,14 é dito que Davi usava 

um éfode como um sacerdote. Também em 2Sm 8,18 afirma-se que 

os filhos de Davi eram kohanim86. 

John Day argumenta que a data mais provável para a 

introdução de Melquisedeque nas narrativas de Israel é logo 

                     
81 Sobre esse termo veremos mais adiante na seção 2.5.3. 
82 Gerhard von Rad, “The Royal Ritual in Judah”, in The Problem of the 
Hexateuch and Other Essays, New York: McGraw-Hill, 1966, p. 222-231. 
83 Por exemplo, Antonio RODRÍGUEZ CARMONA, “La figura de Melquisedec”, op. 
cit. 
84 Outros argumentos em favor do período pós-exílico são uma batalha final 
contra as nações (v. 5) e a perspectiva de um governo universal de YHWH (v. 
6), características incompatíveis com a teologia pré-exílica. Hilber 
contra-argumenta que esses elementos fazem parte da ideologia real do 
Antigo Oriente Próximo com tendências para o hiperbólico, como expressão de 
otimismo para um monarca recém empossado. Cf. John W. HILBER, op. cit., p. 
364. 
85 Cf. John W. HILBER, op. cit., p. 365. 
86 O Sl 110 indica que Melquisedeque foi adotado pela dinastia davídica como 
fundador de seu sacerdócio real como veremos a seguir. 
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após a conquista de Jerusalém por Davi87. Emerton é de opinião 

que a epopéia de Abrão e Melquisedeque surgiu durante o 

reinado de Davi para encorajar a população nativa “cananéia” a 

adotar YHWH como substituto dos deuses fundadores da cidade88. 

Pode-se acrescentar que essa epopéia surgiu também para 

legitimar, para Israel, a realeza de Davi e a escolha de uma 

cidade pagã como capital do reino. 

A narrativa de 2Sm mostra que Davi fez uso de várias 

tradições religiosas ao seu dispor89; por isso, é bastante 

provável que tenha recorrido ao sacerdócio de Melquisedeque, 

dos reis da Jerusalém pré-israelita, a fim de consolidar seu 

poder nessa cidade.  

Para Davila90, na Jerusalém pré-davídica, Melquisedeque, 

um antigo rei divinizado, seria invocado durante o ritual de 

coroação, como um sacerdote celeste junto aos deuses. Esse 

culto teria sido absorvido pelos reis davídicos em Jerusalém, 

nas mesmas ocasiões. Esse personagem enigmático seria honrado 

como um precursor e patrono da dinastia davídica, da mesma 

forma que reis ancestrais eram invocados em Ugarit. 

Tal culto pode parecer irregular sob uma perspectiva pós-

deuteronomista, mas não necessariamente entrava em conflito 

com um culto monoteísta que invocasse a YHWH como Deus supremo  

 

da dinastia. Melquisedeque teria sido um patrono inferior a 

YHWH, não obstante quase divino. 

 

                     
87 John Day, “The Canaanite Inheritance of the Israelite Monarchy”, in King 
and Messiah in Israel and the Ancient Near East, op. cit., 72-90. 
88 John A. EMERTON, “The Riddle of Genesis XIV”, VT 21 (1971) 403-439. 
Vejamos alguns paralelos entre a narrativa de Gn 14 e 1Sm 30: ataque 
militar que resultou na tomada de reféns; um sacerdote, o herói da trama, 
segue o inimigo e o surpreende, derrotando-o completamente; os cativos são 
libertos e os espólios são recuperados; uma disputa sobre os despojos. 
Assim, o texto de Gn 14 serve para mostrar as raízes do sacerdócio 
defendido pela linhagem dos reis davídicos. 
89 Conquistou Jerusalém como capital neutra e para ali trouxe a Arca da 
Aliança, associou-a com a Tenda do Encontro do deserto e recrutou duas 
importantes casas sacerdotais israelitas para serem seus sacerdotes. 
90 James R. DAVILA, “Melchizedek: King, Priest, and God”, op. cit., p. 217-
234. 
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2.5.2 al-divrati 

Quando se lê Gn 14 e o Sl 110, nota-se que em ambos os 

textos a menção a Melquisedeque é totalmente dispensável. 

Trata-se de um acréscimo ao contexto geral da epopéia de Abrão 

e do oráculo de coroação. Somente quando a ideologia da 

dinastia davídica é considerada, pode-se, então, melhor 

compreender o enxerto da lenda de Melquisedeque nesses textos. 

“Tu és sacerdote para sempre” (Sl 110,4b), afirma o 

oráculo endereçado ao rei. Isso significa a instauração de uma 

dinastia. A mesma promessa é feita a respeito do reino e do 

trono em 2Sm 7,1691. Mas as expectativas messiânicas, em vez de 

lerem que “sempre haverá um herdeiro” para o trono (e 

sacerdócio real), entenderam essa expressão em sentido 

escatológico, atribuindo ao messias o exercício da realeza e 

do sacerdócio eternos no mundo vindouro. 

Um problema a considerar é a expressão al-divrati, 

presente logo após o juramento de YHWH a respeito do 

sacerdócio real (Sl 110,4). As edições atuais da Bíblia em 

língua vernácula traduzem al-divrati malki-tsedeq por “à 

maneira de Melquisedeque” ou “segundo a ordem de 

Melquisedeque”. Dessa forma, o leitor interpreta que o 

destinatário do oráculo é um sacerdote semelhante ao 

personagem ali invocado. 

A ambigüidade está na LXX, pois a versão grega usou a 

expressão kata\ th\n ta/cin para traduzir al-divrati. O problema 

principal é que o termo ta/cij tem conotação ampla e pode ser 

compreendido como “ordem” ou “classificação”. A construção al-

devar geralmente significa “por causa de” (cf. Ecl 3,18; 7,14; 

Dn 2,30). Então, a tradução seria “por causa de  

 

Melquisedeque”. Outras interpretações lêem al-devrari como 

minha palavra92 (cf. Is 66,2; Jr 1,12). O Talmud interpretou o 

                     
91 ‘ad-‘olam em 2Sm 7,16 e le‘olam no Sl 110,4. 
92 O targum do Sl 110 traduziu: “Jurou YHWH [var: por sua palavra] e não se 
desviará, que tu és designado como líder na era vindoura, por causa do 
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yud final como se referindo à terceira pessoa do singular e 

traduziu a expressão como “as palavras dele”, ou seja, de 

Melquisedeque93. 

Contudo, como notamos anteriormente, as palavras do Sl 

110,4 têm o objetivo de justificar funções sacerdotais 

exercidas pelo rei, atribuindo a YHWH a autorização disso por 

meio de um oráculo. Somente no pós-exílio as expectativas 

messiânicas interpretaram esse salmo como profecia a respeito 

de um messias sacerdotal. 

No Salmo, o enunciado “de Davi” antes da fórmula 

introdutória, supondo autoria davídica, levou à compreensão de 

que Davi teria pronunciado um oráculo sobre o messias. E assim 

podemos entender a argumentação de Mc 12,36-37//Mt 22,44-45. A 

expressão “sacerdote para sempre” tornou-se uma terra fértil 

para o desenvolvimento das expectativas messiânicas a respeito 

de um messias sacerdote, principalmente devido à decepção com 

o sacerdote impostor (hasmoneu), por causa quem o templo tinha 

se tornado ineficaz para redimir o povo da iniqüidade. 

As principais fontes, que refletem a expectativa sobre um 

sacerdote ou levita, como agente de salvação escatológica, 

estão documentadas nos fragmentos do Testamento Aramaico de 

                                                                

mérito de teres sido um rei justo (ykz $lm)”. Para o targum, o destinatário 
do oráculo é Davi. 
93 “R. Zechariah disse em nome de R. Ishmael: O Santo, bendito seja, 
pretendeu dar o sacerdócio para Shem, como está escrito 'E ele 
[Melquisedeque] era sacerdote do Deus Altíssimo' (Gn 14,18). Mas porque ele 
[Shem] deu precedência na bênção para Abraão em vez de Deus, Ele o deu para 
Abraão; como está escrito 'E ele o abençoou e disse. Bendito seja Abrão 
pelo Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, e bendito seja o Deus 
Altíssimo (Gn 14,19). 'A bênção dada ao servo tem precedência sobre a 
bendição ao mestre dele?' Desse modo este [o sacerdócio] foi dado a Abraão, 
como está escrito 'O Senhor disse ao meu senhor. Senta-te à minha mão 
direita, até que eu ponha teus inimigos sob teu escabelo (Sl 110,1); que é 
seguido por, 'O Senhor jurou, e não se arrependerá, 'Tu és sacerdote para 

sempre, ‘al-divrati malki-tsedeq (Sl 110,4), significando, ‘por causa das 
palavras de Melquisedeque’. Conseqüentemente está escrito, E ele era 
sacerdote do Deus Altíssimo, [implicando que] ele foi um sacerdote, mas não 
a semente dele” (Ned 32b). 
Ou seja, como Abrão era um descendente de Melquisedeque (Shem), o 
sacerdócio foi herdado pela semente posterior (levitas), entretanto isto 
foi pelo mérito de Abrão, não de Melquisedeque. 
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Levi94 e Jubileus. Esses textos mostram o desenvolvimento 

teológico sobre a vinda de um messias sacerdote.  

Primeiramente, Levi e Judá estão unidos em uma bênção 

especial. Essas bênçãos revelam um ideal de liderança judaica 

através da combinação do poder real e sacerdotal. Na benção 

para Levi, há uma profecia de que seus descendentes exerceriam 

o sacerdócio no céu com os anjos (Jub 31,14). Para Judá é 

profetizado que seu nome e o de um dos seus filhos serão 

famosos e temidos por todas as nações (Jub 31,18). Em paralelo 

com Jub 32,1-3, Levi é investido como sacerdote do Deus 

Altíssimo para sempre, (4QArLevid, no frag. 9, col.I, linhas 1-

7). Nesse texto, uma figura sacerdotal com características 

messiânicas é mencionada, apesar de não ser chamada 

explicitamente de messias95. 

Sua vinda acontecerá no futuro escatológico descrito como 

o período do reino da luz e, nessa pessoa anunciada, as trevas 

se desvanecerão, pois expiará pelos filhos de sua geração e 

ensinará a sabedoria segundo a vontade de Deus. Mas, embora 

esse sacerdote escatológico seja enviado a todos de Israel, a 

oposição de seu povo será grande, pois “proferirão contra ele 

muitas palavras e abundância de mentiras” (4QArLevid, frag. 9, 

col. I,5). 

Em outro texto de Qumran (11QMelch) a figura escatológica 

que faz a expiação dos pecados no fim dos tempos é 

Melquisedeque. Esse sacerdote é um ser celestial que, na 

assembléia dos anjos, realiza o julgamento (é rei) e faz “a  

 

                     
94 São vários fragmentos encontrados na gruta 1 e na gruta 4 de Qumran. 
95 Cf. também: Florentino GARCÍA MARTINEZ, Las tradiciones sobre 
Melquisedec, op. cit., p. 75. 
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expiação por todos os filhos de [El] e pelos aliados” 

(11QMelch 8), no Yom Kippūr96 escatológico. 

 

2.5.3 Expiação, Redenção e Ira 

No contexto da ideologia davídica, as declarações do Sl 

110,397 têm apenas o objetivo de enfatizar a decisão divina na 

escolha do rei e de legitimar a coroação. Mas, com o 

desenvolvimento das expectativas messiânicas, esses elementos 

do oráculo de investidura real ganharam um cunho escatológico. 

Isso foi possível por causa da reminiscência dos antigos mitos 

que permaneceu na memória popular. 

Na literatura do período intertestamental, Melquisedeque 

foi desligado do âmbito terrestre, tornando-se cada vez mais 

semelhante às divindades do Oriente Próximo. Mas, apesar da 

ênfase no aspecto celeste de Melquisedeque, as releituras 

conseguiram manter-se dentro dos parâmetros monoteístas de 

Israel. À luz dessa fé, as releituras dos mitos sobre deuses 

associados com Melquisedeque e com Jerusalém transformaram-no 

em um dos elohim instaurador de olam habba, é o que afirma o 

texto de 11QMelch:  

 

E proclamará este decreto na primeira semana do jubileu 
depois dos nove jubileus, no “Dia da Expiação” no final 
do décimo jubileu, pra realizar a expiação por todos os 
filhos de [El] e pelos aliados de Melquisedeque... 
Pois este é o tempo designado como “Ano da Graça de 
Melquisedeque”, para exaltar os santos de El... 
Melquisedeque executará a vingança requerida pelos 
juízos de El... (11QMelch 6-9.13). 

 

 

                     
96 Dia da Expiação, cf. Lv 16. Na Tanakh, é usado no plural: Yom Kippūrim.  
97 No TM, literalmente: “no dia do teu poder, nos esplendores dos santos do 
seio da aurora tu tens o orvalho da tua infância”. O termo $ytdly significa 
“tua infância”, entretanto a versão TM é resultado de uma demitificação do 
escriba que omitiu um y na palavra, para evitar que Deus dissesse “Eu te 
gerei”. Mas é atestado pelo texto da LXX e pelas hermenêuticas messiânicas 
a vinda de um sacerdote celeste. As reminiscências dos mitos que mencionam 
uma adoção do rei-sacerdote por parte da divindade permaneceram nas 
releituras. 
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O decreto se refere ao Ano da Graça quando será proclamada 

a libertação dos cativos e os rebeldes serão feitos 

prisioneiros (11QMelch 1-5). Mas o jubileu final só será 

possível após a remissão dos pecados, num Yom Kippūr para os 

injustiçados que aguardavam a remissão e, num Dies irae para 

os rebeldes (cf. Sl 110,5). 

Vejamos mais detalhadamente cada uma dessas afirmações  

 

- no Dia da Expiação 

A instituição do Yom Kippūr encontra-se em Lv 16 e tem por 

objetivo, não apenas a purificação do povo, mas também 

preservar a reverência para com o templo.  

Somente uma vez no ano, com grande precaução e cerimônia, 

o sumo sacerdote poderia entrar no devir (Santo dos Santos), 

lugar onde estava presente a shekinah. No relato de Lv 16, os 

sacerdotes são advertidos sobre o grande perigo que lhes 

sobreviria por causa da santidade de YHWH98. A narrativa parece 

sofrer uma influência dos costumes persas, que regulavam o 

acesso das pessoas à presença do rei. Conforme é narrado em 

Est 4,11, a entrada no átrio do rei só era permitida a quem 

fosse convidado, caso contrário o castigo seria a morte 

imediata. Talvez a menção da morte de Nadab e Abiu (Lv 10,1ss) 

no início da instituição do Yom Kippūr (Lv 16,1) seja um forte 

indício da influência dessa lei persa. 

Em relação à purificação do povo, o ritual consistia 

principalmente na entrada do sumo sacerdote no santo dos 

santos, portando o sangue de um bode que fora imolado a YHWH 

como oferta pelos pecados do povo. Com esse sangue, o sumo 

sacerdote deveria aspergir o propiciatório e por esse rito 

seria feita a expiação por todos os filhos de Israel (Lv 

16,15). A segunda parte do ritual de expiação consistia na  

 

                     
98 Uma das precauções a ser tomada pelo sumo sacerdote era fazer a oferenda 
de incenso, pois a fumaça evitaria que visse a face de YHWH e morresse (Lv 
16,13).  
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imposição de mãos do sumo sacerdote sobre outro bode, enquanto 

consecutivamente confessava os pecados cometidos por todo o 

povo. Após isso o animal seria enviado ao deserto (Lv 16,21-

22). 

Um bode para YHWH e outro para Azazel (Lv 16,7-8) pode 

evidenciar uma forte conotação dualista. Segundo a mitologia, 

Azazel ensinou os seres humanos a trabalhar os metais99. Na 

literatura apocalíptica, as características de Azazel 

correspondem às mesmas do diabo ou do oponente de YHWH, 

conforme as releituras do mito sobre a guerra no céu100, 

inclusive na perspectiva dos textos de Qumran. 

A LXX considerou o termo Azazel como derivado de duas 

palavras hebraicas, ez (bode) e azal (enviar), talvez por 

associação com o vocábulo árabe azala (banido, removido)101. A 

interpretação rabínica considera a palavra Azazel como 

nomeação do lugar para onde o bode deveria ser enviado (cf. 

Yoma 67b). 

Todo esse dualismo do ritual de Yom Kippūr entre YHWH e 

seu oponente, está presente, de maneira escatológica em 

11QMelch, mas é suprimido o envio de um bode para o adversário 

de YHWH, visto que o Yom Kippūr escatológico supõe a 

destruição completa de qualquer oponente por Melquisedeque. 

                     
99 “Além disso, Azazel ensinou os homens a fazer espadas, punhais, escudos e 
armaduras (ou peitorais). Mostrou-lhes os metais e a técnica de trabalhá-
los. Ensinou-lhes a fabricação de espelhos e a manufatura de braceletes e 
ornamentos, o uso de maquiagem, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de 
todo tipo de pedras preciosas, e toda sorte de corantes. E o mundo foi 
alterado. Grande foi a impiedade, a fornicação foi multiplicada; e eles 
transgrediram e corromperam todos os seus caminhos” (1En 8,1-2). 

Talvez ‘Azazel seja um dos seres citados em 2Cr 11,15 e Is 34,14, 
traduzidos em língua vernácula por “sátiros”. 
100 “Novamente o Senhor disse a Rafael: Amarra as mãos e os pés de Azazel e 
lança-o na escuridão. E, abrindo ao meio o deserto de Dudael, lança-o lá” 
(1En 10,4). 
101 A ênfase na remoção, para fora do acampamento, daquele que leva os 
pecados do povo, é um dos principais argumentos de Hb, principalmente em 
13,11-13. Cf. Helmut KOESTER, “Outside the Camp”, op.cit., 299-315. 
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- no Ano do bem-querer (Shenath-ratson) 

A cada cinqüenta anos o final do Yom Kippūr marcava o 

início do Jubileu (Lv 16,9-10), pois o ritual de expiação só 

redimia os pecados contra Deus, as ofensas contra o próximo, 

por sua vez, exigiam uma reconciliação entre os seres humanos, 

acrescida de uma reparação dos males cometidos. O Jubileu 

tinha por objetivo a remissão das dívidas, a libertação da 

escravidão e o retorno à herança (Lv 25,9). Era teshuvah 

(retorno ou arrependimento), tequm (restauração) e tsedaqah 

(justiça). 

A volta à herança significava a restauração legal de toda 

propriedade a cada israelita. Essa prescrição enfatizava que 

os filhos de Israel não passavam de inquilinos na terra que 

pertencia a YHWH, o verdadeiro proprietário. Por isso, os 

israelitas não poderiam vendê-la, mas apenas fazer 

arrendamentos por algum tempo, não mais de cinqüenta anos (Lv 

25,13-17). 

Não apenas a terra, mas também os filhos de Israel 

pertenciam a YHWH, seu verdadeiro Senhor e Rei. Este os tinha 

libertado das mãos do faraó do Egito e, por isso, a escravidão 

de um israelita não era permitida. Tolerava-se apenas que 

servisse como jornaleiro e peregrino até o Ano do Jubileu (Lv 

38-43). 

O Jubileu era o coroamento do sistema sabático. O sábado 

semanal assegurava o descanso para cada indivíduo. O ano 

sabático garantia o repouso para a terra (Lv 25,4). O Jubileu 

concedia descanso e restauração para o corpo político, ou 

seja, consistia na recuperação da igual dignidade entre todos 

os membros do povo. 

O Trito-Isaías menciona alguém ungido para proclamar a 

liberdade aos exilados na Babilônia como anúncio de um Jubileu 

ou “ano da graça de YHWH e o dia (ou tempo) da vingança de 

nosso Deus” (Is 61,2). Esse ungido será um arauto de boas 
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novas aos anawim e irá anunciar a graça e a vingança. Será um 

consolador, isto é, alguém que traz ânimo (cura) para os de 

espírito contrito (quebrantados de coração) e consolo para 

quem chora. Também será um redentor (goel) dos cativos e 

algemados (Is 61,1-3). 

Posteriormente, a hermenêutica judaica, na literatura do 

Segundo Templo, conjeturou para o fim dos tempos a instauração 

de um Jubileu eterno. 11QMelch assume essa posição, atribuindo 

a Melquisedeque todas as funções descritas naqueles versículos 

de Is 61, inclusive o encargo de reinar (julgar) sobre as 

nações e o ofício sacerdotal que, no texto do Trito-Isaías, é 

conferido à totalidade do povo de Deus (cf. Is 61,5ss). 

 

- no dia da vingança 

Em Is 61,2 menciona-se a proclamação do yom naqam como uma 

das tarefas do ungido. Vingança e retribuição são conceitos 

considerados eticamente negativos, especialmente quando se 

referem a Deus. Mas, à luz da santidade e da realeza de YHWH, 

defendidas pela Tanakh, passam a ser entendidos em perspectiva 

diferente, necessários à restauração da ordem inicial. 

Na maioria das vezes o uso do termo naqam refere-se a Deus 

como fonte da vingança (cf. Dt 32,35.41). Os profetas 

acentuaram “o dia da vingança” como período da história no 

qual Deus agirá diretamente (cf. Is 34,8; 61,2; 63,4). Desde 

que, no curso da história, a ação divina não pode ser 

totalmente direta, o dia escatológico da vingança de YHWH é 

reivindicado (cf. Is 63,1-6). O naqam de Deus contra os maus 

significa a redenção em favor dos bons (cf. Ap 19,15 relendo 

Is 63,1-6) 102. 

                     
102 Em Is 13, os seres humanos são castigados por causa da maldade, da 
iniqüidade, da arrogância e da violência. Em Ez 7, pelas abominações, 
violências e iniqüidade, etc. 
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O dia escatológico de YHWH é o cume de sua entronização 

sobre o mundo do qual é o criador e proprietário103. Em Jl 

4,9[TM], as nações são incitadas para a guerra santa enquanto 

também os valentes (gibbôrim) de YHWH são convocados (cf. Jl 

4,11[TM]). Esses gibbôrim são os guerreiros divinos no Rolo da 

Guerra (cf. 1QM XV,4). 

Em muitos textos, a função guerreira está unida à função 

sacerdotal. Os qadash e os gibbôrim executam a vingança (Is 

13,13). Em Sf 1,7ss, o Dia de YHWH é chamado de yom zevah104, 

dia do sacrifício, para o qual os gentios são convidados, 

enquanto as lideranças de Judá e todos os idólatras do povo 

serão castigados. Essa imagem sacrificatória do Dia de YHWH é 

usada por Jr 46,10 e Is 34,5-6, quando a espada empregada na 

guerra é a mesma utilizada nos animais do sacrifício. 

O texto de 11QMelch afirma que Melquisedeque fará os 

homens de seu partido voltarem à própria herança, os libertará 

das dívidas e iniqüidades e realizará a expiação por todos os 

filhos de El, no tempo chamado Ano da Graça de Melquisedeque, 

no Dia da Expiação. Melquisedeque também “executará a vingança 

requerida pelos juízos de El...” (11QMelch 6-13). E, assim, se 

reúnem em Melquisedeque todas as funções do ungido presentes 

no texto de Is 61, no hoje infinito e escatológico de Deus. 

 

Conclusão 

O fato do Sl 110 apresentar Melquisedeque como um 

sacerdote celeste, exercendo a expiação no Yom Kippūr 

escatológico ou vingando os filhos da luz no juízo final (dia 

da ira), possibilitou o desenvolvimento de uma teologia que 

conferiu a esse personagem as funções tradicionalmente  

 

                     
103 Sigmund MOWINCKEL, op. cit., p. 151-169. 
104 Zevah é o mais antigo e mais comum sacrifício, cujo rito fundamental 
consistia em comer a carne da vítima em um banquete no qual o deus do clã 
tomava parte recebendo o sangue e a gordura do animal. Cf. Matityahu CLARK, 
Etymological dictionary of Biblical Hebrew: based on the commentaries of 
Rabbi Samson Raphael Hirsch, Jerusalem - New York: Feldheim Publishers, 
1999. 
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atribuídas ao(s) messias: trazer a salvação escatológica para 

os justos; destruir as forças do mal, realizar o juízo final e 

instaurar a era de paz messiânica105. 

 

3 A CONSTRUÇÃO DE UM “TYPOS” MESSIÂNICO 

Como tem sido explicitado neste trabalho, o termo 

Melquisedeque provavelmente tratava de um nome teofórico, de 

uma possível figura histórica, posteriormente transformado em 

mitônimo, devido a várias lendas e mitos que, ao longo da 

história, surgiram em diversas tradições e escritos. Essas 

lendas e mitos tornaram esse personagem uma das mais 

enigmáticas e elusivas figuras, favorável à especulação 

tipológica. 

Pode-se supor, então, que as passagens bíblicas de Gn 

14,18-20, do Sl 110 e da Carta aos Hebreus sejam apenas 

fragmentos remanescentes de uma longa e complexa vertente de 

tradição messiânica. O objetivo deste tópico é reconstruir um 

esboço dessa vertente mostrando como os diversos elementos das 

expectativas messiânicas foram confluindo para o mesmo 

personagem e dando origem a um typos messiânico. 

 

3.1 Modelo celeste 

Encontramos, nas tradições sobre Melquisedeque, 

características de um ser celeste à maneira do Filho do Homem. 

Comparemos as principais elementos de ambas tradições: 

Filho do Homem Melquisedeque 

Realiza a restauração do povo sob a 
soberania de YHWH no reino que 
implantará. No fim dos tempos é juiz 
do mundo e redentor dos justos. Sua 
existência garante a efetivação da 
justiça divina. 

No Jubileu escatológico, após a 
guerra final, Melquisedeque fará a 
restauração quando julgar os maus, 
libertar os escravos, e a terra 
retornar aos verdadeiros herdeiros. 
Isto será o sinal da soberania de 
YHWH sobre toda criatura. 

É um ser escatológico. Em 11QMelch, Melquisedeque aparece 
“no final do décimo jubileu” (linha 
7), isto é, no final dos tempos. 

                     
105 Cf. Florentino GARCÍA MARTINEZ, Las tradiciones sobre Melquisedec, op. 
cit., p. 77. 
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É uma reconstrução literária 
realizada a partir de releituras de 
mitos dos povos vizinhos de Israel. 

Identificar Melquisedeque com Shem 
alude às epopéias de heróis 
diluvianos e aos mitos sobre Noé. Os 
termos Malki, Tsedeq e Shalem remetem 
aos mitos jebusitas e acádicos. 

Sua ascensão ao poder só é possível 
após a destruição dos inimigos 
sobrenaturais. 

Segundo 11QMelch, o “Ano da Graça de 
Melquisedeque” só iniciará quando 
Beliyyaal e os espíritos aliados 
forem vencidos por Melquisedeque. Em 
outros rolos de Qumran, o oponente é 
Malki-resha (4QBerf e 4QAmramb). 

Apesar de poderoso, é inferior ao 
Ancião de dias, do qual recebe o 
poder para reinar. Esse Ancião, nos 
mitos, é identificado com El, o juiz 
e chefe do panteão. 

Ao citar Is 61,2 e o Sl 82,1, 
11QMelch substitui o sujeito divino 
por Melquisedeque. Isso dá a entender 
que Melquisedeque venha a ser o Deus 
de Israel. Contudo, quando afirma que 
Melquisedeque executará os juízos de 
El, 11QMelch faz uma distinção entre 
ambos e mostra a soberania do último. 

É representante do “povo dos santos 
do Altíssimo”, judeus fiéis que 
sofreram nas mãos de Antíoco IV 
Epífanes. 

Os judeus de Qumran são chamados de 
“o partido de Melquisedeque” e este é 
seu representante (11QMelch), ambos 
resistem aos kitim (romanos) no Rolo 
da Guerra (1QM XVII-XV).  

Também representa os “santos do 
Altíssimo”, que são os anjos, termo 
equivalente ainda à expressão “filhos 
de El”. É um líder angélico, o anjo 
guardião de Israel, identificado como 
sendo Mikael. 

Melquisedeque é o líder da assembléia 
dos servos (elim ou elohim) de Deus, 
uma hierarquia de sacerdotes 
angelicais que servem no templo 
celestial (4QShirShabb XI,3; XXII,3). 
Melquisedeque é associado ao arcanjo 
Mikael, “o príncipe de luz” (1QM 
XIII,10-11; 1QS II,20-22; CD V,17-
19). 

Condenará os anjos protetores dos 
impérios opressores e os ímpios. 

Vários rolos de Qumran descrevem o 
conflito escatológico travado por 
Melquisedeque juntamente com seus 
aliados angelicais e humanos, contra 
Beliyyaal, contra o Anjo das Trevas e 
contra o Príncipe do Reino da 
Impiedade. Tudo indica que se trate 
do mesmo personagem, o campeão das 
forças do mal. Este também tem 
congregados: os espíritos da maldade 
e os ímpios. Após a vitória de 
Melquisedeque os oponentes serão 
julgados e os aliados serão vingados. 

Sua vinda significa o início do mundo 
vindouro ou Reino de Deus. Seu 
reinado será o reinado de Deus e do 
povo eleito sobre as nações. 

A vinda de Melquisedeque trará a era 
escatológica, o reino da luz. O termo 
Melquisedeque é um nome teofórico que 
inicialmente honrava uma divindade, 
mas em Qumran é usado para enfatizar 
a realeza de YHWH sobre o cosmo, 
sobre Israel e sobre as nações no fim 
dos tempos. 
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Conclusão sobre as comparações 

O termo Melquisedeque quando relacionado ao modelo celeste 

supõe um substrato que vai do mitológico à epopéia de heróis 

anteriores e posteriores ao dilúvio e a uma teologia 

escatológica com ênfase messiânica. Isso é possível porque o 

povo da aliança tinha sua experiência de fé ancorada nos 

eventos da história e na esperança do futuro, isto é, na ação 

de Deus realizada no passado e no que Deus fará no futuro. A 

“arqueologia teológica” e a escatologia sempre foram dois 

pilares, tanto da Tanakh quanto da literatura rabínica. E 

Melquisedeque parece adequar-se bem a ambas. 

Identificar Melquisedeque com Shem era conveniente, entre 

outras coisas, para unir o passado e o futuro, a “arqueologia 

teológica” com a escatologia. Significava falar sobre um herói 

sobrevivente ao fim do mundo, no passado, e, com isso, alçar 

um salto para o futuro, quando, novamente, Deus faria uma nova 

criação do universo mediante outras catástrofes e cataclismas. 

Mas com a viva certeza de que a Shekinah não abandonará o povo 

da aliança e de que as nações finalmente reconheceriam o Deus 

de Israel, ou seja, a aliança seria alargada a todos os povos. 

O texto de 11QMelch vai desenvolver esse caráter 

escatológico de Melquisedeque, destacando, principalmente, o 

tema do julgamento. Melquisedeque vai aparecer em 11QMelch 

como aquele que preside o julgamento final. E em outros 

documentos de Qumran, aparece de modo mais específico que 

Melquisedeque é um ser celeste, líder da assembléia dos 

elohim, que derrotará o seu antônimo Malki-resha. 

A afirmação concernente à liderança sobre os elohim nos 

remete aos mitos. O substrato mitológico expressa tanto a 

importância da justiça, de tal forma associada a diversas 

divindades no Oriente Próximo Antigo; quanto a importância dos 

nomes teofóricos, não apenas como homenagem a um deus, mas, 

principalmente, para expressar que a ação última é de Deus, 
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embora se utilize de um mediador tão ajustado ao projeto 

divino que leve um nome teofórico como expressão de sua 

devoção. 

Apesar de, segundo a teologia de Qumran, Melquisedeque 

presidir o julgamento final, no substrato mitológico, Deus 

mesmo é a justiça da qual essa figura sobre-humana recebe sua 

identidade e sua razão de ser. Mais que isso, a justiça, 

considerada como divindade, está relacionada ao nível mais 

elevado que se pode afirmar do divino, ao elyon (altíssimo) de 

quem Melquisedeque recebe a identidade e a quem serve. 

 
3.2 Modelo real 

Também nas tradições sobre Melquisedeque encontramos 

elementos característicos de um messias real. Consideremos a 

seguinte comparação: 

Filho de Davi Melquisedeque 

O líder de Israel é um mediador entre 
YHWH e o povo. Sua principal função é 
assegurar a realeza de YHWH sobre 
Israel. 

O nome teofórico objetiva assegurar 
que Deus era o verdadeiro rei de 
Israel. Em Qumran, as funções do rei 
estão bem limitadas, destacando-se, 
principalmente, sua sujeição à Torah. 

A liderança era carismática e o poder 
era exercido como representatividade. 
Em relação ao povo, consistia em 
promover o bem-estar de todos por 
meio do exercício da justiça e da 
defesa militar. Em relação a YHWH  
tratava-se da vigilância do culto e 
da obediência aos juízos de Deus.  

A justiça passou de divindade, 
Tsédeq, à principal função de 
Melquisedeque na execução do juízo 
escatológico, no qual a justiça será 
implantada para sempre, após a 
derrota de toda impiedade na guerra 
escatológica. Melquisedeque agirá em 
favor dos justos de seu partido.  

O líder governava por aprovação de 
Deus e do povo. De Deus pela unção 
divina e oráculo profético de 
entronização. Do povo pela aclamação 
pública. 

O oráculo profético de entronização, 
usado na coroação dos reis de 
Jerusalém, remonta às antigas 
tradições de Melquisedeque na 
Jerusalém pré-israelita, quando esse 
personagem teria recebido a realeza e 
o sacerdócio divinos, tornando-se um 
patrono dos futuros reis. 

Antigos mitos e lendas foram relidos 
à luz do monoteísmo israelita e os 
reis, antes considerados divindades, 
passaram à categoria de filhos 
adotivos de Deus.  

Reminiscências dos mitos que 
mencionam uma adoção do rei-sacerdote 
por parte da divindade permaneceram 
nas releituras posteriores, em 
especial, no Sl 110. Melquisedeque 
teria sido divinizado e agora era 
patrono dos reis. 
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Reminiscências de antigos mitos estão 
presentes nas narrativas bíblicas 
segundo as quais Deus comunica ao 
conselho celeste a eleição do rei e o 
designa como chefe do conselho das 
nações.  

“Elohim se levanta na assembléia de 
El, em meio aos elohim julga (Sl 
82,1). E a respeito dele diz: ‘Sobre 
ela assenta-se nas alturas. El 
julgará os povos’ (Sl 7,8-9[TM])” 
(11QMelch 10-11). 

Mesmo nas tradições do Filho de Davi, 
havia certa crítica sobre como os 
reis históricos exerceram suas 
funções e, nessas tradições, Davi era 
considerado mais um protótipo de rei 
ideal que uma pessoa histórica.  

Na mesma época em que se enfatizava 
um messias davídico, Qumran menciona 
os reis humanos referindo-se, quase 
sempre, ao passado. O messias real 
esperado não é chamado de Mélek, 
termo usado para Deus, o Senhor do 
universo (4QShirShabba-h). Davi é 
considerado mais como um salmista e 
como alguém com o dom da profecia. 

A oposição à dominação estrangeira 
ajudou a construir a figura 
messiânica de um rei guerreiro e 
libertador, com a função de combater 
os inimigos no mesmo espírito com que  
Davi o fez. 

Para Qumran, na guerra escatológica, 
homens e anjos do bem lutam contra 
homens e anjos do mal. Sobre o 
campeão do bem (Melquisedeque / anjo 
de luz), é dito: “E desde a 
antiguidade Tu designaste um príncipe 
de esplendor como nosso ajudante e em 
[...] e todos os espíritos da verdade 
estão sob o domínio dele” (1QM XIII, 
9-11). 

Deus concedia ao rei uma sabedoria 
especial para discernir a justiça e 
exercer o direito. Com o conhecimento 
dos juízos divinos, o monarca podia 
julgar os aflitos, redimir os cativos 
e esmagar o opressor. 

“Melquisedeque executará a vingança 
requerida pelos juízos de El [e serão 
libertos da] mão de Belial e da mão 
de todos os espíritos [de seu 
partido]” (11QMelch 13). 

A função sacerdotal do rei foi 
reduzida, pelo pensamento monoteísta, 
à proteção e purificação do culto. 

Melquisedeque, um antigo rei 
divinizado, da Jerusalém jebusita, 
seria honrado como precursor e 
patrono da dinastia davídica e 
invocado durante o ritual de coroação 
como um sacerdote celeste junto aos 
elohim. 

Ao estrangeiro jamais seria permitido 
governar Israel, porque o verdadeiro 
rei de Israel é YHWH. Assim, no fim 
dos tempos, as nações opressoras 
serão subjugadas e YHWH exercerá o 
governo universal através de seu 
eleito. 

A ira de Deus contra os maus 
significa a redenção em favor dos 
bons (11QMelch 20). O dia de YHWH é o 
cume de sua entronização sobre o 
mundo do qual é o criador e 
proprietário. Melquisedeque será o 
instrumento da vingança de YHWH 
(11QMelch 13) 

O rei unificará o povo, conduzindo-o 
na guerra de libertação. 

Melquisedeque proclamará a libertação 
aos cativos, ou seja, aos do seu 
partido. E fará prisioneiros os 
rebeldes (11QMelch 5). Os qumranitas 
o seuirão na guerra (1QM XVII,4-9). 
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Conclusão sobre as comparações 

A raiz $lm aparece duas vezes em Gn 14,18. Primeiro na 

composição do nome teofórico do protagonista da narrativa, 

Melquisedeque (qdc-klm). Depois quando se afirma que esse é rei 

de Shalém (~lv $lm). Os nomes teofóricos tinham a função de 

assegurar o poder de certas divindades sobre os súditos. Ou 

seja, que o deus Tsédeq reinasse através do rei, na cidade do 

deus Shalem (ocaso) irmão gêmeo de Shachar (aurora), filhos de 

El. A LXX traduz assim o Sl 110,3b: “Entre os esplendores dos 

santos, desde o ventre, antes da aurora, eu te gerei”. Talvez 

seja uma reminiscência mitológica, pois “os santos”, no texto 

hebraico, são os elohim (anjos, espíritos, príncipes, 

ministros celestes). Ou seja, trata-se de um panteão.  

O mais importante nessa abordagem é a ênfase na divindade 

como sendo o verdadeiro rei, que funda a cidade, domina sobre 

os demais deuses e reina sobre o povo por meio de um 

escolhido, cujo nome teofórico manifesta que sua missão e sua 

identidade são recebidas diretamente dessa divindade chefe do 

panteão, proprietária da cidade e das pessoas. A cidade e o 

“rei” têm seu fundamento na divindade. 

Levando-se em conta a teologia de Qumran e suas reservas 

em relação a um rei messiânico, percebe-se porque 11QMelch 

eliminou todas as características puramente humanas de 

Melquisedeque e o apresentou como um ser celeste. O documento 

de Qumran, na verdade, resgata o mito para assim enfatizar a 

realeza de YHWH. Se há um messias rei então que se saiba: YHWH 

é o verdadeiro rei. 

 

3.3 Modelo redentor 

Estão presentes nas tradições sobre Melquisedeque 

características de um messias herói redentor. Vejamos os 

paralelos: 
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Filho de José Melquisedeque 

A expectativa por um herói 
escatológico mantinha viva a 
esperança e a resistência e, ao mesmo 
tempo, resgatava a memória de todos 
os mártires da libertação de Israel, 
que ao longo da história deram a vida 
pela causa do povo. 

No Rolo da Guerra, os qumranitas são 
exortados à resistência e ao 
fortalecimento no crisol de Deus, até 
que a plenitude dos crisóis aconteça 
e Deus vença a batalha definitiva 
(1QM XVII, 9). Os sacerdotes devem 
animar as tropas que foram colocadas 
nas linhas de frente da batalha (cf. 
1QM XVI, 12). 

A tradição do messias herói baseou-se 
nas antigas tradições da realeza e da 
dimensão messiânica militar como 
serviço ao povo e como fidelidade à 
realeza de YHWH. Dessa base, surgiu a 
expectativa por uma figura redentora 
da nação. 

No Rolo da Guerra, Deus envia a ajuda 
de um anjo, Melquisedeque/ Mikael 
para salvar os que lutam no partido 
do bem. Não apenas com o objetivo de 
ajudar na guerra e libertar os que 
lutam em favor do bem, mas para dar o 
domínio de Israel sobre toda carne 
(1QM XVII, 6-7). 

Mesmo a morte do herói simboliza a 
esperança imortal de redenção. A 
morte do herói torna-se uma fase 
preliminar e necessária para a 
implantação do Reino de YHWH. Heróis 
do passado tornam-se predecessores do 
messias e isto motiva à resistência. 

Nos documentos de Qumran não há 
sofrimento nem morte de 
Melquisedeque, pois este é um deus 
descendens. Quem sofre são os homens 
de seu partido. Mas o sofrimento dos 
seus congregados provoca a 
plenificação dos mistérios de Deus e 
força a vinda de Melquisedeque e do 
Jubileu definitivo (1QM XVII, 9). 

A redenção é compreendida na dupla 
dimensão: política e escatológica 
simultaneamente.  

Melquisedeque traz o Jubileu 
definitivo, liberta os cativos e cada 
um volta à própria herança 
(11QMelch).  

As nações se unirão contra Israel e, 
antes do fim, haverá um período de 
desolação e calamidades, um teste 
final de fidelidade. Cada judeu deve 
se empenhar na luta pela redenção de 
Israel, à custa da própria vida, até 
o advento do redentor final. 

A Regra da Guerra prevê uma vitória 
dos filhos da luz sobre filhos das 
trevas sobre liderados por Beliyyaal 
(1QM XVI, 11-13a). Após a derrota, os 
sacerdotes se dirigirão às tropas do 
bem para elevar-lhes o ânimo (1QM 
XVI,13b-17), afirmando que Deus as 
apoiará e lhes dará a vitória 
definitiva. 

Há um oponente de Israel e de YHWH, 
chamado Gog. Um antimessias, filho de 
Satan, que será reconhecido pelo 
mundo como messias.  

Nos textos de Qumran, o oponente ora 
é chamado de Beliyyaal, ora de Malki-

resha. 

O redentor reunirá as tribos de 
Israel na terra prometida. Este 
portará um espírito de profecia e 
sabedoria em função do bem-estar do 
povo, nos tempos finais. 

Melquisedeque fará o retorno dos 
homens para Deus por meio da 
expiação. E fará com que cada um 
volte à própria herança. Segundo a 
hermenêutica judaica, isso só será 
possível quando houver retorno dos 
filhos de Israel para a terra da 
promessa.  
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Conclusão sobre as comparações 

Em Gn 14,19-20, Melquisedeque é um emissário de El elyon, 

a divindade que dá a vitória a Abrão. Os textos de Qumran 

transferiram essa informação do texto de Gn para uma dimensão 

escatológica, fazendo desaparecer a figura de Abrão e 

apresentando Melquisedeque como um guerreiro divino. 

Melquisedeque / Mikael foi identificado como o guerreiro 

chefe do exército do bem, que combate, em nome de YHWH, contra 

as forças do mal representadas por Beliyyaal / Malki-resha. Os 

textos afirmam que após a grande batalha final será instaurado 

olam habba ou Reino de Deus. 

Novamente são resgatados antigos mitos que, relidos numa 

perspectiva escatológica, servem para situar a guerra de 

Melquisedeque, inclusive no plano espiritual, e, assim 

enfatizar a realeza de YHWH sobre a totalidade da história. 

Dessa forma, Melquisedeque foi transformado num guerreiro 

celeste que implantará o domínio de Deus sobre toda criatura 

e, vencendo o mal definitivamente, instaurará uma nova ordem 

que é a restauração do Jardim. 

Os qumranitas, considerados como filhos da luz e filhos de 

Tsadôq (ou Tsédeq) participarão da guerra escatológica. E, 

enquanto ainda estão no círculo da história, já tomam parte da 

batalha por meio dos sofrimentos ou crisóis que os refinam 

como a prata é separada do chumbo. Mas, o guerreiro 

Melquisedeque, enquanto ser totalmente celeste, não padece 

nenhum sofrimento. A aflição é sentida apenas pelos seres 

humanos que participam de seu exército. Sofrimento que só terá 

fim quando Beliyyaal / Malki-resha for totalmente vencido. 

 

 

3.4 Modelo profético 

Nas tradições sobre Melquisedeque, esse ser messiânico 

está intimamente relacionado a dois arautos e a vários 

elementos das expectativas messiânicas do Taev: 
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Taev Melquisedeque 

A principal função do profeta 
escatológico é, semelhante a Noé,  
anunciar a conversão e o 
arrependimento do povo, ou seja, 
fazer o povo retornar para YHWH. 

Melquisedeque não aparece como 
profeta nas tradições de Qumran, mas 
a profecia, representada pelos 
arautos e pelas montanhas em 
11Qmelch, converge para sua vinda. 
Mas, Melquisedeque está relacionado 
às tradições do Noé escatológico 
quando é identificado como Shem no Tg 
Ps-J Gn 14,18a. 

Cataclismas da natureza, semelhantes 
ao dilúvio, são esperados para o fim 
dos tempos. Assim, à semelhança de 
Noé em relação à geração pré-
diluviana, será o profeta 
escatológico em relação à geração de 
seu tempo. 

Nos documentos de Qumran, não é 
Melquisedeque quem padece, mas os 
homens de seu partido é que sofrem 
com a impiedade da geração anterior à 
vinda de Melquisedeque. Cataclismas 
não são citados, mas apenas a guerra 
que estes simbolizam. 

O fim dos tempos trará a vinda do 
mundo futuro. No julgamento realizado 
por Deus, será manifesta sua ação 
redentora em relação aos justos. 

No julgamento realizado por 
Melquisedeque, a justiça será 
implantada e a redenção será 
espiritual (Yom Kippur) e também 
política (Jubileu) quando cada um 
voltar à própria herança (11Qmelch). 

No tempo (ou mundo) vindouro, a 
realidade atual será transformada. Os 
justos serão recompensados e as 
forças negativas (enfermidades, luto, 
etc) desaparecerão (2En 17,3-5). 

Em 11Qmelch, depois que Melquisedeque 
realizar a expiação pelos pecados, 
será instaurado o Jubileu final, o 
mundo vindouro. Então, o príncipe do 
mal e seus sequazes serão julgados e 
os justos gozarão da recompensa pela 
fidelidade. 

A preservação dos justos no momento 
da destruição será assegurada pelo 
herói escatológico. A ira divina será 
contida para dar oportunidade ao 
arrependimento, mas a geração 
perversa não dará ouvidos aos justos. 

Os qumranitas foram ao deserto porque 
o templo e Jerusalém estavam 
corrompidos. Longe da geração ímpia, 
sentem-se protegidos da ira divina 
que acontecerá quando Melquisedeque 
vier. 

Personagens escatológicos recebem 
grande ênfase nas tradições do Taev. 
As principais são: Noé, Moisés e 
Elias. Noé é o escolhido para fazer a 
passagem desse mundo para olam habba. 
Moisés e Elias aparecem como arautos 
ou precursores com o objetivo de 
fazer a profecia convergir para o 
julgamento dos perversos e para a 
instauração do tempo final. 

Em 11Qmelch as montanhas são os 
profetas. Há uma analogia entre 
Segundo Arauto, o Mestre da Lei e 
Moisés. Também entre o Arauto ungido 
do Espírito e Aarão. Quando 
Melquisedeque é identificado com 
Shem, há uma alusão ao Noé 
escatológico. Não há nenhuma alusão a 
Elias. Em todo caso, Melquisedeque 
não é profeta, mas as profecias 
convergem para a vinda dele. 

A doutrina messiânica sobre os dois 
profetas escatológicos enfatizava a 
realeza de YHWH; a restauração, a 
redenção dos justos contra a 
dominação estrangeira; a unificação 
das doze tribos; o auxílio do 
exército celeste (anjos) na defesa 
dos justos; a rejeição e o martírio 
provocados pelos perversos. 

Em 11Qmelch, as montanhas, que são os 
livros dos profetas, e os dois 
arautos tornam possíveis a vinda de 
Melquisedeque. Quando isto acontecer 
no último Jubileu, então a guerra 
escatológica entre as forças do bem e 
as forças do mal terá seu fim e a 
realeza do Deus Altíssimo será 
definitiva. 
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Conclusão sobre as comparações 

A relação entre Melquisedeque e a profecia não é 

encontrada no texto bíblico de Gn 14,18-20, nem nas traduções 

desse texto, nem tampouco no Sl 110, mas somente no pesher de 

11QMelch, precisamente nas linhas 15-20, com o objetivo de 

aplicar ao fim dos tempos a libertação dos cativos anunciada 

em Is 52,7. 

Nos livros dos profetas, as montanhas podem aparecer como 

testemunhas de Deus, pois são os fundamentos da terra e locais 

de teofania. Em 11QMelch, os livros proféticos são comparados 

às montanhas por causa do duplo aspecto da teofania que é 

revelação e escondimento106. Para Qumran, as palavras da Torah e 

dos Profetas têm os sentidos de galah (acessível) e de sathar 

(escondido). Esse duplo aspecto acarreta a vinda de dois 

arautos. 

O primeiro arauto é o ungido do Espírito. É um profeta que 

anuncia o reinado de Melquisedeque. Este reino é divino 

(11QMelch 11), mas é também terrestre. Nesse caso, 11QMelch 

define o profeta escatológico como messias, o que não acontece 

de forma explícita em 1QS IX, 11 quando menciona o profeta e 

os dois messias. 

O segundo arauto é o intérprete da Lei que vai instruir os 

qumranitas nos tempos da ira, revelando-lhes o sentido oculto 

das palavras da Torah e dos profetas. 

Então, não há nos textos canônicos e nem em suas traduções 

para o grego e o aramaico, bem como em Qumran, uma 

identificação entre Melquisedeque e o profeta que há de vir. O 

que se pode perceber é uma alusão ao profeta escatológico com 

a mesma função que Aarão teria em relação a Moisés como em Ex 

4,16; 7,1. 

                     
106 Cf o item 2, p. 43 deste trabalho, sob o título olam Habba. 
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Não há também uma identificação entre Melquisedeque e a 

figura escatológica que ensinará o sentido oculto da Torah. No 

pesher Melquisedeque, essa figura é descrita como o arauto do 

bem107 e também pode ser uma alusão a Moisés.  

Em 11QMelch, há uma supremacia de Melquisedeque sobre os 

dois arautos. Ambos estão a serviço do reino de Melquisedeque, 

o qual, na corte celeste, é posto como elohim chefe sobre os 

demais, exercendo a função de rei, juiz e redentor, no grande 

drama escatológico. 

Segundo García Martínez108, a ausência do emprego do termo 

“messias” para Melquisedeque nos textos de Qumran não é 

impedimento para considerarmos o seu caráter messiânico. Pois, 

em outros textos de Qumran, o profeta escatológico também não 

é explicitamente identificado como messias e, enquanto que em 

11QMelch essa identificação é afirmada claramente. Isso 

significa que o título “messias” não é o único critério para 

determinar o caráter messiânico de alguém. 

Contudo, nota-se o quanto o texto de 11QMelch e outras 

literaturas de Qumran se distanciaram do que foi afirmado 

sobre o sumo sacerdote de Gn 14,18-20. 

 

3.5 Modelo do mediador 

Nas tradições sobre Melquisedeque esse personagem aparece 

como um mediador enquanto sacerdote, da mesma forma que, em 

Isaías o Servo de YHWH é um mediador enquanto oferenda: 

                     
107 Embora, nos textos targúmicos, Melquisedeque seja identificado com Shem, 
o br;; e deste último seja dito que tinha uma medresha (escola da Torah) 
conforme Tg Ps-J Gn 9,27, tal associação entre Shem e uma medresha só é 
possível porque, na hermenêutica rabínica, a palavra “tenda” é interpretada 
como “casa de estudo da Torah”. 
108 Cf. Florentino GARCIA MARTÍNEZ, “Las tradiciones sobre Melquisedec 
en los manuscritos de Qumrán”, op. cit., p. 80. 
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Servo de YHWH Melquisedeque 

A teologia sobre os remanescentes 
fiéis de Israel foi bastante 
enfatizada pela tradição do Servo de 
YHWH, um messias cuja vida e morte 
foi relida como sacrifício a Deus. 

Nas tradições de Melquisedeque, os 
remanescentes sofrem no crisol de 
Deus. Melquisedeque não aparece como 
sofredor ou vítima expiatória, mas 
como o sacerdote celeste que faz a 
expiação no Yom Kippūr escatológico.  

O Servo de YHWH é mestre e 
legislador. Sua missão é levar às 
nações o direito e a justiça. Mas 
suas conquistas não são militares e 
sim pacíficas. Ele golpeará a terra 
com a Palavra que é a Torah. 

Em 11Qmelch, o mestre da Torah é o 
arauto do bem, mas Melquisedeque é 
quem efetiva a justiça, após suas 
conquistas militares contra o mal. 
Depois disso a terra será governada 
segundo a Torah. 

Sua missão em relação a Israel é a 
reconciliação do povo com YHWH a 
partir de uma restauração religiosa e 
moral do povo. 

Em 11QMelch, a reconciliação com Deus 
será através da expiação no Yom 
Kippūr. Também acontecerá a 
reconciliação entre as pessoas  no 
último Jubileu. 

O Servo é autorizado e exaltado por 
Deus para ser juiz no julgamento que 
estabelece definitivamente a Torah. 
Essa missão acontecerá para além das 
fronteiras de Israel e atingirá as 
ilhas. 

Em 11QMelch, o Sl 82,1 é citado para 
mostrar que Melquisedeque é um ser 
divino que se assenta na assembléia 
de El para fazer o julgamento 
definitivo, exaltando os santos e 
aprisionando os rebeldes. 

O servo escatológico livrará o povo 
de um cativeiro maior que o do Egito 
e o da Babilônia. Ao efetivar a 
reconciliação entre Deus e o povo, o 
Servo será agente de libertação da 
escravidão do pecado. 

Em 11QMelch, Melquisedeque libertará 
os justos de todos os tipos de 
escravidão. Fará isso tanto pelo Yom 
Kippūr quanto pelo Jubileu e pelo 
julgamento. 

O Servo é discípulo e Rav, recebe a 
Instrução (Torah) diretamente de Deus 
e a ensina para a humanidade inteira. 
É um Mestre de Sabedoria, que regerá 
o mundo pela força de sua palavra e 
não pelo poder bélico. 

Na identificação entre Melquisedeque 
e Shem afirma-se que este possui uma 
medresha, uma escola para o estudo da 
Torah. Contudo, em 11Qmelch, é o 
arauto do bem quem dará a instrução 
nos tempos determinados para a ira. 

As coisas escondidas, até mesmo dos 
profetas, serão do conhecimento do 
Servo. 

As tradições de Melquisedeque fazem 
uma alusão aos sentidos de galah e de 
sathar, ou seja, de revelação e 
escondimento, o duplo aspecto da 
Escritura que acarreta a vinda de 
dois arautos. 

O Servo, enquanto sacerdote, é 
mediador entre YHWH e o povo. 
Enquanto vítima é oferenda pela 
nação, ou seja, realiza a expiação. 
Através dele se efetivam a conversão 
e a renovação do povo. 

Nas tradições de Melquisedeque, este 
não aparece como oferenda, mas como 
um sacerdote celeste que realiza a 
expiação dos pecados e o exercício da 
justiça. 
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Conclusão sobre as comparações 

O Sl 110 é um oráculo profético de coroação real, com 

grandes semelhanças com as profecias assírias. Esse salmo 

fazia parte de um ritual de entronização daquele que recebia, 

simultaneamente, a realeza e o sumo sacerdócio. Durante esse 

ritual, o monarca era adotado pela divindade e essa filiação 

era usada para legitimar a ascensão ao trono. 

A invocação de Melquisedeque durante o rito de coroação 

remonta a Jerusalém pré-davídica. Melquisedeque seria um 

antigo rei divinizado, um sacerdote celeste junto aos deuses, 

honrado como um precursor e patrono da dinastia davídica.  

Posteriormente, as expectativas messiânicas interpretaram 

o Sl 110 como profecia a respeito de um messias sacerdotal. 

Entenderam que Melquisedeque seria um messias executor da 

realeza e do sacerdócio para sempre no mundo vindouro. Essa 

interpretação foi possível principalmente por causa da 

decepção com o sacerdote impostor (hasmoneu) e a ineficácia do 

templo para redimir o povo da iniqüidade. 

Em 11QMelch, Melquisedeque é uma figura escatológica que 

faz a expiação dos pecados no fim dos tempos. Esse sacerdote é 

um ser celestial que na assembléia dos anjos realiza o 

julgamento (função do rei) e faz “a expiação por todos os 

filhos de [El] e pelos aliados” (11QMelch 8) no Yom Kippūr 

escatológico. 

Em Qumran, Melquisedeque foi desligado do âmbito 

terrestre, tornando-se cada vez mais semelhante às divindades 

do Oriente Próximo. À luz da fé monoteísta, as releituras dos 

mitos sobre deuses associados a Jerusalém pré-israelita e a 

Melquisedeque, transformaram-no em um elohim instaurador de 

olam habba.  

Esse sacerdote celeste proclamará um decreto referente ao 

Ano da Graça, para a libertação dos cativos e castigo dos 

rebeldes (11QMelch 1-5). Mas isso só será possível após a 
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remissão dos pecados, num Yom Kippūr para os injustiçados que 

aguardavam a remissão e, num Dies irae para os rebeldes (cf. 

Sl 110,5). 

O Trito-Isaías já mencionava um ungido para proclamar a 

liberdade em um Jubileu (ou ano favorável) e dia de vingança 

para os rebeldes (Is 61,2). Posteriormente, a hermenêutica 

judaica projetou para o fim dos tempos a instauração de um 

Jubileu eterno. E 11QMelch assume essa posição atribuindo a 

Melquisedeque todas as funções descritas nos versículos 

messiânicos de Is 61, inclusive o encargo de reinar (julgar) 

sobre as nações e o ofício sacerdotal que, no texto do Trito-

Isaías, é conferido à totalidade do povo de Deus (Is 61,5ss). 

O Jubileu está associado ao dia escatológico de YHWH, cume 

de sua entronização sobre o mundo. Em 11QMelch, o Jubileu é 

chamado de “Ano da graça de Melquisedeque”, mostrando a que 

proporções chegou a exaltação dessa figura tipológica. 

 

3.6 Conclusão do tópico 

As diversas tradições de Melquisedeque foram convergindo, 

ao longo da história, para uma tradição unificada, ou seja, 

para uma tradição segundo a qual Melquisedeque reunia em si os 

principais elementos das tradições messiânicas diversificadas. 

11QMelch pode até não ter feito a justaposição desses 

elementos fundamentais de todas as expectativas messiânicas em 

um único personagem, Melquisedeque, mas, pelo menos, 11Qmelch 

é um testemunho de que isso foi feito em algum período da 

história, visto que todas as funções tradicionalmente 

atribuídas ao messias nas diversas expectativas messiânicas 

são conferidas a Melquisedeque segundo o texto preservado 

desse documento de Qumran. 

Vejamos agora como essa justaposição foi retomada pela 

Carta aos Hebreus. 
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4 SEGUNDO A ORDEM DE MELQUISEDEQUE 

O autor de Hb provavelmente se dirige a cristãos que 

estavam seriamente contaminados por uma crise de fé ou apatia 

(Hb 5,11b; 6,12; 12,3. 12), com dificuldade para perseverar 

(Hb 3,14) e com falta de confiança (Hb 10,35). Alguns tinham 

abandonado as assembléias (Hb 10,25) e a fé cristã (Hb 6,4-6; 

10,28-31). 

Os destinatários de Hb, ainda recém convertidos, 

suportaram um “combate pesado e doloroso” (Hb 10,32) — 

injúrias, perseguições, espoliação dos bens109 (cf. Hb 10,33-35) 

e encarceramento (Hb 13,3) e o perigo de desvio doutrinário 

(Hb 13,9).  

Enfim, o texto fala de dificuldades internas e externas de 

uma comunidade específica. Elogia, porém, seu passado, 

afirmando ser digno de louvor: seus membros serviram os 

“santos” (cf. Hb 6,10) e aceitaram os sofrimentos alegremente 

(Hb 10,34). Esses fatos do passado são lembrados agora para 

estimulá-los à perseverança. Portanto, não se trata de uma 

Igreja de fundação recente (Hb 5,12). O autor recorda-lhes os 

pregadores, dos quais receberam o anúncio, como já estando 

mortos (Hb 13,7). Mas, embora tendo aceitado o anúncio há 

muito tempo e resistido a vários sofrimentos, essa comunidade 

ainda não era capaz de manter-se fiel, e estava sucumbindo a 

uma apatia da fé (Hb 5,11-14).  

Para enfrentar essas dificuldades internas e externas, o 

autor convida os destinatários a olharem para quem suportou 

maior sofrimento, Jesus, o “Sumo Sacerdote”, que se sentou “à  

 

                     
109 São pessoas em boas condições financeiras (Hb 10,34), portanto, não se 
trata de uma Igreja pobre como a de Jerusalém, cujas necessidades foram 
socorridas pela coleta dos irmãos gentios (At 24,17; Rm 15,26-28). 
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destra do trono da majestade nos céus” (Hb 8,1)110. O sacerdócio 

de Cristo, contudo, não é segundo a descendência (carne), mas 

de outra forma. O autor encontra, na tradição de Israel, um 

argumento fundamental: Jesus foi feito Sumo Sacerdote “segundo 

a ordem (ta/cij) de Melquisedeque” (cf. Hb 5,6 et passim). 

Como já mencionamos neste trabalho, o enunciado al-

dibrati, derivado de al-devar deve ser traduzido pela expressão 

“por causa de” (cf. Ecl 3,18; 7,14; Dn 2,30). A tradução, em 

língua vernácula por “segundo a ordem”, deriva da LXX que 

traduz a expressão al-divrati por kata\ th\n ta/cin. O termo ta/cij 

tem conotação ampla e pode ser compreendido como “ordem” ou 

“classificação”. Dessa forma, o leitor conclui que o 

destinatário das palavras do salmo é um sacerdote semelhante 

ao personagem Melquisedeque. 

Vejamos agora as citações do Sl 110,4 na Carta aos Hebreus 

e como essas releituras do Salmo têm o intuito de mostrar aos 

leitores cristãos que Jesus Cristo resume e plenifica as 

tradições messiânicas referentes a Melquisedeque111. 

 
 
4.1 Hebreus 5,6 
 

Para chegar à afirmação de que Jesus é o sumo sacerdote 

digno de fé e misericordioso, o autor de Hb fez um longo 

percurso argumentativo. Primeiro mostrou que a intervenção de 

Deus na história humana sempre esteve presente por meio dos 

pais e profetas. Mas agora essa intervenção tornou-se 

definitiva no Filho (Hb 1,1-4). Este é um mediador maior que 

os anjos, seja porque é digno de fé, visto que está à destra 

de Deus; seja porque participa da natureza humana e pode ser 

                     
110 Tema central de Hb: “o principal (capital) sobre o que se está dizendo é 
que temos tal Sumo Sacerdote, que se sentou à destra do trono da majestade 
nos céus” (8,1). Esse Sumo Sacerdote foi feito perfeito (teteleiwme,non) por 
toda eternidade (cf. 7,28). 
111 Cf. Albert VANHOYE. “Discussions sur la Structure de l’Épitre aux 
Hébreux” , Bib 55 (1974) 349-380. Idem, Cristo é il Nostro Sacerdote:la 
dottrina dell’epistola agli Ebrei. Turim: Marietti, 1970, p. 18-19. Cf. 
David Alan BLACK. “The problem of the Literary Structure of Hebrews: an 
evaluation and proposal”, GTJ 7 (1986) 163-177. 
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solidário com os seres humanos em quaisquer circunstâncias (Hb 

1,5-2,18)112. 

E, por meio de uma analogia, o autor de Hb mostra também a 

superioridade do Filho, comparando-o com o arquiteto, muito 

acima da autoridade de Moisés113, o qual é apenas um servo da 

casa. Moisés pode ter sido considerado um grande mediador, mas 

não tem o acesso a Deus tanto quanto o Filho.  

Comparado com Josué, o Filho é muito maior, porque Josué 

não deu o repouso definitivo ao povo. Esse repouso só seria 

possível com a entrada no santuário celeste, realizado apenas 

pelo Josué escatológico, Jesus. Ao entrar no santuário celeste 

após a morte, e fazer o Yom kippur escatológico, o Filho levou 

consigo a humanidade que agora participa do âmbito reservado 

anteriormente só a Deus. Assim, o ser humano foi introduzido 

definitivamente no repouso escatológico. 

Por tudo isso, Jesus, o sumo sacerdote do santuário 

celeste, é digno de fé, tem autoridade, é misericordioso e 

solidário. 

Notamos nesta argumentação o propósito do autor de Hb em 

mostrar que Jesus é um sumo sacerdote à maneira de 

Melquisedeque. Mas, além disso, o autor de Hb deseja incutir 

nos seus destinatários uma transcendência para além das 

expectativas messiânicas relacionadas ao Filho do Homem, aos 

anjos, ao “semelhante a Moisés”, ao Josué escatológico e às 

tradições de Noé e Shem. 

No que se refere ao Filho do Homem identificado com o anjo 

Mikael, o autor de Hb uma continuidade, mas também uma 

pelnificação em relação à teologia anterior expressa 

principalmente em Dn 7, 1En, 2Esd e Qumran. 

Já no exórdio (Hb 1,1-4), Hb apresenta o personagem 

nomeado apenas como “o Filho”, afirmando que este é “herdeiro  

 

                     
112 Cf. Albert VANHOYE, Cristo é il Nostro Sacerdote, op. cit., p. 27-28. 
113 Moisés está representando os sacerdotes levitas em geral e a casa de 
Israel, povo sacerdotal. 
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de todas as coisas”, ou seja, é o ser escatológico ao qual 

tudo ficará submetido. Foi também por meio desse ser que Deus 

criou o mundo. O Filho é então o Adam qadmon, o homem celeste 

primigênio (conforme 1En 40,5; 62,7; 39,6ss; 70,1) e o homem 

escatológico, exaltado no céu para realizar o julgamento final 

1En 48,3.6; 62,7; 2 Esd 12,23; 13,26; 11Qmelch; 4QShirShabb 

XI,3; XXII,3)114. 

Mas o Filho não é um anjo, nem mesmo Mikael, o líder 

angélico115. Tampouco é apenas um “ser semelhante a um filho de 

homem”, como o Kebar enash de Dn 7,13. O Filho é muito superior 

ao anjos, ministros e servos, a nenhum dos quais Deus chamou 

de filho nem introduziu à sua direita (Hb 1,5-8.13-14). A 

expressão Filho do Homem aparece em Hb 2,6, na citação do Sl 

8,4-6, para mostrar que o Filho é totalmente humano (Hb 2,11-

18), e, ao mesmo tempo, superior aos anjos em dignidade diante 

de Deus porque herdou o nome (Shem) mais excelente (Hb 1,4). 

Em relação ao profeta escatológico semelhante a Moisés, o 

autor de Hb plenifica essa teologia mostrando que o Filho, 

pela primeira vez chamado de Jesus (Hb 3,1), não é um Kemosheh 

somente, mas alguém muito superior a Moisés (Hb 3,3), o qual 

não passava de um servo colocado à frente da casa 

provisoriamente apenas como testemunha das coisas futuras (Hb 

3,5) até a chegada do Messias e Filho constituído em poder 

sobre a casa de Deus (Hb 3,6). 

No que se refere ao taev, identificado com os personagens 

escatológicos, tanto com Yehôshua, quanto com Noach, cujas 

funções principais seriam a reunificação do povo e a entrada 

na terra ou no repouso, Hb argumenta que Jesus é muito maior 

que estes.  

                     
114 Cf. Sigmund MOWINCKEL, El que ha de Venir, op. cit.,  p.403-420 e também 
a p. 461, nota 255. 
115 Além do texto de Dn 7, que identificam o Filho do Homem com Mikael, 
temos também os textos de Qumran que fazem a identificação de Melquisedeque 
com o mesmo líder angélico (1QM XIII,10-11; 1QS II,20-22; CD V,17-19). 
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Retomando o tema da convocatória de Deus e da rebelião do 

povo narrada em Nm 13-14, o autor de Hb afirma que da mesma 

forma o messias e Filho convoca a casa de Deus (Hb 3,6) pelo 

Espírito Santo (Hb 3,7) no hoje escatológico, para a entrada e 

para a posse, não do Israel terrestre, mas do repouso de Deus, 

posteriormente identificado com o santuário ou a cidade 

celeste.  

O Filho realiza as funções do Josué e do Noé escatológicos 

porque este, e não aqueles, entrou no repouso de Deus (Hb 

4,10) ao penetrar os céus (Hb 4,14). Por isso, o autor de Hb 

faz uma grande exortação aos seguidores de Jesus, para quem 

não constituam uma geração rebelde116.  

 

 

Conclusão 

Como os elementos principais de todas estas antigas 

expectativas messiânicas estavam associadas a Melquisedeque e 

o autor de Hb as retoma e as completa, isso significa que 

Jesus não é apenas um messias à maneira de Melquisedeque, mas 

também superior a este. Por isso essas reflexões de Hb têm 

como coluna vertebral a expressão “segundo a ordem de 

Melquisedeque” (Hb 5,6) e, como complemento, a argumentação de 

que Jesus é muito superior a Melquisedeque, pois o Messias é 

Filho, digno de fé e misericordioso, exaltado e solidário, tão 

divino e tão humano. 

                     
116 Em vez de mencionar a geração dos tempos de Noé, Hb prefere dar como 
exemplo a rebeldia da geração contemporânea a Moisés no momento em que o 
povo é convocado a entrar na terra prometida. Fazendo assim, o autor une o 
tema da entrada na terra com o tema do repouso. 
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4.2 Hebreus 5,10 
 

A segunda vez que o Sl 110,4 é citado em Hb encontra-se no 

primeiro anúncio de tema117, praticamente, na perícope que 

constitui a primeira Grande Exortação de Hb. O autor tinha 

terminado de afirmar que todo sumo sacerdote é estabelecido 

nas coisas de Deus em favor dos seres humanos (Hb 5,1). E que 

ninguém pode atribuir-se tal honra (Hb 5,4), por isso, Jesus 

também não exaltou a si mesmo, mas, igual a todo sumo 

sacerdote, foi chamado por Deus, porém não segundo a carne, 

mas conforme a ordem de Melquisedeque (Hb 5,10). 

Diante disto, o autor de Hb faz a primeira Grande 

Exortação, isto é, um apelo à atenção e à generosidade dos 

destinatários em relação à profundidade da doutrina que está 

sendo exposta, levando em conta a vida terrestre do Filho (Hb 

5,11; 6,4-6). Por sua vida, Jesus mostrou-se irmão dos homens 

(Hb 2,11.17), participando da mesma carne e do mesmo sangue 

(Hb 2,14) e das mesmas tentações (Hb 2,18; 4,15), sendo fraco 

na angústia igual a todo ser humano118 (Hb 5,7). Mas, apesar dos 

sofrimentos, revelou-se fiel. 

Os destinatários de Hb devem, então, manter-se firmes, 

porque, senão, estarão crucificando novamente o Cristo (Hb 

6,6). Por isso, não podem comportar-se como os israelitas no 

“Dia da Exasperação” (Nm 14; Hb 3,8), quando se recusaram a 

obedecer a Deus e em conseqüência disso não entraram no 

Repouso (Hb 3,15-19). Os destinatários de Hb devem permanecer 

inabaláveis (Hb 3,6), sem apostatar (Hb 2,1-4; 6,1-8).  

A superioridade da nova aliança, portando, revela-se agora 

de maneira paradoxal: um castigo tremendo espera aqueles que  

 

                     
117 Os anúncios de temas são indícios estilísticos encontrados por Vanhoye 
na estrutura de Hb e servem para marcar o final de cada parte e anunciar o 
tema a ser tratado na parte seguinte. Cf. Albert VANHOYE, La structure 
littéraire de l’epitre aux Hébreux. Paris: Desclée de Brouwer, 1963. 
118 “Ele, nos dias de sua carne (vida terrestre), ofereceu orações e 
súplicas, com grandes gritos e lágrimas, àquele que tinha poder para salva-
lo da morte” (Hb 5,7). 
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voluntariamente abandonam o seguimento de Jesus (Hb 2,1-3; 

6,4-6). A nova aliança não pode ser abolida, nem mudada (Hb 

7,12). A situação de pecado não pode ser resolvida pela oferta 

de um novo sacrifício de expiação, diferente do sacrifício de 

Cristo119. 

Depois de exortá-los à diligência e de preveni-los contra 

a apostasia, o autor de Hb declara sua esperança na 

perseverança de seus destinatários. E lhes propõe grande 

encorajamento para suportarem até o fim, pois Deus forjou 

nessas pessoas, desde o princípio, um grande amor manifestado 

na ajuda que prestaram aos santos (Hb 6,10). E Deus não se 

esquecerá disso. Portanto, resta-lhes continuar com o mesmo 

fervor, considerando também os que pela fé e paciência 

herdaram as promessas (6,12). 

O argumento principal do encorajamento é o juramento de 

Deus a Abraão. Em tal juramento Deus não visava apenas o 

patriarca, mas todos os crentes, filhos de Abraão pela fé (Hb 

6,17). A promessa de Deus ao patriarca foi fundada na 

deliberação imutável de Deus e confirmada por um juramento 

também imutável. Temos, então, duas coisas imutáveis (Hb 

6,18): a deliberação e o juramento. Por conseguinte, aqui está 

o fundamento para a perseverança nas perseguições e nos 

sofrimentos.  

Conseqüentemente, não há nenhum impedimento para a entrada 

no Repouso de Deus, visto que nosso Sumo Sacerdote “simpatiza” 

com as fraquezas humanas, pois foi tentado e sofreu igual a 

todo ser humano (Hb 4,15) e pode fortalecer os que fixarem  

 

                     
119 O Dies irae não seria para os ímpios, mas para aqueles que tendo 
experienciado a nova vida em Cristo apostatam da fé. O autor de Hb usa o 
termo evkousi,wj (voluntariamente) para o pecado sem perdão. Esse termo é um 
hapax bíblico. O que se encontra na LXX é uma afirmação contrária a(ma/rth| 
a)kousi/wj (pecar por inadvertência, Lv 4,2.22.27; Nm 15,27.28) que traduz o 
hebraico chata vishgagah (pecar involuntariamente, sem deliberação), 
contrário de beyad ramah (rebelião aberta contra Deus) para o qual não há 
expiação prevista na Torah (Nm 28-31). É essa situação que o autor de Hb 
tem em mente. Cf. Albert VANHOYE, La Nuova Alleanza nel Nuovo Testamento, 
Roma: PIB, 1990, p. 158.  
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nele a esperança, âncora da alma, que penetra o interior do 

véu do santuário celeste (Hb 6,19) e se firma no juramento 

irrevogável de Deus120. 

Os seguidores de Jesus são provados no sofrimento. O mesmo 

era dito dos partidários de Melquisedeque: que estavam sendo 

purificados no crisol de Deus (1QM XVI, 15). Isso significa a 

chegada do tempo do messias, quando Deus refinará os seus como 

ouro e prata (cf. Ml 3,1-7).  

 

Conclusão 

Enquanto nas tradições de Melquisedeque não há a morte do 

herói e nem sofrimento do messias porque Melquisedeque é um 

deus descendens, e quem sofre são os seus partidários, em Hb, 

o herói é aquele que mais sofreu e, por isso, pode servir de 

modelo de como agüentar a prova com fidelidade. O sumo 

sacerdote exaltado por Deus em favor dos seres humanos é 

também aquele que imergiu na maior profundidade das realidades 

humanas mais sofridas (Hb 4,15). O exaltado é o kenótico.   

 

4.3 Hebreus 6,20 
 
O autor de Hb inicia agora a parte central da estrutura 

narrativa e teológica (7,1-28), depois de ter se aplicado com 

afinco a instigar o zelo pelo seguimento de Cristo em seus 

destinatários e de preveni-los contra a apostasia, além de ter 

firmemente declarado a esperança de que perseverariam até o 

fim (Hb 5,10-6,19), e de tê-los preparado para receberem uma 

doutrina mais elevada (Hb 5,11-6,3) que lhes dará a coragem 

necessária para levar a bom termo a configuração de suas vidas 

a Cristo.  

                     
120 A Regra da Guerra também exorta os qumranitas, elevando-lhes o ânimo por 
meio de palavras de encorajamento apoiadas na fé que Deus lhes dará a 
vitória após o sofrimento (cf. 1QM XVI, 13b-17). 
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O sumo sacerdote escatológico penetrou para além do véu do 

santuário celeste (Hb 6,19). Ou seja, realizou o Yom Kippur 

escatológico. E fez isso pelos seres humanos, como precursor 

(Hb 6,20), para dar a todos franca entrada ao âmbito do 

Criador, até agora inacessível à criatura. Pela vitória do 

Homem Jesus sobre a morte e por sua entrada como humano no 

santo dos santos celeste, o que antes era restrito somente ao 

Criador, agora está ao alcance da criatura121. Com essa entrada 

para além do véu e em virtude do sacrifício definitivo pela 

purificação dos pecados, é que a esperança do seguidor de 

Jesus se firma como âncora, pois o precursor assegura o acesso 

do humano a Deus. 

A doutrina da função sacerdotal do Filho é tão excelente 

em si mesma e tão essencial que o autor vai enfatizá-la por 

meio de um pesher à maneira dos escritos de Qumran. Para 

tanto, retoma o texto de Gn 14,18-20, interpretando seus 

personagens e acontecimentos de forma tipológica (Hb 7,1-10). 

Então, comparado ao sistema sacrificial levita, o sumo 

sacerdócio de Jesus é muito melhor, pertence a uma ordem mais 

elevada, numa aliança nova. 

 Para construir seu argumento, o autor destaca 

Melquisedeque (Hb 7,1-3) e, a partir desse personagem, mostra 

a superioridade do novo sacerdócio sobre o de Aarão, (Hb 7,4-

10). A primeira pergunta que os destinatários de Hb poderiam 

fazer era: “Que tipo de sumo sacerdote é Jesus?” Da ordem de 

Melquisedeque, já afirmou o autor. Mas, então, surge outra 

pergunta decorrente da resposta: “Quem é Melquisedeque?” O 

pesher de Hb vai construir os argumentos a partir dos termos 

$lm, qdc, ~lv e rf[m. 

                     
121 Conforme a Tanakh o povo não estava qualificado para aproximar-se de 
Deus — estava impuro ritualmente e sempre precisando purificar-se. Era 
ciente de seu estado de culpabilidade perante Deus, uma culpabilidade que o 
impedia de ter pleno acesso a Deus. Por isso o ofício do sumo sacerdote no 
yom kippur, todo ano, era imprescindível. 
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Melquisedeque era rei, o nome dele significa “rei da 

justiça”. Era o rei de Salém, quer dizer, rei de paz122. Também 

era sacerdote de El elyon. Sem pai, sem mãe, não tendo começo 

nem fim de seus dias, não recebeu o sacerdócio por 

descendência. Saiu ao encontro de Abraão e o abençoou.  E 

Abraão deu-lhe o dízimo dentre os melhores despojos.   

Dessa forma se considera a grandeza do sacerdócio de 

Melquisedeque a partir de seu nome, de sua cidade, da menção 

do dízimo dos espólios que Abraão entregou, da bênção dada ao 

patriarca e do silêncio sobre a origem e o fim de sua vida.  

O autor conclui que Levi, ainda nos rins de Abraão, pagou 

dízimos a Melquisedeque (Hb 7,10). Levi havia recebido o 

ofício sacerdotal de Deus, e recebia os dízimos do povo (Hb 

7,5). Contudo, se Levi pagou dízimos a Melquisedeque, conclui-

se, então, que este era maior que aquele. Portanto, o 

sacerdócio de Melquisedeque é muito superior ao sacerdócio 

levítico. 

“Segundo a ordem de Melquisedeque” significa, então, 

possuir um sacerdócio mais excelente que o sacerdócio levita. 

Assim é o sacerdócio celeste do Filho, quando exerce o Yom 

kippur escatológico no santuário celeste. 

 

Conclusão 

Apesar de Hb retomar várias vezes as tradições de 

Melquisedeque, algumas diferenças, entre o texto de Hb e o 

pesher de Qumran 11QMelch, são fundamentais para a reta 

compreensão da fé cristã sobre o conceito de messias. Em 

primeiro lugar, o sacerdócio do Filho não é compartilhado com 

anjos, mas sim com os seres humanos que agora têm acesso 

definitivo a Deus. É para aproximar o ser humano de Deus, a 

criatura do Criador, que o Filho entra no santo dos santos  

 

                     
122 Paz, significaria o bom relacionamento com Deus por meio do perdão 
definitivo, alcançado por este sumo sacerdote no yom kippur definitivo. 
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celeste. O objetivo do templo como símbolo do Jardim foi 

definitivamente levado a termo nessa ação sacerdotal de Jesus. 

Outra diferença em relação a 11QMelch é que, apesar do 

Filho pertencer à ordem sacerdotal de Melquisedeque, e de 

ambos terem um sacerdócio superior ao dos levitas, o Filho é 

superior a Melquisedeque e não o contrário: “Sendo feito 

semelhante (a)fomoio/w) ao Filho de Deus, permanece sacerdote 

para sempre” (Hb 7,3). 

 

4.4 Hebreus 7,11 
 
Em Hb 7,9-10, o autor já havia mencionado a superioridade 

do sacerdócio de Melquisedeque sobre o sacerdócio levita, 

usando como argumento o pagamento do dízimo dos despojos 

realizado por Abraão. Levi, nos rins de Abraão, teria, então, 

reconhecido a superioridade de Melquisedeque. Esse tipo de 

argumentação só é possível porque na antropologia hebraica os 

rins do varão carregam, em germe, sua futura posteridade (cf. 

Gn 35,1; 1Rs 8,19). 

Então, daí se conclui não só a superioridade do sacerdócio 

de Melquisedeque sobre o de Levi, mas também que o ofício 

sacerdotal levita não consegue realizar sua razão de ser: a 

perfeição (Hb 7,11). Aparece aqui, pela primeira vez, o 

substantivo teleíosis. O verbo teleióo já havia sido 

mencionado em 2,10 e em 5,9. Em primeiro lugar, para afirmar 

que o Criador tinha um alvo para ser humano, ou seja, que 

alcançasse a glória de filho de Deus. Essa meta (te/loj) foi 

atingida quando o Criador aperfeiçoou (teleióo), por meio de 

sofrimentos, o Autor da salvação (Hb 2,10).  

Em segundo lugar, para asseverar que o Autor da salvação 

foi aperfeiçoado (teleióo) por Deus ao oferecer orações e 

súplicas, com grandes gritos e lágrimas (Hb 5,7). Ou seja, por 

ter ofertado a Deus a própria vida, imersa nas realidades 

humanas mais degradantes, tornando-se, então, causa de 

salvação para todos por meio da solidariedade. Foi 
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aperfeiçoado, também, porque, mesmo sendo Filho, aprendeu a 

obediência pelos sofrimentos (Hb 5,8-9), levando a termo a 

vocação humana e, ao mesmo tempo, sendo credenciado como 

verdadeiro mediador. 

Ao utilizar o verbo teleióo ou o substantivo teleíosis, o 

autor de Hebreus remete também aos ritos levitas de 

consagração sacerdotal. Em Ex 29,9-35, o verbo teleióo traduz 

o hebraico alem' (ou al'm') que tem o mesmo significado de tornar 

pleno ou completo e era usado para se referir à consagração 

dos sacerdotes levitas. Em Lv 8,33, além do verbo, aparece, 

também o substantivo aWLmi, traduzido na LXX por teleíosis. 

Para o autor de Hebreus, se o sacerdócio levita tivesse 

atingido a meta da teleíosis, não haveria necessidade de outro 

tipo de sacerdócio, ou seja, do sacerdócio do Filho segundo a 

ordem de Melquisedeque (Hb 7,11). Fica provado, então, a 

partir da reflexão sobre o termo dízimo e o termo “perfeição” 

que o novo sumo sacerdócio é mais excelente que o antigo. Isso 

acarreta uma mudança na lei123 dos sacrifícios (Hb 7,12).  

Chegamos, então, à segunda fase da argumentação de Hb. É 

de conhecimento público a lei sobre o sacerdócio levita dada 

por Deus (Ex 28,1)124. Também era notório (pródelos) que Jesus 

veio da tribo de Judá da qual ninguém serviu ao altar125 e sobre 

a qual Moisés nada falou concernente ao sacerdócio (Hb 7,13- 

 

                     
123 O termo nómos neste contexto não significa a Torah, mas a lei que 
fundamenta a existência dos sacerdotes levitas.  Ambos os sacerdócios, o 
levita e o de Melquisedeque se fundamentam na Torah. Só que o primeiro é 
baseado numa “lei carnal”, de filiação, e o segundo numa vida que dura para 
sempre, “sem início nem fim”. Como o sacerdócio levita de fato nunca foi 
uma teleíosis, pois carecia da sucessão das gerações, então tem que ser 
substituído pelo verdadeiro sacerdócio plenificado, aperfeiçoado.  
124 Cf. também Dt 33,8-10 retomando a narrativa de Ex 32, 25-28. 
125 O autor de Hb conhece o texto de 2Sm 6,14 via LXX onde se afirma que 
Davi usava uma stolé. Mas, esse termo grego não tem uma conotação 
sacerdotal como o éfode em hebraico. Também conhece 2Sm 8,18, onde aparece 
o termo kohanim referindo-se aos filhos de Davi, porém como a LXX traduz 
esse termo por aulárchai, chefes da corte, em vez de sacerdotes, então o 
autor de Hb não pode afirmar nada sobre funções sacerdotais na tribo de 
Judá. Contudo, ao mencionar que “nosso Senhor” é da tribo de Judá, o autor 
nos remete ao messias filho de Davi. 
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14). Dessa forma, é muito mais evidente (katádelos) que o 

sacerdócio do Filho é de outro tipo ou ordem, não “segundo a 

lei do mandamento carnal (sarkikós), mas segundo a virtude da 

vida indestrutível (akatálytos)” (Hb 7,16).  

A contraposição entre ambos os sacerdócios é feita através 

dos termos sarkikós e akatálytos. O primeiro simboliza a 

efemeridade e, o segundo, o duradouro. O vocábulo akatálytos é 

um hapax bíblico. É formado pela combinação do alfa privativo 

com o verbo katalyo (ser objeto de destruição), para expressar 

que a vida do sacerdote Jesus não tem fim. Ou seja, o acesso 

do Filho ao sacerdócio não se fundamenta numa lei de filiação, 

que exige sucessão de pessoas por causa da vida mortal, mas se 

baseia na vida que dura para sempre. O antigo sacerdócio, 

efêmero, deve, então, ceder lugar ao definitivo. 

Com essa argumentação, o autor de Hb destaca o valor do 

definitivo em contraposição ao efêmero e prepara o tema sobre 

o mundo vindouro. Por conseguinte, há um forte vínculo entre a 

teologia de Hb e a de Qumran. Jesus e o Melquisedeque de 

11QMelch são seres escatológicos, por meio dos quais irrompem 

neste mundo as realidades definitivas. Além disso, Hb consegue 

explicar como um descendente de Judá pode ser sacerdote e 

muito mais excelente que os filhos de Levi. 

 

Conclusão 

Supera-se o que fora afirmado em Qumran, pois o sacerdote 

celeste de Hb não é apenas um deus descendens que exerce seu 

ministério entre os anjos, mas também um ser humano que foi 

aperfeiçoado (teleióo) por Deus como sacerdote, porque 

ofereceu a própria vida imersa nas realidades humanas mais 

degradantes (Hb 5,7), numa vida em que, por meio de 

sofrimentos, aprendeu a obediência a Deus (Hb 5,8-9), levando 

a termo a vocação humana e a mediação sacerdotal, pois o mais 

alto desceu ao mais baixo. 
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4.5 Hebreus 7,17 
 
Desse versículo em diante, o texto de Hb argumenta sobre a 

ineficácia dos sacrifícios antigos em contraposição ao 

sacrifício de Jesus. A partir de uma perspectiva soteriológica 

e escatológica, manifestada pela entrada de Cristo no 

santuário celeste (Hb 1,6; 2,5), e com sua liturgia celeste 

(cf. Hb 8,6; 9,21), o autor afirma que os antigos sacrifícios 

não podem aperfeiçoar os que deles se aproximam (cf. Hb 10,1). 

Os sacrifícios, o sacerdócio e o templo têm apenas uma sombra 

da realidade efetivada com a oferenda de Cristo (cf. Hb 

10,10.14.18).  

O projeto de Deus não pode permanecer inconsistente, por 

isso tomou forma num evento trágico (cf. Hb 5,7), transformado 

em sacrifício (cf. Hb 9,26), realizado de “uma vez por todas” 

(Hb 10,10) e substituindo as antigas e ineficazes oferendas. 

Cristo, por seu próprio sangue, entrou, uma vez para sempre, 

no santuário celeste, obtendo a redenção eterna (cf. Hb 9,12), 

realizando plenamente o desígnio de re-introduzir o ser humano 

no Jardim ou no repouso. 

Em Hb 10,1-18, o autor destaca o valor inegável desse 

“sacrifício único” (Hb 10,12) em comparação com as 

“preparações”126, ou com a “sombra dos bens vindouros” (Hb 

10,1). Embora essas “preparações” tenham sido preciosas e 

permaneçam iluminadoras (cf. Hb 3,1-2; 5,4-5; 6,12-15; 9, 18-

22), são agora ineficazes. A Torah é iluminada e completada 

pelo sacerdócio do Filho. 

O caráter soteriológico é mostrado através do termo 

soterían, mencionado em Hb 5,9-10 e retomado em Hb 9,2, 

denotando que Jesus foi feito Sumo Sacerdote para nós (Hb 

                     
126 O termo u(pó /deigma sugere, por um lado, que as realidades celestes são 
anteriores e perfeitas e servem de modelo às reproduções terrestres (cf. Hb 
8,5); e, por outro lado, que de um primeiro esboço terrestre chegamos a uma 
posterior plena realização celeste (cf. Hb 9,23). 
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6,20), ou melhor, fez uma oferenda de si mesmo, uma vez por 

todas, pelo povo (Hb 7,27). 

Os sacrifícios anuais do Yom Kippur (cf. Hb 9,7.25; 

10,1.3;) testemunhavam seu caráter temporário. Por isso, não 

possibilitam a perfeição. Essa impossibilidade é declarada 

pelo termo oudépote (nunca, jamais). A repetição das 

cerimônias é uma demonstração de sua ineficácia. Não havia 

purificação definitiva (kekatharisménous). A syneídesis 

(consciência) dos pecados era mostrada pela necessidade da 

repetição do rito. A anámnesis dos pecados todos os anos (Hb 

10,3) comprova que uma expiação condicionada por uma constante 

repetição, de fato, não expia.  

Os sacrifícios de animais não podem (adýnaton) remover os 

pecados. A ação litúrgica era ineficaz (cf. Hb 9,8), pois se 

constituía em um rito de carne puramente exterior. A perfeição 

exterior da cerimônia (cf. Hb 10,4) não poderia realizar uma 

transformação interior no ser humano; não o renovava 

profundamente e não estabelecia uma autêntica relação com 

Deus. 

A oferta de Cristo é bem diversa de uma oferta de animal, 

que não tem nenhuma relação com o ofertante. Sua oferenda é 

inseparável de sua existência humana. Sua entrega leva a 

vocação humana ao pleno cumprimento. É a resposta eficaz para 

aquilo que as sombras não conseguiram realizar. 

Comentando o Sl 39[LXX], o autor de Hb usa um termo 

incomum (cf. Hb 10,9) para falar da abolição do antigo 

sacrifício. Trata-se do verbo anairéo, geralmente usado com o 

sentido de matar. Assim fazendo, mostra que o antigo 

sacrifício não pode ser restabelecido. Seu desaparecimento é 

definitivo. 

Continuando a comentar esse salmo, o autor de Hb usa o 

vocabulário sacrifical: sacrifícios (thysías), oferendas  
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(prosphorás), holocaustos (holocautomata) e ofertas pelos 

pecados (perì hamartías), para afirma que nenhum desses 

sacrifícios realmente pode agradar a Deus. 

Tanto o salmista, quanto os profetas127, como o autor de 

Hb, sabem que fazer a vontade divina é o que realmente compraz 

a Deus. Como Jesus Cristo levou a obediência ao extremo, 

tornou-se oferenda (prosphorá) e ministro (cf. Hb 8,2), uma 

vez por todas, para santificar o ser humano. Isso era o 

objetivo dos sacrifícios antigos, mas nunca antes alcançado. O 

ser humano participa da teleíosis de Cristo “porque com uma só 

oferenda aperfeiçoou (teteleíoken), para sempre, os que estão 

sendo santificados” (Hb 10,14). 

Com isso chegamos a um aperfeiçoamento da nómos (Hb 10,1-

31). O texto de Jr 31,33-34 é citado em Hb 8,10-12 e Hb 10, 

16-17, para esclarecer as condições da nova aliança128. O ponto 

de maior insistência do autor de Hb, principal diferença entre 

as duas situações, é o da supressão da culpa: 

- os sacrifícios da Lei eram incapazes de perdoar pecados 

(cf. Hb 10,4.11); 

- eles apenas recordavam os pecados (cf. Hb 10,3); 

- na nova aliança os pecados são perdoados (cf. Hb 10,18); 

- na nova aliança as iniqüidades são esquecidas (cf. Hb 

10,17). 

E o autor de Hb conclui que “onde há remissão destes 

[pecados], já não há mais oferenda pelo pecado” (Hb 10,18). 

Os cristãos são, então, exortados a saírem do 

“acampamento” (cf. Hb 13,9.13) e, aproximando-se de Deus, a 

render-lhe culto (cf. Hb 13,1-6.16-21). A via aberta por 

Cristo, nosso Sumo Sacerdote tornado perfeito, é um caminho 

vivente (zosan), no qual a vida nova de Cristo transfigurada, 

nos dá acesso ao Santuário. Ou seja, por sua teleíosis já  

 

                     
127 Veja, por exemplo, Mq 6,1-8. 
128 O termo diaqh/kh aparece 17 vezes e o verbo diati/qemai 4 vezes em Hb. 



 195 

participamos da comunhão com o Pai (cf. Hb 3,14; 6,4-5; 12,22-

24). 

Depois de nos apresentar essa situação privilegiada dos 

cristãos, agora, o autor de Hb trata das conseqüências para 

aqueles que rejeitam a obra de Cristo. O autor deseja 

assegurar que seus destinatários permaneçam firmes (cf. Hb 

3,6; 10,23). Por isso, é necessário adverti-los contra a 

apostasia (cf. Hb 2,1-4; 6,1-8; 10,29). 

A superioridade da nova aliança revela-se, agora, de 

maneira paradoxal: um castigo tremendo espera aqueles que 

voluntariamente continuam pecando (cf. Hb 10,26-27). Essa 

posição já havia sido expressa em Hb 2,3; 6,4, e será 

confirmada em Hb 12,17. 

A nova aliança não pode ser abolida (cf. Hb 10,9), nem 

mudada (cf. Hb 7,12). A situação de pecado não pode ser 

resolvida pela oferta de um novo sacrifício de expiação, 

diferente do sacrifício de Cristo.  

Há uma terrível expectativa de juízo (Hb 10,27; 10,30-31). 

O autor confirma isto com a citação de Dt 32,35-36[LXX]. Tal 

juízo, para os cristãos está associado ao segundo advento de 

Cristo. E o texto de Hb termina com uma grande exortação à fé 

e à perseverança (Hb 11-13). 

 

5 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

Encontramos, nos diversos relatos sobre Melquisedeque, 

dois movimentos, um ascendente e outro descendente; que 

fizeram desse personagem o mais importante typos messiânico 

tratado pela literatura judaica e neotestamentária.  

O movimento ascendente de Melquisedeque encontra-se no 

texto de Gn 14,18-20, nas releituras realizadas pelos targumim 

e nas demais literaturas judaicas estudadas neste capítulo. 

Esses relatos remontam a mitos ou lendas da Jerusalém pré-

israelita nos quais um rei, com nome teofórico, reinava em 

nome da divindade protetora de seu povo. Tal divindade, em 
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certo ponto da história, foi identificada com outro deus, o 

fundador de uma cidade também com nome teofórico.  

Com a conquista de Jerusalém por Davi, YHWH assumiu o 

lugar dessas antigas divindades e as narrativas, sobre 

Melquisedeque e Jerusalém, foram relidas à luz do monoteísmo 

javista, para justificar teologicamente a escolha da capital 

do Reino de Israel. Dessa forma, Jerusalém e Melquisedeque 

foram associados à pessoa de Davi e às dos seus descendentes; 

à construção do templo de YHWH numa cidade pagã e aos sumos 

sacerdotes (sadoquitas) e, posteriormente, ao messias. 

O movimento de ascendência de Melquisedeque culmina com o 

Sl 110. Esse salmo mostra como o lendário rei da Jerusalém 

pré-israelita teria foi acolhido como sacerdote celeste junto 

aos deuses e passou a ser cultuado como patrono dos reis de 

Jerusalém. O Sl 110 é um oráculo de entronização no qual 

Melquisedeque era invocado durante o ritual de coroação como 

precursor e patrono do rei que está sendo investido em poder. 

A partir de então, Melquisedeque é considerado um ser celeste. 

A dinastia davídica usou o oráculo (Sl 110) que invocava a 

proteção de Melquisedeque sobre o novo rei. Contudo, o 

monoteísmo de Israel encarregou-se de fazer com que 

Melquisedeque não fosse entendido como uma divindade e não 

tomasse o lugar de YHWH. Começou, pois o movimento descendente 

de Melquisedeque. 

O movimento descendente desse personagem tipológico o 

transformou em um anjo campeão das tropas celestes e humanas 

que formavam o exército do bem. Melquisedeque continou com as 

características anteriores que lhe foram sendo agregadas nas 

diversas narrativas: rei, sacerdote, guerreiro, sábio, justo, 

juiz e ser celeste. Mas não age em seu próprio nome; antes 

está a serviço de YHWH e de seu reino. 

O retorno, a restauração e a justiça são realizados por 

Melquisedeque através do Yom Kippur e do último Jubileu após a 
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vitória definitiva das forças do bem contra as forças do mal. 

Então, finalmente, acontece olam habba. 

Nota-se que confluem em Melquisedeque os principais 

elementos das diversas expectativas messiânicas, devido a este 

duplo movimento de ascendência e de descendência. O documento 

de Qumran, conhecido como 11QMelch, se não o fez, pelo menos é 

uma testemunha que, em algum ponto da história, os elementos 

messiânicos foram unificados em um personagem, Melquisedeque. 

Mesmo assim, como em 11QMelch, Melquisedeque é um ser 

totalmente celeste, não se menciona qualquer sofrimento 

vivenciado por esse personagem. O sofrimento messiânico é 

suportado pelos seres humanos que pertencem ao partido de 

Melquisedeque.  

Também não é possível, para 11QMelch, que um ser celeste 

seja profeta. Assim, o aspecto profético vinculado ao messias 

passa por uma modificação nesse documento. Melquisedeque não é 

profeta, mas todas as profecias apontam para esse personagem e 

nele se concretizam. 

Essa abordagem de 11QMelch e as demais tradições acerca de 

Melquisedeque foram de grande valor para a reflexão cristã no 

escrito conhecido como Carta aos Hebreus. 

O autor de Hb utilizou a tipologia construída sobre 

Melquisedeque não apenas porque os principais elementos das 

expectativas messiânicas confluem para esse personagem, mas, 

também, por causa do movimento de ascendência e descendência 

presente nas diversas releituras anteriores a esse escrito 

neotestamentário. 

Jesus é sumo sacerdote “segundo a ordem de Melquisedeque”. 

É verdadeiro e único mediador. Filho de Deus e humano. 

Participou da criação do universo e o sustenta com seu poder. 

É humano, da tribo de Judá. É o verdadeiro Josué e o único a 

dar o repouso (Noé) e recebeu um nome (Shem) acima de todo 

nome. Moisés e Levi foram apenas preparações para a vinda de 

Jesus. E a Escritura inteira se plenifica nele. 
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Mas, Hb completa as tradições anteriores, inclusive o 

documento 11QMelch. O movimento ascendente não está separado 

do movimento descendente. O Filho imergiu nas realidades 

humanas mais sofridas e mais degradantes e foi elevado, como 

humano, à mais alta dignidade. Sendo Homem e Filho de Deus, 

inseparavelmente, Jesus realiza esse movimento de descendência 

e ascendência. 

Outro complemento realizado pelo texto de Hb pode ser 

visto a partir dos termos homoiótes (à similitude) e afomoióo 

(feito similar).  

O autor de Hb afirma que à semelhança (homoiótes) de 

Melquisedeque se levanta outro sacerdote, Jesus (Hb 7,15). 

Isto é, trata-se de um sacerdócio celeste que reúne em si os 

principais elementos das diversas expectativas messiânicas. 

Neste sentido, Jesus é semelhante a Melquisedeque.  

Mas, além disso, o texto de Hb destaca que Melquisedeque 

sendo elevado à mais alta dignidade (movimento de ascendência) 

foi feito semelhante (afomoióo) ao Filho de Deus e permanece 

sacerdote perpetuamente (Hb 7,3). Enfim, Jesus Filho de Deus e 

ser humano, foi quem serviu de arquétipo para Melquisedeque. 
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CAPÍTULO IV 

ATUALIZAÇÃO TEOLÓGICA 

 

 

Depois de argumentar com seus destinatários a respeito de 

como a teleíosis de Cristo efetivou todas as expectativas 

messiânicas assumindo-as e plenificando-as, o autor de Hb 

abandona a argumentação em torno a Melquisedeque e concentra-

se no tema “capital” (Hb 8,1): temos um sumo sacerdote que fez 

o sacrifício definitivo. 

Por que insistir tanto nesse tema? Seus destinatários 

estariam sendo tentados a participar de rituais sacrificiais 

levitas? Iria o autor, gastar tempo e habilidade retórica num 

tema tão complexo se este não tivesse relevância imediata para 

os seus destinatários? Tentaria contrapor Jesus ao sistema 

sacrificial levita se seus destinatários não tivessem nenhum 

desejo de aderir a esses ritos?1 Haveria necessidade de uma 

comparação entre Jesus e a liturgia levítica se esta tivesse 

pouca relevância para a situação concreta da comunidade? 

Em uma obra tão bem forjada, dirigida a uma situação de 

perigo no seguimento de Jesus, o autor lidou com as reais  

 

                     
1 Cf. Floyd Vivian FILSON, Yesterday: a study of Hebrews in the light of 
chapter 13, Naperville: Alec Allenson, 1967, p. 64. Como não há referência 
ou alusão a outras práticas religiosas, exceto as do judaísmo, aqui se 
podem ver indícios da origem étnica dos destinatários de Hb como sendo 
“cristãos” judeus helenistas. Filson observa que o autor de Hb nunca cita a 
possibilidade de seus destinatários voltarem ao platonismo, ao estoicismo 
ou qualquer outra das muitas cosmovisões e cultos florescidos no Império 
Romano do século I AEC. 
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preocupações da comunidade, não com um ponto tangencial. O 

problema parece ter sido a apatia e a sedução por outra opção 

religiosa, considerada seriamente em Hb: uma volta judaísmo 

sem Jesus2. A argumentação presente no texto de Hb sugere que 

essa é a única opção religiosa à qual seus destinatários 

estavam sendo tentados a fazer3.  

A insistência em retomar sempre o mesmo tema e as 

argumentações expostas nas exortações explicaria porque a 

principal e mais longa seção (5,10-10,18) leva à conclusão de 

que ofertas pelo pecado são obsoletas (10,18). O argumento 

sugere que alguns membros da comunidade estavam tentados a 

abandonar a fé, pelo menos porque preferiam as práticas de 

sacrifícios de animais do judaísmo4. 

Fato decisivo é que os rituais distintivos do Yom Kippur 

poderiam facilmente levar a uma reivindicação dos judeus, que 

os pecados não seriam perdoados, exceto por essa cerimônia, 

pois era nesse dia que se fazia a expiação pelos pecados do 

povo (cf. Lv 16,30). 

Os destinatários de Hb tinham começado bem na fé. Haviam 

suportado grande sofrimento, foram fiéis em momentos de 

perseguição. Não tinham ainda dado suas vidas pela fé (cf. Hb  

 

                     
2 Com esta expressão queremos significar uma volta ao judaísmo enquanto 
renúncia a tudo que constitui expressão da fé e do seguimento de Jesus, 
como, por exemplo, uma compreensão de Jesus apenas como mais um rabino, um 
profeta ou mestre de moral, etc., sem aquela experiência soteriológica 
vivenciada pelas primeiras comunidades cristãs.  
3 Cf. Charles F. Digby MOULE, "Sanctuary and Sacrifice in the Church of the 
New Testament", JTS 1 (1950) 29-41. Num mundo onde a religião sempre era 
exercida sob alguma forma de sacerdócio ou sacrifício, não é estranho que 
os destinatários de Hb considerem o judaísmo como a alternativa mais 
viável. Por isso Hb faz uma apologia em favor do seguimento de Jesus. Para 
Moule, Hb foi edificado sobre duas proclamações fundamentadas sobre o termo 
échomen: nós temos um Sumo Sacerdote (Hb 8,1) e nós temos um altar (Hb 
13,10). 
4 Cf. Barnabas LINDARS, The Theology of the Letter to the Hebrews, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1991, p. 20. A saudade dos 
sacrifícios sugere a datação de Hb para uma data posterior à destruição do 
Templo de Jerusalém e durante a revolta judaica. A maioria dos estudiosos 

situa a composição de Hb tendo como baliza os anos 80-90 EC, cf. Werner 
Georg KÜMMEL, Introdução ao Novo Testamento, São Paulo: Paulinas, 1982, p. 
529. 
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12,4), mas haviam sido despojados de seus bens em tempos de 

perseguição e estavam dispostos a compartilhar suas posses com 

os irmãos na fé que eram mais pobres (cf. Hb 6,10; 13,16). 

Contudo, a comunidade dos seguidores de Jesus não tinha 

todo aquele aparato “religioso” que era comum no mundo antigo: 

Templo, sacerdócio, sacrifícios, lugares santos, aspectos 

constitutivos das religiões. Além disso, por ocasião da 

revolta contra o Império Romano, esperava-se que todos os 

judeus apoiassem a causa judaica e mostrassem apoio ao Templo 

e solidariedade ao povo judeu, que participassem das sinagogas 

e mantivessem as festas religiosas5.  

Com a destruição do templo, destinatários de Hb haviam 

perdido os rituais mediadores de sua relação com Deus, ficaram 

sem o centro geográfico, Jerusalém, sem a sua estrutura 

política, sem o Sinédrio (Sanhedrin). Além disso, a situação 

agravou-se porque foram tratados pelos demais compatriotas 

como traidores, por causa da opção por Jesus. Perderam tudo e 

aparentemente não tinham adquirido nada em retorno, só uma 

espera pela parusia, que parecia infrutífera naquele momento 

crucial. Por isso, entraram numa profunda crise de identidade 

religiosa. 

Os judeus, dispersos na extensão do Império Romano, 

somente poderiam receber os benefícios da expiação se 

participassem do Yom Kippur nas sinagogas. No contexto de Hb, 

parece que esses rituais estavam sendo o ponto focal da 

identidade judaica.  

Na crise de identidade e demora da parusia, os 

destinatários de Hb tinham “uma consciência renovada do 

pecado” e estavam com a “consciência profundamente 

                     
5 Cf. Richard N. LONGENECKER, Biblical Exegesis in the Apostolic Period, 
Grand Rapids: Eerdmans and Vancouver: Regent College, 1999, p. 144.  
Pressões sociais a favor desses rituais teriam sido intensificadas durante 
a Guerra Judaica. Aos judeus espalhados pelo Império teria sido pedida 
lealdade étnica e religiosa em resposta à ameaça de uma destruição 
cultural. Nesse tempo de crise, grupos radicais pediam submissão exclusiva.  
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perturbada”. Sentiam a necessidade de purificação e perdão6. O 

capítulo 16 do livro de Levítico determina o Yom Kippur, 

porque só deste modo e somente nesse dia, o Sumo Sacerdote 

poderia entrar no Santo dos Santos, ou seja, aproximar-se de 

Deus e realizar a expiação. Dessa forma, são compreensíveis, 

os motivos pelos quais os destinatários de Hb desejam voltar 

ao judaísmo sem Jesus. 

Por tudo isso, o texto de Hb insiste que logo após o 

ritual levita de expiação, o sentimento de perdão era 

substituído por uma consciência de outro pecado que precisava 

ser expiado por outros sacrifícios, numa inadequada teshuvah7 

infindável. Se o povo tivesse um total acesso a Deus, não 

precisaria fazer mais nenhum sacrifício, poderia aproximar-se 

de Deus, no Santo dos Santos, a qualquer momento para pedir 

perdão. Então, os rituais do Yom Kippur eram uma memória anual 

de que os pecados ainda precisavam ser expiados, e de que a 

via para Deus não estava totalmente desimpedida (Hb 10,3; 

9,8).  

Com aqueles sacrifícios, o judeu não estava qualificado 

para aproximar-se de Deus — estava impuro ritualmente e sempre 

precisando purificar-se. Era notório seu estado de 

culpabilidade que o impedia de ter pleno acesso a Deus. Em 

contraste, o Yom Kippur realizado por Jesus8 obteve purificação 

total (cf. Hb 10,10.14), em conseqüência disto também o tequm9 

foi definitivo, os seguidores de Jesus podem estar seguros de 

que a restauração do relacionamento com Deus foi efetuado 

 

                     
6 Cf. Barnabas LINDARS, The Theology of the Letter to the Hebrews, op. 
cit., p. 20. 
7 Cf. o tópico Teshuvah, p. 46 deste trabalho. 
8 Sobre o Yom Kippur em perspectiva messiânica confira o tópico “Expiação, 
Redenção e Ira”, na p. 159, deste trabalho. 
9 Cf. a p. 48 deste trabalho. 
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através da entrada do sumo sacerdote no santuário celeste10, na 

cidade celeste (cf. Hb 11,10; 13,14). Uma volta para o 

judaísmo sem Jesus não tem sentido, pois não importa quão 

santo seja o sacerdote, nem quão arrependido o penitente 

esteja, o sangue de animais não pode remover os pecados e dar 

acesso a Deus. 

A morte de Jesus envolveu mais que um derramamento de 

sangue. Por isso, o autor de Hb fundamenta sua reflexão 

comentando o Sl 39[LXX], o qual entende como rejeitando o 

culto sacrificial levita em favor da obediência. A 

hermenêutica está centrada em duas expressões: “eu vim para 

fazer tua vontade, ó Deus” (Hb 10,7.9);  e “um corpo 

preparaste para mim”11 mostrando que na Encarnação o Filho 

aprendeu a obediência devotada a Deus através do sofrimento 

(cf. Hb 5,8) e foi em tudo semelhante aos seres humanos (cf. 

Hb 2,17; 4,16). Nisto se realiza a tsedaqah, pois esse sumo 

sacerdote, por experiência própria, participou de nossa 

fraqueza e levou ao extremo tanto o ajustamento ao projeto de 

Deus, quanto o amor ao rea12. 

Enfim, os seguidores de Jesus participam de sua teleíosis 

(Hb 10,10). Devem, portanto, relevar o sistema sacrificial que 

tinha apenas a sombra dos bens futuros, e provar da 

escatologia presente, pois olam habba13 já irrompeu na história 

com a entrada do sumo sacerdote no santuário celeste. Os 

destinatários de Hb não estão numa longa marcha através do  

 

                     
10 Enquanto sumo sacerdote, Jesus é “ministro do santuário e do verdadeiro 
tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem” (Hb 8,2), e desta forma, 
realizou o objetivo do templo e a profecia de Am 9,11-12 sobre a tenda 
caída de Davi, conforme apresentado na p. 50s deste trabalho. Aquele 
tabernáculo do deserto (e depois o templo que o substituiu) foi construído 
como uma cópia do verdadeiro santuário (Hb 8,5). 
11 Em Hb é usado o termo “corpo” em vez de “ouvidos” conforme o salmo. 
12 Cf. a p. 50s deste trabalho. A afirmação “à nossa semelhança, ele foi 
provado em tudo, sem todavia pecar” (Hb 4,15), mostra total ajustamento ao 
projeto de Deus e a extrema solidariedade com os seres humanos, completa 
realização da tsedaqah. 
13 Cf. a p. 43s deste trabalho. 
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deserto, mas à entrada da Cidade celeste14. Por conseguinte não 

deveriam desanimar, pois já vivem a aurora do Dia de YHWH (Cf. 

Hb 10,25) ou fazem a experiência dos yemôt hamashiach e 

acharit hayyamim15 (cf. Hb 1,2-3). 

Mas, como nada é definitivo16 na história, a Igreja 

enquanto Congregação e Corpo do Messias necessita ser humilde, 

sem a presunção de possuir em si mesma o sentido para esse 

mundo, mas de estar a serviço desse sentido que brota da 

teleíosis de Cristo. A Igreja não pode pretender tomar o lugar 

de Israel no plano de Deus. A graça que recebeu da teleíosis 

de Cristo faz dela uma sentinela que anuncia a aurora. Diante 

do “Dia pleno” todas as realidades são reconhecidas como não 

definitivas. O Corpo do Messias enquanto encarnado na história 

também ainda não é realidade acabada. 

Os cristãos ainda estão envolvidos pelo pecado (Hb 12,1). 

A Nova Aliança17 só será plena quando tudo for pleno em Cristo. 

Os destinatários de Hb se depararam com a experiência do 

pecado e quiseram recuar para o judaísmo sem Jesus. O autor de 

Hb os leva para frente, apontando para o dia que já surge, 

mudando a direção do seu olhar (Hb 12,2) para que progridam na 

perfeição. 

A luz que “guia os passos” (Torah, cf. Sl 119,105) está à 

frente, todos seguem em direção a ela, os da Primeira Aliança, 

que não conseguem identificar essa luz com Jesus, caminham no  

 

                     
14 Cf. Albert VANHOYE, “Longue marche ou accès tout proche?", Le contexte 
biblique de Hébreux 3,7—4,11”, Bib 49 (1968) 9-26. 
15 Cf. a p. 63ss, especialmente o tópico Acharit hayyamim na p. 91 deste 
trabalho. 
16 Este termo neste trabalho não tem o mesmo significado que na filosofia da 
pós-modernidade, mas é uma proposição teológica levando em conta o 
Absoluto. 
17 Em grego o vocábulo kainós significa que algo é de “novo tipo” em 
contraste com o que já existe, nesse sentido é que Hb usa a expressão “nova 
aliança” em 8,8.13;9,15. Essas passagens estão no contexto narrativo da 
citação de Jr 31,31. Trata-se da profecia de que Deus faria uma aliança de 
outro tipo, não mais escrita na pedra, mas no coração. Enquanto o termo 
kainós compara presente e passado, o termo néos compara presente e futuro, 
significando que a “nova aliança” é perene, como aparece em Hb 12,24. Não 
haverá outra aliança. 
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final da grande procissão dos peregrinos a caminho do Reino de 

Deus (cf. Hb 11,13), e por isso seus passos foram dirigidos na 

penumbra, nas sombras dos “bens vindouros”. 

Mas, deles recebemos as alianças, a Torah, o culto, as 

promessas, os patriarcas e o messias (Rm 9,4-5). Portanto, é 

tarefa da Igreja reconhecer e assumir suas raízes hebraicas. 

Isto não significa renunciar à inculturação ocidental, mas ter 

um reconhecimento de que a Igreja não é o Reino de Deus, e sim 

um sinal deste. A missão tanto do Corpo do Messias, quanto de 

Israel, é caminhar e participar juntos da mesma obra que é 

portar em si o Servo Sofredor, por cujas feridas o mundo é 

curado (cf. Is 53,5; Mt 8,17; 1Pd 2,24). 

A fé de Israel e da Igreja deve acender nos não-crentes no 

Deus de Israel o desejo de, também eles, fazerem parte da 

herança para poderem provar do fruto da videira da Jerusalém 

celeste (cf. Nm 13,23-24; Mc 14,25 // Mt 26,29 // Lc 22,18). 

O mistério de Israel fala à Igreja com toda a sua riqueza 

e o testemunho dos crentes em Cristo oferece ao judaísmo um 

incentivo positivo para caminhar de modo sempre mais fiel nos 

caminhos do Deus Vivente. Ambos, de mãos dadas, no testemunho 

comum do Deus Um e na espera da realização plena das 

promessas. 

A exortação à fidelidade a Deus, enquanto se está numa 

caminhada ainda não terminada, supera toda pretensão de 

substituição segundo a qual a Igreja teria tomado o lugar de 

Israel no plano da salvação. Israel, na medida em que mantém a 

fé de seus Pais e porta o nome (Shem) de Deus para o mundo, 

torna-se testemunha da eleição e das promessas bíblicas. 

O texto de Hb afirma que os filhos de Israel não entraram 

no Repouso com Josué (Hb 4,8). Contudo, também a Igreja, ainda 

que vivencie a aurora do Dia do Senhor, deve ser diligente em 

entrar no Repouso, que ainda permanece como uma promessa e um 

convite (cf. Hb 4,1. 9-11). A Igreja ainda é uma realidade 
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transitória e nômade, a cidade definitiva ainda está por vir 

(cf. Hb 13,11-14). 

Único é o desígnio salvífico, mas diferentes são as 

alianças. Única é a estrutura fundamental do diálogo entre 

Deus e seu povo que conclama a uma resposta de amor ao Senhor 

da aliança, que fez de dois povos um só (cf. Ef 2,11-18). 

A Igreja deve reconhecer que Israel é a oliveira na qual o 

zambujeiro foi enxertado (Rm 11,24), ou seja, que Israel a 

torna possível e a fundamenta. Sem a fé no Deus de Israel, 

vivida e ensinada por Jesus aos seus seguidores, a Igreja não 

teria nada de original a propor ao mundo. Reconhecer a 

importância das raízes da Igreja em Israel significa abrir-se 

à via que vai das raízes ao fruto da árvore que é a teleíosis 

de Cristo, final do processo. 

Entretanto, o caminho de reconciliação para o diálogo 

autêntico não significa uma perda de identidade para os 

cristãos, pois somente a vivência do seguimento de Jesus pode 

fazer com que o Messias seja apresentado aos seus irmãos que 

não o reconheceram na sua primeira vinda, mas o reconhecerão 

quando aquele Dia se tornar pleno. 

Tal como os destinatários de Hb, alguns seguimentos do 

cristianismo atual vivenciam uma crise de identidade. O 

fenômeno do superjudeu18, abordado no início deste trabalho, 

tornou-se uma forma radical de reação ao Supersessionismo19. 

Essa corrente teológica argumenta que a Nova Aliança teria 

sido realizada apenas com a Igreja, substituindo a Aliança de 

Deus com Israel, em conseqüência disso haveria uma 

                     
18 Cf. a p. 38s deste trabalho. 

19 Deriva de supersedere, palavra composta de dois termos latinos: prefixo 
“super” (sobre) e do verbo “sedere” (estar sentado), significando 
substituição. O termo Supersessionismo não remonta aos Pais da Igreja 
(latinos), como afirmam alguns, mas é um termo moderno para definir 
posições, de alguns dos Pais, a respeito da Igreja em relação a Israel. 
Para este tema, seguimos, de modo geral, a obra de Jonathan KLAWANS, 
Purity, sacrifice, and the temple: symbolism and supersessionism in the 
study of ancient Judaism, Nova York: Oxford University Press, 2006. 
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contraposição ou ruptura radical entre os cristãos, vivendo 

sob a Graça, e os judeus, vivendo sob a Lei. 

Essa concepção teológica de substituição não é nova na 

Igreja, mas remonta à época patrística, principalmente à 

polêmica entre cristãos e judeus. O mais criticado pelos 

judeus é Justino Mártir na sua obra “Diálogo com Trifão”, 

quando no capítulo XI, afirma que a Lei foi ab-rogada em 

função do Novo Testamento (cf. PG 6, 111-112).  

Outra passagem bastante criticada da obra de Justino trata 

da prática do judaísmo após uma opção por Jesus. Justino 

parece basear-se nos textos de Hb 2,1-3 e 6,4-6. Nestes textos 

bíblicos considera-se uma volta ao judaísmo sem Jesus como uma 

rebelião aberta contra Deus (beyad ramah). Segundo a Torah (Nm 

15,30-31), para esse tipo de pecado não há expiação. Então o 

autor de Hb conclui que um rompimento com a nova aliança, 

feita pela mediação da oferta do Filho de Deus, e não pelo 

sangue de animais, exigiria um castigo maior20. 

Influenciado por esses textos de Hb e desconsiderando o 

contexto argumentativo do autor bíblico — que fundamenta o 

castigo para a quebra da nova aliança a partir das prescrições 

da Torah sobre a ruptura com a aliança mosaica —, Justino 

afirma no capítulo XLVII do Diálogo com Trifão: 

 
Aqueles que professaram e reconheceram Cristo e, por 
qualquer razão, voltaram à observação da Lei negando o 
Cristo, não terão salvação exceto pelo arrependimento 
antes da morte (PG 6,143)21. 

 

Para Justino a observância da Torah por um judeu seguidor 

 

                     
20 Cf. p. 185 deste trabalho. 
21 Tou\j de/ o(mologh/santaj kai\ e)pigno/ntaj tou~ton ei~)nai to\n xristo\n kai\ h(|tiniou~n ai0ti/a| metaba/ntaj 
e)pi\ th\n e1nnomon politei/an, a)rnhsame/nouj o3ti ou~(to/j e)stin o( xristo/j, kai\ pri\n teleuth~j mh\ 
metagno/ntaj, ou)do/lwj swqh/sesqai a)pofai/nomai. 
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de Jesus significaria negação do Cristo22. Mas, se os gentios 

puderam aderir, em Jesus, ao Deus dos judeus, sem necessitarem 

mudar de cultura, por que os judeus deveriam mudar de cultura 

para seguir Jesus, o messias judeu?  

No entanto, o texto de Justino impede ao judeu de praticar 

quaisquer orações, ritos, festas e tradições judaicas, caso se 

torne seguidor de Jesus. Dessa forma, o cristianismo teria 

definitivamente substituído o judaísmo. Essa teologia que 

defendia a substituição (ou da ruptura) dos judeus pelos 

cristãos, posteriormente desembocou na teologia 

Dispensacionalista23. 

Interpretando Hb 10,1, o dispensacionalismo entendeu a 

aliança do Sinai (quinta dispensação) como sendo substituída 

pelo evangelho (sexta dispensação). Contudo os 

dispensacionalistas acreditam que o Israel étnico, distinto da 

igreja, e fundado na aliança do Sinai, será contemplado pelas 

promessas do Novo Testamento interpretadas como se referindo a 

um tempo futuro (Hb 11,39-40) associado ao milênio de Ap 20 

(sétima dispensação).  

No pensamento dispensacionalista, embora o tempo entre a 

ressurreição de Jesus e a sua segunda vinda (ou o advento do 

Milênio) seja caracterizado pela proclamação do evangelho, a 

aliança do Sinai não teria sido substituída, mas ficaria 

quiescente esperando a realização do Milênio. Nesse tempo de 

espera do povo judeu, Deus estaria agindo em favor dos gentios  

 

                     
22 Para o autor de Hb o que causa um castigo tremendo não é a prática do 
judaísmo, mas a rejeição a Cristo por parte daqueles que experienciaram a 
nova aliança. A preocupação do autor de Hb é que seus destinatários não 
sabem a gravidade desse fato, pois não entenderam o acontecido com Jesus 
como um sacrifício definitivo. Os destinatários de Hb ainda estão com 
doutrinas rudimentares (Hb 5,12-13). 
23 O Dispensacionalismo constitui-se de uma estrutura interpretativa cujo 
objetivo é compreender o fluxo global da Bíblia dividindo a ação de Deus 
para com o gênero humano em sete fases conhecidas como dispensações. O 
desenvolvimento do Dispensacionalismo geralmente é atribuído a John Nelson 
Darby, mas foi amplamente divulgado pelas notas da edição Scofield da 
Bíblia. Para este tema seguimos, de modo geral, a obra de Craig A. BLAISING 
& Darrell L. BOCK (ed.), Dispensationalism, Israel and the church: the 
search for definition, Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1992. 
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(cf. Rm 11,11–12), fazendo um parêntese no relacionamento com 

os judeus porque estes rejeitaram o Messias na primeira vinda. 

Nesse ponto de vista, o retorno dos judeus à terra de Israel e 

a aceitação de Jesus como messias acontecerá como algo 

distinto da igreja, a qual já terá sido arrebatada antes da 

grande tribulação (pré-tribulacionismo).  

Isso significa que não há convivência possível entre 

judeus e cristãos no corpo do messias. Nesse caso não seria 

possível judaísmo messiânico, pois ou se é judeu e não se 

aceita Jesus, ou se é cristão.  

O judeu que aceitasse Jesus como messias teria que deixar 

de ser judeu. Apesar de essas afirmações serem conseqüência de 

uma teologia da substituição, quando o judaísmo afirma que não 

é possível ser judeu e seguidor de Jesus concomitantemente, 

está concordando com os dispensacionistas e supersessionistas. 

Isto é uma grande contradição. 

Embora o Dispensacionalismo seja uma proposição 

protestante24, teólogos católicos têm posições semelhantes, 

deixando transparecer abordagens supersessionistas, como se 

Deus tivesse voltado atrás nas suas promessas. 

Prova disso foi a posição do Vaticano em relação às 

proposições da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados 

Unidos, depois que foram consideradas como heresias por 

algumas denominações cristãs que mantêm diálogo ecumênico com 

a Igreja Católica nos Estados Unidos.  

O Catecismo americano sofreu uma exortação feita pelo 

Cardeal William Levada, Prefeito da Congregação para a 

Doutrina da Fé, à Conferência dos bispos americanos em O5 de 

 

                     
24 John Nelson Darby era anglicano e a Bíblia Scofield é uma edição 
protestante. 
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setembro de 2OO725. O cardeal refutou a proposição do catecismo 

utilizando-se do texto de Hb 7,18. Contudo, nesse texto de Hb 

o autor bíblico não se refere à Torah (nómos), mas sim a 

entolé e está tratando da ordenança sobre o sacrifício que foi 

ab-rogada pelo sacrifício de Cristo. 

A primeira aliança não está ab-rogada, tampouco a nova 

aliança poderá efetivar toda a sua grandeza enquanto o Dia do 

Senhor não se tornar pleno dia. A Igreja, que não é o Reino de  

Deus, completa o povo de Deus através da teleíosis de Cristo, 

através da aliança concluída no sangue de Jesus, aberta tanto 

aos pagãos quanto aos judeus. 

A Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II Lumen 

Gentium sobre a Igreja, afirma: 

 
(...) povo que foi objeto das alianças e promessas, e do 
qual Cristo nasceu segundo a carne (Rm 9,45); povo, em 
virtude da sua eleição, tão amado por causa dos 
patriarcas: pois os dons e os chamamentos de Deus são 
irrevogáveis (cf. Rm 11,28-29) (LG 16) 26.  

 
 

Então, o seguimento de Jesus não deveria ser algo 

incompatível com o judaísmo. E sem uma adesão à teologia da 

substituição, torna-se totalmente viável o judaísmo  

 

                     
25 Cf. UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, United States Catholic 
catechism for adults, Washington: United States Conference of Catholic 
Bishops, 2006, p. 31: “The Catholic Church also acknowledges her special 
relationship to the Jewish people. The Second Vatican Council declared that 
‘this people remains most dear to God, for God does not repent of the gifts 
he makes nor the calls he issues’. When God called Abraham out of Ur, he 
promised to make of him a ‘great nation’. This began the history of God’s 
revealing his divine plan of salvation to a chosen people with whom he made 
enduring covenants. Thus the covenant that God made with the Jewish people 
through Moses remains eternally valid for them. At the same time, 
‘remembering, then, her common heritage with the Jews and moved not by any 
political consideration, by solely by the religious motivation of Christian 
charity, she (the Church) deplores all hatreds, persecutions, displays of 
antisemitism leveled at any time or from any source against the Jews”.  
A afirmação grifada acima foi o motivo das controvérsias. 
26 Há, porém, aqui uma linguagem contraditória: o documento afirma que a 
vocação de Israel é irrevogável e, ao mesmo tempo, diz que os judeus são 
chamados a fazer “parte do povo de Deus” (LG 16). Seria teologicamente 
correto se o Concílio tivesse afirmado que judeus são chamados a uma adesão 
ao messias Jesus, sem deixar sua cultura, como os gentios não deixaram a 
deles. 
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messiânico. A principal dificuldade, tanto para o judaísmo 

quanto para o cristianismo, aceitarem o judaísmo messiânico, 

gira em torno de uma ruptura no binômio Lei-graça. Do lado 

cristão, esse binômio é conseqüência de certas hermenêuticas, 

advindas do Supersessionismo, sobre Hb 10,1 e algumas 

Epístolas de Paulo. 

O seguidor de Jesus não pode desconsiderar que o messias 

judeu, Filho de Deus, assumiu a existência humana e levou-a às 

últimas conseqüências, a morte na cruz. O discípulo de Jesus 

também não pode renunciar à fé recebida das primeiras 

comunidades, segundo a qual, ao ascender aos céus como Homem 

ressuscitado, Jesus estabeleceu a nova aliança entre Deus e a 

humanidade inteira (Lc 22,20; 2Cor 2–3; Hb 8–9), como atesta a 

ação do Espírito Santo no interior dos corações dos crentes 

(Jr 31,31–34; At 2) e na condução da Igreja (At 10).  

Como a Torah foi dada a Israel em função de que esse povo 

se tornasse uma bênção para as nações (Gn 12,3; 22,18) e como 

tudo isto já estava previsto na Tanakh (Nm 29)27 e no judaísmo 

(Suk 55b), não deveria haver incompatibilidade entre ser judeu 

e seguidor de Jesus concomitantemente. 

O binômio Leei-graça não serve como fundamento teológico 

para impedir o judaísmo messiânico ou o judeu cristianismo, 

pois a fé de Israel também considera a graça anterior à Lei. 

Primeiro houve o chamado dos patriarcas e a libertação do 

Egito, depois veio o dom da Torah.  

Também estão de acordo, judeus e cristãos, que a semente 

da mulher (Gn 3,15) e a semente de Abrão (Gn 22,17-18) 

referem-se ao messias28. A Torah foi dada ao povo de Israel 

para que a fé no único Deus vivo e verdadeiro sobrevivesse ao 

longo da história até que a promessa sobre a semente fosse  

 

                     
27 Tanto no texto de Nm 29, quanto no texto do tratado Sukkah, na Festa dos 
Tabernáculos (Pentecostes) se oferecem 70 novilhos mais um. Setenta 
sacrifícios por todas as nações e mais um por Israel. 
28 Explicitado, especialmente, no Targum da Torah ao traduzir essas 
passagens. 
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cumprida. Fé e obra, graça e Lei, não são realidades 

antagônicas, mas complementares. Não há também antagonismo, 

mas sim uma distinção de fé teológica entre judeus e gentios, 

e uma distinção de fé cristológica entre os crentes em Jesus 

(judeus ou gentios) e os não-crentes29. 

A defesa de ruptura total tem sido ampliada também por 

certas posições do judaísmo e não somente pelos cristãos. 

Certas hermenêuticas judaicas afirmam que a Tanakh, em 

especial a Torah, é somente para os judeus étnicos e para os 

convertidos ao judaísmo e não se aplica aos gentios, inclusive 

cristãos, com a exceção das Sete Leis Noéticas30, que são para 

todos os povos. 

A igreja nascente dos Atos dos Apóstolos entendeu que 

certos trechos da Torah referem-se a aspectos culturais e 

devem ser observados apenas pelos judeus e não pelos gentios. 

São ordenanças constitutivas de Israel enquanto povo. Não 

devem ser cobradas de outros povos com culturas diferentes31. 

Os gentios estariam isentados dessas leis específicas para 

 

                     
29 Fé teológica: em relação à adoração a YHWH. Israel disse “sim” e os 
gentios disseram “não” ao chamado de Deus. A diferença na resposta 
favoreceu a constituição de culturas diferentes baseada em monoteísmo e 
politeísmo. 
Fé cristológica: em relação à aceitação do messias Jesus. Todos os que 
aderirem ao messias serão salvos, não sendo necessário mudar de cultura, 
mas corrigir os aspectos culturais que não estão de acordo com os 
ensinamentos do evangelho. 
30 1. Não adorar ídolos - Gn 9,6; 

2. Não blasfemar - Gn 9,1; 
3. Não assassinar - Gn 9,5; 
4. Não roubar - Gn 9,3; 
5. Não manter relações sexuais ilícitas - Gn 9,9; 
6. Não comer carne de animal com sangue - Gn 9,4; 
7. Promover a justiça no lugar onde habitava (Vidas honestas e retas) - 
Gn 9,9. 

31 A comunidade cristã resumiu as Leis Noéticas para quatro: Não adorar 
ídolos (não consumindo carnes oferecidas aos ídolos), não manter relações 
sexuais ilícitas (abster-se da impureza), não comer carne de animal com 
sangue (dividida em duas leis: abster-se das carnes sufocadas e do sangue). 
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Israel e obrigados apenas às Leis Noéticas (At 15,20; 21,25) 32. 

Mas a Torah é para todos os que adoram o Deus de Israel, 

judeus e cristãos. Para os judeus porque é lei eterna (Ex 

12,14-17; 31,16-17) e para os cristãos porque Jesus é a Torah 

pré-existente e o seu sentido completo (teleíosis) (cf. Rm 

10,4). O Concilio de Jerusalém relendo Am 9,11-12 (At 15,15-

19) entendeu que uma ruptura entre judeus e gentios não deve 

existir no Corpo do Messias, pois a Igreja é constituída pelos 

remanescentes de Israel e pelos remanescentes de Adão33. Esses 

dois remanescentes estão no interior da Tenda Reerguida de 

Davi. Jafé finalmente veio habitar nas tendas de Shem34. 

Contudo, o Novo Testamento registra que a inclusão dos 

gentios foi considerada como uma ofensa por alguns judeus do 

primeiro século EC (cf. Mc 7,26–27; At 21,27–28). Uma 

inscrição, em grego, no Templo construído por Herodes, 

advertia aos gentios que evitassem entrar no perímetro do 

Santuário, sob pena de morte35.  

Na opinião de alguns rabinos, o ensino da Torah era 

proibido a um gentio. Rabi Yohanan afirmava que se alguém 

assim o fizesse merecia a morte (San 59a; cf. Chag 13a). Resh 

Lakish era de opinião que se um gentio observasse o sábado 

sagrado merecia a morte, porque esse dia foi dado aos judeus 

                     
32 No judaísmo houve a distinção entre o ger ha-tsedeq ou ger ha-berit 
(prosélito da justiça ou da aliança) que cumpria todos os mandamentos da 
Torah e o ger ha-sha'ar (prosélito da porta) que cumpria apenas as Leis 
Noéticas (Ab. Zar 64b, cf. Dt 5, 14; 14,21). Esta distinção influenciou as 
primeiras comunidades cristãs, que aceitaram como membros plenos aqueles 
que no judaísmo eram considerados apenas semiprosélitos. 
33 Cf. a p. 50 deste trabalho, especialmente a nota 17. 
34 Cf. a p. 123 deste trabalho. 
35 MHQENA ALLOGNH EISPOREUESQAI  ENTOS  TOU  PERI  TO  IERON  TRUFAKTOU  KAI  PERIBOLOU  
OS  D’AN  LHFQH  EAUTWI  AITIOS  ESTAI  DIA  TO  EXAKOLOUQEIN  QANATON. Cf. Elias J. 
Bickerman, “Warning Inscription of Herod's Temple” JQR 37 (1947) 387-405. 
Tradução: “Nenhum estrangeiro entrará no pátio guardado do Santuário. 
Aquele que, porém, for aí encontrado, será responsável por provocar a 
própria morte”. Essa inscrição é aludida por Flávio Josefo em Ant Jud XV, 
417, 5. A Mishinah também a menciona em Kelim 1,8. Essa inscrição pode ser 
o muro da inimizade que separava judeus e gentios ao qual Ef 2,14 se 
refere. 
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em herança perpétua e quem se utiliza da herança de outro deve 

morrer (San 58b) 36.  

No outro extremo, pouco tempo depois, a maioria dos 

cristãos passou a ser de origem gentílica e assegurava que o 

Novo Testamento ensinava a exclusão dos judeus. O primeiro 

passo da ruptura foi a tentativa de judaizar o gentio, o 

segundo passou foi a gentilização do judeu. Isto exige um 

exame de consciência a ser feito por judeus e gentios.  

Da parte cristã, implica uma reconsideração da história de 

sua teologia que fundamentou perseguições e massacres. O 

cristianismo negou ao povo judeu seu papel no desígnio 

salvífico de Deus ao afirmar que a morte de Jesus marcou o fim 

da vocação judaica. E que agora a igreja é o novo povo de Deus 

em substituição do antigo povo deicida. Foi a teologia da 

substituição que propiciou o terreno fértil para a perseguição 

nazista aos judeus no século XX. Reconsiderar os pressupostos 

teológicos dessas atitudes é urgente, pois não haverá êxito em 

reconsiderar a história sem abdicar da teologia que 

fundamentou os fatos históricos, a teologia da substituição. 

Durante séculos judeus e cristãos têm-se rejeitado 

mutuamente, num processo que culminou em preconceitos e 

perseguições. Para o judeu, o século XX foi um tempo de morte 

e ressurreição. A Shoah (holocausto) foi um acontecimento que 

manifestou até que ponto pode chegar a crueldade. O holocausto 

representa um revés no anúncio cristão da Boa Nova de Jesus. A 

Shoah revelou a ação de um renovado paganismo dentro do 

cristianismo, e um fracasso de dois milênios de empenho  

 

                     
36 A nota 37 a San 58b, da edição de Soncino, afirma tratar-se de gentios 
cristãos que observavam o sábado: “Eisenstein, J. E., V. p. 623, suggests 
that this may have been directed against the Christian Jews, who 
disregarded the Mosaic law yet observed the Sabbath, and quotes Maimonides 
who advances the following reason: ‘The principle is, one is not permitted 
to make innovations in religion or to create new commandments. He has the 
privilege to become a true proselyte by accepting the whole law’ (Yad 
Melakim, X, 9). He also points out that ‘Deserves death’ expresses strong 
indignation, and is not to be taken literally; [cf. the recurring phrase. 
‘He who transgresses the words of the Sages deserves death’ Ber 6]”. 
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cristão para implantar a ação redentora de Jesus. Esta 

realidade exige uma análise que deve ir além da acusação e da 

autojustificação. 

O paganismo em suas formas anti-religiosas continua sendo 

uma realidade e uma presença entre aqueles que se dizem 

seguidores do Crucificado e Ressuscitado. O paganismo com 

verniz cristão desafia a missão e o testemunho cristão para o 

mundo.  

O judaísmo messiânico, apesar de alguns senões, é um ato 

profético de que é possível conduzir a história de maneira 

diferente e chama judeus e cristãos para encarar esse desafio 

em conjunto. Os judeus messiânicos participam das duas 

esferas: do judaísmo e do Corpo do Messias Jesus. Por isso a 

tarefa principal do judaísmo messiânico é a cura das feridas 

deixadas por séculos de ruptura. 

Desconsiderar o judaísmo messiânico é renunciar à postura 

teológica adequada a nosso tempo, ou seja, admitir que há uma 

nova conjuntura de diálogo entre cristãos e judeus, a qual 

ainda deve ser integrada e implementada por ambos os grupos. 

Faz parte dessa conjuntura, que aponta para o passado de 

ruptura e para um futuro de reconciliação, considerar o 

judaísmo messiânico como um desafio para nosso tempo. 

A volta a “Jesus o judeu” também é fundamental. Uma 

cuidadosa análise do século I AEC é essencial para 

reconsiderar a condição judaica de Jesus e das primeiras 

comunidades de seguidores. Para o judaísmo e para a Igreja, o 

primeiro século foi um processo de clarificação e de 

interpretação da palavra bíblica que influenciou os séculos 

seguintes. As hermenêuticas judaica e cristã, cada uma a seu 

modo, objetivam uma ressignificação do texto da tanakh às 

novas situações históricas após a destruição do templo. 

O primeiro século foi uma época de grande intensidade 

teológica, que se refletiu nessas diferentes hermenêuticas.  
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Tanto os sábios judeus quanto os seguidores de Jesus 

trataram de construir um templo interior no coração e na vida 

humana, uma fortaleza de Deus que perdurou durante milênios. 

Sua tarefa principal era transformar a relação Deus-Israel em 

uma realidade cotidiana para o indivíduo e para a comunidade, 

enfatizando a vida religiosa como um caminho no mundo. Ser 

religioso era ser sócio de Deus na redenção do universo.  

No judaísmo o caminho se expressa mediante a santificação 

da vida cotidiana. A teologia rabínica é uma Halakhah um 

caminho para os judeus em direção a Deus. Jesus pensou sua 

vocação como um caminho (Halakhah) para o mundo em direção ao 

Pai: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai 

senão por mim. Se me conheceis, conhecereis também a meu Pai; 

desde já o conheceis e o haveis visto” (Jo 14,6-7). Jesus é a 

Halakhah do cristianismo para o mundo em direção ao Pai. 

Seria demasiado difícil reconhecer que as missões do 

judaísmo e da igreja são ramos distintos da mesma oliveira que 

trabalham juntos em nosso tempo para fazer que Deus seja uma 

presença real neste momento de nossa história?  
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CONCLUSÃO 

 

A Modernidade lançou desafios que abalaram a fé 

cristológica. É dever da teologia considerar esse impacto e 

procurar reestruturar a reflexão teológica a partir de uma 

volta ao núcleo do cristianismo: Jesus e as primeiras 

comunidades de seus seguidores. Ao fazer isto, a busca pelo 

Jesus histórico atualmente chegou à terceira etapa, cujo 

objetivo é voltar-se para as tradições judaicas que estavam em 

voga no tempo de Jesus. Presumia-se que as diversas tradições 

messiânicas judaicas pudessem possibilitar uma melhor 

compreensão sobre como a fé pré e pós-pascal dos discípulos 

entenderam o messianismo de Jesus. 

Esta pesquisa insere-se nessa tarefa da terceira questão 

sobre o Jesus histórico. E teve como objetivo encontrar 

elementos que pudessem corrigir algumas pretensões atuais de 

se viver o cristianismo sem a devida convicção do significado 

de messias conforme o entendeu a fé pós-pascal dos primeiros 

seguidores de Jesus.  

Seguindo nessa linha, nossa pesquisa adentrou no ambiente 

do período intertestamentário, rico em produções literárias 

sobre diversas teorias messiânicas. Apesar da variedade dessas 

teorias, há um ponto em comum que é a doutrina sobre olam 

habba (mundo vindouro ou era messiânica). Isto significa que 

as diversas expectativas messiânicas surgiram posteriormente 

como desdobramento e ampliação dessa doutrina inicial. 
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Os principais elementos das expectativas messiânicas em 

comum com olam habba são: retorno da criação inteira à relação 

com Deus através da conversão do ser humano; a restauração da 

intimidade inicial entre Deus e o ser humano; a relação 

fraterna entre os seres humanos com base na justiça e no 

respeito a igual dignidade sem acepções de pessoas. Sem isso, 

considera-se impossível a redenção a ser realizada pelo 

messias. 

Analisando os diversos modelos de messias constatamos um 

substrato comum a todas as expectativas. Esse substrato 

constitui-se de antigas reminiscências sobre o Lugal 

mesopotâmico em sua tríplice função de mediador entre a 

divindade e o povo: (1) sacerdote, (2) líder político-militar 

e (3) porta-voz da divindade como sábio, juiz e oráculo. Esse 

substrato nos levou a perguntar se no núcleo da esperança 

messiânica judaica não teria lugar apenas um ungido com várias 

performances. 

A partir desse ponto, passamos a considerar o personagem 

tipológico Melquisedeque, bastante relevante não somente em 

Qumran, mas também no contexto geral do intertestamento. 

Melquisedeque não apenas detém a tríplice função do Lugal, mas 

tornou-se também um ponto de confluência dos principais 

elementos das expectativas messiânicas em 11QMelch, além 

disso, participava de dois movimentos, um ascendente e outro 

descendente. Uma tradição messiânica unificada não é algo 

extraordinário se considerarmos que as diversas doutrinas 

sobre o messias são um desdobramento da teologia sobre olam 

habba e da tríplice função do Lugal.  

A apocalíptica judaica transformou Melquisedeque em um 

anjo campeão das tropas celestes e humanas pertencentes ao 

exército do bem. Mas este personagem ainda continuou com as 

características mitológicas que lhe foram agregadas nas 

diversas narrativas: rei, sacerdote, guerreiro, sábio, justo, 

juiz e ser celeste; a serviço de YHWH e de seu reino. 
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Em 11QMelch, após a vitória definitiva das forças do bem 

contra as forças do mal, Melquisedeque realiza as tarefas 

messiânicas de retorno, de restauração e de efetivação da 

justiça, através do Yom Kippur, do Jubileu final e da 

instauração de olam habba. 

Esse typos messiânico foi muito útil para o autor de Hb, 

não somente por causa da confluência dos principais elementos 

das expectativas messiânicas nesse personagem, mas, também, 

por causa do movimento de ascendência e descendência. 

Jesus é “à semelhança (homoiótes) de Melquisedeque” (Hb 

7,15) porque foi introduzido no mundo como Filho humanado de 

Deus e, depois, entrou ao santuário celeste como Homem 

deificado e, dessa forma, realizou o duplo movimento de 

descendência e ascendência. 

Quando Hb afirma que “a Lei tem a sombra dos bens 

vindouros, não a expressão exata das realidades” (Hb 10,1) e 

que o Filho é a expressão do ser do Pai (Hb 1,3), significa 

que a Escritura, e tudo o mais que veio antes do messias, 

necessita ser completado (teleio/teleio/teleio/teleio/wwww). Como diria Paulo, “o fim 

(te/te/te/te/lojlojlojloj) da Lei é Cristo” (Rm 10,4). 

Nesse sentido, todas as expectativas messiânicas, mesmo a 

tradição unificada de 11QMelch, estão incompletas e não 

traduzem a experiência pós-pascal das primeiras comunidades 

dos seguidores de Jesus. Não somente porque permanecem como 

expectativas, mas porque seus elementos ganharam um novo 

sentido com esta experiência o mistério de Cristo. 

A adesão a qualquer uma das expectativas messiânicas 

judaicas, mesmo à tradição unificada de Melquisedeque, ainda 

não significa um seguimento de Jesus. Mesmo que se 

autodenomine de judaísmo messiânico, ainda não traduz a 

experiência vivenciada pelas primeiras comunidades dos 

seguidores na fé pós-pascal. Falta-lhe a novidade afirmada por 

Hb e que este trabalho quer reafirmar: O Filho imergiu nas 

realidades humanas mais sofridas e mais degradantes (Hb 4,15) 
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e ao entrar, como humano, no santuário celeste (Hb 9,25; 

10,19) levou consigo a humanidade, que foi elevada à mais alta 

dignidade, pois agora participa do âmbito anteriormente 

reservado somente a Deus. Assim, o ser humano foi introduzido 

definitivamente no repouso escatológico do Jardim. 

Negar isto nunca antes revelado e que o NT chama de Nova 

Aliança (Hb 12,24) é negar a Cristo. Viver essa experiência é 

“nascer de novo” pelo Espírito e não pela carne. 

Contudo, sem um retorno às raízes judaicas dessa 

experiência torna-se impossível vivenciá-la genuinamente. Sem 

suas raízes judaicas a fé cristã não passa de um mito, um 

amálgama de cristianismo sobre o paganismo que tantas vezes se 

sobrepôs ao evangelho. 

 

“Rogo-vos, meus irmãos, que suporteis a presente palavra 

de exortação” (Hb 13,22). 
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