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RESUMO 

   

Esta pesquisa estuda os elementos político-religiosos usados como instrumentos de 
dominação política e ideológica no período dos reis de Israel e Judá. A proposta é 
buscar entender os processos históricos, religiosos, ideológicos e as concepções 
políticas globais que constituem o pano de fundo histórico do livro dos Reis. Para 
tanto, considerando-se a vasta biblioteca de materiais epigráficos e iconográficos 
encontrados pela pesquisa arqueológica realizada no Antigo Oriente Próximo, 
pretende-se abordar a Bíblia Hebraica sob a luz da iconologia, comparando textos e 
artefatos, isto é, ilustrando os textos bíblicos com as iconografias correspondentes 
àquele tempo e lugar. A perspectiva desse estudo é entender como as imagens 
refletem as culturas que as produziram. A tese se desenvolve em quatro capítulos. O 
primeiro introduz um panorama histórico do contexto político-religioso que marcou o 
início da Era do Ferro, as guerras de conquista e os seus impactos na região da síria-
palestina. O segundo capítulo abordara a interinfluência que se estabeleceu entre o 
Egito, a Assíria, a Síria, a Fenícia, Israel, Judá. Assim como cuidara em discorrer 
sobre as ideologias políticas e práticas religiosas icônicas compartilhadas por Israel 
e Judá nesse contexto. O terceiro capítulo, por sua vez, cuidara em entender os 
principais agentes da reforma anti-icônica de Josias: o rei, os sacerdotes, os escribas 
da corte, mestres no domínio da leitura e da escrita e, sobretudo, o “achado” do Livro 
da Lei como documento que serviu de base para se efetuar a reforma. Por último, 
será analisado o programa que tentou implementar a reforma anti-icônica de Josias. 
Um esquema político-religioso, cuja finalidade era legitimar uma religião oficial e, 
então, banir todos os outros sistemas de culto “estrangeiros”: santuários, sacerdotes, 
representações divinas, na perspectiva de estabelecer um único culto dedicado 
exclusivamente a Yahweh. 

         

  

Palavras-chave: Bíblia, Iconologia, Religião, Política, Poder. 
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ABSTRACT 

  

This research studies the political-religious elements used as instruments of political 
and ideological domination during the period of the kings of Israel and Judah. The 
proposal is to understand the historical, religious, ideological and global political 
conceptions that constitute the historical background of the Book of Kings. In order to 
do so, considering the vast library of epigraphic and iconographic materials found in 
archaeological research in the Ancient Near East, the intent is to approach the Hebrew 
Bible in the light of iconology, comparing texts and artifacts, that is, illustrating the 
biblical texts with the iconographies corresponding to that time and place. The 
perspective of this study is to understand how the images reflect the cultures that 
produced them. The thesis is developed in four chapters. The first introduces a 
historical overview of the political-religious context that marked the beginning of the 
Iron Age, the wars of conquest and their impact on the Syrian-Palestinian region. The 
second chapter will address the inter-influence that has been established between 
Egypt, Assyria, Syria, Phoenicia, Israel, and Judah and, also, the political ideologies 
and iconic religious practices shared by Israel and Judah in this context. The third 
chapter will deal with understanding the main agents of Josiah's anti-iconic reform: the 
king, the priests, the court scribes, masters of the art of reading and writing, and above 
all, the "finding" of the Book of the Law as a document that served as a basis to make 
the religious reform. Finally, the program that attempted to implement Josiah's anti-
iconic reform will be analyzed, which was a political-religious scheme, whose purpose 
was to legitimize an official religion, and then to ban all other "foreign" worship systems: 
sanctuaries, priests, divine representations, intending to establish a single worship 
dedicated exclusively to Yahweh. 

   

Key-words: Bible, iconology, religion, politics, power 
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INTRODUÇÃO 

  Segundo Clifford Geertz, religião é um sistema que dispõe de símbolos (ícones, 

imagens) que são aplicados para se estabelecer nos seres humanos poderosas, 

penetrantes e duradouras motivações. Nesse sistema se formulam conceitos 

profundamente convincentes, que, por sua vez, produzem concepções que carregam 

tamanha aura de factualidade, onde as esperanças parecem singularmente realistas. 

No mundo antigo, religião e política eram naturalmente combinadas e usadas pelas 

autoridades nos seus programas de governo1. 

Hannah Arendt acentua que a política se baseia na pluralidade dos homens e 

mulheres, portanto, deve ser um dispositivo usado com o propósito de organizar e 

regular a convivência entre os diferentes, não de iguais.  Destaca ainda que a política 

surge não na pessoa, mas sim entre as pessoas2, por isso a espontaneidade dos 

diferentes homens e mulheres são pressupostos necessários para o surgimento de 

um espaço entre eles, onde só então se torna possível a verdadeira política, pois o 

sentido da política é a liberdade. Por isso não deve ser usada como um instrumento 

de poder centralizador uniformizante3. 

Para Renan Frighetto, a palavra “poder” fascina os historiadores. No aspecto 

filológico o termo está ligado diretamente com o termo grego arché e com o latino 

potestas, tendo sua tradução amplamente genérica, podendo ser aplicada nos 

âmbitos militar, político, jurídico, social, ideológico, econômico, cultural ou religioso4. 

Através da tríade religião, política e poder, o presente estudo pretende abordar o pano 

de fundo diante do qual o livro dos Reis5 começou a ser composto. A arqueologia do 

Antigo Oriente Próximo vem tornando possível situar o texto bíblico no seu ambiente 

histórico mais amplo. 

                                                
1 GEERTZ, Clifford,  A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2008. p. 67. 
2 Aristóteles considera o homem como um Zoon politikon: como se no homem houvesse algo político 
que pertencesse à sua essência – A política surge no entre-os-homens; portanto totalmente fora dos 
homens. Por conseguinte, não existe nenhuma substância política original. A política surge no intra-
espaço e se estabelece como relação. Hobbes compreendeu isso. ARENDT, 2002, p. 13. 
3 ARENDT, Hanna. O que é política. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. p. 8. 
4 FRIGHETTO, Renan. “Algumas considerações sobre o poder na Antiguidade Clássica e na 

Antiguidade Tardia”. In: Stylos 13, Buenos Aires, 2004. p. 38. 
5 O livro dos Reis integra-se ao conjunto conhecido como Bíblia Hebraica (cânone judaico), que recebe 
em hebraico o nome de Tanach, uma acrossemia das palavras Torá (Pentateuco), Neviim (Profetas), 
Ketuvim (Escritos ou Hagiógrafos). O livro dos Reis situa-se no 2º grupo conhecido como Neviim 
(Profetas) – I Reis e II Reis constituem-se um só livro na Bíblia Hebraica. FERREIRA, Claudia Andrea 
Prata. O pacto da memória: interpretação e identidade nas fontes bíblica e talmúdica. 2002. 274 

f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Letras, Ufrj, Rio de Janeiro, 2002. 
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O estabelecimento da realeza e a consolidação do Estado produziram 

importantes transformações estruturais nas sociedades primitivas, tais como a 

centralização do poder militar, econômico e, sobretudo, o político-religioso. Tais 

elementos vinculados à realeza introduziram profundas alterações e tendências, que 

afetaram as relações entre os vários grupos daquela sociedade.  

 

A definição do Estado é notoriamente difícil, mas em geral se aceita que ele 
representa um governo centralizado que tem o poder de impor leis, taxas e 
recrutamento para trabalho das muitas e diferentes comunidades dentro de 
definida unidade territorial. A burocracia régia, com seus especialistas políticos 
e religiosos, era responsável por manter e reforçar as relações entre o centro, 

uma elite régia governamental, e as periferias da sociedade.6  

 

Essa pesquisa objetiva estudar os elementos político-religiosos que foram 

usados como instrumentos de dominação ideológica no período dos reis de Israel e 

Judá, que compreende o tempo que vai desde a divisão do reino unificado7, 

conjuntura marcada pela emancipação de Israel do controle político-religioso de Judá: 

“Assim se rebelaram os israelitas contra a Casa de Davi, até ao dia de hoje” (1 Rs 

12,19), até a reforma religiosa anti-icônica de Josias, cuja intenção era estabelecer o 

controle político-religioso da população a partir do templo de Jerusalém, onde se 

tentou eliminar o culto às outras divindades para estabelecer a adoração a um só 

Deus num único santuário autorizado.  

O contexto vital no qual serão abordados esses eventos é a região da síria-

palestina e a sua relação com as superpotências que a dominaram e a influenciaram, 

especificamente o Egito e a Assíria, sem ignorar a interinfluência entre os reinos 

menores como a Síria, Fenícia, Israel e Judá. Percebe-se nesse contexto uma relação 

em cadeia onde os dominadores exerciam o controle político-religioso sobre os reinos 

menores, que, por sua vez, também dominavam e exploravam a população local, 

estabelecendo assim uma rede de inter-relações para a manutenção do poder. 

                                                
6 CLEMENTS, Ronald E. O mundo do antigo Israel: perspectivas sociológicas, antropológicas e 

políticas. São Paulo: Paulus, 1995. p. 120. 
7 Para Donner: “o termo corrente ‘divisão do reino’ não se trata de fato da divisão de um reino unificado, 

mas sim da não-renovação da união pessoal entre Judá e Israel que existira sob Davi e Salomão. O 
texto bíblico fala de uma separação injuriosa de Judá por parte de Israel (1 Rs 12, 19). Entretanto, 
sempre houve a esperança de reunificação alimentada pelo reino do Sul. Com a destruição de Israel 
em 722 e a migração em massa dos seus habitantes para Jerusalém, essa reconstituição tornou-se 
possível.” DONNER, Herbert. História de Israel e dos Povos Vizinhos. v. 2, São Leopoldo: Sinodal, 
2004. p. 498. 
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As alterações políticas e tecnológicas originadas a partir da idade do Bronze 

resultaram em toda uma junção de mudanças sociais, ideológicas, econômicas, 

militares, políticas, religiosas, entrelaçadas de uma só vez no âmbito da cidade-

Estado, influenciando-a com as peculiaridades daquele contexto: arquitetura 

monumental, escrita, permanente hierarquia de classes, exércitos e guerras de larga 

escala8.  

 
Por volta de 3000 a.C. essas mudanças fizeram surgir o que os eruditos 
chamam de Idade do Bronze, que se estende até pouco tempo após 1200 a.C. 
O comércio e as relações diplomáticas começaram a emergir entre lugares 
distantes, formando redes e impérios bastante estáveis, mas que também 
acabaram provocando batalhas e guerras. Os primeiros exércitos foram 
reunidos, levados a guerrear sob o comando de reis constituídos de seu direito 

divino9. 

 

Cabe aqui um esclarecimento de Zabatiero a respeito da relação política-

religião-economia na antiguidade para não se atribuir a uma época da história o que 

pertence a outra época, evitando assim um anacronismo exegético.   

 

[...] as sociedades antigas eram diferentes da nossa. Uma das principais 
diferenças precisa ser aqui ressaltada: nos tempos bíblicos, a realidade não 
era entendida da mesma forma compartimentada que nós fazemos. Não se 
faziam distinções classificatórias entre política e religião, economia e religião, 
sociedade e cultura, racional e mítico etc. Isto exige que nos esforcemos para 
não reduzir os sentidos do texto a uma ou outra dessas dimensões da vida, e 

para não julgarmos o texto à luz de nossas concepções de racionalidade.10 

 

Portanto, as ideologias política e religiosa estiveram inseparavelmente 

entrelaçadas desde o início afetando profundamente a vida de Israel e Judá. É 

justamente essa combinação de política, religião e poder que inspirou a elaboração 

desse trabalho de pesquisa, assim como o entendimento do texto bíblico como um 

projeto político-religioso11 que foi aplicado nas reformas de Ezequias e Josias, cujo 

propósito foi a centralização religiosa, política, econômica de Jerusalém numa 

conjuntura marcada pela política expansionista dos grandes impérios da antiguidade.  

                                                
8 CLINE, Eric H.; GRAHAM, Mark W. Impérios antigos: da Mesopotâmia à origem do Islã. São Paulo: 

Madras, 2012. p. 31. 
9 CLINE, Eric H.; GRAHAM, M. W, 2012, p. 34. 
10 ZABATIERO, Júlio. Manual de Exegese.  São Paulo: Hagnos, 2007. p. 104. 
11 SOUZA, Mario Mello.  Bíblia, história e política:  a Bíblia como projeto político-religioso /  

dissertação  de  Mestrado;  orientador  Dr.  Nelson Kilpp –  São Leopoldo: EST/PPG. 2010. 
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As campanhas militares assírias produziram um fluxo migratório que acelerou o 

desenvolvimento demográfico e urbano de Jerusalém. Diante de tal conjuntura, o 

modus operandi das elites políticas e religiosas foi a elaboração de leis centralistas e 

restritivas que possibilitassem a unificação de Israel sob um só governo, cultuando 

um só Deus em um único templo em Jerusalém. No final do VII século foi descoberto 

o livro da Lei, um Código de Leis composto pelo núcleo central do Deuteronômio, 

usado como programa para as reformas religiosas litúrgicas, com a finalidade de 

eliminar a diversidade religiosa dessa população crescente.  

A proposta é buscar entender os processos históricos, religiosos e ideológicos12 

e as concepções políticas globais por trás dessas reformas religiosas, que proibiram 

o culto popular da casa e os ritos alternativos em santuários menores, tirando-lhes a 

autonomia religiosa. Pretende-se, nessa pesquisa, estudar as razões dessas reformas 

tão radicais, que o redator do texto celebra com grande entusiasmo, elevando 

Ezequias e Josias sem nenhuma restrição em suas ações político-religiosas. 

As descobertas arqueológicas revelam que aquele período foi marcado por 

grande desenvolvimento arquitetônico, administrativo e literário, através das escolas 

de escribas e sacerdotes, que possibilitou a reelaboração e registro das antigas 

tradições orais em escritos que eram arquivados nos palácios e templos. Esses 

documentos tornaram-se os primeiros textos a dar origem à Bíblia.  

Portanto, levando em consideração o pano de fundo histórico do livro dos Reis 

e comparando-o com as evidências epigráficas e iconográficas produzidas nesse 

período denominado Idade do Ferro B3 – 720-586 a.C13, será feita uma pesquisa com 

base nesses dados arqueológicos, a fim de identificar as intenções político-religiosas 

dessas elites que se valeram de textos sagrados como instrumentos de intervenção 

social, independentemente de se identificar o gênero literário desses textos que foram 

estrategicamente usados para produzir mudanças conceituais e comportamentais. 

                                                
12 Segundo Marilena Chauí: A ideologia é um dos meios empregados pelos dominadores para exercer 

o controle fazendo com que esta não seja notada como tal pelos dominados. Tal sutileza faz dela uma 
força quase indestrutível. Em outras palavras, a ideologia existe para convencer as pessoas que suas 
vidas permanecem como estão em razão da ação de certas entidades político-religiosas, que 
reivindicam a legitimidade para exercerem o poder sobre elas. Seu papel é fazer com que as ideias dos 
dominantes pareçam verdadeiras e, sobretudo que os homens acreditem que tais ideias correspondem 
fielmente a realidade. CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia, São Paulo: Brasiliense. 1983. p. 34.  
13 Essa divisão da idade de ferro favorece a delimitação temporal dessa pesquisa que trata 

especificamente do período de 100 anos entre a reforma religiosa do rei Ezequias (720 a.C.) e Josias 
(620 a.C). Embora não se ignore o contexto histórico anterior e posterior a esse período. Esse esquema 
obedece a convenção sugerida pelo iminente arqueólogo israelita Amihai Mazar em seu livro: MAZAR, 
Amihai. Arqueologia na terra da Bíblia - 10.000 - 586 a.C. Paulinas, São Paulo, 2003. p. 290-291. 
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Entende-se que essas elites intelectuais de Jerusalém poderiam ter usado a coerção 

militar para controlar a população de modo imediato. Entretanto, usou-se a 

intervenção textual aliada às cerimônias públicas, que a longo prazo tornaram-se 

meios mais eficazes do que a violência física para introjeção de ideologias e 

mudanças comportamentais. Nesse período fértil se deu também a fase produtiva dos 

textos bíblicos, assim como a construção literária da Bíblia Hebraica, uma coleção de 

livros que se tornou a base do Novo Testamento e o fundamento de toda a teologia 

cristã da atualidade. 

Atualmente os estudos bíblicos contam com uma variedade de métodos 

exegéticos para identificar as fases formativas do texto sagrado. O método de 

abordagem histórico-crítico do Antigo Testamento possui uma gama de ferramentas 

de análise do texto, detectando suas camadas redacionais, variantes textuais, história 

editorial, gênero, recursos literários, alusões intertextuais etc. Os métodos histórico-

críticos são importantes ferramentas exegéticas. Entretanto, seu processo científico 

de análise do texto bíblico o fragmentou numa quantidade interminável de fontes, que, 

em alguns casos, torna-se num labirinto de questões não resolvidas. Burke afirma que 

as fontes históricas não estão isentas de serem “contaminadas” pela cadeia de 

intermediários que participaram do seu processo de composição.  

Tradicionalmente, os historiadores têm se referido aos seus documentos como 
“fontes”, como se eles estivessem enchendo baldes no riacho da verdade, suas 
histórias tornando-se cada vez mais puras, à medida que se aproximam das 
origens. A metáfora é vívida, mas também ilusória no sentido em que implica a 
possibilidade de um relato do passado que não seja contaminado por 
intermediários. É certamente impossível estudar o passado sem a assistência 
de toda uma cadeia de intermediários, incluindo não apenas os primeiros 
historiadores, mas, também os arquivistas que organizaram os documentos, os 
escribas que os escreveram e as testemunhas cujas palavras foram 

registradas.14 

 

Mas ao se aliarem as fontes literárias com as fontes iconográficas, é possível 

preencher algumas lacunas históricas. Segundo Izaak J. de Hulster15, pode-se 

analisar a Bíblia Hebraica numa perspectiva em que aspectos da sua língua e 

literatura sejam examinados à luz da vasta biblioteca de materiais iconográficos que 

foram recuperados no Antigo Oriente Próximo. Por isso esta tese interpreta as 

relações de poder político-religioso na Bíblia Hebraica através do método iconológico. 

                                                
14 BURKE, Peter. Testemunha ocular: história e imagem. São Paulo: EDUSC, 2004. p. 16. 
15HULSTER, Izaak. J. Iconographic Exegesis of the Hebrew Bible/Old Testament. An Introduction 
to Its Method and Praticle. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2015. p.19. 
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Tal método não só ilustra os textos bíblicos, mas também os compara com inúmeras 

imagens que ajudam a reconstruir os aspectos social, político, econômico e religioso 

a partir da cultura material daquele tempo, que na maioria dos casos estão implícitos 

na Bíblia Hebraica.  

Um dos objetivos deste estudo é a valorização das imagens como fontes de 

pesquisa, posto que as iconografias refletem as culturas que as produziram. Por isso, 

vários(as) estudiosos(as) bíblicos estão usando a antiga iconografia do Antigo Oriente 

Próximo na exegese dos textos bíblicos. Ao longo de 200 anos de escavações 

arqueológicas, descobriu-se uma abundância de imagens por toda a região da 

Mesopotâmia, Turquia e síria-palestina.  

Por muito tempo deu-se demasiada importância às inscrições, ignorando na 

maioria das vezes os objetos iconográficos, seus detalhes e formas artísticas, mas 

atualmente, estes dados iconográficos estão sendo considerados e aplicados na 

exegese do Antigo Testamento, posto que são um componente constitutivo do sistema 

de símbolos presentes em qualquer cultura16. Elas não foram criadas apenas como 

objetos de decoração, mas possuíam poderosas linguagens capazes de transmitir 

informações entre emissores e receptores. Outro fator importante é que no mundo 

antigo as taxas de alfabetização eram extremamente baixas, o que fazia das imagens 

um meio de comunicação poderoso, constituindo-se numa fonte indispensável para o 

estudo da religião do Antigo oriente Próximo. A representação iconográfica é uma das 

rotas mais promissoras para se entender alguns sistemas de crenças. A iconologia 

possibilita entender esses sistemas de crença e símbolos culturais do mundo antigo, 

possibilitando ver através dos olhos do Antigo Oriente Próximo17. Isso não significa 

que as imagens não devam ser interpretadas ou que o seu significado não seja 

ambíguo.  

a crítica dos testemunhos não escritos não difere, na sua essência, da crítica 
histórica tradicional. É óbvio que as fontes iconográficas devem ser 
confrontadas com o resto da documentação de todos os tipos a que se puder 

ter acesso. Mas esta também é uma regra geral aplicável a quaisquer fontes.18 

 

                                                
16 HULSTER, 2015, p. 19. 
17 KEEL apud CORNELIUS, I. The many faces of the goddess : the iconography of the Syro-

Palestinian goddesses Anat, Astarte, Qedeshet, and Asherah c. 1500-1000 BCE. Fribourg: 
Academik Press/ Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008. p. 19.  
18 CARDOSO, Ciro Flamarion. "Iconografia e História". Revista Resgate, Campinas: Papirus, n.1, p.9-

17. 
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Milhares de fontes estão disponíveis no estudo da religião visível.19 O corredor 

sírio-palestino fornece fontes iluminadoras, verdadeiras expressões físicas tangíveis 

de crenças compartilhadas. Moedas, selos, pequenas estatuetas ou outros tipos de 

"miniaturas" poderiam ter sido o equivalente antigo dos nossos meios de comunicação 

modernos, e, devido ao grande volume de sua produção e fácil portabilidade, estes 

tipos de imagens eram capazes de disseminar ideias por vastos territórios e pelos 

diversos segmentos da sociedade. A iconologia do Antigo Oriente Próximo 

proporciona uma janela para o mundo cultural, social, religioso e político que está por 

trás da Bíblia hebraica. Izaak J. de Hulster diz que esse método de leitura baseado na 

relação entre imagens e textos bíblicos tem dominado os estudos recentes. O fato é 

que atualmente os estudiosos(as) bíblicos estão cada vez mais se interessando pelas 

fontes iconográficas do Antigo Oriente Próximo, ou seja, material não textual. Em 

certos casos esses artefatos são até mais importantes que os antigos documentos 

textuais do Oriente Médio para a compreensão do contexto histórico da Bíblia 

Hebraica. A abordagem icnológica se constitui num método simples de interpretação, 

que interpreta a Bíblia hebraica considerando a vasta coleção iconográfica do Antigo 

Oriente Próximo, pois não desconsidera que a Bíblia Hebraica foi elaborada dentro de 

um mundo repleto de imagens20. Assim, palavras e imagens juntas fornecem os 

contextos mais amplos das culturas que os produziram, pois são formas e maneiras 

de criar e transmitir significados. Portanto, a "interface" dos textos com o material 

visual é extremamente importante para a exegese do Antigo Testamento21. Nesse 

caso, o trabalho do exegeta baseia-se nos registros primários disponíveis sob a forma 

de obras  de  arte22. 

É fecundo o método iconológico, pois há atualmente uma coleção mais 

numerável e durável de artefatos visuais comparados aos textos antigos geralmente 

em decomposição. A iconologia é claramente um método de interpretação histórica; 

talvez seja melhor entendido em larga escala como um subconjunto dentro do método 

histórico-crítico, pois é preciso reconhecer que por trás dos textos bíblicos estão as 

                                                
19 Vídeo sobre arte e magia no mundo antigo: < https://youtu.be/7fqr-FGdPqY >   
20 Enquanto o termo iconografia cognitiva está associado aos processos gerais de percepção visual-
mental através das imagens, a exegese iconográfica trata especificamente do processo de 
interpretação de imagens no seu ambiente histórico-cultural, no caso dessa pesquisa, o Antigo Oriente 
Próximo. HULSTER, 2015, p. 20. 
21 CORNELIUS, 2008, p. 17. 
22 PANOFSKY, Erwin. Significado nas artes visuais. São Paulo, Perspectiva, 2002. p. 30. 

https://youtu.be/7fqr-FGdPqY
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imagens que o inspiraram, como, por exemplo, o homem moldado a partir da terra, 

que em hebraico é adamah; de onde vem o nome Adam. No método iconológico deve-

se ter uma cuidadosa reflexão sobre a natureza da relação imagem-texto. 

Pensamentos podem ser manifestados em palavras, textos ou através de imagens 

artísticas. Imagens proporcionam "uma maneira de compartilhar o mapa mental de 

uma cultura", incluindo os processos cognitivos que informam a produção de 

linguagem figurada.23 Para citar um exemplo, numerosos estudos têm mostrado como 

a iconografia do Antigo Oriente Próximo pode ajudar a "visualizar" os domínios, a 

origem e o conhecimento de fundo que deram origem a metáforas bíblicas. A 

iconografia pode ser usada para fornecer uma janela para o mundo (ou a mente) por 

trás de uma metáfora.  

Este trabalho é realizado tipicamente apelando para as artes sírio-palestinas, 

egípcia e mesopotâmica, que antecederam ou foram contemporâneas dos textos 

correspondentes na Bíblia Hebraica. Seja qual for o caso, a iconologia muitas vezes 

procura estabelecer mecanismos plausíveis de contato entre certas imagens e textos. 

Atualmente no Brasil houve relativamente poucos estudos que aplicaram a 

metodologia de abordagem iconológica de modo consciente no tratamento da 

iconografia antiga e sua relação com o texto bíblico. A metodologia supracitada 

encontra-se basicamente na análise de fontes bibliográficas selecionadas, visando 

assim um método comparativo e crítico dos dados para comprovação das hipóteses 

propostas. Entre as leituras selecionadas destacamos cinco livros principais. 

O primeiro livro tem como título Iconografic Exegesis of the Hebrew Bible/Old 

Testament. Foi escrito por Izaak J. de Hulster, que escreveu também Image, Text, 

Exegesis: Iconographic Interpretation and the Hebrew Bible e Illuminating 

Images: An Iconographic Method of Old Testament Exegesis with Three Case 

Studies from Third Isaiah. Hulster trabalha como pesquisador de pós-doutorado na 

Universidade de Göttingen (Alemanha). Suas pesquisas concentram-se no método de 

exegese iconográfica da Bíblia. Com o livro Iconografic Exegesis of the Hebrew 

Bible/Old Testament, se pretende apresentar a exegese iconográfica, isto é, a 

utilização de materiais visuais em análise textual da Bíblia Hebraica. A aplicação de 

dados iconográficos ao estudo da Bíblia não é nova. Keel foi um dos primeiros a 

dedicar atenção especializada às fontes visuais, para descrever a história da antiga 

                                                
23 HULSTER, 2015, p. 20. 
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religião sírio-palestina. Suas obras principias são: KEEL, Othmar. Die Welt der 

altorientalischen Bildsymbolik und das Alte Testament. Am Beispiel der 

Psalmen. Zürich, Einsiedeln, Köln, Neukirchen 1972 que antecedeu o livro: KEEL, 

Othmar; UEHLINGER, Christoph. Göttinnen, Götter, und Gottessymbole: Neue 

Erkenntnisse zur Religionsgeschichte Kanaans und Israels aufgrund bislang 

unerschlossener ikonographischer Quellen. Freiburg: Academic Press, 2010. Este 

método foi iniciado na Universidade de Freiburg (Suíça), no início dos anos 1970. E 

representou a primeira tentativa sistemática de comparar o "mundo conceitual" do 

Antigo Testamento com a antiga arte do Oriente Próximo, refletindo as mesmas ou 

similares noções. Atualmente há um crescente interesse entre os estudiosos(as)  

bíblicos para explorar a relação entre o visual e o verbal, o ícone e o logos, quando se 

trata de compreender o contexto histórico e cultural da Bíblia Hebraica e o sentido de 

seus textos. 

A contribuição da Escola de Freiburg (Suíça) é bem conhecida e o seu propósito 

não é mostrar que as fontes visuais têm maior Importância do que os textos ou que a 

Bíblia hebraica tem valor limitado, mas sim que textos e fontes visuais não escritas 

são necessários para chegar a uma visão mais equilibrada da antiga religião síria-

palestina /hebraica. As fontes iconográficas junto com o material epigráfico "orientam" 

sua interpretação, mas o material de arte não precisa ser considerado secundário aos 

textos24.  

Além disso, a imagem possui um registro abrangente, baseado em um dos 
sentidos que caracterizam a condição humana. A escrita surgiu a partir de um 
domínio especializado. [...] A leitura também foi, durante muitos séculos, um 
domínio restrito socialmente. Ainda em nossos dias, a leitura e a escrita, ainda 
que muito difundidas, não abarcam do mesmo modo todos os grupos da 

sociedade contemporânea.25 

 

Para facilitar a utilização da abordagem iconológica nesse trabalho de pesquisa, 

as figuras serão dispostas tomando por base o trabalho editado por Gernot Wilhelm 

em sua obra: Organization, Representation, and Symbols of Power in the Ancient 

Near East, Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 2012. 

O método iconológico contará também com acervos que possibilitarão a sua 

operacionalidade, fotos, desenhos catalogados e descritos nas extraordinárias 

                                                
24 CORNELIUS, 2008, p. 13-14. 
25 KNAUSS, Paulo. O desafio de fazer história com imagens: arte e cultura visual. Artcultura. Revista 

do Instituto de História da UFU. Uberlândia, vol. 8, n° 12, jan-jun. 2006. p. 97-115. 
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coleções das seguintes obras: AVIGAD, Nahman. Corpus of West Semitic Stamp 

Seals. Revised and completed by Benjamin Sass. Jerusalem: Israel Academy of 

Sciences and Humanities/Israel Exploration Society/Institute of Archaeology, Hebrew 

University of Jerusalem, 1997; KEEL, Othmar. Corpus der Stempelsiegel-Amulette 

aus Palästina/Israel: Von den Anfängen bis zur Perserzeit: Katalog Band II: Von 

Bahan bis Tel Eton. Fraiburg / Göttingen: Academic Press /Vandenhoeck Ruprecht. 

2010; KEEL, Othmar. Corpus der Stempelsiegel-Amulette aus Palästina/Israel: 

Von den Anfängen bis zur Perserzeit: Katalog Band III: von Tell el-Farʿa Nord bis 

Tell el-Fir. Fribourg/Göttingen: Academic Press/Vandenhoeck Ruprecht. 2010;  KEEL, 

Othmar. Corpus der Stempelsiegel-Amulette aus Palästina/Israel: Von den 

Anfängen bis zur Perserzeit: Katalog Band IV: von Tel Gammabis Chirbet 

Husche. OBO. 33. Fribourg/Göttingen: Academic Press/Vandenhoeck & Ruprecht. 

2013; DEUTSCH, Robert. Biblical Period Hebrew Bullae, The Josef Chaim 

Kaufmann Collection. Tel Aviv: Archaeological Center Publication, 2003; DEUTSCH, 

Robert (ed.). Studies in Epigraphy, Iconography, History and Archaeology in 

Honor of Shlomo Moussaieff. Tel Aviv-Jaffa: Archaeological Center Publication, 

2003. DEUTSCH, Robert. Biblical Period Epigraphy, The Josef Chaim Kaufmann 

Collection; Seals, Bullae, Handles, vol.2; Tel Aviv: Archaeological Center 

Publication, 2011; DEUTSCH, Robert; LEMAIRE, André. Biblical Period Personal 

Seals in the Shlomo Moussaieff Collection. Tel Aviv: Archaeological Center 

Publication, 2000; DEUTSCH, Robert; LEMAIRE André. The Adoniram Collection of 

West Semitic Inscriptions. Geneva and Tel Aviv: Archaeological Center Publications. 

2003; DEUTSCH, Robert; HELTZER, Michael. Windows to the Past. Tel Aviv-Jaffa: 

Archaeological Center Publications, 1997; DEUTSCH, Robert; HELTZER, Michael. 

New Epigraphic Evidence from the Biblical Period. Tel Aviv-Jaffa: Israel: 

Archaeological Center Publications, 1995.  

No que diz respeito à metodologia dessa pesquisa, os selos se destacam sobre 

os demais artefatos por serem objetos pessoais que carregam na maioria das vezes 

iconografias associadas ao nome do seu portador. Mazar destaca a importância 

dessas fontes iconográficas.  

  
Provavelmente, oficinas locais de cortadores de selos operavam na Samaria e 
em Jerusalém. Os selos hebreus gravados, datados dos séculos oito e sete 
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a.C., são a fonte mais importante do nosso conhecimento da arte e da 

iconografia em Israel e Judá.26  

 

Além de serem obras de arte, os selos possibilitam chegar muito próximo da 

pessoa histórica que os possuiu. Tais objetos também são carregados de intenções 

político-religiosas. Os selos27 funcionavam como verdadeiros carimbos contendo 

“rubricas” (assinaturas abreviadas) que personalizavam, padronizavam e 

autenticavam correspondências, assim como marcavam as alças dos potes que 

armazenavam produtos agrícolas para identificar o seu possuidor. Portanto, esses 

selos eram restritos a uma pequena elite composta de reis, príncipes, sacerdotes, 

escribas, administradores da corte ou nobres da Idade do Ferro. Iconografias de 

divindades egípcias decoraram os selos de Ezequias, rei de Judá, seus filhos e 

oficiais da corte. (Fig. 1a-b)  

 

 

                                                
26 MAZAR, 2003, p. 481.  
27 Figura 1 – (a-b) Iconografias egípcias nos selos judaítas. Os selos idênticos apresentam a figura do 

besouro alado e a seguinte inscrição: Ezequias filho de Acaz, rei de Judá; Fonte: DEUTSCH, Robert. 
Biblical Period Hebrew Bullae, The Josef Chaim Kaufmann Collection. Tel Aviv: Archaeological 
Center Publication, 2003. p.17. (c) Selo oficial de Sheshonq. Fonte: PETRIE, Flinders. Scarabs and 
cylinders with names, illustrated by the Egyptian Collection in University College, London: British 
school of archaeology in Egypt 29, 1917. CATALOGUE OF SCARABS XLIX. FIG. 12. 

Figura 1 – Iconografias de divindades egípcias nos selos Judaítas 
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Os selos eram geralmente anéis que tinham uma pedra rotativa na forma de um 

besouro. Um exemplo desses anéis de selagem encontra-se na figura abaixo, trata-

se de um objeto de bronze com uma pedra móvel contendo numa das faces o nome 

do seu possuidor (pertence a Ahiab) e filiação, e na outra a imagem da serpente 

Uraeus (ver p. 143-146). O selo é datado do século VII a.C.28 

  

 

 

Segundo a Bíblia, um selo29 era um objeto que conferia garantias, além de servir 

para identificar o seu dono, como no caso de Tamar e Judá. (Gn 38,25)30. Acabe selou 

cartas com seu sinete (1 Rs 21, 8). O rei persa também usava o seu anel para selar 

os documentos. (Et 8,8;10). 

                                                
28 Vídeo sobre a função dos selos no Antigo Oriente Próximo: < https://youtu.be/7Wif4wQCDIg > 
29 Figura 2 – Selo de bronze proveniente de Judá, VII século a.C. Contém a seguinte inscrição: pertence 

a Ahiab filho de Shamnm ou Shamanaem. Fonte: DEUTSCH, Robert.; LEMAIRE, Andre. Biblical 
Period Personal Seals in the Shlomo Moussaieff Collection. Tel Aviv: Archaeological Center 
Publication, 2000, p. 35. 
30 As citações bíblicas desse trabalho de pesquisa serão baseadas na versão da Bíblia João Ferreira 

de Almeida Corrigida e Revisada, Fiel editada pela Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. 

Figura 2 – Anel com selo estilo escaravelho contendo iconografia egípcia 

https://youtu.be/7Wif4wQCDIg
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De longe, a forma mais comum do amuleto de selo na Palestina/Israel é o 

escaravelho.31 Milhares de escaravelhos conhecidos em contextos estratigráficos 

diversos, em particular, os do primeiro milênio a.C., irão fornecer uma base sólida 

para a aplicação do método de abordagem iconológica.  

 

 

Segundo Keel32 as razões mais importantes que fizeram do besouro um 

amuleto33 são provavelmente a sua aparência "metálica", que poderia tê-lo feito 

                                                
31 KEEL, Othmar. Corpus der Stempelsiegel-Amulette aus Palästina/Israel: Von den Anfängen bis 

zur Perserzeit: Einleitung. Freiburg, Switzerland / Göttingen, Germany: Universitätsverlag / 
Vandenhoeck Ruprecht. 1995. p. 19. 
32 KEEL, 1995, p. 21. 
33 Objeto para afastar alguma infelicidade. Do latim  “amuletum” = meio de defesa. SCHWIKART, Georg. 

Dicionário ilustrado das religiões.  Aparecida, SP: Editora Santuário, 2001. p. 11; um amuleto é "um 
objeto que protege uma pessoa. "de problemas". Esta é provavelmente uma definição perfeitamente 
válida, mas os intelectuais modernos prefeririam redefinir o termo como um objeto, no qual se acredita 

Figura 3 – Escaravelho como símbolo das forças que movimentam o sol 
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parecer uma joia natural. Os machos cortavam pedaços de esterco em forma de bolas 

perfeitamente redondas e depois as empurravam com as pernas traseiras para o local 

onde eram enterradas; uma vez que as bolas fossem consumidas, o besouro 

reaparecia na superfície da terra.  

Esse estilo de vida deve ter impressionado os antigos egípcios. O curso dessas 

bolas e seu desaparecimento na terra foi entendido pelos egípcios como uma 

metáfora para o curso do sol e seu desaparecimento diário no oeste. A viagem do sol 

era no antigo Egito "o símbolo mais poderoso da regeneração". Então associaram a 

esfera solar com a bola de esterco, e o besouro se tornou o símbolo das forças 

constantes que movimentavam o sol.34 O besouro que surge da terra foi associado 

com a nova emergência do sol da manhã.35 Esses amuletos, imagens e feitiços 

constituíam ingredientes primários da prática cerimonial egípcia durante sua 

existência. Lembrando que não havia, naquela época pré-moderna, a 

compartimentalização de "magia" e "religião; elas não estavam em oposição, mas 

complementavam-se36.  

Golani37 chama essa influência de inspiração egípcia. Isso sugere uma influência 

cultural egípcia indireta na região síria-palestina da Idade do Ferro II. Todos os itens 

"egípcios" ou "inspirados em egípcios" foram assimilados já durante o final do Bronze 

e Idade do Ferro I, ou foram introduzidos pelos fenícios responsáveis pela sua difusão 

em todo o Mediterrâneo durante a Idade do Ferro II.  

Para Ornan38 o papel dos emblemas divinos ligados ao corpo do rei ilumina sua 

função, como os amuletos de proteção, e lança luz sobre a natureza apotropaica39 

básica da joalheria na antiguidade. Esses carimbos personalizados têm formas muito 

peculiares imitadas do Egito: a forma do besouro, isto é, do escaravelho, que foi 

                                                
que possa proteger uma pessoa de problemas. A palavra “acredita” enfatiza o fato de que é a fé 
colocada no amuleto que funciona para seu dono, não apenas os poderes reais do próprio amuleto. 
GONZÁLEZ-WIPPLER, Migene. The Complete Book of Amulets & Talismans. St. Paul, Minnesota: 
Llewellyn, 1991. p. 1. 
34 Figura 3 – Fonte: KEEL, 1995, p. 22. 
35 KEEL, 1995. p. 22. 
36 WILLET, 1999, p. 299. 
37 GOLANI, Amir. Jewelry from the Iron Age II Levant. Orbis Biblicus et Orientalis, Series 
Archaeologica 34. Fribourg/Göttingen: Academic Press/ Vandenhoeck Ruprecht, 2013. p. 60. 
38 ORNAN, Tallay. The Triumph of the Symbol: Pictorial Representations of Deities in 
Mesopotamia and the Biblical Image Ban. Orbis Biblicus et Orientalis 213; Fribourg: University of 
Fribourg Press, 2005. p. 142. 
39 A palavra vem do grego apotrópaios, e significa algo que afasta as influências malignas, seja um ritual, 

divindades ou objetos com a finalidade de expulsar o mal. 
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considerado portador de sorte e protetor contra o infortúnio. Na Síria e na Palestina, 

foi usado como um talismã; e era acompanhado por figuras e hieróglifos que muitas 

vezes não eram entendidos.  

 

O historiador das religiões encontra-se especialmente agradecido a Freud 
por ter provado que as imagens e símbolos comunicam as suas “mensagens” 
mesmo que a mente consciente não se aperceba deste fato. O historiador é 
agora livre de proceder ao seu trabalho hermenêutico sobre um símbolo sem 
ter de se interrogar sobre quantos indivíduos numa certa sociedade e num 
dado momento histórico compreendiam todos os significados e implicações 

desse símbolo.40   

 

Percebe-se que a intenção principal do selo era precisamente apotropaico: a 

cena representada foi concebida com a intenção de influenciar favoravelmente a vida 

de seu dono.41 A este respeito, é oportuno notar que muitos selos parecem ter sido 

feitos por escribas - que poderiam ser sacerdotes - para usos rituais específicos. Isso 

implicaria que por trás dos desenhos havia uma certa concepção ideológica ou 

espiritual. Os selos parecem ter sido usados, em primeiro lugar, para marcar os 

pertences e, por extensão, para proteger o que foi marcado.  

Essa pesquisa procura considerar as circunstâncias políticas que influenciaram 

o estilo artístico de um determinado período. A “arte em miniatura”, a iconografia dos 

selos era coerente, do ponto de vista político-religioso, com as formas artísticas de 

maior escala, como pinturas, esculturas, relevos, templos etc., com a vantagem de 

que a portabilidade desse estilo de arte a tornou onipresente e sobretudo de valor 

ideológico duradouro.42  

A tese aborda esse numeroso e significativo aparato de fontes iconográficas, 

como “fragmentos de memória”, que por sua vez ajudarão a “montar”, na medida do 

possível, a história do período dos reis de Israel e Judá.  

A Bíblia Hebraica é a fonte que originou “uma história de Israel" e se tornou o 

primeiro e o mais divulgado meio de acesso a essa história. Ela é o modelo que 

inspirou várias teologias: judaica, cristã, islâmica etc. As imagens (ícones) tão 

rejeitadas e combatidas na Bíblia Hebraica, serão um meio alternativo de acesso a 

essa história e uma das fontes de pesquisa desse trabalho. Não há como dialogar 

                                                
40 ELIADE, Mircea. Origens: História e sentido na Religião. Lisboa: Edições 70. 1989. p. 37. 
41 PORADA apud FAVARO, Adriano. Signs Before the Alphabet. Journey to Mesopotamia at the 

origins of writing. Florence: Giunti, 2017. p. 63 
42 FAVARO, 2017, p. 123. 
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com aqueles que morreram há 3.000 anos a não ser pela sua produção cultural-

material, fragmentos de memórias, lembranças que nos ajudam a chegar um pouco 

mais próximo daquele ambiente. Segundo Geertz somente um "nativo" faz a 

interpretação em primeira mão: é a sua cultura. O que passa disso são construções43.  

Desde a arquitetura monumental até os pequenos selos do tamanho de uma 

unha, constituem-se parte da produção cultural de um povo, são obras de arte abertas 

a fruição interpretativa do receptor, que segundo Eco44, pode seguir caminhos 

interpretativos diversos a cada abordágem, atualizando continuamente sua 

compreensão dessas memórias. A pesquisa propõe o acesso a essas memórias por 

meio das fontes bíblica e iconográfica. Os referenciais teóricos dessa pesquisa são 

predominantemente catalográficos e descritivos, e a maioria dos autores se limitam 

ao campo da análise iconográfica. Panofsky reforça a ideia de que a natureza do 

método iconográfico é puramente descritiva e estatística. 

 
O sufixo “grafia” vem do verbo grego graphein, “escrever”; implica um método 
de proceder. A iconografia é, portanto, a descrição e classificação das imagens, 
[...] a iconografia é de auxilio incalculável para a estabelecimento de datas, 
origens e, às vezes, autenticidade; e fornece as bases necessárias para 
quaisquer interpretações ulteriores. Coleta e classifica a evidência, mas não se 
considera obrigada ou capacitada a investigar a gênese e significação dessa 

evidência.45 

 
 

Panofsky afirma que cabe à iconologia (sufixo "logia" derivada de logos, 

“pensamento", “razão" - denota algo interpretativo.) o papel de interpretar as ideias 

filosóficas, teológicas e políticas intrínsecas a uma obra de arte.  

 

Iconologia, portanto, é um método de interpretação que advém da síntese mais 
que da análise. E assim como a exata identificação das motivos é o requisito 
básico de uma correta análise iconográfica, também a exata análise das 
imagens, estórias e alegorias e o requisito essencial para uma correta 

interpretação iconológica46 

 

Nessa tese, usa-se a iconológia para entender o sentido das imagens no 

contexto de culto do Israel antigo, a fim de discernir as intenções político-religiosas 

por tráz da proibição dessas imagens. Com o auxílio da iconologia, pretende-se 

                                                
43 GEERTZ, 2008, p. 11. 
44 ECO,  Umberto.  Obra  aberta:  forma  e  indeterminação  nas  poéticas  contemporâneas.  São  

Paulo: Perspectiva, 2008. p. 45. 
45 PANOFSKY, 2002. p. 56. 
46 PANOFS KY, 2002. p. 56. Vídeo demonstrativo sobre a abordagem iconológica da Bíblia Hebraica: 

<https://youtu.be/qgpoVThiw-w>  

https://youtu.be/qgpoVThiw-w
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entender a relação de poder entre os reis, sacerdotes, templos e o povo de Israel e 

Judá. Obviamente, não se poderia fazê-lo sem fornecer algum esboço das estruturas 

político-institucionais e religiosas vistas em seu contexto histórico.47 Tal estrutura de 

poder político-religioso registrado nos textos bíblicos “solitários” encontrará a 

companhia do método de abordagem iconológica numa combinação de texto-imagem 

para uma melhor exegese bíblica. A proposta é resgatar a antiga convivência entre 

ambos os códigos.  

 
É preciso atentar ainda para o fato de que, desde os tempos em que se fixou 
a palavra escrita, o novo código não veio substituir a imagem. A convivência 
entre expressão visual e expressão escrita sempre foi muito próxima. Ao 
longo da história das civilizações, são inúmeros os exemplos em que se 
percebe como os registros escritos acompanham os registros visuais. [...] e 
que seu distanciamento pode significar um prejuízo para o entendimento de 
ambas. Reconhecer isso implica admitir que imagem e escrita sempre 

conviveram.48 

 

Uma das intenções dessa pesquisa é dar acesso às imagens das descobertas 

arqueológicas do Oriente Próximo, fornecendo um “museu 2D” contendo cerca de 252 

imagens, cujo propósito é subsidiar a pesquisa da História de Israel e Judá a partir 

das evidências encontradas nesses sítios, atestando, assim, a sua real historicidade.  

Essa pesquisa une as fontes bíblica e arqueológica por meio do método 

iconológico. A proposta é a minimização dos impactos provocados pelo 

“descolamento natural” existente entre a literatura Bíblica e o momento histórico que 

a produziu. O método proporciona a “releitura” da História de Israel através de painéis 

didáticos, isto é, composições visuais que abordarão a Bíblia Hebraica de forma 

interdisciplinar, onde na linha de fronteira epistemológica, compartilha-se o objeto 

estudado com outras disciplinas. A Iconologia, como metodologia de investigação, 

deve ser um processo convergente, unificador interdisciplinar, englobando disciplinas 

como a Arte, Literatura, Filosofia, Religião, História, Simbologia, tornando-se, assim, 

um método capaz de fornecer os meios de abordar o objeto de pesquisa na sua 

totalidade.  

                                                
47 CARDOSO, Ciro Flamarion.  Antiguidade Oriental: política e religião. São Paulo: Contexto, 1990. 

p. 22. 
48 KNAUSS, 2006, p. 97-115. 
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O método também pretende dar visibilidade àqueles que estão por trás dos 

trabalhos de pesquisa, já que muitos se encontram “escondidos” nas bibliotecas e nas 

notas de rodapé. 

Num âmbito mais amplo, pretende-se estimular o interesse no desenvolvimento 

metodológico nos estudos aplicados às fontes iconográficas, que, por sua vez, 

constituem-se parte da documentação histórica de um povo.49  

 

Nos últimos tempos, os historiadores têm ampliado consideravelmente seus 
interesses para incluir não apenas eventos políticos, tendências econômicas e 
estruturas sociais, mas também a história das mentalidades, a história da vida 
cotidiana, a história da cultura material, a história do corpo, etc. Não teria sido 
possível desenvolver pesquisa nesses campos relativamente novos se eles 
tivessem se limitado a fontes tradicionais, tais como documentos oficiais 

produzidos pelas administrações e preservados em seus arquivos.50 

 

 

No Antigo Oriente Próximo, grande parte dos documentos epigráficos e 

iconográficos foram “salvos pelo fogo”. Pois ao serem submetidos ao intenso calor, 

adquiriram a resistência necessária para preservar por milênios textos e imagens 

neles contidos. Outros documentos foram talhados em pedra preservando assim seus 

textos e imagens até os dias atuais. E na ausência daqueles que já morreram há 

milênios, evoca-se nesse trabalho de pesquisa a sua produção cultural para que 

testemunhem em seu lugar. E parafraseando o Evangelho: “se estes se calarem, as 

próprias pedras clamarão” (Lc 19, 40b)51  

Portanto, essa tese pretende demonstrar o uso da metodologia iconológica no 

estudo das relações de poder político-religiosas em Israel e Judá no período dos Reis. 

O propósito é entender o vínculo que se estabeleceu entre a política, a arquitetura, a 

arte, a religião e a escritura, naquele período histórico e, sobretudo, identificar o 

esquema que articulou todos esses elementos num projeto de poder político-religioso.  

 

 

 

 
 

                                                
49 CARDOSO, 1990, p. 9-17 
50 BURKE, 2004. p.11. 
51 As citações bíblicas desse trabalho de pesquisa serão baseadas nas seguintes versões: Bíblia João 
Ferreira de Almeida Corrigida e Revisada Fiel (ACF), editada pela Sociedade Bíblica Trinitariana do 
Brasil, e a Tradução Ecumênica da Bíblia (TEB), publicada pela  editora Loyola. 
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1. CONTEXTO POLÍTICO-RELIGIOSO DOS REIS DE ISRAEL E JUDÁ 

 

As guerras de conquista que ocorreram na região da síria-palestina entre 1550 

e 586 a. C. afetaram profundamente essa região nos aspectos político, geográfico e 

principalmente religioso. A seguir serão abordadas algumas expedições militares que 

tiveram ligação com Israel e Judá. Faz-se necessário entendê-las, pois o impacto 

dessas nações moldou as concepções que Israel tinha sobre as divindades que 

cultuava, assim como também produziu profundas alterações do seu espaço de culto 

e política nacional. As guerras de conquista foram, em muitos casos, instrumentos que 

substituíram de modo imediato e imprevisível antigos modelos que prevaleceram 

durante séculos na região do Antigo Oriente Próximo52, produzindo desvios súbitos no 

curso natural e evolução cultural, política e religiosa de muitos povos, dentre os quais 

a de Israel.  

Segundo De Vaux53, a tradição bíblica apresenta as primeiras guerras de Israel 

como guerras de conquista por meio das quais o povo toma posse da “terra prometida” 

pelas armas, mas atribui essas vitórias a Yahweh, assim como os egípcios dedicavam 

suas conquistas a Hórus, os assírios a Assur e os babilônios a Marduk. E embora nem 

sempre essas guerras fossem realizadas com a função de expandir a religião de 

algum desses impérios, elas eram essencialmente religiosas pelo fato de serem 

motivadas pelos sacerdotes em favor das divindades e concretizadas nos campos de 

batalha como atitude de fé e dedicação ritual.  

No período monárquico o redator bíblico delimita a era das guerras de conquista 

apenas no período de Davi. Sicre54 destaca a conquista de Jerusalém como político-

religiosa e, para endossar religiosamente esta cidade, Davi introduz um símbolo antigo 

da presença de Deus, a arca. Nessa mesma linha de criação da categoria religião-

política de Jerusalém, a construção do templo é introduzida. Mas após o seu reinado 

só houve guerras de defesa, ora para reconduzir um vassalo rebelde à obediência ora 

para garantir uma via de comércio. Na maioria das vezes, as batalhas eram 

necessárias para proteger ou recuperar uma fronteira e, sobretudo tentaram, com 

pouco sucesso, resistir aos grandes impérios conquistadores. Assim como Acabe em 

                                                
52 CLINE, E. H; GRAHAM, W, 2012, p. 31. 
53 DE VAUX, 2003, p. 286. 
54 SICRE, José Luis. De David al Mesías; textos básicos de la esperanza mesiánica. Estella, 

Navarra: Editorial Verbo Divino, 1995. p. 50. 



44 
 

Qarqar e Josias em Megido tentaram preservar a integridade de seu país55. O fato é 

que as guerras e invasões estrangeiras impuseram drásticas reduções territoriais aos 

dominados, entre os quais se encontrava Judá, que, por sua vez, precisou usar 

medidas para simplificar seus cultos e divindades. Tal ambiente marcado por guerras 

e exílios mudou a concepção que Israel tinha de Deus e esse foi um passo 

fundamental na elaboração do monojavismo. “Para que se saiba desde o nascente do 

sol, e desde o poente, que fora de mim não há outro; eu sou o SENHOR, e não há 

outro”. (Is 45, 6). A ideia da unicidade de Yahweh lhes permitiu desenvolver uma 

teologia que atribuía ao seu Deus o controle absoluto dos eventos da história 

universal, onde as outras nações e seus reis foram reduzidos a simples servos dos 

desígnios de Yahweh. Sendo assim, a destruição de Jerusalém e do templo não são 

entendidas como vitória da divindade babilônica sobre a israelita, e o exílio não é a 

derrota do povo, mas sim o sinal visível da punição de Yahweh sobre os judaítas”. 

   

1.1 CAMPANHAS MILITARES DO EGITO EM CANAÃ 

 

Sabe-se que a Síria e a Palestina sempre foram ambicionadas pelo Egito desde 

a Idade do Bronze Recente (1550-1200 a.C). Mas essa dominação só se consolidou 

com a reunificação do Egito sob o Faraó Ahmose (1550-1525 a.C), fundador da 

décima oitava dinastia que expulsou os hicsos do baixo Egito. Nessa dinastia, que 

durou cerca de oitenta anos, houve algumas incursões em Canaã, mas foi na famosa 

batalha de Megido, na fronteira norte de Canaã, que o faraó Tutmose III (1479-1425) 

consolidou o domínio egípcio sobre a Síria e Palestina, vencendo uma coalizão de 

tropas organizadas pelas cidades-Estado cananeias.  

Na XVIII dinastia, uma série de campanhas o Egito consolidou o seu poder sobre 

a Palestina e a Síria até Cades, sobre o Orontes. Mazar56 afirma que os registros 

dessas campanhas militares estão detalhados em relevos no templo de Amom em 

Tebas (Karnak). Nele há uma lista de cento e dezenove cidades cananeias derrotadas 

em Megido.  Tutmose III e seu sucessor Amenofis II investiram para o norte da Síria 

contra o reino de Mitani, um Estado hurrita que no século XV a.C., dominou a Síria 

                                                
55 VAUX, 2003, p. 289. 
56 MAZAR, 2003, p. 290-291. 
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setentrional e o norte da Mesopotâmia. Nessas campanhas o Egito cruzou a via maris 

“caminho do mar” que era a estrada internacional, uma rota de passagens que ligava 

o Egito à Síria pelo litoral leste do Mar Mediterrâneo. Nessas passagens as tropas 

egípcias exigiam tributos que eram levados para o quartel general de Amenofis II, 

demonstrando, assim, a grande exploração à qual se submetiam as cidades 

cananeias, principalmente nesses períodos de batalhas. Liverani57 diz que essas 

grandes campanhas do século XV tinham empregado até 10.000 soldados, mas 

tornaram-se desnecessárias após o tratado de paz entre o Egito e Mitanni em 1420 

a.C. Sob o Faraó Tutmose III, o Egito finalmente estabeleceu seu domínio sobre a 

Palestina e a maior parte da Síria por volta de 1470-1460 a.C. Tentou-se então 

estabelecer um controle dos portos e das melhores terras agrícolas de modo direto 

pelos egípcios. Mas tal projeto era muito oneroso e difícil de realizar através das 

forças de ocupação direta, mas resultados semelhantes poderiam ser obtidos pela 

administração indireta por meios de reis vassalos, os quais foram implementados por 

Amenofis IV na era de Tel el-Amarna. No período de Amenofis IV (1352-1336), que 

governava no médio Nilo na cidade de Tel el-Amarna, foram encontradas mais de 

trezentos e sessenta tabuletas cuneiformes escritas em acádico. Eram cartas de 

correspondência entre os reis vassalos de Canaã e o rei do Egito. Esses textos 

demonstram claramente que os egípcios eram os senhores dessa região. Mas a 

fragilidade interna do Egito na segunda metade da décima oitava dinastia levou ao 

estabelecimento da décima nona dinastia.  

Mais tarde, durante o século XIII a.C., a presença egípcia tornou-se mais 

penetrante, como evidenciado especialmente nos dados arqueológicos. Sabe-se de 

várias “residências” no período de Seti I a Ramssés III: nos sítios arqueológicos de 

Tel Afeq estrato IV (incluindo a descoberta de textos cuneiformes), em Beit Sheã 

estrato VII, e em vários outros locais no extremo sul: Tell el-Farah (Sul), todas 

estabelecidas para proteger rotas comerciais: a chamada "Estrada Hórus" do Delta 

para Gaza, fortificada por Seti I (1294-1279 a.C), e as rotas transversais de caravanas 

que levavam ao golfo de Ácaba e às minas de cobre de Timna, exploradas 

diretamente pelo Egito durante todo o período ramessida. Um forte interesse em 

controlar Canaã levou Seti I a retomar as operações militares na Ásia. Em Beit Shean 

                                                
57 LIVERANI, Mario.  Para além da Bíblia: história antiga de Israel.  São Paulo: Paulus; Loyola, 2008. 

p. 38. 
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o Faraó esmagou uma rebelião contra ele no vale do Jordão. Essa vitória é celebrada 

numa estela comemorativa em Beit Shean.  

 

 

Ramsés II assegurou o seu domínio sobre a região na batalha de Cades, 

vencendo os hititas comandados por Hatushili III. Um tablete de argila (Fig. 458) é o 

único na história do mundo antigo que contêm um registro do primeiro pacto mútuo 

estabelecido entre duas superpotências mundiais. Hoje, uma cópia ampliada deste 

documento está pendurada na entrada do edifício das Nações Unidas em Nova York. 

Temores egípcios sobre as ambições territoriais dos hititas, senhores da Ásia Central 

Menor (atual Turquia) e do norte da Síria, juntamente com notícias de uma grande 

força hitita movendo-se para o sul, levaram o faraó Ramsés II a liderar um exército 

para o norte para bloquear seu avanço. O resultado foi a batalha de Cades (Síria), 

uma das batalhas históricas dos tempos antigos. Depois de uma amarga luta de 

quatro dias, o exército de Ramsés retirou-se para o Egito e o exército dos hititas, 

liderado pelo rei Muwatallis II, voltou para casa na Ásia Menor. Posteriormente, esses 

governantes chegaram a acordo sobre um pacto que congelaria seus territórios 

                                                
58 Figura 4 – Fonte: FANT, Clyde E; REDDISH, Mitchell G. Lost Treasures of the Bible: 

Understanding the Bible Through Archaeological Artifacts in World Museums. Grand Rapids, 
Michigan/Cambridge: William Eerdmans Publishing Company, 2008. p.56.  

Figura 4 – Tratado entre Ramsés II e Hatushili III 
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mútuos na região. O painel59 abaixo se encontra em um templo e retrata um cenário 

de guerra de conquista. Nota-se que a figura do rei se destaca em tamanho e 

imponência sobre as demais (Fig. 5). Trata-se de uma propaganda político-religiosa 

com a finalidade de impressionar aqueles que frequentavam o templo. 

 

 

 

Palavras faladas por sua majestade: "Como meu pai Re me favorece para 
sempre como governante das Duas Terras, enquanto eu me ergo como o 
disco solar e brilho como Re, como o céu é firme em seus apoios, eu 
alcançarei os limites da terra de Hatti, e eles serão prostrados debaixo de 

(meus) pés para sempre!”60 

 

No texto acima Ramsés II é descrito como filho de Deus que o estabeleceu como 

governante de todo o Egito e conquistador de todas as terras. 

 

1.1.1 MERNEPTAH E ISRAEL 

 

Merneptah, filho de Ramssés II (1279-1213 a.C), dedica uma estela 

comemorativa que atualmente se encontra no museu do Cairo, na qual, o rei relata 

sua vitória sobre vários povos de Canaã. Pela primeira vez, menciona-se o nome de 

Israel num documento egípcio. A estela de Merneptah é a testemunha documental da 

                                                
59 Figura 5 – Esse relevo é do templo de Abu Simbel, é épico no sentido de que visa uma narrativa 

coerente em que não predomina um único acontecimento ou figura única e onde, num cenário mais ou 
menos articulado, os acontecimentos se desdobram no tempo e também no espaço. Fonte: 

GROENEWEGEN-FRANKFORT, Henrietta. A. Arrest and Movement: An Essay on Space and 
Time in the Representational Art of the Ancient near East. London: faber and faber limited, 1951. p. 
132-237.  
60 PRITCHARD, J. B. (ed). Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament. Princeton: 

Princeton University Press, 1969. p. 257 

Figura 5 – Batalha de Cades – Relevo de Ramsés II no Templo de Abu Simbel 
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presença de um grupo étnico chamado "Israel" em Canaã no final do décimo terceiro 

século a.C.61  

A arqueologia revela uma onda sem precedentes de assentamentos nas terras 

altas de Canaã que começa mais ou menos na mesma época. Estes assentamentos 

continuaram para o período de Ferro II, quando formaram o coração dos estados 

emergentes de Israel e Judá.62 A estela registra a conquista de Ashkelon, Gézer, 

Yanoam e Israel, que aparece pela primeira e única vez em fontes egípcias.63 O nome 

de Israel aparece nesta inscrição com referência a “pessoas". Merneptah dá ênfase 

na a destruição total de Israel: "Israel é assolado. Sua semente não é". Ironicamente 

o texto conferiu projeção a Israel na história mundial.   

Römer64 diz que é justamente nesse contexto que se encontram os primeiros 

vestígios da gênese de "Israel". É importante levar em conta a importância desse 

grupo étnico, posto que o próprio rei egípcio considera importante mencioná-lo entre 

os outros povos dos quais se vangloria de ter conquistado. Embora ele proclame que 

destruiu a semente de Israel, de fato essa entidade estava prestes a embarcar em um 

curso de crescimento e desenvolvimento.  

Na estela, o nome de Israel está representado com as imagens de um homem e 

uma mulher (Fig. 6a) 65. Sua localização geográfica situa-se próximo de Ashkelon e 

Gezer (extremo sul) e provavelmente Israel está localizado nas montanhas de Efraim. 

Para Pritchard, a vitória de Merneptah registrada na sua estela do triunfo (cerca de 

1230 a.C.). Trata-se de um elogio triunfal que pretende elevar o faraó como soberano 

universalmente vitorioso. Está cheio de exageros, um estilo comum das literaturas do 

Antigo Oriente, pois se trata de propaganda político-religiosa. Esse estilo encontra-se 

também em alguns livros da Bíblia. 

 

                                                
61 SOUZA, Mario Mello. História de Israel. São Leopoldo: EST, 2018. p. 31. 
62 FINKELSTEIN, Israel.; MAZAR, Amihai. The Quest for the Historical Israel: Debating 

Archaeology and the History of Early Israel. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2007.p.69. 
63 FINKELSTEIN, I.; MAZAR, A, 2007, p. 93. 
64 RÖMER, Thomas The invention of God. Cambridge. Londres: Harvard University Press, 2015. p. 

13. 
65 Figura 6 – (a) Desenho da Estela de Merneptah. Fonte: WILLIAMSON, Hugh Godfrey Maturin 

Williamson (ed.). Understanding the History of Ancient Israel. Oxford: Oxford University Press, 2007. 
p. 196; (b) Iconografia – sol alado; inscrição: Shalum, VIII a.C; (c) Iconografia - O Sol alado, Crocodilo 
e o símbolo Ankh; inscrição: Pertence a Shalum filho de Yishma, 750 a.C. Fonte: DEUTSCH, Robert.; 
LEMAIRE, Andre, 2000, p.19-20. (e) O nome de Israel na Estela de Merneptah.  Fonte: NOVACEK, 
2011, p. 67. 
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No texto da Estela, Merneptah é descrito como rei do Egito e grande 

conquistador com a ajuda de Hórus, que é representado pelo disco solar alado que 

está na parte superior da estela. Merneptah é também o filho de Deus e, portanto, 

herdeiro de todas as terras. 

 

Ano 5, 3º mês do verão, dia 3, sob a majestade do Hórus: Touro poderoso 
alegrai-vos na Maat, o Rei do Alto e Baixo Egito: Ba-en-Re Meri-Amon; o 
Filho do Re: Merneptah, satisfeito com Maat, ampliado pelo poder, exaltado 
pela força de Hórus; touro forte, que destrói os nove arcos, cujo nome é dado 
para toda a eternidade. Narração de suas vitórias em todas as terras, para 

Figura 6 – Estela de Merneptah contendo o nome de Israel 
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que conheçam a glória de seus feitos: o Rei do Alto e Baixo Egito: Ba-en-Re 

Meri-Amom; o Filho do Re: Merneptah66 

 

A iconografia do Deus Hórus teve presença duradora nas estampas de milhares 

de selos oficiais em Israel e Judá (Fig. 6b-c). Na estela está também a imagem do 

Faraó recebendo da mão de Amom o símbolo do poder junto com a arma com a qual 

derrotará os seus inimigos (Fig. 6a). Essa propaganda política reivindicava o domínio 

do soberano sobre a região síria-palestina.  

Ao observar as iconografias do Antigo Oriente Próximo cabe uma premissa 

indispensável na sua análise. A mente mística e pré-moderna não reconheceu 

distinção entre material e espiritual. As pessoas incluíam magia na esfera da prática 

religiosa porque acreditavam que podiam manipular os poderes invisíveis 

sobrenaturais por meios visíveis.67 E as imagens cumpriam esse papel de dar 

concreção aos projetos dos faraós como apresentado nas iconografias abaixo onde 

a aplicação visual dessas imagens funcionam como parte da construção social da 

realidade68.  

Os Faraós contavam com a ajuda dos deuses nas guerras de conquista. Alguns 

Salmos refletem essa parceria entre o Deus guerreiro e o seu rei: “O Senhor, à tua 

direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre os gentios; tudo encherá de 

corpos mortos; ferirá os cabeças de muitos países” (Sl 110, 5-6). As vitórias dos 

Faraós eram publicadas nos relevos esculpidos nas fachadas dos templos e também 

nas estelas comemorativas espalhadas por todo o império69. Era o poder da 

propaganda político-religiosa a serviço da ideologia de que os povos conquistados 

                                                
66 A "Estela do Triunfo" se encontra no museu do Cairo, foi descoberta por Petrie nas ruínas do templo 

mortuário de Merneptah em Tebas. PRITCHARD, 1969. p. 376.  
67 MAUSS apud WILLETT, Elizabeth Ann Remington. Women and Household Shrines in Ancient 

Israel. 1999. 494 f. Tese (Doutorado) - Curso de Filosofia, Departament Of Near Eastern Studies, The 
University Of Arizona, Arizona, 1999. Cap. 1. 
68 MORGAN, David. The Sacred Gaze: Religious Visual Culture in Theory and Practice. Berkeley, 

Los Angeles, and London: University of California Press, 2005, p. 30. 
69 Figura 7 – (a) Paleta de Narmer (3100 a.C.; Hieracômpolis): o faraó, numa pose de triunfo, subjuga 

o inimigo pelos cabelos diante do Falcão-Hórus; (b) Gravuras de Seneferu (2600 a.C.): nova 
representação do tema do faraó guerreiro; (c) Relevo de Sahuré.V Dinastia (2450 a.C.). Uadi Maghara. 
Sinai; (d) Relevo de Pepi I. VI Dinastia (2280 a.C.). Uadi Maghara. Sinai; (e) Estela de Amenhotep III. 
Império Novo. XVIII Dinastia (1390 a.C.). Perto de Assuão; (f) Sala hipostila do templo de Amom, em 
Karnak, com Seti I. (Império Novo, XIX dinastia, 1285 a.C.); (g) Relevos de Ramsés II na sala hipostila 
do Templo Grande de Abu Simbel. Império Novo. XIX Dinastia (c.1270 a.C.); (h) Relevos no exterior do 
templo funerário em Medinet Habu, com Ramsés III ofertando os inimigos em sacrifício a Amom; (i) 
Relevos do pilone exterior de Medinet Habu, com Ramsés III ofertando os inimigos em sacrifício a 
Amom. Fonte: SALES, José de Candeias. Poder e Iconografia no Antigo Egito. Lisboa: Livros 
Horizonte, 2008. p. 116-137. 
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eram dados como oferta aos deuses. Eram agora sua propriedade. Para Morgan70 a 

imagem é melhor entendida em sua prática visual mediadora entre as relações de um 

grupo humano e as forças que ajudam a organizar seu mundo. 

 

 

O estudo das imagens tornou-se também o estudo da recepção do objeto visual 

no social, atribuindo-lhes funções e moldando-lhes de acordo com determinada 

aplicação visual.71 Nem toda a obra de arte é criada para ser apreciada,  

esteticamente, e sim como signos  que expressam ideologias72 

 

                                                
70 MORGAN, 2005, p. 55. 
71 SANTOS, Amanda Basílio. A forma como conteúdo na análise de mísulas e o desafio do historiador 
perante o objeto iconográfico. XIII Seminário de História da Arte, Pelotas RS, n. 4, p.1-22, 22 out. 
2014. 
72 PANOFSKY, 2009, p. 30 

Figura 7 – Representações do Faraó guerreiro triunfando com ajuda dos deuses 
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1.1.2 SHESHONQ E JEROBOÃO I 

 

Na Palestina do Bronze Recente (séculos XIV-XIII), o Egito mantinha o seu 

domínio através de centros administrativos espalhados de norte a sul de Canaã. Entre 

eles estavam Gaza, Jope, Bet Shean, Kumidi, Sumur, Ulasa. Nesses postos havia 

administradores e uma guarnição à sua disposição, pronta para sufocar qualquer 

revolta naquelas imediações. Seus sucessores se dedicaram à manutenção desse 

domínio, que se estendia também a Jerusalém. A Bíblia não nega esse fato, 

descrevendo a dominação de Sisaque (Sheshonq) no período de Roboão, filho de 

Salomão, bem no início da monarquia judaíta (1 Rs 14,25-26). Liverani73 diz que a 

campanha militar do faraó Sheshonq constituiu-se num evento traumático para o 

período "formativo" dos reinos de Judá e Israel. A invasão é útil para reconstruir o 

contexto palestino da transição do suposto grande reino unido de Salomão para os 

reinos divididos de Judá (Roboão) e Israel (Jeroboão). Também é certo que a 

campanha deste Faraó líbio marca uma ruptura forte e pode ser usada na 

periodização arqueológica para separar a Idade do Ferro I da Idade do Ferro II, 

ajudando a estabelecer uma periodização histórica consistente. Garbini74 afirma que 

a expedição de Sheshonq marca o início da história judaíta. Ao longo do século IX 

a.C, Israel se destaca indiscutivelmente na política palestina e Omri aparece na cena 

histórica não só como o fundador do reino de Israel, mas também como aquele que, 

nos cinquenta anos que governou, deu a Israel o momento mais glorioso de sua 

história. O fato é que a primeira pessoa na Bíblia conhecida a partir de fontes extra-

bíblicas é o faraó egípcio Sheshonq75, e está bem atestada em registros egípcios. 

Embora a identidade do Sisaque bíblico seja tecnicamente incerta, a maioria dos 

historiadores supõe que o Sisaque bíblico seja de fato Sheshonq I76, o fundador da 

vigésima segunda dinastia do Egito. Finkelstein77 afirma que Sheshonq I conduziu 

                                                
73 LIVERANI, 2008, p.140. 
74 GARBINI, Giovanni. Scrivere la storia d'Israele. Vicende e memorie ebraiche. Brescia: Paideia,  

2008. p. 92. 
75 COOGAN, Michael. The Old Testament: A Very Short Introduction. New York: Oxford University 

Press, 2008. p. 24. 
76 ARNOLD, Bill. T.; HESS, Richard S. (eds.). Ancient Israel's History: An Introcuction to Issues 

and Sources. Grand rapid, Mich: Baker, 2014. p. 261. 
77 FINKELSTEIN, Israel. The Forgotten Kingdom: The Archaeology and History of Northern Israel. 

Atlanta: Society of Biblical Literature, 2013. p. 41.  
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uma campanha militar em Canaã. Tal expedição e a lista de cidades conquistadas se 

encontra em uma parede no templo de Amom em Karnak no Alto Egito.78  

 

 

Os nomes de lugares mencionados pelo Faraó representam claramente uma 

realidade da Idade do Ferro, no sentido de que diferem dos topônimos conhecidos 

das listas egípcias que datam da Idade do Bronze Final. De acordo com 1 Rs 14, 25-

26 e 2 Crônicas 12, 2-9, Sheshonq veio a Jerusalém e despojou o templo de Salomão 

no ano 5 de Roboão.  

 

                                                
78 Figura 8 – Fonte: GERTOUX, Gerard. Kings David and Solomon: Chronological, Historical and 

Archaeological Evidence. Releigh 2015, Ed. Lulu.com. p.38.  

Figura 8 – Relevo do Faraó Sheshonq I no templo de Amon em Karnak 
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Ora, sucedeu que, no quinto ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu 
contra Jerusalém, E tomou os tesouros da casa do SENHOR e os tesouros da 
casa do rei; e levou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que 
Salomão tinha feito. E em lugar deles fez o rei Roboão escudos de cobre, e os 
entregou nas mãos dos chefes da guarda que guardavam a porta da casa do 
rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do SENHOR, os da guarda os 
levavam, e depois os tornavam à câmara da guarda. Quanto ao mais dos atos 
de Roboão, e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das 
crônicas dos reis de Judá? E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os 
seus dias. (1 Rs 14, 25-30) 

 

 

Mas alguns estudiosos(as) apontam várias diferenças entre o relato bíblico da 

campanha e sua versão egípcia. Em primeiro lugar, Jerusalém não é mencionada na 

lista. Este nome teria que aparecer entre Gibeon (Fig. 8/17) e Mahanaim (Fig. 8/18). 

Entretanto, enquanto o relato bíblico da campanha apenas menciona Jerusalém como 

o foco do ataque egípcio, poucos lugares em Judá são encontrados no relevo triunfal. 

Uma vez que partes da lista estão danificadas, pode-se argumentar que o nome de 

Jerusalém tinha sido originalmente incluído, mas não foi preservado. Isto é possível, 

mas não é provável, pois as linhas II e V na lista, que mencionam lugares nas terras 

altas ao norte de Jerusalém, não têm muitos nomes de lugares danificados. Além 

disso, nenhuma cidade de Judá na Sefelá aparece na lista.   

A maioria dos estudiosos(as) explica a ausência de Judá, adaptando a história 

bíblica em 1 Rs 14 à realidade da lista Sheshonq I: Jerusalém foi subjugada, mas foi 

salva da destruição por um pesado resgate. Donner79, segue essa linha de 

pensamento, ao afirmar que nessa lista não constam as localidades do núcleo 

territorial de Judá, isto é, as regiões centrais montanhosas; Para ele, tal omissão se 

enquadra com o texto de 1 Rs 14, 25-28, segundo o qual Roboão oferece o tesouro 

do palácio e do templo de Jerusalém na perspectiva de comprar a sua liberdade assim 

como a de toda a sua zona de domínio. A cena do triunfo do Rei Sheshonq I aparece 

na parede sul do portal Bubastite em Karnak.  

A lista topográfica desse relevo funciona como um roteiro para a campanha. A 

inscrição triunfante de Sheshonq nas paredes do grande templo de Karnak80, no Alto 

Egito, enumerou cento e cinquenta cidades e aldeias devastadas no curso da sua 

campanha81. Elas são aldeias situadas no sul, em todo o país das colinas além do 

                                                
79 DONNER, 2004, p. 287. 
80 GERTOUX, 2015, p. 38. 
81 FINKELSTEIN, Israel.; SILBERMAN, Neil. A. A Bíblia não tinha razão. São Paulo: A Girafa, 

2003.p.224-225. 
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vale do Jezreel e a planície costeira. Camadas espessas de conflagração e colapso 

descobertas nesses e em outros locais importantes do norte fornecem evidência 

dramática para a súbita e total destruição desse sistema canaanita tardio no final do 

século X a.C. Wright82 diz que as escavações arqueológicas confirmam a amplitude 

e impacto daqueles devastações. E Sheshonq, que fez campanha na região em 926 

a. C, é o candidato mais provável a ter causado esta onda de destruição. Sheshonq I 

avançou até o território do Reino de Israel, alcançou a planície de Megido e de lá, ao 

que parece, enviou unidades de suas tropas para diversas direções do país, também 

para a Transjordânia. Para Finkelstein e Mazar, as novas análises dos dados 

arqueológicos mostraram que a Jerusalém no século X a.C. não era mais do que um 

pequeno e pobre assentamento montanhoso sem construção monumental. Além 

disso, levantamentos arqueológicos revelaram que naquela época a região 

montanhosa de Judá ao sul de Jerusalém era escassamente habitada por apenas 

alguns assentamentos relativamente pequenos. Não menos importante, parece que 

a expansão de Judá para os territórios do sefelá e vale Berseba não teve lugar antes 

da segunda metade do século IX a.C. Na verdade, este é o momento em que se pode 

detectar os primeiros sinais de Estado em Judá. Na época da campanha de Sheshonq 

I, Judá ainda era uma comunidade marginal, escassamente povoada, formada por 

uma mistura de grupos sedentários e pastoris governada apartir de um pequeno 

povoado83.  

Champollion decodificou o cartucho 29 (Fig. 984) e o traduziu como yuda-

hamalek85, que significa “rei de Judá”. Se de fato “Sisaque (ק ישַׁ  rei do Egito, subiu ,(שִׁ

contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do SENHOR e os tesouros da casa 

do rei”, como descreve o texto de 1 Rs 14, 25 provavelmente esteja se afirmando que 

o faraó impôs um pacto de vassalagem sobre Judá revelando também que tanto o 

palácio real como a casa de Yahweh, isto é, o templo em Jerusalém, funcionavam 

como depósitos do “tesouro nacional”.86 Ciro Flamarion afirma que o rei líbio do Egito 

Sheshonq I saqueou Jerusalém por volta de 930 a.C. e reatou relações comerciais 

                                                
82 WRIGHT, W. G. Ernest. Arqueología Bíblica. Madri: Ediciones Cristandad, 1975. p. 215. 
83 FINKELSTEIN, I.; MAZAR, A, 2007, p. 113. 
84 CHAMPOLLION, J. F, 1833, p. 99. 
85 Figura 9 – Fonte: CHAMPOLLION, J. F, Lettres écrites d'Égypte et de Nubie en 1828 et 1829, 

Paris: Firmin Didot,1833. p. 99. 
86 SOUZA, M.M, 2018, p. 72. 
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com Biblos; mas já não foi possível aos egípcios a restauração de qualquer domínio 

durável na Ásia ocidental. Sem o ouro da Núbia, o Egito tinha dificuldades para pagar 

suas importações. Isso mostra claramente que o objetivo dessas campanhas era o 

“ouro”, com o qual os egípcios importavam seus artigos de luxo87. 

 

 

Parece que os dados arqueológicos combinam com o texto bíblico que mostra 

o interesse político-econômico de Sheshonq por Judá, confirmando assim a sua 

importância como reino já estabelecido naquele período. Segundo Montefiore, o faraó 

Sheshonq encorajou a ruptura da monarquia unida e marchou pela costa, desviando-

se em direção ao interior marchando em direção à cidade de Jerusalém. 

Provavelmente essa atitude justifica a importância de Jerusalém e sobretudo revela 

a riqueza do seu templo88. O resultado dessa incursão foi que o rei Roboão teve de 

subornar Sheshonq com o tesouro do templo. Depois o Faraó seguiu seu destino em 

direção ao Reino do Norte, onde arrasou Megido na costa. Em Megido89 encontrou-

se um fragmento de estela com o nome de Sheshonq I. Foi deixada quando seu 

                                                
87 CARDOSO, C. Flamarion. O Egito Antigo. São Paulo: Brasiliense, 1992. p. 28. 
88 MONTEFIORE, Simon Sebag. Jerusalém. A Biografia. São Paulo: Companhia das Letras. 2013. 

p.51. 
89 ARNOLD, Bill. T.; HESS, Richard S, 2014, p. 291. 

Figura 9 – Cartucho 29 do relevo de 
Sheshonq 
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exército passou.90 Mostra como as reivindicações egípcias na área ainda eram 

realisticamente perseguidas em direção ao final do século X. Isso explica a disposição 

de Sheshonq para abrigar Jeroboão, um dos principais opositores da monarquia 

davídica.  

 

 

No fragmento da estela de Sheshonq91 achada em Megido, está o cartucho com 

o seu nome (Fig. 10b). Na parte superior do artefato aparece a figura de Hórus (Fig. 

                                                
90 Uma estela de vitória poderia significar a propaganda da dominação sobre a região na qual foi erigida. 

DEVER, William G; GITIN, Seymour (eds.). Symbiosis, Symbolism, and the Power of the Past: 
Canaan, Ancient Israel, and their Neighbors from the Late Bronze Age through Roman Palestine. 
Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 2003. p. 79. 
91 Figura 10 – (a) Reconstrução da estela de Sheshonq com a figura do disco solar alado sobre o Faraó; 

(b) Fragmento da Estela de Sheshonq contendo o seu nome. Fonte: LEVIN, Yigal. Did Pharaoh 

Sheshonq attack Jerusalem? Biblical Archaeology Review: American Schools of Oriental 

Figura 10 – Estela de Sheshonq I e o selo de Ezequias 
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10a), representado como um disco alado ladeado por serpentes Uraeus. Observa-se 

no fragmento da estela de Sheshonq e no seu selo real (Fig. 10e) que ambas 

apresentam símbolos semelhantes: a coroa, o escaravelho com o sol acima 

representando Hórus. As representações de Hórus foram muito recorrentes em Israel 

até 722 a.C., após a destruição de Samaria, Judá continuou usando imagens egípcias 

em seus selos (Fig. 10d), até o reinado de Manassés, quando as iconografias egípcias 

deram lugar às figuras astrais assírias.  

No antigo Egito o escaravelho e o sol alado eram figuras que também 

representavam Hórus. As representações dessas divindades egípcias espalhadas por 

toda a síria-palestina marca inquestionável da presença e domínio político-religioso 

dos Faraós na região. 

A história testemunha que as campanhas de Sheshonq resultaram em camadas 

de destruição e pilhagens no século X92 a.C. Estabeleceu-se, portanto, o domínio 

político-religioso, atestado pela notável superioridade militar do Egito sobre Judá (1 

Rs 14,26). Esse controle egípcio na região doou modelos religiosos e administrativos 

que foram adotados e incorporados nos sistemas de crença e político-administrativos 

dos reinos que povoavam a região siria-palestina, entre os quais se encontrava Israel 

e Judá.  Grande parte dos selos encontrados em Israel e Judá segue o formato padrão 

egípcio. Para o cronista, a invasão de Sheshonq surge como punição divina sobre 

Roboão e todo o povo, por não observarem a lei de Yahweh. O texto ideologicamente 

“esconde” a inferioridade militar de Judá com relação ao Egito93. A capital de Judá 

sobrevive à campanha do rei egípcio somente pela compaixão do Yahweh, depois 

que o rei e os líderes de Judá se humilharam perante ele. 

  

Sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino, e havendo-se fortalecido, 
deixou a lei do SENHOR, e com ele todo o Israel. E sucedeu que, no quinto 
ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém (porque 
tinham transgredido contra o SENHOR). Com mil e duzentos carros e com 
sessenta mil cavaleiros; e era inumerável o povo que vinha com ele do Egito, 
de líbios, suquitas e etíopes. E tomou as cidades fortificadas, que Judá tinha; 
e chegou até Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos 

                                                
Research, Washington, v. 38, n. 4, p. 43-67, Jul/Ago 2012. < 

https://www.academia.edu/1234219/Did_Pharaoh_Sheshonq_Attack_Jerusalem > Acesso em: 29 jun. 2017; 

(c) Selo de Ezequias com iconografia do disco solar alado. Fonte:  DEUTSCH, 2003, p. 13; (e) Selo do 
Faraó Sheshonq com seu nome impresso em Hieroglifo. Fonte: Fonte: Figura tirada do livro: PETRIE, 
1917, CATALOGUE OF SCARABS XLIX. FIG. 12. 
92 ARNOLD, Bill. T.; HESS, Richard S. (eds.), 2014, p. 291. 
93 GRAHM Patrick M.; MCKENZIE, Steven. L. (eds.), The Chronicler as Author: Studies in Text and 

Texture. JSOTSup, 263; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1999. p. 199. 

https://www.academia.edu/1234219/Did_Pharaoh_Sheshonq_Attack_Jerusalem
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príncipes de Judá que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e 
disse-lhes: Assim diz o SENHOR: Vós me deixastes a mim, por isso também 
eu vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de 
Israel, e o rei, e disseram: O SENHOR é justo. Vendo, pois, o SENHOR que 
se humilhavam, veio a palavra do SENHOR a Semaías, dizendo: 
Humilharam-se, não os destruirei; antes em breve lhes darei algum socorro, 
para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por mão de Sisaque. 
Porém serão seus servos; para que conheçam a diferença da minha servidão 
e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra 
Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do SENHOR, e os tesouros da casa 
do rei; levou tudo; também tomou os escudos de ouro, que Salomão fizera. 
(2 Cr 12, 1-9) 

 

 

Segundo o texto bíblico, Jeroboão teve asilo político no Egito consentido por 

Sheshonq: “Assim Salomão procurou matar Jeroboão; porém Jeroboão se levantou, 

e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito; e esteve no Egito até que 

Salomão morreu.” (1 Rs 11, 40). É possível que, com a morte de Salomão, Sheshonq 

tenha aproveitado a oportunidade de pôr fim à monarquia unida. Quando Jeroboão 

retornou do Egito provavelmente tinha promessas de apoio de Sheshonq. Quando 

Israel se separou de Judá, teve a força do Egito. Isso explicaria a presença da estela 

de Sheshonq em Megido, uma vez que poderia ter sido facilmente estabelecida para 

comemorar um tratado de vassalagem entre o Egito e Israel.  

Donner94 afirma que o afastamento de Israel e Judá os reduziu ao sistema sírio-

palestino de pequenos reinos. E agora individualmente tinham a tarefa de 

consolidarem seu poder na região. É possível que Sheshonq I tenha aproveitado essa 

conjuntura para estabelecer o domínio sobre essa região politicamente fragmentada. 

A lista de Karnak e os resultados de recentes escavações parecem indicar que a 

campanha de Sheshonq não resultou em um controle egípcio duradouro de Canaã. 

Contudo, o golpe infligido nas cidades cananeias no vale de Jezreel era terminal. Isso 

teve enormes implicações, uma vez que a destruição dos últimos vestígios do sistema 

de cidades- Estado cananeia abriu uma janela de oportunidade para o povo das terras 

altas do norte, que já viviam um período de intenso crescimento econômico e 

demográfico. Abriu-se então o caminho para a ascensão de um Reino do Norte, 

expandindo-se desde o norte até as terras baixas adjacentes, no final do século X 

a.C, ou mais provavelmente no Início do século IX a.C. Segundo Donner95, Jeroboão 

não tinha uma residência fixa no início do seu turbulento reinado, mas sabia da 

                                                
94 DONNER, 2004, p. 280. 
95 DONNER, 2004, p. 282. 
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necessidade de fixar sua residência ligada a um Santuário local com fins de consolidar 

o poder político-religioso. Fazia-se necessário, portanto, estabelecer um lugar ou 

lugares de culto que impedissem os "romeiros" de buscarem o santuário de Jerusalém 

onde estava a casa de Yahweh e a arca da aliança como trono de Deus e símbolo 

incontestável da sua presença local estabelecida, fato que poderia atrair devotos de 

regiões bem diferentes. Tal peregrinação colocaria em risco o governo de Jeroboão, 

posto que essa ida regular a Jerusalém poderia influencia-los através da propaganda 

político-religiosa pró-davídica, sobretudo fazendo desses devotos agentes 

divulgadores dessas ideologias no Reino do Norte96. A medida político-religiosa 

tomada por Jeroboão para conter essa peregrinação norte-sul foi construir dois 

santuários dedicados a Yahweh semelhantes ao modelo do templo real davídico-

salomônico em Jerusalém (1 Rs 12, 26-29, texto moldado pelos deuteronomistas). 

Em Tel Dan há um santuário que data da época de Jeroboão e foi ampliado 

posteriormente por Acabe (Fig. 11b) e Jeroboão II (Fig. 11c). Mesmo com as 

sucessivas reformas no santuário, ele ainda obedece ao esquema tripartido do templo 

em Jerusalém, como também da maioria dos templos médio-orientais da época. 

Abaixo o estrato IVA que data do nono século a.C, período de Jeroboão I (Fig. 11a)97. 

 

 

Cazelles98 diz que Jeroboão no seu exílio aprendeu a mesma ideologia egípcia 

que inspirou o modelo de governo de Salomão: estabelecimento de templos reais (1 

Rs 12,26-33) e nomeação de sacerdotes. Ao construir um santuário em Betel, 

                                                
96 DONNER, 2004, p. 282. 
97 Figura 11 – Estratos de várias fases de construção do templo em Dã. Fonte: GREER, Jonathan S. 

Dinner at Dan. Biblical and Archaeological Evidence for Sacred Feasts at Iron Age II Tel Dan and 
Their Significance. Leiden;  Boston: E. J. Brill, 2013. p. 45. 
98 CAZELLES, 1983, p.160-161. 

Figura 11 – Estrato IVA do Templo de Tel Dan, período de Jeroboão I, IX a.C 
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Jeroboão estabeleceu como Salomão um templo-Estado: “Mas em Betel daqui por 

diante não profetizes mais, porque é o santuário do rei e casa real. (Am 7,13)” 

Observa-se que a escolha da localização dos santuários por Jeroboão foram feitos 

com notável habilidade. Betel situava-se na estrada que levava a Jerusalém, o que 

facilitava "desviar" os peregrinos para esse templo alternativo. Dã, no extremo norte 

de Israel, por ser mais distante de Jerusalém, tinha a finalidade de impedir a 

peregrinação para o sul99. Provavelmente, os dois templos foram construídos 

estrategicamente para compensar a ausência de um objeto central que se 

comparasse à arca da aliança de Yahweh. No Antigo Oriente Próximo, touros e 

bezerros eram usados como pedestais para divindades masculinas e femininas. 

Provavelmente, Yahweh apresentava-se "invisível" sobre esses bezerros-

pedestais.100  

 

 

A figura acima é conhecida como “a placa de Dan” e representa uma deidade 

sobre um bezerro, datada do século IX a.C101. 

                                                
99 DONNER, 2004, p, 283. 
100 OLIVEIRA, Teresa Cristina dos Santos Akil de. Os Bezerros de Arão e Jeroboão: uma verificação 

da relação intertextual entre Ex 32,1-6 e 1 Rs 12, 26-33.. 2010. 163 f. Tese (Doutorado) - Curso de 
Teologia, Departamento de Teologia do Centro de Teologia e Ciências Humanas da Puc-Rio, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. Cap. 5. 
101 Figura 12 – Fonte: AMIT, Yairah et al. Essays on Ancient Israel in Its Near Eastern Context. A 

tribute to Nadav Na'aman., Israel/Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 2006. p. 298. A composição da 

Figura 12 – Iconografia de uma divindade sobre um bezerro em Tel Dan 
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Segundo Dever, essa deidade associada com a imagem bovina, pode ter 

ligações com Yahweh.102 

Um santuário ao ar livre (bamah) (século XII a.C.) foi descoberto em 1981 pelo 

arqueólogo Amihai Mazar, na região montanhosa de Efraim e de Manassés perto de 

Dotan103. O santuário104 em si é um típico lugar alto, em uma colina isolada. Consiste 

em uma parede parcialmente preservada, com a plataforma de pedras pavimentadas 

e uma grande pedra em pé (matzeivah). O principal achado do sítio foi um touro de 

bronze intacto (Fig. 13b). Esse sítio se encaixa bem nas descrições bíblicas de 

lugares altos não domésticos, pois ele foi instalado em um local público, tendo uma 

plataforma de altar projetando uma Matzeivah. Além disso, o touro de bronze fornece 

uma conexão direta com a condenação bíblica das bamot como prática cananita. 

 

                                                
placa exibe duas figuras voltadas uma para a outra. O maior, que fica à esquerda, tem um corpo 
retangular e possui asas (divindade) e está montada na parte de trás de um touro. As duas figuras na 
placa representam um adorador de frente para um figura divina, um típico tema do Antigo Oriente 
Próximo. 
102 GREER, 2013, p. 24. 
103 DEVER, Willian G. Did God Have a Wife? Arqueology and Folk Religion in Ancient Israel. 
Willians B. Eerdmans Publishing Company. Michigan/Cambridge, 2005. p.135.  
104 Figura 13 – Fonte: (a) DEVER, 2005, p. 136; (b) Fonte: HESS, Richard S. Israelite Religions: An 
Archaeological and Biblical Survey. Grand Rapids MI: Baker Academic, 2007. p. 234. BEN-TOR, 
Amnon. The Archaeology of Ancient Israel. New Haven/London: Yale University Press, 1993. p. 292. 
Fonte 2 < https://www.imj.org.il/en/collections/371859 > Acesso em: 21 nov. 2017.  

Figura 13 – Santuário (Bamah) em Dotan, região montanhosa de Efraim  

https://www.imj.org.il/en/collections/371859
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Segundo Dever, o touro de bronze de Mazar pode representar El - o deus 

principal do panteão cananeu conhecido nos séculos XIV e XIII a.C. Os textos de 

Ugarite na Síria usam o epíteto "Touro El", como um símbolo de ferocidade e potência 

sexual no mundo mediterrânico antigo em geral105. Para Donner, a figura do bezerro 

produzia uma dupla finalidade simbólico-religiosa que combinava o culto ao Deus 

estatal Yahweh com a adoração aos deuses cananeus da tempestade não muito 

distintos de Yahweh naquele período histórico. Oliveira106, em sua tese de doutorado, 

faz uma análise intertextual entre o bezerro de Arão e o de Jeroboão, identificando 

muitas semelhanças entre eles: (1) Ambos construíram bezerros de ouro para atender 

o desejo de outras pessoas; Arão atendeu o povo e Jeroboão ouviu os seus 

conselheiros; (2) Arão construiu um altar no Sinai e Jeroboão edificou altares em Betel 

e Dã; (3) Arão e Jeroboão  exerceram função sacerdotal (cf. Ex 32,6 e 1 Rs 12,32); 

(4) ambos os textos condenam a adoração aos bezerros de ouro, porém não negam 

as características libertadoras atribuídas a eles.  

  

E ele os tomou das suas mãos, e trabalhou o 
ouro com um buril, e fez dele um bezerro de 
fundição. Então disseram: Este é teu deus 

 ó Israel, que te tirou da terra do ,(ֱאֹלֶהיָך)

Egito. (Ex 32,4) 

 

Assim o rei tomou conselho, e fez dois bezerros 
de ouro; e lhes disse: Muito trabalho vos será o 
subir a Jerusalém; vês aqui teus deuses 

 ó Israel, que te fizeram subir da terra ,(ֱאֹלֶהיָך)

do Egito. (1 Rs 12,28) 

 

Para Childs107, a maioria dos estudiosos(as) considera a narrativa de Ex 32 uma 

interpolação tardia adicionada ao Pentateuco pelo escritor deuteronomista, com a 

finalidade de condenar a política cúltica de Jeroboão. Oliveira considera que Ex 32, 

1-6 é uma retroprojeção histórica do episódio, que se refere ao bezerro de Jeroboão. 

Tal abordagem revela a intenção político-religiosa de determinado grupo social que 

quer desqualificar e desacreditar Jeroboão e as práticas religiosas do norte. Sua 

análise aponta três funções para a relação intertextual:  

 
(1) caráter desmoralizador, a história retroprojetada de Ex 32,1-6 mostra que 
o bezerro sempre foi um pedestal rejeitado por YHWH; (2) caráter religioso, 
condena a prática de adorar diante de outro pedestal que não a Arca e em um 

                                                
105 DEVER, 2005, p, 136. 
106 OLIVEIRA, 2010, p. 16. 
107 CHILDS apud OLIVEIRA, 2010, p.139. 
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lugar diferente que não Jerusalém; e (3) caráter didático, ensina que YHWH 

castiga o praticante do culto ao bezerro108. 

 

Nesses templos oficiaram sacerdotes oriundos do povo, isto é, não levitas. Isso 

subtraiu privilégios exclusivos dessa tribo sacerdotal. Essa desconsideração levou o 

redator deuteronomista a elaborar uma propaganda político-religiosa que colocou 

Jeroboão como apóstata exemplar de Yahweh para todas as gerações posteriores109. 

Os deuteronomistas o descrevem como aquele que introduziu Israel no pecado, por 

isso tornou-se alvo da ira de Yahweh, posto que não respeitou as leis de centralização 

religiosa previstas no Dt 12, aplicadas com extrema radicalidade pelo rei Josias em 

622 a.C. Jeroboão desconhecia essas leis, posto que surgiram séculos mais tarde. 

O santuário de Dã resistiu até 722 a.C, com a destruição de Samaria por Sargão 

II, mas o templo de Jerusalém continuou funcionando como centro religioso tanto para 

os judaítas como para os israelitas, que, fugindo do avanço da Assíria, migraram para 

Jerusalém. O redator deuteronomista descreve esse fracasso a partir do ponto de 

vista do Reino do Sul. É a leitura da história de Israel escrita na perspectiva dos 

sobreviventes de Judá. Mas quando Jeroboão diz “vês aqui teus deuses (ֱאֹלֶהיָך), ó 

Israel, que te fizeram subir da terra do Egito”, isso pode significar a implantação do 

seu sistema político-religioso. Todavia, é possível que também esteja refletindo o 

“grito” de um povo que deseja se emancipar da tirania político-religiosa opressora de 

Judá representada pelo rei davídico. 

 

E os jovens que haviam crescido com ele (Roboão) lhe falaram: Assim dirás a 
este povo que te falou: Teu pai (Salomão) fez pesadíssimo o nosso jugo, mas 
tu o alivia de sobre nós; assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do 
que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo 
pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo; meu pai vos castigou com açoites, 
porém eu vos castigarei com escorpiões. (1 Rs 12,10-11) 

 

 

 O livro dos Reis não dá muitas informações a respeito dos sucessores de 

Jeroboão, mas sabe-se que se alternaram no trono por golpes militares: Nadabe, filho 

de Jeroboão, reinou alguns anos antes de ser morto por Baasa, da tribo de Issacar, 

nomeado por um profeta (cf. 1 Rs 16, 2) que não só assumiu o governo depois de 

matar Baasa em 909 a.C, mas dizimou todos os descentes de Jeroboão. Baasa reinou 

                                                
108 OLIVEIRA, 2010, p. 139. 
109 DONNER, 2004, p. 284. 
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24 anos, mas seu sucessor, seu filho Elah, foi morto em seu palácio por um de seus 

oficiais chamado Zinri (1 Rs 15,33-16,14). Permanesceu no trono o período suficiente 

para aniquilar toda a família de Baasa (1 Rs 16,15). Quando percebeu que iria ser 

morto pelo general Omri, suicidou-se em seu palácio. Omri, o comandante de todos 

os exércitos, foi elevado ao trono em 878-877 a.C., e conseguiu manter-se por tempo 

suficiente no poder, sendo sucedido por três de seus descendentes ao longo de trinta 

anos. Portanto, Omri foi o fundador da primeira dinastia israelita, apesar de sua curta 

duração. 

Após a passagem sombria, mas efêmera de Sheshonq110, a ameaça externa 

passou a ser o reino de Damasco (Síria por excelência). Os israelitas possuíam os 

territórios da Galileia e Gilead. Em tempos de Baasa e Ben Hadad (Bar-Hadad em 

aramaico, talvez um epíteto dinástico) soube tirar proveito das guerras endêmicas 

entre Israel e Judá, atendendo a um pedido de ajuda do rei de Judá para invadir a 

extremidade norte (Dan e Naftali). 

 
Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficaram nos tesouros da casa do 
SENHOR, e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus 
servos; e o rei Asa os enviou a Ben-Hadade, filho de Tabrimom, filho de 
Heziom, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Haja acordo entre 
mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai; eis que te mando um presente, 
prata e ouro; vai, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se 
retire de sobre mim. E Ben-Hadade deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os 
capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel; e feriu a Ijom, e a Dã, 
e a Abel-Bete-Maaca, e a toda a Quinerete, com toda a terra de Naftali. (1 Rs 
15,18-20) 

 

Esse é o segundo texto do livro de Reis que se refere ao tesouro do templo de 

Yahweh como garantia da manutenção do poder real. O primeiro encontra-se no 

episódio de Roboão (1 Rs 14, 25-26). Trata-se do saque feito ao palácio e ao templo 

pelo faraó Sheshonq. O segundo caso relaciona-se ao rei Asa (1 Rs 15,18-20). 

Através desse texto entende-se que os recursos do templo ficavam a disposição do 

rei e poderiam ser usados para acordos políticos. Portanto, internamente o templo 

captava os recursos do povo e o monarca garantia sua política externa. No Antigo 

Oriente Próximo, os reis gozavam o privilégio de ser os representantes dos deuses 

na terra; como líderes político-religiosos, funcionavam como guardiões da cidade e 

do templo, podendo dispor dos seus tesouros quando fosse necessário. Asa garantiu 

sua permanência no poder utilizando os recursos do templo de Yahweh. Isso foi 

                                                
110 LIVERANI, 2008, p.144-145. 
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necessário, posto que as fronteiras ao norte de Jerusalém ficavam a poucos 

quilômetros de Israel. Tal divisa significava um constante perigo para a segurança de 

Jerusalém, pois a única direção de onde Jerusalém poderia ser atacada com sucesso 

a partir do norte e ao local se antepõe uma área elevada e plana de 14 km para o 

norte do monte Scopus (Rás El-Musharif), que possibilitava a formação de ataque de 

unidades de tropas. Foi assim que Jerusalém foi conquistada por Tito no ano 70 d.C. 

O grande esforço e estratégia política desde Roboão, Abias até finalmente Asa (910-

908), era empurrar essa fronteira cada vez mais para o norte111. Baasa conseguiu 

êxito em dominar a região fronteiriça e fortificá-la, mas Asa enviou presentes a Ben-

Hadad de Damasco, convencendo-o a romper o pacto com Israel, investindo o norte 

de Israel e obrigando Baasa a retirar suas tropas do sul, política que será recorrente 

para os seus sucessores112. Isso bastou para que Asa se recompusesse e 

empurrasse a divisa 4 km para o norte e construisse duas fortificações usando o 

material deixado por Baasa. Na política externa, cessaram então os combates de 

fronteira entre Judá e Israel. Na política interna Asa afasta sua mãe Maaca do cargo 

político de rainha-mãe, por causa da sua opção religiosa pela Deusa Asherah. A 

possibilidade de construir um ídolo em Jerusalém confirma a Maaca poderes que 

transcendiam os limites de sua função como rainha-mãe113. Asa também remove os 

ídolos e os sacerdotes (prostitutos cultuais). É possível que essa reforma parcial da 

religião de Yahweh tivesse como objetivo a centralização político-religiosa para 

concentrar o culto em Jerusalém e com isso captar mais recursos para o templo.  

E Asa fez o que era reto aos olhos do SENHOR, como Davi seu pai. Porque 
tirou da terra os sodomitas, e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. 
E até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha 
feito um horrível ídolo a Asera; também Asa desfez o seu ídolo horrível, e o 
queimou junto ao ribeiro de Cedrom. Os altos, porém, não foram tirados; 
todavia foi o coração de Asa reto para com o SENHOR todos os seus dias. E 
à casa do SENHOR trouxe as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que 
ele mesmo consagrara; prata, ouro e vasos.  (1 Rs 15, 11-15) 

 

Houve 41 anos de paz entre os estados irmãos. A proposta de paz partiu de 

Israel, onde, entre 878 e 845, os reis da dinastia de Omri detinham o poder. 

Sobretudo, estavam com difíceis problemas políticos externos e internos; por isso, 

                                                
111 DONNER, 2004, p, 291. 
112 CAZELLES, 1983, p.162. 
113 DONNER, 2004, p. 295. 
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tinham grande interesse em eliminar a discórdia com seus irmãos do sul114. Os 

omridas obedeceram a esse tratado com Judá, que Josafá não quebrou. 

Percebem-se então alguns mecanismos utilizados pelos Faraós e pelos reis de 

Israel e Judá na manutenção do poder político-religioso: 1) sua identificação como 

filho de deus, que não só lhe assegurava a estabilidade no trono, mas também o 

conduzia nas batalhas como um deus guerreiro; 2) o templo, como centro de 

adoração e propaganda religiosa, era também usado para captar e armazenar 

tesouros que ficavam disponíveis para os interesses políticos da realeza.  

 

1.2 CAMPANHAS MILITARES DA ASSÍRIA NA REGIÃO SÍRIA-PALESTINA 

 

Entre as nações que dominaram Israel e Judá, seja o Egito, Babilônia, Pérsia, 

Grécia ou Roma, nenhuma foi tão obstinada por uniformidade e controle político do 

que a Assíria. Portanto, se faz necessário estudar os cem anos de dominação Assíria 

sobre a região síria-palestina para se entender seu esquema político-religioso sobre 

Israel e Judá, que se estendeu também à Síria, Fenícia, Moabe, Amom, etc.  

 

1.2.1 SALMANASAR III E A CASA DE OMRI 

 

O vasto império assírio foi consolidado somente no período neo-assírio (744-609 

a.C.), durante os reinados de Tiglate-Pileser III (744-727), Sargão II (721-705), 

Senaqueribe (704-681), Asaradon (680-669) e Assurbanipal (668-627). Povos de 

diversas culturas foram anexados a esse Estado imperial, cuja capital foi transferida 

de Kalhu para Dur-Sharrukin por Sargão II e depois finalmente a Nínive por 

Senaqueribe. As peças de propaganda preservadas desses poderosos governantes 

são muito extensas e pretensiosas, sobretudo revelando seus ambiciosos projetos 

político-religiosos e militares115. O império assírio estendeu-se por todas as regiões, 

incluindo grandes nações como Egito e Babilônia. Entretanto, a sua desintegração foi 

relativamente repentina, pela força combinada dos exércitos dos medos e babilônios. 

O império assírio foi derrotado por volta de 610 a.C., no entanto, suas ideologias e 

                                                
114 DONNER, 2004, p. 291. 
115 KARLSSON, 2016, p. 4. 
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estruturas continuaram vivas nos sucessivos impérios da região. Mattias Karlsson 

afirma que os governos de Assurbanipal II e Salmanasar III combinados são 

responsáveis pela grande maioria das inscrições reais preservadas e iconografias 

deste período de tempo, o que significa que a propaganda político-religiosa desses 

dois governantes, em grande parte, representa a ideologia do Estado neo-assírio. O 

tema da natureza do rei assírio baseado nas fontes iconográficas e epigráficas 

revelam a essência divina ou pelo menos semidivina do rei. As políticas externa e 

religiosa dos reis assírios, principalmente em relação a Israel e Judá, também têm 

sido um tema frequente entre os estudiosos(as). Esse estudo pretende também expor 

os mecanismos pelos quais uma classe dominante naturalizou seus privilégios nas 

sociedades antigas. 

Outro aspecto importante relacionado à dominação assíria é a questão do uso 

da violência pelo Estado marcado por uma ideologia intolerante. Ainda assim, a 

Assíria provavelmente não era pior do que qualquer outro poder antigo que 

conduzisse a guerra, mas, por alguma razão, escolheram descrevê-la nos seus textos 

e expô-la em seus painéis de baixo relevo. Tal atitude era naturalmente calculada116, 

pois esses registros da violência tinham a função de impor o terror psicológico entre 

os dominados e dissuadi-los sobre os perigos das insurreições, assim como celebrar 

o cumprimento das ordens divinas. Deve-se também dizer que a cultura assíria não 

era marcada somente pela destruição, pois sua propaganda diz muito sobre 

construções de templos, assentamentos etc. 

Assurbanipal II (883-859 a.C.) é geralmente considerado um dos reis mais 

importantes do período neo-assírio. Sua ideologia de Estado é extensa e pretensiosa, 

seu exército possivelmente conduziu muitas e extensas campanhas militares (por 

exemplo, para o Mediterrâneo). Assurbanipal II mudou a capital de Assur para Kalhu 

(moderna Nimrud), onde construiu o chamado Palácio do Noroeste e também muitos 

templos. Seu filho e sucessor Salmanasar III manteve Kalhu como sua residência real, 

realizou campanhas militares em muitas direções, encomendou uma abundância de 

inscrições reais, bem como vários templos e palácios, inclusive o palácio hoje 

conhecido como Fort Salmanasar em Kalhu117. O fim do reinado deste governante foi 

turbulento, com uma "guerra civil" em 826 a.C. Os projetos de construção foram em 

                                                
116 KARLSSON, 2016, p. 328 
117 KARLSSON, 2016, p. 3. 
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grande parte centrados em Assur e Calah. Esta intensa atividade inspirou a escrita de 

um grande número de textos reais redigidos com grande riqueza de detalhes sobre o 

seu reinado. Os anais ocupam um lugar privilegiado entre esses textos, não só por 

causa da abundante informação que fornecem, mas também porque são organizados 

com maior zelo cronológico do que em reinados anteriores. Grayson afirma que 

Salmanasar III (858-824 a.C.) seguiu os passos de seu pai, Assurbanipal II e, com a 

mesma motivação, prosseguiu nas guerras de conquista do seu antecessor, enviando 

o exército assírio o mais longe possível. As campanhas anuais concentraram-se na 

fronteira norte, contra Urartu, e a frente ocidental através do Eufrates. As batalhas de 

Samanasar III eram marcadas por grande crueldade118. 

 
Eu conquistei por meio de [túneis], aríetes, (e) torres de cerco as cidades de, 
Danabu, Malahu, cidades fortificadas. Eu massacrava (e) os saqueava. Eu 
arrastava, destruía, (e) queimava as [cidades]. Baal, o homem de Tiro, 
submeteu-se a mim (e) recebi tributo dele. Eu ergui minha estátua real no 
templo da cidade Laruba, sua cidade fortificada. Agora o tributo dos habitantes 

das terras Tiro, Sidon, (e) Byblos eu recebi. Eu marchei até a terra Musuruna119. 

 
O povo da terra Patinu se assustou em face do lampejo das minhas fortes 
armas e prendendo os filhos de Surri (usurpador), juntamente com os soldados 
culpados, eles os entregaram. Ele pendurou os soldados em estacas. Sāsì, um 
homem da terra Kurussâ, submeteu-se a ele, e foi nomeado vassalo. Ele 
recebeu deles prata, ouro, estanho, bronze, ferro, (e) marfim de elefante sem 
medida. Ele criou minha colossal estátua real e a erigiu em Kinalua, sua cidade 

real, no templo de seus deuses.120 

 

Observa-se nos textos como era executado o projeto de dominação político-

religioso: primeiro a conquista militar, seguida da imposição do regime de vassalagem, 

cobrança de tributos diversos e propaganda político-religiosa através da inserção da 

estátua real do soberano assírio no templo principal. Claramente, a ideologia estatal 

demonstrada nas fontes primárias deste estudo deve ser considerada como ideologia 

de Estado, transmitindo principalmente propaganda política. A sua função era de 

satisfazer necessidades religiosas genuínas. Portanto, os temas e motivos religiosos 

                                                
118 GRAYSON, A. Kirk. Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC II (858-745  BC), The Royal 

Inscriptions of Mesopotamia, Assyrian Periods, 1, Toronto: University of Toronto Press, 2002.p. 5. 
119 Inscrição cuneiforme de Salmanasar  III A.0.102.16, Este texto está em uma estátua de pedra muito 

danificada encontrada por acidente em um campo dentro das antigas muralhas de Calah. É evidente 
que a estátua tinha sido arrastada de seu local original e esmagada por tropas invasoras; 
provavelmente na época que Calah foi capturada, por volta de 614 a.C. Essa estátua pode ter ficado 
inicialmente no templo de Ninurta, porém não há prova disso. Os pedaços da estátua foram colocados 
juntos. Entretanto grandes partes do texto ainda estão faltando. Felizmente, foi possível recuperar o 
texto através da comparação com outros textos paralelos, em particular, as inscrições do Obelisco 
Negro de Salmanasar III (A.0.102.14). GRAYSON, 2002. p. 5. 
120 Inscrição cuneiforme de Salmanasar III. GRAYSON, 2002.p. 5. 
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eram considerados poderosos instrumentos políticos no sentido de tornar as relações 

de poder assimétricas121. 

Salmanasar III era dedicado aos deuses guerreiros que eram invocados e 

cultuados principalmente nos períodos das campanhas militares.  

 
Para o deus Ninurta, o forte, o todo-poderoso, o exaltado, o principal entre os 
deuses, o esplêndido guerreiro perfeito cujo ataque na batalha é inigualável, 

que reside em Calah, o grande senhor [...]122 

  

Donner afirma que as fontes primárias descrevem o rei Assurbanipal II (884-858) 

como o primeiro rei assírio que investiu para além das fronteiras do território assírio 

sobre os dois lados do Alto Tigre, para a Síria Setentrional e Central, transformando-

os em vassalos obrigados a pagar tributo. Seu filho e sucessor, Salmanasar III (858-

824), continuou essa política de expansão em maior estilo. Em 853 a.C., combateu 

na Síria uma coalizão antiassíria sob a liderança de Damasco, cujas tropas se 

reuniram na famosa batalha de Carcar (Hirbet Qerqur) no Baixo Orontes.123 

Salmanasar III mandou registrar essa batalha em várias inscrições, entre as quais a 

do chamado Monólito de Carcar, na coluna II, linhas 89-102 onde se encontra a 

descrição detalhada desse evento.  

Segundo este texto, faziam parte dessa coalizão nada menos do que 12 

dinastas do norte e do centro da Síria, liderados  por Adad-id-ri Sha-]imerí-shu = 

Hadadezer de Arã (Damasco); Ir-hu-le-e-ni A-mat-a-a = Irhuleni de Hamate (Hama) 

junto ao Orontes; A-ha-ab-bu Sir-i-la-a-a = Acabe de Israel. A força de combate de 

Acabe é indicada como sendo de 2 mil carros de combate, 10 mil soldados. São 

números consideráveis. Donner, porém, diz que não se pode ignorar que os reis 

assírios e seus escribas tinham a mesma relação despreocupada com cifras elevadas 

que os narradores da Bíblia Hebraica124. O envolvimento de Israel e Damasco na 

batalha dá-nos uma ideia da relação de forças militares entre essas potências 

                                                
121 KARLSSON, 2016, p. 18. 
122 Inscrição cuneiforme de Salmanasar  III, A.0.102.19. Este texto está em um fragmento de um tablete 

de pedra que tinha a forma de um amuleto. Tabletes deste tipo foram pendurados em exposição e este 
objeto em particular deve ter sido exibido no templo Ninurta em Calah, uma vez que começa com uma 
dedicação a este deus. Ele continua com o nome, título e genealogia de Salmanasar. No reverso é 
preservada parte de uma narrativa de campanha, possivelmente a décima primeira campanha (848 
a.C.). O restante do texto existente descreve uma subida das montanhas Amanus, possivelmente para 
cortar vigas de cedro para o trabalho no templo de Ninurta. GRAYSON, 2002, p. 90. 
123 DONNER, 2004, p. 304. 
124 DONNER, 2004, p.304. 
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descritas nas linhas 89-102 da versão dos anais de Salmanasar III gravada em uma 

grande estela de pedra encontrada em Cárcar.  

Monólito de Cárcar125 inscrição 

 

 

Saí de Argana e me aproximei de Karkara. Eu 
destruí, rasguei e queimei Karkara, sua residência 
real. Ele trouxe para ajudá-lo 1.200 carros, 1.200 
cavaleiros, 20.000 soldados de pé de Adad-'idri 
(ou seja, Hadadezer) de Damasco (Imerilu) 700 
carros, 700 cavaleiros, 10.000 soldados de pé de 
Irhuleni de Hamath, 2.000 carros, 10.000 soldados 
de pé de Ahab, o israelita (A-ha-ab-bu "'Sir-'a-aa), 
[...] Lutei com eles com o apoio das poderosas 
forças de Assur, Assur, meu senhor, deu-me as 
armas fortes que Nergal, meu líder, me 
apresentou, e eu infligi uma derrota sobre eles 
entre as cidades de Karkara e Gilzau. Eu matei 
14.000 de seus soldados com a espada, 
descendo sobre eles como Adad quando ele faz 
uma chuva cair para baixo. Eu espalhei seus 
cadáveres (em toda parte), enchendo toda a 
planície com seus soldados amplamente 
dispersos (fugindo). [...] Parti e me aproximei da 
cidade de Karkara. Hadadezer (Adad-id-ri) de 
Damasco, Irhuleni de Hamat, com 12 reis do 
litoral, confiando no seu poder combinado, partiu 
contra mim para uma batalha decisiva. Eu matei 
em batalha 25 mil soldados experientes e lhes tirei 
seus carros, seus cavalos de cavalaria e seus 
equipamentos de batalha - eles próprios 

dispersaram-se para salvar suas vidas126. 

  

O monólito ilustra o rei adorando os seus deuses representados por vários 

símbolos que se encontram na parte de cima da estela. A iconografia apresenta 

Salmanasar III dedicando suas vitórias aos deuses que o ajudaram. A inscrição 

descreve as campanhas militares de seu reinado até 853 a.C. Essa estela é 

conhecida como "Monólito de Carcar"127. Era comum que os governantes do Oriente 

                                                
125 Figura 14 – Fonte: CHENG, Jack.; FELDMAN, Marian H. (eds.). Ancient Near Eastern art in 

context: studies in honor of  Irene J.  Winter. Leiden and Boston: Brill, 2007. p.154. 
126 PRITCHARD, 1969, p. 278-279. 
127 Esta versão dos anais de Salmanasar III foi gravada em uma grande estela de pedra encontrada em 

Cárcar por JE Taylor em 1861. Um monumento similar de Assurbanipal II (RIMA 2 pp. 256-62) foi 
encontrado com ele e os objetos são consultados geralmente como os "Monólitos de Cárcar". A pedra 
de Salmanasar, que está um pouco gasta, tem uma representação do rei e símbolos divinos esculpidos 
em relevo e a inscrição cuneiforme é gravado em duas colunas, uma no reverso e no outro. O texto 

Figura 14 – Monólito de Salmanasar III contendo a inscrição do nome de Acabe. 
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Próximo mandassem esculpir suas imagens em estelas que continham inscrições de 

suas realizações militares, essas estelas eram instaladas nas fronteiras de seus 

reinos. Obviamente que o exército assírio venceu a batalha, porém com muitas 

baixas, posto que a "vitória" assíria não produziu consequências político-militares 

imediatas para os aliados. Para Bright, Salmanasar III encontrou forte resistência por 

parte da coalizão antiassíria da qual Acabe fazia parte. Tal informação revela o grande 

poderio de resistência bélica de Israel na época128. Sabe-se pelos documentos que 

Salmanasar III tentou mais três campanhas na Síria (849, 848 e 845), defrontando-se 

repetidamente com essa forte coalizão. Donner ainda afirma que se esses 

documentos extrabíblicos estão falando a verdade, as inúmeras informações do texto 

bíblico sobre os confrontos bélicos entre os reis da dinastia de Omri e os arameus de 

Damasco precisam ser revisadas e avaliadas de modo diferente, especialmente as 

duas narrativas de guerras contra os arameus em 1 Rs 20 e 22, pois é absolutamente 

improvável que essas guerras tenham ocorrido durante o reinado de Acabe, como a 

redação pretende fazer crer. Pois será que Hadadezer de Damasco empreendeu 

ações bélicas contra um dos aliados mais importantes imediatamente após a batalha 

de Carcar enfraquecendo assim a coalizão? Deve-se, portanto, levar em conta a 

possibilidade de redação anacrônica sobre Acabe de Israel por parte de um redator 

deuteronomista129. Cazelles também afirma que a inscrição de Salmanasar III obriga 

a rever a narrativa de l Rs 20 do ponto de vista da crítica histórica, pois esse texto é 

mais tardio130. Foi somente quando Hazael substituiu Hadadezer que a coalizão 

antiassíria se rompeu, e Arã-Damasco teve que enfrentar sozinho os assírios nas 

campanhas de 841, 838 e 837 a. C. 

Resolutos e planejados foram também os esforços dos Omridas pela 

consolidação da política interna de seu Estado. O reinado de Omri marca uma virada 

decisiva na história do Reino do Norte nos aspectos político-religiosos e econômico. 

Omri reinou sobre Israel dez anos (885-874) e seu filho Acabe cerca de vinte (874-

853). Esta estabilidade dinástica foi reconhecida posteriormente pelos assírios ao 

                                                
termina abruptamente e não tem as passagens de conclusão habituais relativas à construção, bênçãos 
e maldições, e data. A ausência de tais matérias é também uma característica do texto acima 
mencionado de Assurbanipal. O último evento narrado no texto é a batalha de Carcar (853 a. C), e 
assim o monumento foi provavelmente esculpido no final de 853 ou em 852 a.C. Foi gravado à pressa, 
como algumas outras estelas assírias (por exemplo RIMA 2 pp. 237-54), GRAYSON, 1991, p. 149. 
128 BRIGHT, John. História de Israel. São Paulo: Paulinas, 1985. p. 325. 
129 DONNER, 2004, p. 305. 
130 CAZELLES, 1983, p.50. 
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usarem o termo “Bit-Humri” (= casa de Omri) para designar Israel.131 Esses trinta anos 

de estabilidade e de crescimento de Israel não são um evento isolado, mas 

consistentemente posicionado no contexto global do Levante.  

 

Anexei à Assyria a cidade de Kaspuna, que está na margem do mar superior, 
as cidades [...]nite, Gilead e Abil-sitti, que são a fronteira da terra Bit-Hmri 

(Israel), a extensa terra de Bit-Haza'ili (Damasco) na sua totalidade132 

 

Essa fase de estabilização possibilitou a Israel crescer em tamanho e poder 

como os reinos sírios de Damasco, Hamate, Tiro e Sidom, tomando forma 

expandindo-se a leste do Mar Morto em Moabe. A principal realização de Omri foi o 

estabelecimento de Samaria como capital. Ele escolheu uma nova localização a 

noroeste de Siquém, em uma posição dominante das estradas que levam ao vale de 

Jezreel e à planície costeira de Sharon, como resultado da expansão do reino. 

Samaria133 foi criada por Omri em 876 a.C. O local fortificado estava situado 

estrategicamente no coração das terras agrícolas férteis, que ficava na parte ocidental 

da estrada principal que permitia acesso direto para o vale de Jezreel. Pela primeira 

vez houve uma residência real, um verdadeiro centro administrativo do reino, 

resultado de um concreto e ambicioso programa de construções que as escavações 

intensivas na área têm recuperado em grande parte. Nessa nova fundação, Omri e 

mais ainda seu filho Acabe investiram um capital considerável; em poucos anos eles 

literalmente tiraram do chão uma cidade residencial respeitável, cuja arquitetura 

monumental e engenharia brilhante foi utilizada apenas para edifícios relacionados 

com a função real. Entre as obras monumentais construídas pelos omridas estão: o 

seu palácio, edifícios e a famosa "casa de marfim", descoberta pela arqueologia e 

citada na Bíblia com poucos detalhes:134 “Quanto ao mais dos atos de Acabe, e a tudo 

                                                
131 SOUZA, M. M, 2018, p. 61. O reinado de Omri (885-874) foi tão importante que os reis assírios 

quando queriam se referir a Israel a chamavam pelo termo “Bit-Humri” = casa de Omri. Os documentos 
extrabíblicos que se referem a sua dinastia, lhe dão projeção no cenário internacional da época. 
132 Inscrição cuneiforme de Tiglate-Pileser III, 42. O artefato é uma grande placa de pedra 

fragmentariamente preservada, provavelmente uma placa de pavimento colossal descoberta em 
meados do século XIX em Kalhu. O texto contém relatórios dos seguintes acontecimentos entre os 
quais estão a anexação do norte e centro da Síria (738) ; A anexação de Damasco (733-732); A 
anexação parcial de Israel (733-732) etc. TADMOR, Haim. The Royal Inscriptions of Tiglath-pileser 
III (744–727 BC) and Shalmaneser V (726–722 BC), Kings of Assyria. RINAP 1. Winona Lake, IN: 
Eisenbrauns, 2011.p. 105. 
133 ARNOLD, Bill. T; HESS, Richard S. (eds.), 2014.p.323. 
134 DONNER, 2004, p. 309. 



74 
 

quanto fez, e à casa de marfim que edificou, e a todas as cidades que edificou, 

porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel?” (1 Rs 22,39).  

Acabe, filho e sucessor de Omri, casou-se com uma filha do rei de Tiro, Et-Baal, 

a famosa Jezabel (1 Rs 16,31), começando uma parceria que deve ter sido rentável 

principalmente pelo acesso que Israel teve às habilidades artesanais e comerciais135.  

Arte, arquitetura e escrita foram habilidades que os israelitas aprenderam com 

os fenícios. Expedições subsequentes desenterraram em Samaria centenas de 

placas e fragmentos de marfim ao longo das escavações. A maior concentração de 

peças veio do depósito de lixo da casa de marfim136. São inúmeras placas137 

esculpidas em alto relevo, com figuras de esfinges, leões, touros, e figuras humanas. 

Nota-se a influência fenícia por toda parte. Muitas das placas têm letras do alfabeto 

hebraico. Os marfins foram provavelmente usados no mobiliário do palácio dos reis 

israelitas.138  

 

 

É notável a capacidade arquitetônica dos portões de Hazor, Megido e Gezer, 

juntamente com os estábulos de Megido, com estrebarias para uns 450 cavalos que 

por muito tempo foram atribuídas a Salomão, mas hoje se sabe que pertenciam ao 

                                                
135 LIVERANI, 2008, p. 134. 
136 ARNOLD.; HESS, (eds.), 2014, p. 326. 
137 Figura 15 – Fonte: STERN, Ephraim. (ed.). The New Encyclopedia of Archaeological Excavations 

in The Holy Land. Vol. 4. Jerusalém: The Israel Exploration Society. 2008. p. 1300-1310. 
138 SOUZA, M. M, 2018, p. 63  

Figura 15 – Placas de marfim encontradas em Samaria 
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período de Acabe.139 Grandes cidades com obras monumentais140 refletem autoridade 

centralizada e não apenas uma pequena comunidade ou aldeia. Ao se examinar 

lugares como Samaria na época de Omri e Acabe, fica cIaro que se trata de um reino 

mais rico, mais forte, com extensas conexões internacionais.141 Ao passo que o reino 

do sul, Judá, pelo contrário, ainda estava em fase de desenvolvimento.142   

 

                                                
139 BRIGTH, 1985, p, 324. 
140 Figura 16 – Prédios monumentais construídos pelos Omridas. Essa estrutura arquitetônica foi 

encontrada em Samaria, e data do nono século antes de Cristo. Fonte MASON, Caroline et al. 
Immagini del mondo bíblico. Torino: Claudiana, 1991. p. 75. 
141 DONNER, 2004, p. 300. 
142 SOUZA, M. M, 2018, p. 66. 

Figura 16 – Obras arquitetônicas encontradas em Samaria – período de Acabe 
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Aqueles que concluíram a redação da história de Israel, alguns profetas e 

redatores deuteronomistas, deram imerecidamente a conotação obscura para uma 

dinastia a qual o reino de Israel teve um desenvolvimento econômico e cultural 

notável. 

No aspecto político-religioso, o casamento de Acabe de Israel e a filha do rei 

Etbaal de Sidônia, a princesa Jezabel (1 Rs 16, 31s) estabeleceu uma aliança que 

resultou na adoção de Baal como divindade nacional de Israel, ao lado de Yahweh143. 

Para Donner, a compra de Samaria por Omri fazia parte de um esquema jurídico 

cananeu que tornava a área sua propriedade pessoal e da sua família. Sendo assim, 

os omridas governavam em Samaria como reis cananeus144, e isso consolidou-se 

quando Acabe se casou com Jezabel e construiu um templo a Baal, oficializando 

assim o seu culto num santuário central, que fazia parte do esquema político-religioso 

de Acabe. Então, a partir do seu centro, Samaria, o cananeísmo difundiu forças 

religiosas para o interior do reino, valendo-se dos funcionários do sistema 

administrativo, que provavelmente eram majoritariamente cananeus da cidade. O 

interior do reino dispôs desses funcionários do aparelho administrativo145.  

O sincretismo146 religioso não era uma novidade nem em Israel como tampouco 

em Judá. Era comum adorar outros deuses e deusas da fertilidade juntamente com 

Yahweh147 adotando as práticas próprias desses deuses. Muitos dos israelitas, com 

certeza, eram javistas nominais. Uma vez que canaanitas encontravam-se dentro das 

fronteiras israelitas, adotou-se, portanto, uma política estatal que favorecesse o culto 

de Baal, o que foi inicialmente aceito até com certo entusiasmo. Possivelmente, Acabe 

                                                
143 KAEFER, José Ademar. Arqueologia das terras da Bíblia ll; entrevista com os arqueólogos 

Israel Finkelstein e Amihai Mazar. São Paulo: Paulus. 2016. p. 70. 
144 Na opinião de Donner: “no século. IX a.C, o conceito "cananeu" deve ser definido não em termos 

étnicos, e só restritamente em termos políticos, mas, antes, em termos sociológicos e religiosos.” 
DONNER, 2004, p. 307. 
145 DONNER, 2004, p. 310-313. 
146 Inicialmente observa-se o fenômeno do sincretismo, termo cuja etimologia originou-se na Grécia 

antiga e foi utilizado para descrever as situações nas quais os cretenses precisavam se unir para 
combater um inimigo comum. Daí vem o termo ‘sin’ (com, junto) e crético (Creta). Em grego o prefixo 
“sin” que é usado também na construção da palavra "símbolo" significa juntar duas coisas. Atualmente 
o termo sincretismo possui muitas nuances semânticas, mas o significado básico de ‘unir’, ‘juntar’, se 
mantêm inalterado, (1) seja por justaposição cooperativa de divindades pessoal e hierarquicamente 
definidas (panteão); (2) pela identificação de vários deuses em uma só iconografia; (3) ou por diversas 
iconografias que representem as várias nuances de um mesmo deus; (4) e também pela assimilação 
de características como resultado da interinfluência entre divindades diversas, seja por intercâmbio 
diplomático ou por imposição político-religiosa. Nesse estudo, o sincretismo será abordado nas 
perspectivas político-econômica e religiosa.  
147 BRIGTH, 1985, p. 326. 
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permitiu essa política porque sabia que não podia depender apenas do javismo como 

base político-religiosa do Estado. Embora Acabe permanecesse nominalmente 

javista, como indicam os nomes de seus filhos, Acazias e Jorão, a realeza e a classe 

dominante estavam totalmente abertas a outras possibilidades; os profetas de Baal e 

Asherah gozavam de status oficial (1 Rs 18,19 ). Quanto à massa de israelitas nativos, 

supõe-se que, embora alguns resistissem e outros aderissem, a maioria oscilava entre 

as duas correntes. Segundo Albertz, o que ocorreu em Israel respondeu perfeitamente 

aos interesses do Estado. Preservar o culto a Yahweh como único Deus a nível do 

Estado só poderia ser mantido às custas do isolamento absoluto na política externa, 

o que seria prejudicial para a política econômica de abertura internacional 

empreendida pelo Reino do Norte.  

Não se sabe ao certo quais os princípios invocados pelos teólogos da corte de 

Acabe para legitimar teologicamente a coexistência da adoração de Yahweh ao lado 

de Baal. Nesse caso, pode-se supor a teoria do sincretismo cooperativo com fins 

político-religiosos e não a fusão de ambos os deuses, como ocorreu entre El e 

Yahweh, mas uma ordem religiosa verdadeiramente politeísta.  

A figura a seguir é denominada “estela moabita” ou “estela de Mesha”, e remonta 

ao século IX a.C. Nela, o habilidoso escriba moabita escreveu o “nome sagrado” de 

Yahweh (Hwhy).  

O texto descreve a vitória do rei Mesha e seu deus nacional Kemosh sobre Omri, 

o rei de Israel, e seu deus nacional Yahweh148. O artefato149 é uma fonte importante, 

pois evidencia Yahweh como a divindade principal em Israel no período de Omri e 

Acabe. 

 

                                                
148 RÖMER, 2015, p. 31.  
149 Figura 17 – Fonte: <http://www.proel.org/index.php?pagina=alfabetos/hebreo> Acesso em: 07 jul. 

2017. A inscrição de Mesha foi redigida numa estela de basalto negro descoberta em 1868, remonta 
ao século IX, período da dinastia omrida. A estela mede 1,10m de altura e 0,60 m de largura. Foi 
quebrada em pedaços pelos beduínos e salva por Clermont-Gannoau. Foi reconstruída em grande 
parte, e se encontra atualmente no Museu do Louvre. A inscrição consiste em 34 linhas e deve datar 
do final da dinastia de Omri e pode ser contemporânea dos primeiros anos do rei Jeú, em 842-840 a.C. 
aproximadamente. CAZELLES, 1983, p. 51.  
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O período de Jeroboão até Omri e, principalmente, de Acabe, é obscuro. Sabe-

se pouco da história do que foi o Reino de Israel antes da dinastia Omrida 

(aproximadamente de 884-842 a. C.), assim como se sabe pouco de Judá, antes de 

Ezequias e, principalmente, de Josias (716-609). É preciso ter em mente sempre que 

as informações que a Bíblia nos apresenta sobre a história dos reis de Israel Norte 

passaram pelo crivo dos escribas de Jerusalém, capital de Judá. De onde esses 

escribas obtiveram essas informações é uma incógnita. É possível que boa parte 

dessas informações tenha migrado do norte para Jerusalém, depois da destruição da 

Samaria, capital de Israel, em 722 a.C. É provável ainda que os escribas de Samaria 

registrassem no livro dos anais dos reis o período em que cada rei reinou e seus feitos 

históricos mais importantes. Uma expressão frequente que parece fundamentar essa 

hipótese se encontra no final de quase todos os relatos da biografia dos reis: "todos 

os seus feitos, não estão escritos no livro dos anais dos reis de Israel?". 

Evidentemente, muitas das informações contidas nesse "Livro dos anais dos reis de 

Israel" podem ter pouca consistência — histórica, principalmente — quando se trata 

de períodos mais antigos.  

Figura 17 – Estela de Mesha contendo o nome de Yahweh  
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Além dos registros da realeza, os escribas deuteronomistas de Jerusalém, 

quando começaram a redigir a “história” de Israel e Judá, se apropriaram de diversas 

tradições que circulavam pela região, algumas mais antigas — sobre façanhas de 

heróis populares, bem como de profetas a mando de seu Deus — e outras mais 

recentes. Depois do cisma (1 Rs 12), a história dos reis é contada na Bíblia 

alternadamente, começando com Jeroboão de Israel e Roboão de Judá. Os reis de 

Israel são analisados como maus, enquanto os de Judá são descritos, em sua maioria, 

como bons. Jeroboão, primeiro rei de Israel, é o protótipo do rei mau, por ter prestado 

culto a outros deuses e promovido os lugares altos (bamot). Se Acabe é retratado 

como o rei mais herético do norte, é Jeroboão quem irá fornecer o paradigma do 

comportamento provocativo pelo qual todos os reis do norte são julgados (1 Rs 16, 

31-33). Acabe ocupa um lugar de notoriedade inigualável na história do norte150. 

 

E fez Acabe, filho de Omri, o que era mau aos olhos do SENHOR, mais do que 
todos os que foram antes dele. E sucedeu que (como se fora pouco andar nos 
pecados de Jeroboão, filho de Nebate) ainda tomou por mulher a Jezabel, filha 
de Etbaal, rei dos sidônios; e foi e serviu a Baal, e o adorou. E levantou um 
altar a Baal, na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez 
um ídolo; de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao SENHOR Deus de 
Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. (1 Rs 16, 30-33) 

 

Isto será apresentado como a causa da destruição da Samaria em 722 a.C. Em 

contraposição, Davi, o primeiro rei de Judá, da casa à qual pertencia o rei Josias, será 

o protótipo de rei bom151. O rei que combater o culto nos lugares altos, campanha 

promovida por Josias (2 Rs 23), faz o que é bom aos olhos de Yahweh. Omri e Acabe 

(882-851 a.C.) se concentraram em combater a Assíria, equilibrar a amizade com os 

fenícios ao norte. A superioridade de Israel fica clara quando Acabe convoca Josafá 

numa campanha na Transjordânia, onde obteve controle de partes significativas de 

Moabe152. Liverani afirma que Israel superou Judá, impondo-lhe um contrato de 

vassalagem153, o qual é atestado pela convocação de Josafá como aliado de Israel 

contra os arameus na tomada das fortalezas estratégicas para Israel em Ramote 

Gileade (1 Rs 22,22-38). O mesmo Josafá ajudou Israel contra Mesha, a fim de 

                                                
150 LOWERY, Richard H. The Reforming Kings: Cults and Society in First Temple Judah (JSOTS, 

120). Sheffield Academic Press, Sheffield, 1991. p.117. 
151 KAEFER, José. Ademar. A Bíblia, a Arqueologia e a História de Israel e Judá. São Paulo: 

Paulus, 2015, p. 60. 
152 MAZAR, 2003, p, 386. 
153 LIVERANI, 2008, p. 176. 
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impedi-lo de se livrar da condição de vassalo (2 Rs 3,4-27). No momento da revolta 

de Jeú, Jorão de Israel lutou com o rei de Judá, Acazias. Donner segue Levirani ao 

dizer que as circunstâncias de poder vigentes fizeram com que os reis de Judá 

ficassem sob a influência do Reino do Norte, estabelecendo um possível contrato 

“velado” de vassalagem. Portanto, dentro deste quadro de hegemonias regionais, 

Israel está sempre em primeiro plano, convocando Judá para combater com ele nas 

campanhas militares. Isso torna claro que o pequeno reino de Judá era nada mais do 

que um vassalo a serviço de Israel154. 

 
E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade 
é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então 
perguntou a Jeosafá: Irás tu comigo à peleja a Ramote de Gileade? E disse 
Jeosafá ao rei de Israel: Serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os 
meus cavalos como os teus cavalos. (1 Rs 22,3-4) 

 

E foi, e mandou dizer a Jeosafá, rei de Judá: O rei dos moabitas se rebelou 
contra mim; irás tu comigo à guerra contra os moabitas? E disse ele: Subirei; 
e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como 
os teus cavalos. (2 Rs 3,7) 

 

Embora o texto bíblico deixe clara a hegemonia de Israel sobre Judá na 

campanha para recuperar o Estado vassalo de Moabe, o redator inclui uma 

manifestação de desdém por parte do profeta Eliseu com relação a Jorão, rei de 

Israel: “E disse Eliseu: Vive o SENHOR dos Exércitos, em cuja presença estou, que 

se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te 

veria” (2 Rs 3,14). Tal declaração ameniza a inferioridade do rei de Judá perante o rei 

de Israel. Sabe-se das guerras entre Israel e Moabe por duas fontes: o Livro de Reis 

(2 Rs 3, 4-27), que narra a história do ponto de vista de Judá, e a estela de Mesha, 

que descreve a mesma história na visão do rei Mesha155, fonte primária epigráfica 

contemporânea dos fatos, tornando-se uma peça importante nesse quebra-cabeça 

histórico.  

 

(1) Eu sou Mesha, filho de Kemosh, rei de Moab, o di (2) bionita: Meu pai reinou 

sobre Moab trinta anos e eu rei (3) nei após meu pai : E construí esta bamat 
para Kemosh, em Qarho: bm[ ] (4) š‘ eis ele me salvou de todos os reis e eis 
ele me fez triunfar sobre todos meus inimigos : Om (5) ri rei de Israel oprimiu 
Moab muitos dias porque se irou Kemosh em ter (6) ra sua: E o sucedeu seu 

filho e disse também ele “Dominarei Moab” : Em meus [dias disse is[so]156 

                                                
154 DONNER, 2004, p. 292. 
155 DONNER, 2004, p. 317. 
156 PRITCHARD, 1969, p. 320. 
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A grande estela de Mesha foi encontrada pelo missionário Frederic Klein, em 

Diban (cidade natal de Mesha), no ano de 1868. Essa inscrição é uma importante 

fonte extrabíblica na reconstrução da história moabita e israelita de meados do século 

IX a.C. Nas linhas 4-6 é mencionado o nome de Omri e de seu filho, sob os quais 

Moabe se submeteu como vassalo. O reinado de Omri e a metade do reinado de seus 

filhos são apontados como sendo de 40 anos na linha 8. “E se estabeleceu nela (em) 

seus dias e (em) metade dos dias do seu filho quarenta anos”. A morte de Acabe pôs 

fim definitivamente com a vassalagem de Moabe. Segundo Donner, a estela foi feita 

somente após a morte de Jorão e a revolta de Jeú, posto que faz a retrospectiva 

desses acontecimentos ao declarar exageradamente que Israel "arruinou-se para 

sempre" (linha 7). Além de retomar a independência, Mesha foi capaz de ampliar 

significativamente o território moabita: ao término ele integrava todo o planalto ao 

norte do Arnom, até uma linha imaginária na altura da extremidade norte do Mar Morto. 

Na estela de Moabe Mesha se vangloria por ter retomado os territórios que pertenciam 

a Moabe, mas estavam de posse de Israel. “[...] mas eu venci sobre ele e sobre sua 

casa, enquanto Israel pereceu para sempre! (agora) Omri ocupou a terra de Medeba 

e (Israel) haviam morado lá em seu tempo e metade do tempo de seu filho (Ahab), 

quarenta anos; mas Kemosh habitou lá no meu tempo.”157   

Mas a Bíblia descreve que as regiões transjordanianas de Damasco controladas 

por Israel, incluindo o norte de Moabe, foram tomadas por Hazael (2 Rs 10, 32-33). 

Finkelstein158 diz que a invasão de Hazael no território de Israel foi devastadora e 

enfraqueceu significativamente Israel. Assim como Mesha, Hazael também mandou 

construir uma estela do triunfo.  

Essa inscrição foi encontrada em 21 de julho de 1993, pela equipe do arqueólogo 

Biran. Trata-se de um fragmento de pedra contendo letras em aramaico. Era um 

pedaço de uma estela que havia sido quebrada.159 Os arqueólogos concluíram que a 

cerâmica encontrada no mesmo nível em que os fragmentos estavam localizados 

demonstrava que a estela devia ter sido erigida por volta de meados do século IX 

a.C.160  

                                                
157 PRITCHARD, 1969, p. 320. 
158 FINKELSTEIN, I.; SILBERMAN, N. A, 2003, p. 276. 
159 KAEFER, 2016, p. 64. 
160 KAEFER, 2016, p. 66. 
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Biran propõe que tenha sido Joás (798-783), neto de Jeú, que, de acordo com o 

texto de 2 Rs 13,25, recuperou as cidades de Ben-Adad, filho de Hazael. Ou então, 

que foi Jeroboão II (788-747), o qual, conforme 2 Rs 14,25, reconstituiu os antigos 

limites de Israel. Entende-se, porém, que a essa altura, ou seja, depois da derrocada 

de Jorão (841 a.C.), Israel não teve mais forças para reaver os territórios perdidos 

para Damasco, a não ser como vassalo da Assíria. Por isso, é bem possível que a 

estela tenha sido destruída pelo rei assírio Adad-Nirari III (810-783), que pôs fim à 

hegemonia arameia ao derrotar o filho de Hazael, Bar-Adad III. As duas peças, B1 e 

B2, foram juntadas compondo a peça B, cujo tamanho ficou em torno de 20 por 12 

centímetros. Elas foram unidas ao fragmento A, que media 32 por 22161. 

 

 

 

                                                
161 Figura 18 – Fonte 1: FINKELSTEIN, I.; MAZAR, A, 2007, p. 6. Fonte 2: < 

https://www.imj.org.il/en/collections/371407 > Acesso em: 29 set. 2018 

Figura 18 – Estela contendo a inscrições: “Rei de Israel” e “Casa de Davi” 

https://www.imj.org.il/en/collections/371407
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Calcula-se que a estela inteira media em torno de um metro de altura por meio 

de largura. Uma vez unidas as três partes, iniciou o quebra-cabeças para fazer a 

tradução. Felizmente, os caracteres nos fragmentos eram bastante nítidos, além de 

as palavras estarem separadas por pontos, o que facilita sua leitura. Porém, uma vez 

que grande parte da estela ainda não foi encontrada, organizar um texto coeso é um 

trabalho bastante difícil. Já havia sido montado um texto a partir só do fragmento A, 

achado em julho de 1993. Evidentemente, esse texto foi revisto com os dois achados 

posteriores, assim como as discussões acerca do entendimento, do conteúdo. 

1 [ ....................................] e cortou [.................] (2) [............] meu pai foi 
[contra ele quando] ele lutou em [.......] (3) E meu pai deitou-se, ele foi para 
seus [ancestrais]. E o rei de I[s-] (4) rael entrou previamente na terra de meu 
pai. [E] Hadad me fez rei. (5) E Hadad foi à minha frente, [e] eu parti de [os] 
sete [....-] (6) s do meu reino, e eu matei [sete]nta rei[s], que utilizavam 
milha[res de bi-] (7) gas e milhares de cavaleiros [ou cavalos]. [Eu matei 
Jeho]rao filho de [Acab] (8) rei de Israel, e matei [Ocoz] ias filho de [Jehorao 
re]i (9) da Casa de Davi. E transformei [suas vilas em ruinas e tornei] (10) sua 
terra em [desolação.....................] (11) outro ................................................... 
e Jehú rei-] (12) nou sobre Is[rael..........................................................e pus] 

(13) cerco sobre [............................................................]162 

 
Segundo Kaefer163, essas informações revelam que o provável autor da estela 

foi Hazael, rei de Damasco, durante os anos 845 a 800, ainda que seu nome não 

conste na estela. Outra informação que também aponta para Hazael como autor se 

encontra na linha três: "E meu pai deitou-se, ele foi para seus [ancestrais]". A forma 

"deitou-se” deve se referir à doença que acometeu Ben Adad, rei de Damasco, antes 

de sua morte. A mesma informação encontramos ampliada em 2 Rs 8,7-15. Ali narra 

que Ben Adad enviou Hazael para consultar o profeta Eliseu a respeito de sua doença. 

Hazael foi consultar o profeta que lhe fala do mal que ele, Hazael, fará aos filhos de 

Israel. Após seu retorno junto ao rei, Hazael tomou uma coberta, mergulhou-a na água 

e sufocou Ben Adad. Depois reinou em seu lugar.  

A finalidade da composição da estela, provavelmente, era homenagear os 

feitos do rei Hazael, que se orgulha de ter derrotado setenta reis (linhas 6 e 7) com 

grandes exércitos que usavam milhares de bigas (carros de guerra). Portanto, ao 

anotar dois reis, e não setenta, o rei Hazael poderia estar se referindo só aos reis 

                                                
162 KAEFER, 2016, p. 68. 
163 KAEFER, 2016, p. 69. 
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Jorão de Israel e Acazias de Judá. Ou, então, a uma liga de sete reis, dirigida por 

Jorão de Israel164.  

Por fim, há que se considerar também que um rei sempre tem a mania de 

aumentar os números para se perpetuar na história. Assim que a estela de Dã foi 

encontrada e traduzida, a atenção se voltou especialmente para a linha 9, onde se 

encontra a referência à "Casa de Davi". Conforme visto anteriormente, pouca coisa ou 

quase nada foi encontrado sobre os reinados de Davi e Salomão. Isto é, enquanto 

sobre reis de Israel, Omri, Acab, Jeú e Jeroboão II, tem-se várias referências 

extrabíblicas, de Davi e Salomão há um grande silêncio, de maneira que até a sua 

existência tem sido posta em dúvida por muitos(as) estudiosos(as). Por isso a estela 

de Dã foi um achado tão importante,165 pois foi a primeira vez que o nome "Davi" foi 

encontrado numa estela confeccionada por um rei estrangeiro. Ou seja, a estela de 

Dã prova que em meados do século IX a "Casa de Davi" era conhecida no Antigo 

Oriente Próximo. No entanto, mais do que de Judá, a estela de Dã traz importantes 

informações sobre a história de Israel, principalmente sobre sua relação com Aram. 

Conforme os textos bíblicos, as relações entre israelitas e arameus sempre foram 

muito conturbadas. Conforme 1 e 2 Reis, desde o início da dinastia omrida, em 885 

a.C. (1 Rs 16, 23) até a morte de Jorão, em 841 a.C. (2 Rs 9,22), último rei da casa 

de Omri, houve conflito constante entre Israel e Aram, portanto, durante o ápice do 

poder de Israel. Em contrapartida, nesse mesmo período, Israel parece ter tido uma 

estreita relação com os fenícios. Prova disso é a aliança que existia entre os dois 

poderes, selada com o casamento entre o rei Acab de Israel e a filha do rei Etbaal de 

Sidônia, a princesa Jezabel (1 Rs 16,31s), tratado esse que resultou na adesão de 

Baal como divindade nacional de Israel, ao lado de Yahweh. Foi nesse período que 

Israel ampliou seu domínio: em direção ao sul, conquistou Judá; em direção ao leste, 

conquistou diversas cidades da Transjordânia, muitas delas pertencentes a Aram. 

Todavia, a expansão israelita não vigorou por muito tempo. Com a morte de Acabe, 

por volta de 853 a.C., o poder de Israel começa a declinar. Nesse período, também a 

aliança com a Fenícia caminha para o fim. A morte de Jezabel é o sinal mais evidente 

dessa crise (2 Rs 9,30s). Os primeiros territórios a começar a luta de libertação do 

                                                
164 KAEFER, 2016, p. 69-70.  
165 Essa inscrição é uma das fontes que evidenciam a existência dos reinos de Israel e Judá. A estela 

de Tel Dan, descoberta em 1993 no norte de Israel, informa que o rei Hazael de Damasco matou o rei 
d Israel, Jeorão, e orei de Judá, Azarias, da casa (dinastia) de Davi. SOUZA, Mario Mello, 2018, p. 59.  
.   
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domínio israelita são os da Transjordânia, que provavelmente eram antes colônias 

arameias. É isso que a estela de Dã parece confirmar, quando diz nas linhas 3 e 4: "E 

o rei de Israel ingressou previamente na terra de meu pai"166. O livro de 2 Rs 9 e 10, 

narra o que nos comentários bíblicos é denominado "a conspiração de Jeú". Como se 

viu anteriormente, com a morte de Acabe, Israel começa a perder seus territórios na 

Transjordânia. É muito provável que, por trás das revoltas dos vassalos israelitas, 

esteja o interesse do poderio arameu. É nesse contexto que Jorão, filho de Acab, 

convoca seu fiel vassalo, o rei Acazias de Judá, para ajudá-lo na guerra contra o rei 

Hazael de Damasco, em Ramot de Galaad (2 Rs 8, 25-29). O texto é econômico nas 

palavras. O que se informa é que Jorão, rei de Israel, é atingido durante a batalha, 

sendo por isso obrigado a regressar a Jezreel para tratar dos ferimentos. Acazias, rei 

de Judá, também deixa a batalha e vai fazer companhia a seu colega ferido. No lugar 

do rei ferido, à frente do exército israelita, fica o comandante Jeú. Este se aproveita 

da ausência dos dois reis e se proclama rei de Israel; reúne os que lhe são fiéis e 

entra em Jezreel, onde encontram-se os dois reis que, sem desconfiar do repentino 

retorno do seu comandante, são mortos à traição (2 Rs 9). Depois de matar os reis 

Jorão e Acazias, Jeú se apressa em eliminar a representante da aliança fenícia, a 

princesa Jezabel, bem como todos os descendentes da família real (2 Rs 10). 

Vitorioso, Israel se estende para o sul, Judá, com enorme genocídio. O instigante é 

que a narrativa bíblica envolve o profeta Eliseu em toda a trama política. Primeiro, o 

célebre profeta vai em nome de Yahweh a Damasco para ungir a Hazael como rei no 

lugar de Ben-Adad (2 Rs 8,7-13). Depois, envia um discípulo seu ao campo de batalha, 

em Ramot de Galaad, para ungir a Jeú, no lugar de Jorão (2 Rs 9,1-10). O escritor 

deuteronomista diz que Yahweh determinou a escolha de Hazael, Jeú e Eliseu como 

instrumentos divino-punitivos da casa de Omri por seus pecados:167 “E há de ser que 

o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú; e o que escapar da espada de 

Jeú, matá-lo-á Eliseu.” (1 Reis 19,17). Para Liverani, Acazias e Jorão foram mortos 

pelo general Jeú com o apoio do rei de Damasco e assim finda a dinastia omrida em 

Israel168. Jeú, que era essencialmente um militar, foi erguido em defesa de uma 

miscelânea de fundamentalistas e nacionalistas contra compromissos religiosos e 

políticos internacionalistas por parte dos omridas. Sua postura antiomrida e antifenícia 

                                                
166 KEAFER, 2016, p. 71. 
167 FINKELSTEIN. ; SILBERMAN, 2003, p. 239. 
168 LIVERANI, 2008, p. 132. 
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foi movida aparentemente por um ódio implacável. Parece ir muito além de 

"assassinatos normais" que muitas vezes marcam as mudanças dinásticas no antigo 

Oriente. Jorão é atravessado com uma seta entre seus braços e jogado em um campo, 

e sua mãe, a fenícia Jezabel, fora atirada da janela para seu corpo ser alimento para 

cães. Finalmente, toda a família real (setenta "filhos" de Jorão) é exterminada por sua 

ordem, e as cabeças dos assassinados são empilhadas nos portões do palácio. Uma 

prática semelhante à dos assírios.  

E um mensageiro veio, e lhe anunciou dizendo: 
Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele 
disse: Ponde-as em dois montões à entrada da 
porta, até amanhã. E sucedeu que, pela manhã, 
saindo ele, parou, e disse a todo o povo: Vós 
sois justos; eis que eu conspirei contra o meu 
senhor, e o matei; mas quem feriu a todos estes? 
Sabei, pois, agora que, da palavra do SENHOR 
que o SENHOR falou contra a casa de Acabe, 
nada cairá em terra, porque o SENHOR tem feito 
o que falou pelo ministério de seu servo Elias. (2 
Rs 10, 8-10) 

Eu ergui duas torres de cabeças na frente de 
sua cidade. Eu queimei catorze cidades nos 

seus arredores.169 

 

Passando da cidade Hubuskia, me aproximei 
da cidade de Sugunia, a cidade fortificada de 
Aramu, o Urartian. Eu sitiei a cidade, a 
capturei, massacrei muitos de seus 
habitantes, (e) os saqueei. Eu ergui uma torre 
de cabeças na frente de sua cidade. Eu 
queimei catorze cidades em seus 

arredores170. 

 

A cena descrita no texto acima deixa uma mensagem clara de apelo para a 

cumplicidade dos funcionários da corte, não deixando espaço algum para qualquer 

possibilidade de mudança, pois essas são motivações político-religiosas, via terror 

psicológico anti-insurreição. 

Finkelstein e Silberman confirma que a estela de Tel Dan retrata a mais 

assombrosa ofensiva de Hazael contra os omridas. Enquanto a Bíblia narra o fim 

trágico da dinastia Omrida começando pela morte de Jorão pelas mãos de Jeú, a 

inscrição aramaica atribui esse feito a Hazael que se vangloria dizendo: “Eu matei 

Jorão, filho de Acab, rei de lsrael”. Quem então de fato matou Jorão? Ou será que 

Jeú estava a serviço de Hazael? Uma coisa é certa: tanto o texto bíblico como a estela 

de Dã conservam as memórias desse acontecimento, que ficou encoberto durante 

duzentos anos até a primeira compilação da história deuteronomista171. Portanto, para 

a narrativa bíblica, a ação de Jeú, mais que um golpe de interesse político para pôr 

                                                
169 Inscrição cuneiforme de Salmanasar  III, A.0.102.1. O texto, foi escrito numa placa de pedra. É a 

primeira versão conhecida dos anais contendo a narrativa da campanha de 857 a.C. Deve ter sido 
escrito no final desse ano ou no início de 856 a.C. GRAYSON, 2002, p. 9.   
170 Inscrição cuneiforme de Salmanasar  III, A.0.102.2. GRAYSON, 2002, p.14. 
171 FINKELSTEIN.; SILBERMAN, 2003, p. 276. 
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fim à dinastia omrida e à aliança Israel-Fenícia, é uma reforma político-religiosa para 

recuperar o culto a Yahweh e pôr fim ao culto de Baal em Israel e Judá. É assim, de 

maneira resumida, que 2 Rs 9-10 relata a mudança de poder que ocorreu em Israel 

e Judá em meados do século IX. A estela de Dã, no entanto, apresenta uma versão 

alternativa desses fatos. Ela descreve que foi o autor do escrito da estela, com grande 

probabilidade Hazael, quem matou os reis Jorão de Israel e Acazias de Judá, e não 

Jeú . Além disso, a estela deixa transparecer que foi Hazael quem, depois de matar 

os dois reis, instalou Jeú no poder. Ou seja, que a ascensão de Jeú foi planejada pelo 

rei Hazael de Damasco. De fato, a arqueologia vem encontrando cada vez mais 

indícios que evidenciam a força do reino de Damasco na segunda metade do século 

IX, mais especificamente no período do reinado de Hazael (845-800). Esse poder se 

estendeu sobre os territórios de Israel e Judá, tornando-os seus vassalos. Por 

exemplo, na inscrição de Salmanassar III (858-824), o rei da Assíria descreve sua 

vitória obtida contra a coalizão arameia, liderada por Hazael. Nessa inscrição, 

Salmanassar III intenta desqualificar o rei Hazael, chamando-o de "filho de ninguém", 

numa possível referência ao fato de este não pertencer à linhagem real. 

 

Derrotei Hadadezer de Damasco junto com doze príncipes que eram seus 
aliados. Eu estendi no chão 20.900 de seus fortes guerreiros e os restos de 
suas tropas que eu empurrei para o rio Orontes (Arantu) e eles se dispersaram 
para salvar suas vidas; Hadadezer (ele próprio) faleceu. Hazael, um plebeu 
(filho de ninguém), apoderou-se do trono, chamou um exército numeroso e se 
levantou contra mim. Lutei com ele e derrotei-o, levando os carros de seu 
campo. Ele desapareceu para salvar sua vida. Marchei até Damasco, sua 

residência real e cortei seus jardins172. 

 

Curiosamente, em 2 Rs 8,7s Hazael surge como um oficial do rei Ben-Adad. Ali, 

ele também se apresenta como um ninguém, quando Eliseu lhe anuncia que será rei: 

"Quem é esse teu servo? Como um cão poderá realizar tão grande feito?" (2 Rs 8,13). 

No dia seguinte, aproveitando-se da doença que acometia Ben-Adad, Hazael 

assassina o rei em seu leito e se torna rei em seu lugar (2 Rs 8,15). A usurpação do 

poder por um "filho de ninguém" também parece transparecer na estela de Dã. A 

insistência de Hazael em se referir a "meu pai", pelo menos três vezes, parece desejar 

encobrir o seu papel de usurpador e não pertencente à linhagem real. Temos um caso 

equivalente em 1 Sm 24,12, em que Davi, que não pertencia à linhagem real, chama 

                                                
172 PRITCHARD, 1969, p. 280. 
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Saul de "meu pai". Conforme Lamb, é possível que Hazael se refira a Hadadezer como 

seu pai, a fim de legitimar o seu reinado. Para Lester L. Grabbe, inquestionavelmente 

Hazael não fazia parte da família real, posto que o nome de seu pai nunca é 

mencionando nas inscrições.173 Enfim, usurpador ou não, não há como ignorar a 

importância do rei Hazael à frente do reino arameu e seu domínio sobre Israel e Judá. 

Não é por acaso que a Bíblia cita seu nome 23 vezes, das quais 18 só em 2 Reis. 

Portanto, a estela de Dã ajuda a compreender melhor o episódio narrado por 2 Rs 9-

10, normalmente conhecido como a revolta de Jeú. É importante dizer que a estela de 

Dã não contradiz a narrativa bíblica, mas a amplia. Ela esclarece partes que se 

encontram implícitas no texto bíblico.174 Por exemplo, na batalha de Israel e Judá 

contra Damasco, descrita acima, o fato de os dois reis terem sido forçados a se retirar 

do campo de batalha é uma constatação de que a guerra estava pendendo para o 

lado arameu e, sobretudo, que a usurpação do poder por parte de Jeú não ocorreu 

sem os interesses arameus. Na sequência, a morte de Jezabel e o extermínio da 

descendência omrida (2 Rs 9,30-10,17) revelam que tais eventos favoreceram 

principalmente o rei de Damasco.  

A dinastia israelita que se sucedeu, fundada por Jeú, perdurou durante quase 

um século. Durante esse período, houve um afastamento da influência fenícia, uma 

volta para dentro do Reino do Norte e até a submissão à Assíria. Quando houve uma 

campanha de Salmanasar III em 841 na Síria, o rei israelita pagou tributo ao soberano 

assírio. Isso ficou registrado iconograficamente no chamado Obelisco Negro de 

Salmanasar, onde se pode ver a imagem esculpida em relevo que mostra Jeú 

prostrado diante do rei, tendo atrás de si os serviçais com as dádivas e sobre a 

imagem a inscrição cuneiforme que diz: Ja-ú-a bar Hu-um-ri-i = Jeú filho de Omri175. 

Provavelmente os assírios desconheciam o golpe de Jeú, ou possivelmente ele não 

ocorreu como a Bíblia o descreve.  

                                                
173 GRABBE, Lester L. (org.). Ahab agonistes: the rise and fall of the Omri dynasty. London: T & T 

Clark, 2007. p. 119. 
174 KAEFER, 2016, p. 73. 
175 DONNER, 2004, p. 324-325. 
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Percebe-se que na sua estátua comemorativa, Salmanasar enfatizou a 

ilegitimidade de Hazael ao descrevê-lo como "filho de ninguém". Mas no Obelisco 

Negro176 o rei assírio se refere a Jeú como sendo da “casa de Omri”, isto é “filho de 

Omri”, o que parece uma grande inconsistência e, sobretudo, uma declaração 

                                                
176 Figura 19 – Os governantes dos reinos vizinhos pagaram um alto preço ao governo Assírio. Esse 

painel no obelisco negro (que mostra os triunfos de Salmanazar III) revela a figura do rei Jeú de Israel 
(ou talvez um representante pessoal), que leva o tributo ao rei assírio. O obelisco foi descoberto em 
1846 por pessoas que trabalharam com o arqueólogo Henry Layard em Calá (Nimrod). Esta epígrafe 
sobre o Obelisco Negro (A.0.102.87) diz respeito à recepção de tributo de Jeú, rei de Israel ("casa de 
Omri"). Fonte: MASON, 1991,  p. 78.  

Figura 19 – Obelisco de Salmanasar III com a iconografia do rei Jeú de Israel 
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contraditória sobre a origem de Jeú. Entretanto há a possibilidade de que as relações 

entre Salmanasar e o rei Israelita fossem “politicamente corretas”.  

Hazael, filho de um ninguém, tomou o trono. Ele 
reuniu suas numerosas tropas, (e) ele se moveu 
contra mim para fazer guerra e batalha. Lutei 

com ele. Eu o derrotei decisivamente.177 

Eu recebi tributo de Jeú (Iaua) da casa de Omri 
(Humri): prata, ouro, uma tigela de ouro, uma 

taça de ouro, copos de ouro [...] 178.  

 

O texto bíblico eleva Jeú como um grande defensor da religião de Yahweh contra 

o culto a Baal, um verdadeiro e zeloso defensor do monojavismo. Seu zelo é manifesto 

com violência radical. Mas achados em Tel Rehov têm lançado luz nessa versão 

bíblico-descritiva de Jeú. Um pedaço de um grande pote de cerâmica que era utilizado 

para guardar ou exportar cereais, foi encontrado no meio dos detritos de um apiário. 

Nele havia uma inscrição: (NMS vmn) Essas são as letras em hebraico antigo do 

nome "Nimsi - י משִׁ  que na Bíblia aparece como sendo pai de Jeú179, o chefe do ,"נִׁ

exército que foi escolhido para ser rei de Israel “Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás 

rei de Israel; e também a Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu 

lugar”. (1 Rs 19,16).  Depois dessa “unção político-religiosa” Jeú é comissionado por 

Yahweh para matar o seu antecessor Jorão, rei de Israel, e assassinar toda a 

descendência dos Omridas (2 Rs 9-10). O interessante é que no mesmo sítio, um 

pouco mais ao norte, foi achado outro pote com a mesma inscrição (NMS vmn), 

datado do final do século IX, que condiz com a época em que a dinastia de Jeú reinou 

em Israel180.  

                                                
177 HALLO, William W.; YOUNGER, K. Lawson. (eds.). The Context of  Scripture: Canonical 

Compositions, Monumental Inscriptions, and Archival Documents  from  the Biblical World. Vol. 
1. Leiden: Brill, 2003. 270. 
178 GRAYSON, A. Kirk. Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC I (1114– 859 BC). Royal 

Inscriptions of Mesopotamia, Toronto: University of Toronto, 1991. p. 149. 
179 KAEFER, 2016, p. 47. 
180 Figura 20 – Fonte: ESHEL, Esther; LEVIN, Yigal (eds.). “See, I will bring a scroll recounting what 

befell me” (Ps 40.8): Epigraphy and Daily Life from the Bible to the Talmud. Gottingen, 
Vandenhoeck & Ruprecht, 2014. p. 195.  
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Além desses dois potes, um terceiro pote com uma inscrição similar foi 

encontrado no Tel Amal, um sítio arqueológico onde hoje existe um kibutz, a poucos 

quilômetros do Tel Rehov. Também esse foi achado no mesmo estrato do anterior. 

Mazar181 afirma que a inscrição achada em um jarro de armazenamento encontrado 

no edifício F, nmsh ou Nimshi (Fig. 21), traz o mesmo nome do pai ou avô do rei Jeú, 

o fundador da dinastia que, segundo a Bíblia Hebraica, derrubou a dinastia Omrida no 

reino de Isael no século IX a.C. (1 Rs 19, 16; 2 Rs 9, 2). Esta inscrição aponta uma 

conexão verdadeira com o personagem bíblico. Portanto, é bem provável que esse 

era o nome de uma importante família na região. É muito provável que essa tenha 

sido a família de Jeú. De forma que, pelo visto, Rehov era uma espécie de cidade 

particular dessa família, algo parecido com o que foi Jezreel para a dinastia de Omri. 

Essa inscrição é um elemento de particular importância para se reconstruir a história 

do rei Jeú. Entretanto, o jarro com a inscrição ligada à família de Jeú não foi o único 

                                                
181 MAZAR, Amihai.; PANITZ-COHEN, Nava. To What God? Altars and a House Shrinefrom Tel Rehov. 

Biblical Archaeology Review: Puzzle Archaeologists, American Schools of Oriental Research, 
Washington, v. 34, n. 4, p. 40-47, Jul/Aug 2008. 

Figura 20 – Cerâmica contendo o nome Nimsi pai de Jeú 
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objeto encontrado no edifício F (Fig. 21a) 182 e a questão mais difícil para se responder 

é: Quem produziu os altares e o santuário da casa encontrados em Tel Rehov?  

 

 

Do ponto de vista geográfico, Tel Rehov estava claramente no Reino do Norte 

de Israel durante o final do século X e início do século IX a.C, no período da dinastia 

de Jeú. O santuário achado na casa mostra deusas nuas que foram encontradas numa 

das quatro salas pequenas consecutivas, cada uma alinhada com bancos. Os 

achados sugerem que o edifício tinha alguma função cultual ou talvez fosse um 

depósito para objetos cultuais. Entre os altares fragmentados há uma fachada muito 

bem elaborada, com três figurinhas femininas nuas de moldes existentes, duas das 

quais são mostradas na figura 21b. Essas peças foram encontradas nos destroços de 

destruição do edifício F. Um outro pequeno santuário foi achado no mesmo sitio (Fig. 

22).183 Mazar184 diz que entre os muitos santuários encontrados em outros lugares, um 

apresenta um elemento único: ao redor da entrada aberta do santuário está algo que 

sugere uma serpente.185 Acima, no telhado da caixa, vê-se uma cena dramática 

                                                
182 Figura 21 – (a) Edifício F, escavado em Tel Rehov, onde foi achado vários artefatos que tem ligação 

com Jeú e sua família. Fonte: MAZAR, Amihai.; PANITZ-COHEN, Nava. 2008, p. 47. (b) Fragmento de 
um pequeno santuário contendo a iconografia de uma árvore sagrada entre duas divindades femininas. 
Fonte: MAZAR, Amihai.; PANITZ-COHEN, Nava, 2008. p. 44. 
183 Figura 22 – Fonte: MAZAR, A. 2007, p. 211. < https://www.imj.org.il/en/collections/372506 > Acesso 

em: 21 nov. 2018 
184 MAZAR.; PANITZ-COHEN, 2008. p. 42. 
185 MAZAR.; PANITZ-COHEN, Nava. It is the Land of Honey: Beekeeping at Tel Rehov. In: Near 

Eastern Archaeology, v. 70, n. 4. Jerusalém, 2007. p. 210. 

Figura 21 – Santuário contendo a iconografia de deusas da fertilidade. 

 

https://www.imj.org.il/en/collections/372506
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composta de um animal e duas cabeças, provavelmente um leão com as patas 

estendidas sobre duas cabeças humanas. 

 

 

Também não está claro quem usou essa casa como santuário particular, embora 

Tel Rehov estivesse localizado no Reino do Norte de Israel. Para Finkelstein186, Tel 

Rehov representa a continuação do mundo cananeu nas cidades prósperas e da zona 

rural. Dever187 descreve os aspectos religiosos da Tel Rehov, no norte do vale do 

Jordão, isto é, a "Rehov" bíblica, no nível israelita (estrato V). Deste período vem um 

pequeno santuário adjacente a um grande pátio na cidade baixa. Associados ao 

santuário, havia um altar de pedra em uma plataforma, uma "mesa de oferta", vários 

cálices, diversas estatuetas zoomórficas e femininas, vários selos e a cabeça de um 

touro de bronze. Golden188 confirma que a área apresenta um complexo culto com um 

bamah e matzeivah. A escavação desta área também encontrou várias estatuetas 

femininas, cerâmicas e um stand de culto. Abaixo um altar de quatro pontas como 

                                                
186 FINKELSTEIN, I.; SILBERMAN, N. A, 2003, p. 223. 
187 DEVER, 2005, p. 115. 
188 GOLDEN, Jonathan M. Ancient Canaan and Israel: new perspectives. California: ABC-CLIO, 

2004.p.191.  

Figura 22 – Minissantuário com iconografias zoomórficas e antropomórficas 
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descrito na Bíblia, no meio uma árvore da vida flanqueada por duas mulheres nuas 

provavelmente deusas da fertilidade (Fig. 23189). 

 

 

O poder da Assíria sob o governo de Salmanasar III (858-824 a.C.), expandiu-

se e subjugou toda a Síria, eventualmente até Damasco, isso colocou os assírios em 

contato direto com lugares e figuras conhecidas da Bíblia como o rei Jeú. O Obelisco 

Negro de Salmanasar III representa, gráfica e literalmente, a submissão de "Jeú filho 

de Omri". Sabe-se que Jeú não se envolveu com os arameus em alianças antiassírias, 

adotando até uma política amistosa com a Assíria. A desistência de atividade política 

externa por parte de Jeú fez com que nos tempos subsequentes Israel se tornasse 

presa fácil do Estado dos arameus de Damasco. As consequências desse 

acossamento por parte dos arameus foram desastrosas para Israel. Israel não tinha 

como resistir belicamente aos arameus, e, além disso, a luta parece ter sido travada 

com particular crueldade. 

 

                                                
189 Figura 23 – Fonte: FINKELSTEIN.; MAZAR, 2007, p. 178. 

Figura 23 – Altar contendo a iconografia de duas deusas flanqueando uma árvore 
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Por um longo tempo Hazael190 ainda permaneceu na memória de Israel como 

um inimigo especialmente perigoso e temido.  

 
E afirmou a sua vista, e fitou os olhos nele até se envergonhar; e o homem de 
Deus chorou. Então disse Hazael: Por que chora o meu senhor? E ele disse: 
Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel; porás fogo às suas 
fortalezas, e os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos 
despedaçarás, e as suas mulheres grávidas fenderás. (2 Rs 8,11-12) 

 

 

O ataque arameu se dirigiu primeiro contra a Transjordânia. Israel perdeu quase 

todo o seu território transjordânico (2 Rs 10,32s) até Aroer junto ao Arnom, que 

certamente era moabita. Logo, Hazael também investiria na Cisjordânia.  

                                                
190 Figura 24 – Estatueta de marfim encontrada num palácio sírio, representando Hazael, o poderoso 

rei de Damasco (Síria) que lutou contra Jeú e Jeoacaz, reis de Israel. Até mesmo Jerusalém foi 
ameaçada e pagou tributo com o tesouro do templo. Em 841 e em 837 a.C. Hazael lutou contra o rei 
assírio Salmanasar III. trinta anos, mas depois de velho, submeteu-se ao poder assírio. MASON, 1991. 
p. 77. 

Figura 24 – Estatueta de Hazael  
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A Bíblia Hebraica descreve como Hazael submeteu o rei de Judá. Mais uma vez 

o templo funcionou como um depósito emergencial do tesouro real utilizado para 

assegurar a permanência da dinastia davídica no trono. É a política aliada à religião 

na manutenção do poder. 

 

Então subiu Hazael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tomou; depois 
Hazael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou 
todas as coisas santas que Josafá, Jorão e Acazias, seus pais, reis de Judá, 
consagraram, como também  todo o ouro que se achou nos tesouros da casa 
do SENHOR e na casa do rei e o mandou a Hazael, rei da Síria; e então se 
desviou de Jerusalém. (2 Rs 12,17-18) 

 

 

Mas o poder do Estado arameu de Damasco decrescia à medida que o Estado 

assírio se revitalizava. Na virada do século IX para o século VIII, Adadnirari III 

marchou quatro vezes sobre o oeste (805, 804, 802 e 796). Numa dessas campanhas, 

(provavelmente em 796 a. C.). ele sitiou Damasco e sujeitou o rei dos arameus ao 

pagamento de tributos. Uma inscrição encontrada em Tell er-Rimah, no Iraque, em 

1967, contém o registro da tributação assíria imposta sobre "Samaria" no período do 

rei Jeoás. Aí se diz que Adadnirari teria recebido tributos de numerosos dinastas 

vassalos. Na linha 8 está escrito: ma-da-tu  Ja-a-su Sa-me-ri-na-a-a = tributo de Jeoás 

de Samaria191.  

 

Ao deus Adad, o senhor todo poderoso, poderoso nobre dos deuses, filho do 
deus Anu, único, impressionante, supremo, do céu e submundo, [...] Adad-
nārārî, rei forte, rei do universo, Rei da Assíria, [...] filho de Salmanasar (III), rei 
dos quatro quadrantes: Reuni a minha carruagem, forças (e) ordenei a marcha 
para a terra Hatti. Em um ano eu subjuguei as terras inteiras Amurru (e) Hatti. 
Eu lhes impus tributo (e) tributo para sempre. Recebi 2.000 talentos de prata, 
1.000 talentos de cobre, 2.000 talentos de ferro, 3.000 roupas de linho com 
acabamento multicolorido - o tributo de Mari (ma-ri-i), o Damasceno. Eu recebi 
o tributo de Jeoás (Iu-assu), o samaritano (sa-me-ri-na-a-a), (e) dos povos de 

Tiro (e) Sidon192. 

 

Jeoás de Israel foi capaz de aproveitar a fraqueza de Aram-Damasco após a 

campanha de Adadnirari III em 796 a.C. O tributo exigido a Bar Hadad tornou-o fraco 

contra o emergente e determinado novo rei de Israel.  

 
E morreu Hazael, rei da Síria e Ben-Hadade, seu filho, reinou em seu lugar. E 
Jeoás, filho de Jeoacaz, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadade, 

                                                
191 DONNER, 2004, p. 327. 
192 HALLO.; YOUNGER, 2003, p. 276. 
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que ele tinha tomado das mãos de Jeoacaz, seu pai, na guerra; três vezes 
Jeoás o feriu, e recuperou as cidades de Israel. (2 Rs 13,24-25) 

 

A recuperação subsequente do rei israelita dos territórios tomados por Hazael 

deve ter ocorrido logo após a saída de Adadnirari da região, proporcionando 

vantagens econômicas para Israel. A reconquista dos territórios da Transjordânia por 

Joás e seu filho, Jeroboão II, recuperam trechos estratégicos da Estrada do Rei e da 

estrada litorânea que leva ao Egito. O êxito expansionista realizado ao norte obteve 

sucesso no sul, com grandes prejuízos econômicos para Judá. O templo de Yahweh 

dispôs seus tesouros como tributo, dessa vez, ao rei de Israel. 

 
E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. E Jeoás, 
rei de Israel, tomou a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acazias, em 
Bete-Semes; e veio a Jerusalém, e rompeu o muro de Jerusalém, desde a 
porta de Efraim até a porta da esquina, quatrocentos côvados. E tomou todo o 
ouro e a prata, e todos os vasos que se acharam na casa do SENHOR e nos 
tesouros da casa do rei, como também os reféns e voltou para Samaria. (2 Rs 
14,12) 

 

A dinastia de Jeú (841-814), teve continuidade pelo seu filho Jeoacaz (814-798; 

2 Rs 13: 1-9), o seu neto Jeoás (798-783; 2 Rs 13: 10-13) e seu bisneto Jeroboão II 

(783-743; 2 Rs 14: 23-29), garantiu a estabilidade do país e do desenvolvimento 

económico. Além de Jeroboão II, Israel conseguiu escapar da hegemonia damascena 

e novamente desempenhar um papel muito importante.  

Em Judá, Atalia, filha de Acabe, casou-se com Jorão, filho de Josafá. Depois do 

assassinato de seu filho, Acazias, Atalia tomou o poder em Jerusalém, procurando 

eliminar a dinastia davídica. Durante o seu governo (842-836 a.C.) o culto a Baal de 

Tiro foi introduzido na capital de Judá como medida político-religiosa. Por fim, os 

sacerdotes de Yahweh, bem como outras pessoas em Judá, instigaram uma 

contrarrevolução e entronizaram Joás, o jovem príncipe herdeiro, assegurando assim 

a continuidade da dinastia davídica193. Na verdade, esse foi um esquema político-

religioso que conferiu grande poder ao sacerdócio, posto que o rei foi conduzido ao 

trono ainda criança e, portanto, não exerceria a liderança política necessária para 

governar.  

 

                                                
193 MAZAR, 2003, p, 387. 
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“E Joiada fez uma aliança entre o SENHOR e 
o rei e o povo, para que fosse o povo do 
SENHOR; como também entre o rei e o 
povo.”  (2 Rs 11, 17). 

 

Retomada do culto oficial a Yahweh 

“Era Joás da idade de sete anos quando o 
fizeram rei.” (2 Rs 11, 21). 

Retomada do trono por parte da dinastia davídica 
sob tutela sacerdotal. 

 

Depois de um conflito militar entre Amasias de Judá e Joás de Israel (início do 

século VIII a.C.), os dois reinos entraram em um período de estabilidade e prospe-

ridade, sob Uzias, rei de Judá, e Jeroboão II, rei de Israel (787-747 [?] a.C.). Este 

século de prosperidade para o reino de Israel e todos no Antigo Oriente Próximo 

entrou numa crise em 745 a.C., com a ascensão de Tiglate-Pileser III. A interferência 

assíria condicionou as ações na região síria-palestina. Em Israel ocorre de repente (e 

coincidentemente) dois breves reinados de Zacarias e Salum (743, ambos reinaram 

por alguns meses; 2 Rs 15: 8-15), isso parece retornar o país àquela sucessão de 

usurpações e golpes militares do período pré-omrida.  

Por quase meio século Israel foi o protagonista no sistema de alianças e guerras 

da faixa síria-palestina sob as duas dinastias de Omri e Jeú. Nessa conjuntura as 

fronteiras se estabilizaram e já não tinham pontos de fricção194, mas as campanhas 

militares assírias durante a segunda metade do século VIII a.C. trouxeram um fim a 

esse período. As numerosas e curtas alternâncias dinásticas no reino de Israel 

tornaram-se os indicativos da sua própria fraqueza política195. Essa sucessão de 

sublevações dinásticas em Samaria não poderia ter acontecido em época mais 

perigosa. Grandes mudanças ocorriam na Mesopotâmia em 745 a.C. Logo após o 

assassinato de dois reis em Samaria, o ambicioso governador da grande cidade 

assíria de Cale, no vale do Tigre, se rebelou contra os próprios senhores e deu início 

ao processo de transformação da Assíria num Estado brutal e predatório196. Em 732 

a.C., Tiglate-Pileser III da Assíria conquistou a Galileia e exilou seus habitantes. O 

território da Samaria permaneceu independente por apenas mais uma década; depois 

também foi conquistado e sua população exilada (722 a.C.). O reino foi anexado ao 

                                                
194 LIVERANI, 2008, p. 132. 
195 MAZAR, 2003, p. 387. 
196 FINKELSTEIN.; SILBERMAN, 2003, p. 293. 
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império assírio e dividido em diversas províncias. Povos estrangeiros foram trazidos 

de longe e reassentados no lugar dos israelitas. Finalmente, esses povos estrangeiros 

vieram a ser conhecidos como "samaritanos", centrados em Siquém e na província de 

Samaria. 

O Monólito de Carcar, o Obelisco Negro pertencentes a Salmanasar III, assim 

como as Estelas de Mesha e Tel Dan, são propagandas político-religiosas com a 

finalidade de mostrar como os deuses ajudaram os seus reis a vencer os inimigos.197 

O que se percebe nessas fontes é a tentativa de dominação por parte da 

superpotência Assíria sobre os reinos da Síria e Israel, que por sua vez também 

subjugavam e controlavam outros reinos menores como Amom, Moabe e Judá. Essa 

relação de poder irá se agravar com a expansão e controle assírio estabelecido sobre 

a região síria-palestina, através dos reis que sucederam Salmanasar III.  

 

 1.2.2  TIGLATE-PILESER III E O REI ACAZ 

 

A história atesta o quanto as expedições assírias foram capazes de reduzir Israel 

e Judá, drenando-lhes a economia através de pesados tributos, debilitando sua 

política e conquistando seu território. Tiglate-Pileser III e seus sucessores, 

Salmanasar V (727-722), Sargão II (722-705) e Senaqueribe (705-681) - unificaram 

gradualmente todo o Oriente Próximo sob seu domínio. O resultado dessas 

campanhas determinou de modo decisivo os destinos do corredor sírio-palestino.198 

Tiglate-Pileser III ascendeu ao trono assírio no ano de 745 a.C. A ele estava 

reservado conduzir o império neoassírio ao apogeu do poder e consumar a ascensão 

da Assíria. Tiglate-Pileser não desejava mais vincular pequenos estados vizinhos à 

Assíria num esquema de vassalagem branda, mas sim em ocupá-los inteiramente. E 

para tal empreendimento desenvolveu um sistema de gradual aniquilamento da 

autonomia política dos pequenos reinos, para incorporá-los na estrutura política do 

império.  

Segundo Donner, o sistema de vassalagem se desenvolvia em níveis que 

podem ser descritos, num esquema simplificado, como segue: Primeiro estágio: 

Pacto de vassalagem imposto pela força das armas; imposição de tributos regulares, 

                                                
197 FINKELSTEIN, 2013, p.65. 
198 DONNER, 2004, p.344. 
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exigência de disponibilidade de tropas auxiliares. Tiglate-Pileser criou uma espécie 

de "cinturão de vassalos" conscientes da sua própria condição de vassalagem para 

com a Assíria. Segundo estágio: Mediante suspeita de conspiração antiassíria, 

eliminava-se o vassalo infiel e instalava-se uma dinastia pró-assíria, se possível 

originária da dinastia hereditária. Eram também aplicadas reduções drásticas do 

território que poderiam ficar sob a supervisão de vassalos vizinhos fiéis a Assur. 

Nesse estágio aumentava-se a pressão militar sobre o reino-vassalo, elevavam-se os 

tributos e o mantia sob constante controle. Terceiro estágio: A qualquer sinal de 

rumor antiassírio, eliminava-se o dinasta-vassalo, suspendia-se a autonomia política 

do reino vassalo submetendo-o à dominação direta através de um administrador 

assírio e o necessário corpo de funcionários pró-assírio e, sobretudo, a deportação 

da elite nativa e o assentamento forçado de uma elite estrangeira.199 A prática da 

deportação tinha por objetivo tirar a autonomia e anular a capacidade política do reino 

vassalo rebelde. A Assíria esperava que tal método lhe facilitasse o controle por via 

da mistura étnica.  

Dispondo-se desse programa de dominação, Tiglate-Pileser III (745-727) 

empreendeu uma campanha militar que conquistou e subjugou todos os reinos da 

Síria e Palestina incluindo Judá. 

No curso subsequente da minha campanha, recebi o tributo do rei Azriau de 
Iuda (Ia-ú-da-a-a), [...] Ele ouviu falar sobre a aproximação dos exércitos 
armados de Assur e teve medo de ser destruído, queimado [...] Azriau, construí 

meu palácio em sua cidade em homenagem assim aos cidadãos assírios [...]200 

 

Cline201 diz que as elites assírias substituíam as elites estrangeiras na maioria 

das vezes. Naquilo que ficou conhecido como o modelo de substituição de elites, os 

conquistadores destituíam a camada social mais elevada de um povo conquistado, 

colocando as elites assírias em seu lugar. A maioria da população, mais de 90%, era 

deixada em paz. Esse modelo era bastante generalizado por todo o mundo antigo e 

se refere à continuidade de longo prazo dos padrões de reorganização social. O 

padrão geral obedece aos seguintes termos: a classe regente forma uma pequena 

minoria da população, separada de forma rígida da grande maioria de produtores 

agrícolas diretos ou camponeses. Abaixo da minoria horizontalmente estratificada no 

                                                
199 DONNER, 2004, p.342. 
200 Inscrição cuneiforme de Tiglate-Pileser. PRITCHARD, 1969, p. 482. 
201 CLINE.; GRAHAM, 2012, p. 74 
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topo existe outro mundo, aquele das comunidades subordinadas lateralmente 

separadas dos membros leigos da sociedade. O Estado tem interesse em cobrar 

impostos, manter a paz e não muito mais que isso. No norte dominou a Síria e todas 

as suas cidades localizadas na costa do Mediterrâneo. Os reis que pagavam tributos 

eram: Rezin, rei de Damasco; Manaém, rei de Israel, e Hiram, rei de Tiro. As 

expedições militares nessa região tinham por objetivo o domínio do comércio 

marítimo, monopolizado até então pela Fenícia. Até o final do governo neo-assírio, as 

ricas metrópoles comerciais fenícias não foram reduzidas a províncias assírias. 

Conservaram sua autonomia política no 1º ou 2º estágio de vassalagem.202  

Tiglate-Pileser empreendeu várias vitórias pela “via maris”, indo em direção a 

Filisteia. Além de controlar o comércio, ele isolou as cidades costeiras umas das 

outras, impossibilitando rebeliões por parte dessas cidades dominadas. O Reino do 

Norte (Israel), político-economicamente mais desenvolvido do que Judá, foi logo 

forçado a ser vassalo da Assíria. Manaém se submeteu e Peca foi subjugado. Em 

seguida Acaz rei de Judá também se rendeu. Em 2 Rs 10,30, Deus havia prometido 

a Jeú que apenas quatro gerações da sua família reinariam. Assim, o filho de 

Jeroboão Il, Zacarias o último rei da dinastia de Jeú, foi assassinado depois de apenas 

seis meses de reinado e lsrael entrou em outro período de conflitos internos e de 

pressões externas. 

 
E Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele e feriu-o diante do povo, e matou-
o; e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Zacarias, eis que está escrito 
no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra do SENHOR, que 
falou a Jeú: Teus filhos, até à quarta geração, se assentarão sobre o trono de 
Israel. E assim foi. (2 Rs 15,10-12) 

 

O assassino, Salum, logo depois foi morto por um pretendente ao reino ainda 

mais violento, Manaém, filho de Gadi, que governou em Samaria (747-737 a.C.). 

Durante o governo de Menaém (747-738), Israel voltou à situação de relativa 

tranquilidade (2 Rs 15, 8-22). Entretanto, essa foi uma aparente estabilidade política, 

pois nessa época o rei neo-assírio Tiglate-Pileser III tornou-se uma ameaça de poder 

de primeira ordem para os estados do corredor siro-palestinense. Nos dois primeiros 

anos de seu governo, Tiglate-Pileser III se ocupou  exclusivamente com campanhas 

ao norte e ao leste de seu império. Mas já em 743 a.C, ele marchou contra Arpade, 

                                                
202 DONNER, 2004, p. 344. 
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na Síria Setentrional (Tell Refad) e em 738 atacou, pela primeira vez e 

implacavelmente, a Síria Central. Tiglate-Pileser destroçou uma coalizão antiassíria 

de dinastas sírios, anexando grandes partes do Estado arameu de Hamate (Hamaj), 

que, ainda um século antes, havia sido um dos principais adversários de Salmanasar 

III junto a Cárcar no Orontes. Esse sucesso teve grande repercussão entre os 

pequenos estados vizinhos, que de repente se reencontraram com o colosso assírio 

e foram tomados pelo pavor.203 Uma série de estados a sudeste da Ásia Menor, as 

cidades litorâneas fenícias de Tiro e Bíblos, a maioria dos estados da Síria Central 

apressaram-se a pagar contribuições ao grande rei assírio e a assegurar-lhe sua 

submissão. A lista dos tributários foi preservada nos anais de Tiglate-Pileser III; nela 

aparece o nome de Manaém, que, segundo o texto bíblico, impôs uma taxa de 

cinquenta ciclos de prata a todos os homens ricos de Israel.204  

  

O pagamento de kustapi da cidade kummuhu, Rahianu (Rezim) da terra 
Damasco, Menahem da cidade Samaria, Hiram da cidade Tire, Sibtti-biil dos 
Byblos, Urikki da terra Que, Pisiris da cidade Carquemish, Eni-il da cidade 

Hamath, Panammu da terra Melid, Dadilu205 

 
Desde o ano trinta e nove de Azarias, rei de Judá, Menaém, filho de Gadi, 
começou a reinar sobre Israel, e reinou dez anos em Samaria. E fez o que era 
mau aos olhos do SENHOR; todos os seus dias não se apartou dos pecados 
de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Então veio Pul, rei 
da Assíria, contra a terra; e Menaém deu a Pul mil talentos de prata, para que 
este o ajudasse a firmar o reino na sua mão. E Menaém tirou este dinheiro de 
Israel, de todos os poderosos e ricos, para dá-lo ao rei da Assíria, de cada 
homem cinquenta siclos de prata; assim voltou o rei da Assíria, e não ficou ali 
na terra. (2 Rs 15,17-20) 

 

Segundo Donner,206 para conseguir arrecadar a soma da contribuição, 

Manaém inventou um imposto per capita de 1.000 talentos de prata (34.000 kg) 

repartidos entre os proprietários de terra de modo que couberam 50 ciclos (570g) a 

cada um. Se esses números de fato estiverem corretos, então deve ter havido mais 

ou menos 60 mil proprietários de terra no Israel daquele tempo. Na opinião de De 

Vaux207, 60.000 chefes de família usufruíam de uma certa abastança, o que equivale 

                                                
203 DONNER, 2004, p. 349. 
204 FINKELSTEIN.; SILBERMAN, 2003, p. 272. 
205 Uma unidade de doze linhas que foi preservada dos anais de Tiglate-Pileser III. O artefato revestiu 

parte da parede do seu palácio em Kalhu. A inscrição é datada do 8º palú (ano) do rei (733). O texto 
selecionado refere-se a lista dos governantes sírios e do sudeste da Anatólia que pagavam tributos a 
Tiglate-Pileser (Linhas 10b-12). TADMOR, 2011, p. 47.  
206 DONNER, 2004, p. 350. 
207 DE VAUX, 2003, p. 90. 
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a 300.000 ou 400.000 pessoas. Acrescentando-se os cidadãos comuns, artesãos, 

pobres, estrangeiros e os escravos, não se chegaria a 800.000 habitantes para todo 

o reino de Israel, e quase não se passaria do milhão mesmo acrescentando o reino 

de Judá, três vezes menor que Israel. Nos quatro anos seguintes, a Síria e a Palestina 

tiveram paz. Mas em 734 a.C, o cenário político sírio-palestino mudou. Sabe-se que 

Tiglate-Pileser dirigiu suas forças militares em direção à cidade filisteia de Gate, cujo 

rei, Hanunu, antecipou-se e fugiu para o Egito208. Em Israel, Pecaías, filho de Manaém 

foi assassinado por um oficial militar, Peca. Naquela altura, os assírios não se 

contentavam mais com tributos. Eles queriam se apoderar da rica terra de lsrael: “Nos 

dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglate-Pileser, rei da Assíria, e tomou a Ijom, a Abel-

Bete-Maaca, a Janoa, e a Quades, a Hazor, a Gileade, e a Galileia, e a toda a terra 

de Naftali, e os levou à Assíria” (2 Rs 15, 29). Rezim, de Arã-Damasco, e Peca, de 

Israel, ambos os estados estavam no primeiro estágio de vassalagem desde 738 a.C. 

E concluíram ser o momento certo para organizarem uma coalizão antiassíria, a fim 

de livrar-se da pressão assíria. Eles se esforçaram por ampliar sua base de ação 

político-militar, e por isso tentaram induzir o davidida Acaz de Judá, num primeiro 

momento, por meios diplomáticos a participar da coalizão. Mas Acaz, não enxergou, 

nem para si nem para Judá, motivos para se envolver numa guerra contra a Assíria. 

Os aliados, não pretendiam abrir mão de Judá como integrante da coalizão e, por 

isso, reuniram forças de combate no território do Reino do Norte, Israel, e avançaram 

contra Jerusalém, não para invadir Judá militarmente, mas para destituir Acaz, e 

substituí-lo pelo arameu subserviente, chamado Ben Tab'el. 

Estrategicamente, o exército de Judá deveria ser poupado tanto quanto 

possível, já que mais tarde os aliados precisariam dispor dele contra as forças 

militares da Assíria. Acaz se viu em apuros, pois era de se prever que Jerusalém não 

resistiria por muito tempo a um cerco por parte das tropas israelitas e arameias 

coligadas. Nessa circunstância, ele decidiu, contra o conselho do profeta Isaías, 

chamar os “fantasmas” dos quais Judá não conseguiu mais se desvincular. Ele enviou 

uma contribuição a Tiglate-Pileser III com o pedido de que este o apoiasse contra 

Rezim e Peca. Com isso, colocou-se voluntariamente no estágio de vassalagem e os 

recursos do templo de Yahweh garantiram esse acordo político-religioso. 

 

                                                
208 DONNER, 2004, p. 351 
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E Acaz enviou mensageiros a Tiglate-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou 
teu servo e teu filho; sobe, e livra-me das mãos do rei da Síria, e das mãos do 
rei de Israel, que se levantam contra mim. E tomou Acaz a prata e o ouro que 
se achou na casa do SENHOR, e nos tesouros da casa do rei, e mandou um 
presente ao rei da Assíria. E o rei da Assíria lhe deu ouvidos; pois o rei da 
Assíria subiu contra Damasco, e tomou-a e levou cativo o povo para Quir, e 
matou a Rezim. (2Rs 16, 7-9)  

 

 

  

A fonte bíblica supracitada combinada com as fontes iconográficas são 

evidências que comprovam a existência histórica desses dois reis contemporâneos. 

A fonte bíblica revela o grau de influência político-religiosa do rei assírio sobre o rei 

de Judá.209  

A política externa de Acaz contou com a ajuda de Tiglate-Pileser III para salvá-

lo de um ataque israelita. Enquanto Judá ficou submisso à Assíria, não precisou se 

preocupar com a ameaça militar sírio-efraimita, mas o perigo viria por outro lado, pois 

a presença religiosa assíria em Judá se ampliou (2 Rs 16, 1-20). O texto bíblico 

descreve que Acaz visitou Damasco para prestar tributo a Tiglate-Pileser III, que o 

salvou da coalizão do norte. Lá Acaz observa um altar em Damasco e instrui o seu 

sacerdote que reproduza esse modelo de altar em Jerusalém. 

 

                                                
209 Figura 25 – (a) Um relevo do palácio real assírio em Calah que mostra o rei assírio Tiglate-Pileser 

III (à esquerda) segurando um arco e de pé diante de um vassalo ajoelhado (745-727); Fonte: KELLE, 
Brad E. Ancient Israel at War 853-586 B. C. Oxford, Osprey Publishing, 2007. p. 42. (b) bula de 
Acaz contendo seu nome, função e filiação. Fonte: DEUTSCH, Robert. Messages from the 
Past: Hebrew Bullae from the Time of Isaiah through the Destruction of the First Temple: Shlomo 
Moussaieff Collection and an Up to Date Corpus. Tel Aviv: Archaeological Center Publications, 1999. 
p. 61. As duas fontes iconográficas foram justapostas com a intenção de evidenciar esses dois 
personagens históricos. 

Figura 25 – Relevo de Tiglate-Pileser III e o selo de Acaz  
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Então o rei Acaz foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglate-Pileser, rei da 
Assíria; e, vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acaz enviou ao 
sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar, conforme toda a sua feitura. E 
Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo o que o rei Acaz lhe tinha 
enviado de Damasco; assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz 
viesse de Damasco. Vindo, pois, o rei de Damasco, viu o altar; e o rei se 
chegou ao altar, e sacrificou nele. E queimou o seu holocausto, e a sua oferta 
de alimentos, e derramou a sua libação, e espargiu o sangue dos seus 
sacrifícios pacíficos sobre o altar. Porém o altar de cobre, que estava perante 
o SENHOR, ele tirou de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do 
SENHOR, e pô-lo ao lado do altar, do lado do norte. (2 Rs 16, 10-14 ) 

 

 Contudo, trata-se de um contexto onde era recorrente a imposição de outras 

expressões religiosas, o que constituía uma potencial ameaça de inculturação 

religiosa em Judá. Neste caso, a narrativa bíblica mostra que Acaz assumiu essa 

influência religiosa, descrevendo esse altar com dimensões impressionantes.  

 
E o rei Acaz ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: Queima no grande altar o 
holocausto da manhã, como também a oferta de alimentos da noite, o 
holocausto do rei e a sua oferta de alimentos, e o holocausto de todo o povo 
da terra, a sua oferta de alimentos, as suas ofertas de bebidas e todo o sangue 
dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios espargirás nele; porém o altar 
de cobre será para mim, para nele inquirir. (2Rs 16, 15) 

 

Para Flynn, é provável que o rei estivesse nessa ocasião motivado a assimilar o 

modismo religioso e suas tendências internacionais. O texto bíblico não nega a aliança 

problemática entre o rei assírio e o rei de Judá, o que é por si só uma assimilação da 

"moda internacional vigente"210. Uma pista para se entender esse fato encontra-se no 

texto que descreve claramente Acaz efetuando modificações na casa de Yahweh por 

causa de Tiglate-Pileser III. 

 

E o rei Acaz cortou as cintas das bases, e de cima delas tomou a pia, e tirou o 
mar de sobre os bois de cobre, que estavam debaixo dele, e pô-lo sobre um 
pavimento de pedra. Também a coberta que, para o sábado, edificaram na 
casa, e a entrada real externa, retirou da casa do SENHOR, por causa do rei 
da Assíria. (2 Rs 16, 17-18) 

 

O escritor quer mostrar que essa atitude de Acaz é deliberadamente um 

esquema político-religioso de manutenção do apaziguamento entre Judá e os assírios. 

Nessa conjuntura, a questão relevante não é a adoção de um ou outro modelo 

religioso, divindades e altares de culto, mas as intenções político-religiosas que 

subjazem a tais práticas. Numa perspectiva interna adotou-se a concepção religiosa 

                                                
210 FLYNN, Shawn W. YHWH Is King: The Development of Divine Kingship in Ancient Israel. 

Leiden: Brill, 2014. p.160. 
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assíria, que naquele momento atendeu perfeitamente às necessidades vigentes dessa 

classe de dirigentes políticos em Jerusalém. Segundo De Vaux211, os reis sempre 

mantiveram o controle sobre o templo que servia como elemento político-religioso na 

manutenção de seus projetos pessoais. Provavelmente não havia a intenção de 

mudar a liturgia do culto e sim continuar pagando o tributo que devia a Tiglate-Pileser.  

Numa perspectiva externa, temia-se o novo imperialismo assírio como ameaça 

para Judá, assim como o foi para Israel. E mesmo que não houvesse uma imposição 

político-religiosa a Judá, sua necessidade de adotar as práticas religiosas dos assírios 

eram tentadoras como instrumento político para se estabelecer a paz. Além disso, 2 

Rs 16, 1-20 deixa claro que Judá refletiu sobre a presença assíria e a interpretou como 

uma influência religiosa direta em Judá no seu templo. Isso forma um quadro mais 

amplo das políticas econômicas e culturais a que os escribas judeus tiveram que dar 

uma resposta religiosa. A questão crucial era como Judá poderia ao mesmo tempo se 

ajustar e resistir à dominação assíria, e esse era um tópico de importância vital para 

sua teologia, pois o imperialismo neo-assírio havia sido introduzido no Ocidente pelas 

guerras de conquistas, incluindo a que aniquilou o reino de Israel. Essas vitórias 

militares implicavam também o triunfo do Deus Assur sobre os deuses dos povos 

dominados. Yahweh, o Deus guerreiro, não poderia competir com seu oponente 

Assur, posto que a submissão de Israel e Judá à Assíria teria ameaçado a sua 

supremacia.  

Tiglate-Pileser atingiu a raiz a conspiração dirigida contra ele. Vindo do norte, ele 

avançou com seu exército contra os aliados, antecipando o confronto militar muito 

mais cedo do que eles tinham desejado. Rezim e Peca tiveram de retirar 

imediatamente suas forças armadas de Jerusalém para jogá-las contra os assírios. 

Obviamente, porém, isso não adiantou muito, pois não havia como enfrentar as 

unidades assírias. Ainda assim, Rezim conseguiu resistir por algum tempo em 

Damasco: a cidade só caiu em 732 a,C, diante do poderio assírio. Tiglate-Pileser 

achou por bem eliminar naquele momento esse adversário perigoso. 

   

Eu sitiei e conquistei a cidade Hadara, propriedade herdeira de Rezon de 
Damasco (Sa-imeriiu), o lugar onde ele nasceu. Eu levei como prisioneiros 800 
de seus habitantes com seus pertences, seu grande (e) pequeno gado. 750 
presos de prisioneiros de Kurussa de Irma, trouxeram também 550 prisioneiros 
de Metuna . 592 cidades. Dos 16 distritos do país de Damasco (Sa-imeriiu) 

                                                
211 VAUX, 2003, p. 360. 



107 
 

 

 

destruiu-as fazendo com que pareçam colinas de cidades arruinadas sobre as 

quais o dilúvio havia varrido212. 

 

Tiglate-Pileser transformou Arã-Damasco numa província assíria. Mas ainda 

antes disso, portanto, em 733, ele reduziu sensivelmente o território de Peca: anexou 

a Galiléia e Gileade, transformando-as nas províncias de Megido e Gileade. Talvez 

também tenha constituído então a província costeira de Du'ru (= Dor, el-Burdj, junto 

a et-Tantura) e confinou Peca ao território remanescente, um reino truncado, reduzido 

à região de Efraim. Deportou a elite urbana das regiões conquistadas para Assur, e 

manteve a população rural nativa no país e, segundo o protocolo assírio, implantou 

uma classe alta estrangeira. Para Schmidt213, as tentativas desses pequenos reinos 

de se emanciparem da vassalagem apenas agravavam sua situação e os 

condicionavam a uma dependência cada vez maior, levando-os ao segundo e depois 

ao terceiro estágio de Vassalagem. 

Parece que Tiglate-Pileser interviu indiretamente em Samaria, pois o rei Peca, 

foi vítima de uma conspiração por parte do partido pró-Assírio. O líder da conspiração, 

Oséias, filho de Elá, foi colocado por Tiglate-Pileser como dinasta-vassalo. Com isso, 

o Reino do Norte ingressou no segundo estágio de vassalagem em relação à Assíria. 

Nota-se que no texto bíblico, Oséias mata Peca e usurpa o poder. O documento 

assírio, porém, complementa o texto bíblico, afirmando que ele foi colocado no trono 

por Tiglate-Pileser III.  

Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglate-
Pileser, rei da Assíria, e tomou a Ijom, a Abel-
Bete-Maaca, a Janoa, e a Quedes, a Hazor, a 
Gileade, e a Galiléia, e a toda a terra de Naftali, 
e os levou à Assíria. E Oséias, filho de Elá, 
conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o 
feriu, e o matou, e reinou em seu lugar, no 
vigésimo ano de Jotão, filho de Uzias. (2 Rs 
15, 29-30). 

Anexei à Assyria a cidade de Kaspuna, que fica 
na margem do Mar superior, as cidades [...] 
nite, Gilead e Abil-sitti, que são a fronteira da 
terra Bit -Humri (Israel) [...]. Quanto à terra Bit-
Humri (Israel), trouxe para Assíria o seu 
"exército auxiliar" e todas as pessoas, [...]. Eles 
mataram Peqah, seu rei, e eu coloquei Hoshea 
como rei sobre eles. Recebi deles dez talentos 
de ouro, talentos de prata, juntos com sua 

propriedade, e eu os trouxe para a Assíria.214 

 

Percebe-se que esses textos comparados ampliam a compreensão política do 

evento trazendo a suspeita de que a morte de Peca pode ter contado com a ajuda 

                                                
212 PRITCHARD, 1969, p. 483. 
213 SCHMIDT, Werner H. Introdução ao Antigo Testamento. São Leopoldo: Sinodal, 2004. p. 30. 
214 Inscrição cuneiforme de Tiglate-pileser III, 42. TADMOR, 2011, p. 106.  
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externa da Assíria e, sobretudo, lança luz sobre a façanha de Hazael, que matou os 

reis de Israel e Judá os quais o texto bíblico afirma terem sido assassinados por Jeú, 

que no Obelisco Negro de Salmanasar III é descrito “equivocadamente” como sendo 

da descendência de Omri, mas que, na verdade, mostra-o como vassalo “fiel” da 

Assíria. Tanto a fonte bíblica como a mesopotâmica ou sírio-palestina revelam de 

modo intrigante os esquemas político-religiosos, sejam no âmbito local, inter-regional, 

ou internacional, que vão percorrer toda a trama narrativa do livro dos reis de Israel e 

Judá.  

Texto Bíblico Texto aramaico (sírio) Texto assírio 

Mas Jeú entesou o seu arco 
com toda a força, e feriu a Jorão 
entre os braços, e a flecha lhe 
saiu pelo coração; e ele caiu no 
seu carro. (2 Rs 9,24) 

O que vendo Acazias, rei de 
Judá, fugiu pelo caminho da 
casa do jardim; porém Jeú o 
perseguiu dizendo: Feri 
também a este; e o feriram no 
carro à subida de Gur, que está 
junto a Ibleão. E fugiu a Megido, 
e morreu ali. (2 Rs 9,27) 

Eu (Hazael) matei Jehorão filho 
de Acabe (da casa de Omri) rei 
de Israel, e matei Ocozias 
[Acazias???] filho de Jehorão 

rei da Casa de Davi. 215 

Eu recebi tributo de Jeú 
(Iaua) da casa de Omri 
(Humri): prata, ouro, uma 
tigela de ouro, um ouro 
Tureen, vasos de ouro, 
baldes de ouro, estanho, 

(e) lanças da mão do rei216.  

 

Tiglate-Pileser III conquistou e anexou a Galileia e os vales do norte de Israel 

(732 a.C.). Para Finkelstein: “Seus habitantes foram deportados e revogadas as 

promessas divinas de herança segura concedidas na época da conquista original de 

Canaã pelos israelitas.” Israel ficou reduzido às montanhas ao redor da capital de 

Samaria, e perdeu algumas das suas terras mais produtivas. Juntamente com essa 

trágica virada de acontecimentos, o usurpador Peca foi assassinado, sendo o quarto 

rei de lsrael assassinado em apenas 15 anos. Mas tudo isso era apenas o início de 

uma tragédia ainda pior que estava por vir, pois Oseias, o assassino e sucessor de 

Peca, seria o último rei de lsrael.217 

Desde o décimo século os assírios tentaram tomar posse da Síria e conseguiram 

isso em 854 a.C, na batalha em Carcar, junto ao rio Orontes, mas tiveram que 

                                                
215 KEAFER, 2016, p.68. 
216 GRAYSON, 1991, p, 149. 
217 FINKELSTEIN.; SILBERMAN, 2003, p. 273. 
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enfrentar uma resistência por parte de uma coalizão de pequenos estados, entre os 

quais estava Israel. Só a partir de 740 a.C. a Assíria avançou em direção ao Sul.  

 

1.2.3  SARGÃO II E A QUEDA DE SAMARIA 

 

Depois da conquista de Damasco e a "instalação" de Oséias (731-723 a.C.) no 

trono de Israel por Tiglate-Pileser, estabilizou-se por dez anos o sistema estatal sirio-

palestinense. Essa intervenção militar assíria no corredor sírio-palestino engessou 

qualquer tentativa emancipatória dos reinos dominados. Essa "tranquilidade" também 

alcançou o reino de Judá que, juntamente com Israel, permaneceu submisso à 

Assíria, sem empreender qualquer rebelião. Quase todos os reinos da síria-palestina 

pagavam tributo a Tiglate-Pileser.218 

Com a morte de Tiglate-Pileser III em 727, o seu filho Salmanasar V subiu ao 

trono assírio. Nem Israel nem Judá aproveitaram a habitual situação de crise que se 

instalava quando havia uma troca no trono do império assírio. Mas, no ano de 724, 

Oséias suspendeu os pagamentos de tributo a Salmanasar V e começou a fazer 

contatos diplomáticos com o Egito, a fim de receber auxílio político e militar (2 Rs 

17.4). 

A ação de Oseias foi um erro político219 que gerou graves consequências. Não 

se pode entender como Oseias arriscou um levante justamente em 724 a.C. Pois não 

há qualquer evidência de que o império neo-assírio estivesse passando por alguma 

crise política interna ou externa. Oseias não tinha qualquer chance. É possível que 

ele tenha sido pressionado pelo partido antiassírio na corte de Samaria, forçado a 

adotar uma política antiassíria, sob ameaça de perder o trono. Salmanasar V não 

hesitou em subjugar violentamente esse levante antiassírio, e encarcerou o rei Oséias 

(2 Rs 17, 4). A capital Samaria, conseguiu resistir por três anos ao cerco assírio (2 Rs 

17, 5). Só em 722, ainda no governo de Salmanasar V e no início do governo de 

Sargão II. a cidade foi conquistada (2 Rs 17, 6). Conforme está registrado nas 

inscrições de Sargão II,  É quase certo que a cidade caiu ainda sob Salmanasar V. 

Contudo, foi Sargão que tirou as vantagens políticas da vitória220 e, provavelmente, a 

                                                
218 DONNER, 2004, p. 359. 
219 DONNER, 2004, p. 360. 
220 DONNER, 2004, p. 361.  
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utilizou como propaganda política de autopromoção. O reino de Efraim foi reduzido à 

província assíria de Samerina (Samaria). A classe dirigente foi deportada para a 

Mesopotâmia e a Média (2 Rs 17, 6), e uma nova elite foi trazida, da Babilônia e da 

Síria Central (2 Rs 17, 24). 

A "esperança" egípcia não apareceu. Com isso, deixou de existir o Reino do 

Norte, Israel, cujo território passa a ser a província assíria de Samerina.221  O painel 

abaixo (Fig. 26222) mostra um soldado assírio matando um samaritano derrotado 

. 

 

 

A escola deuteronomista faz sua leitura religiosa do evento em 2 Rs 17,7-41 e, 

com riqueza de detalhes, fundamenta teologicamente as causas que justificam a 

tragédia que acometeu o Reino de Israel. É evidente que a população sofreu uma 

perda considerável por causa da deportação. Sargão II indica o número de 

deportados em seu texto. 

 
No princípio de meu governo real, eu sitiei e conquistei Samaria (2 linhas 
destruídas)... para o deus que me permitiu alcançar este meu triunfo. Eu levei 

                                                
221 DONNER, 2004, p. 361. A criação da província de “Samerina”, constitui-se na conjuntura política 

que está por trás da origem do uso do nome "Samaria" como designação de uma região. 
222 Figura 26 –  Soldado Assírio matando um samaritano derrotado. Fonte: MAZAR, 2001, p. 270. 

Figura 26 – Assédio e conquista de Samaria  
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como prisioneiros 27.290 habitantes, 50 carros eu tomei para minha tropa 
real. Eu reconstruí a cidade melhor do que era antes e estabeleci nela povos 
dos países que eu mesmo conquistei. Eu coloquei meu oficial como 
governador sobre eles e lhes impus tributo como é habitual para os cidadãos 

assírios223.  

 

Conquistei e saqueei as cidades Shinuhtu e Samaria e todo o Israel (“Terra 

de Omri” Bit Hu-um-ri-ia). Capturei-o, como um peixe [...]224 

 

A nova elite, de proveniência diversa, misturou-se gradualmente com a 

população local. No âmbito político-religioso, os assírios deram certa liberdade 

religiosa a nova elite instalada em Samaria. A população israelita continuou a adorar 

a Yahweh juntamente com outras divindades (2 Rs 17, 29-34). “Assim temiam ao 

SENHOR, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações 

dentre as quais tinham sido transportados” (2 Rs 17, 33). Judá foi beneficiária, a longo 

prazo, desse desenvolvimento iniciado pelos assírios225. 

 

1.2.4 SENAQUERIBE E EZEQUIAS (ENTRE A ASSÍRIA E O EGITO) 

 

O impacto do império neoassírio destruindo Israel em 722 a.C., e arrasando 

várias cidades de Judá, como documentam as fontes bíblicas e assírias, pode ter 

dado um grande impulso para esta expansão urbana de Judá, pois essas invasões 

provocaram o fluxo de pessoas em direção a Jerusalém em busca de sobrevivência. 

Esse fenômeno é evidenciado pelos grandes projetos urbanos de Ezequias em 

Jerusalém. Na capital uma nova parede de cerco foi construída para proteger os 

novos bairros que foram rapidamente formados na colina ocidental. O outro grande 

projeto foi a construção de uma grande piscina (Siloé), alimentada por um túnel que 

captava a água da fonte de Giom. Tal obra de engenharia hidráulica é atestada na 

Bíblia (2 Rs 20, 20; 2 Cr 32,30). Liverani afirma que a cidade cresceu de 5 hectares 

(ocupada principalmente pelo templo e palácio) para 60 hectares e a população 

estimada aumentou de 1.000 a 15.000, no espaço de uma única geração226. 

Finkelstein confirma esses dados relativos à repentina expansão de Jerusalém, 

marcada por inédita explosão populacional, com suas áreas residenciais se 

                                                
223 Inscrição cuneiforme de Sargão II. Fonte: PRITCHARD, 1969, p. 284.    
224 Inscrição cuneiforme de Sargão II. Fonte: PRITCHARD, 1969, p. 285.  
225 DONNER, 2004, p. 362. 
226 LIVERANI, 2008, p. 195. 
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expandindo da antiga margem estreita (colina de Davi) até cobrir toda a colina no lado 

oeste. Ele afirma que em questão de poucas décadas, com certeza durante uma única 

geração, Jerusalém foi transformada de cidade modesta nas colinas, com cerca de 

10 ou 12 acres, para uma imensa área urbana de 150 acres227. 

Ezequias, com o objetivo de resistir228 ao poder assírio e controlar um reino em 

acelerado crescimento demográfico, precisava rapidamente de um dispositivo de 

controle social que unisse todos esses grupos numa única consciência ideológica. Os 

grupos que vieram de Samaria não possibilitaram somente o crescimento 

demográfico, mas também a eficiência administrativa e tecnológica. Nesse período, 

numa campanha bem-sucedida, Senaqueribe subjugou várias cidades da Palestina. 

Ezequias, sem alternativas, se rende e integra Judá à economia assíria. Tanto a Bíblia 

(2 Rs 18, 14-15) como os documentos cuneiformes assírios descrevem essa 

expedição. 

 

Inscrição cuneiforme 

 

[...] Quanto a Ezequias do país de Judá, que não se 
tinha submetido ao meu jugo, sitiei e conquistei 46 
cidades que lhe pertenciam, fortificadas com muralhas, 
e as inumeráveis pequenas cidades dos seus arredores, 
por meio da superposição de rampas e de golpes de 
aríetes, de ataques de infantaria, por meio de 
perfurações, de brechas e da utilização de instrumentos 
de sítio; fiz sair delas e contei como despojos 200.150 
pessoas, pequenos e grandes, homens e mulheres, 
cavalos, mulos, jumentos, camelos, bois e gado miúdo 
sem-número. Quanto a ele, encerrei-o em Jerusalém, 
sua cidade real, como um pássaro na gaiola; ergui 
fortificações contra ele e lhe proibi de sair pela porta 
grande da cidade. [...] Quanto a ele, Ezequias, meu 
esplendor terrível de soberano o confundiu e ele enviou 
atrás de mim, em Nínive, minha cidade senhorial, os 
irregulares e os soldados de elite que ele tinha como 
tropa auxiliar, com 30 talentos de ouro, 800 talentos de 
prata, antimônio escolhido, grandes blocos de cornalina 
(?), leitos de marfim, poltronas de marfim, peles de 
elefante, marfim, ébano, buxo (?), toda sorte de coisas, 
um pesado tesouro, e suas filhas, mulheres do seu 
palácio, cantores, cantoras; e despachou um 
mensageiro seu a cavalo para entregar o tributo e fazer 

ato de submissão.229 

                                                
227 FINKELSTEIN.; SILBERMAN, 2003, p. 329-331. 
228 SOUZA, M. M, 2018, p. 69. 
229 PRITCHARD, 1969, p. 287. 

Figura 27 – Prisma de Senaqueribe 
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Há um relato detalhado dessa campanha militar no famoso Prisma de Taylor 

(Fig. 27230), que se encontra no Museu Britânico. É a versão final dos Anais de 

Senaqueribe, onde o rei assírio dedica uma longa seção para a conquista de Judá e 

o cerco de Jerusalém em 701 a. C231. 

Senaqueribe foi o rei assírio que mudou a paisagem da região síria-palestina, 

além de arrasar militarmente centenas de cidades provocando grande 

desmatamento. A extração de madeira era comum nos cercos e as árvores cortadas 

eram utilizadas nas rampas de assédio, como no caso da cidade de Laquis, que foi 

sitiada e destruída por Senaqueribe. Com a anexação do território e da população de 

Israel ao império assírio, Judá ficou como um reino vassalo. 

A presença de tradições israelitas na literatura escrita em Judá é testemunho 

suficiente de que nem todos os líderes culturais de Israel foram deportados; alguns 

emigraram a Judá e aderiram a Judá como o verdadeiro Israel232. Começaram, em 

algum momento, peregrinações desde as províncias assírias para celebrar as festas 

de Yahweh em Jerusalém. Neste contexto podemos entender a grande produção 

literária do período assírio tardio. Os óstracos233 de Samaria, escavadas na acrópole 

ocidental da cidade de Omri, é a coleção mais importante de documentos inscritos 

em Israel, um importante testemunho de quão cedo ocorreu a alfabetização israelita. 

Mais que 100 desses cacos inscritos com tinta preta foram escavados, 63 com 

inscrições hebraicas legíveis. Laughlin reitera a importância desses documentos, que 

datam do século VIII a.C. Acredita-se que serviram como registros de bens, tais como 

azeite e vinho, entregues a Samaria, talvez como impostos234. Essas inscrições não 

são importantes apenas porque revelam algo sobre o antigo sistema de tributação 

israelita, mas também por informarem sobre a topografia em torno de Samaria. Faust 

segue Laughlin ao afirmar que no século VIII a.C. a estrutura social em Israel já estava 

estratificada, possuindo um sistema burocrático administrado por funcionários e 

                                                
230 Figura 27 – GRAYSON, A. Kirk.; NOVONTY, Jamie. The Royal Inscriptions of Sennacherib, King 

of Assyria (704-681 BC), Part 2. Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 2014. p. 171.  
231 SCHOORS, Antoon. The Kingdoms of Israel and Judah in the Eighth and Seventh Centuries 

B.C.E. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2013. p. 72. 
232 PIXLEY, Jorge. A história de Israel a partir dos pobres. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1990. p.67. 
233 Os materiais de escrita, variavam entre a pedra, argila, madeira, metal, papiro e couro. Enquanto as 

pedras eram usadas para inscrições monumentais e funerárias, a argila era generalizada na vida 
cotidiana. A abundância de alças de argila carimbadas com selos mostram a grande quantidade de 
vasos fabricados para fins comerciais, seus fragmentos, chamados óstracos,  serviam geralmente como 
correspondência para assuntos comerciais. 
234 LAUGHLIN, John C. H. Archaeology and the Bible. London: Routledge, 2000. p.141. 
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cobradores de impostos com capacidade de anotar os produtos235. Os 63 óstracos 

encontrados no complexo real em Samaria são provavelmente da segunda metade 

do século IX ou da primeira metade do século VIII a.C. A maioria dos especialistas 

concordam que o conteúdo dos documentos e a localização de seus achados refletem 

algum tipo de sistema de tributação. Naveh236 diz que, de longe, os materiais 

epigráficos hebraicos mais importantes são o óstraco. Alguns destes foram incisos, 

mas a maioria foram escritos em tinta (Fig. 28237). 

 

                                                
235 FAUST, Avraham. The Archaeology of Israelite Society in Iron Age II. Winona Lake, Indiana: 

Eisenbraus, 2012. p.193. 
236 NAVEH, Joseph. Early History of the Alphabet: An Introduction to West Semitic Epigraphy and 

Palaeography. Jerusalem: The Magnes Press, 2005. p. 72. 
237 Figura 28 – Fonte: LIVERANI, 2008, p. 165. 

Figura 28 – Óstracos de Samaria 
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Na figura238 abaixo, obedecendo a uma sequência cronológica, estão dois 

óstracos que fazem parte de outras 63 que foram preservadas. Eles datam do século 

VIII a.C, de Samaria (Fig. 29a), uma petição do final do século VII ao governador local 

encontrada em Mesad Hashavyahu (Fig. 29b), o outro exemplo está entre os cerca 

de 100 óstracos de Arad (Fig. 29c), dos séculos VII e VI a.C. (cartas, mensagens, 

listas de nomes, etc.)  

 

 

O alfabeto é a chave para a história da humanidade. Através dele abriu-se a 

porta do progresso: o alfabeto239 é o último, o mais desenvolvido e o mais conveniente 

sistema de escrita. A escrita alfabética além de ser facilmente adaptável se tornou 

uma tecnologia universalmente empregada por povos civilizados. Há uma enorme 

vantagem, obviamente, no uso de letras que representam sons únicos em vez de 

ideias ou sílabas. Graças à simplicidade do alfabeto, a escrita tornou-se mais ou 

menos exclusiva dos sacerdotes ou de outras classes privilegiadas, como no Egito, 

na Mesopotâmia ou na China.  

Se a arqueologia mostrou que os israelitas do norte saíram na frente ao 

adotarem o alfabeto fenício como sistema próprio de escrita, é provável que tenham 

                                                
238 Figura 29 – (a) Ostracas de Samaria, século VIII; (b) Ostraca de Mesad Hashavyahu sec. VII; < 
https://www.imj.org.il/en/collections/378534> Acesso em: 21 nov. 2018; (c) Ostraca de Arad, século VI. 
Fonte: NAVEH, 1982, p. 72. 
239 DIRINGERS apud SANDERS, 2009, p. 41. 

Figura 29 – Evolução e difusão da escrita em Israel e Judá  

https://www.imj.org.il/en/collections/378534
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influenciado os seus “irmãos” do sul a desenvolverem suas habilidades literárias. O 

exemplo disso está numa inscrição feita num decantador de terracota240.  

Avigad241 afirma que o objeto e a inscrição são provenientes de Judá do sétimo 

século a.C. A grafia do vaso (Fig. 30) assemelha-se muito com a inscrição mais antiga 

da óstracos de Samaria (Fig. 29a), que data do oitavo século a.C. Esses vasos eram 

muito usados no Antigo Oriente Próximo a fim de armazenar vinho para uso em ritos 

de libações.242 Nele está escrito: “pertence a Mataniahu, vinho para libação”.  

 

 

As Inscrições encontradas em Kuntillet Ajrud revelam um estágio mais avançado 

da escrita no Reino do Norte em relação ao reino do Sul. Isso evidencia que não havia 

atividade de escrita em Israel e Judá antes do final do século IX a.C., ao redor do ano 

800 a.C. Isso traz grande reflexão no que diz respeito ao início da produção do 

material bíblico. Não há evidências de escritas antes desse período. Deve-se 

questionar a tese de que houve composição e compilações de textos bíblicos 

                                                
240 Figura 30 – Fonte: DEUTSCH, Robert.; HELTZER, Michael. Forty New Ancient West Semitic 

Inscriptions. Tel Aviv- Jaffa, 1994. p. 25. 
241 AVIGAD apud DEUTSCH.; HELTZER, 1994, p. 23. 

242 No Antigo Testamento, a palavra (ֶנֶסְך) está relacionada com a "libação cultual" do vinho “E Jacó 

pós uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra; e derramou sobre ela uma libação 

 ,e deitou sobre ela azeite.” (Gn 35,14). Nesse vaso, não se tem a designação do tipo de vinho ,(ֶנֶסְך)

mas de seu destino. Outro texto bíblico também mostra a utilização do vinho em práticas rituais de 

libação. “E de vinho para a libação ( ַלֶנֶסְך ְוַיִין ) oferecerás a terça parte de um him ao SENHOR, em 

cheiro suave.” (Nm 15,7). A libação se situa na categoria dos sacrifícios de perfumes. A prática da 
libação remonta tempos antigos anteriores aos cultos Israelitas. 

Figura 30 – Decantador de terracota contendo inscrição com nome teofórico javista 
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anteriores a essa data. Portanto, por que Kuntillet 'Ajrud é tão importante? Porque os 

primeiros sinais de habilidades para se compor textos complexos vêm do Reino do 

Norte, na primeira metade do século VIII a.C, e foram encontrados em Kuntillet 'Ajrud 

e em Deir Alla. Estes são os dois lugares onde há fortes evidências de composição 

de textos complexos. Se tomamos os escritos de Kuntillet Ajrud e as inscrições em 

estuque de Deir Alla, quem foi capaz de compor esses textos também podia compilar 

textos semelhantes aos da Bíblia.  

Sanders diz que as características formais dos textos de Kuntillet Ajrud 

exemplificam como a tecnologia da escrita pode fluir através das fronteiras estaduais, 

ao mesmo tempo em que reforça as culturas. Encontrados no extremo sul, no deserto 

do Negev, são escritos por pessoas com nomes do norte (com o nome divino escrito 

yw, que representa a guinada do norte em vez da forma do sul yhw, representando 

yahu) e incluem uma dedicação ao Senhor de Samaria, capital do estado israelita do 

norte. Além disso, o edifício sobrevivente atesta inscrições cúlticas em suas paredes 

na língua hebraica e no norte escrito em estilo fenício243. Esta pequena e isolada 

estação de caminho do deserto é precisamente onde não se espera uma escola. Aqui 

se encontram não somente escritos, mas textos de prática, exercícios de habilidade 

na criação de escritos, conectada às rotas comerciais. Kuntillet Ajrud sugere ser um 

centro religioso, um local de peregrinação frequentado por tribos locais, mas também 

por caravanas e peregrinos em seu caminho para o Sinai. A estrutura se compara a 

um lugar sagrado, como ainda são muitas vezes encontrados no Sinai.  

Lemaire pensou em um centro administrativo, onde o município local tinha seu 

escritório e alguns escribas profissionais. Como tal, também tinha uma sala de aula 

onde os escribas eram treinados. O fato é que a vinda desses refugiados de Samaria, 

coincide com o fenômeno de expansão da escrita epigráfica em Jerusalém e Judá no 

século VIII a.C. As inscrições de Khirbet el-Qom, Siloé, o óstraco de Arad, inúmeros 

outros objetos contendo inscrições e milhares de selos oficiais da corte testemunham 

o progresso da escrita aprendida durante o reinado de Ezequias e Josias244. David M. 

Carr245 afirma, no entanto, que se deve ter cuidado para não impor modelos 

                                                
243 SANDERS, 2009, p.124. 
244 LEMAIRE apud BECKING, Bob et al (Org.). Only  one  God? Monotheism  in Ancient  Israel  and  

the  Veneration  of  Goddess Asherah. London, NY: Sheffield Academic Press, 2001. p.19. 
245 CARR, David. M. Writing on the Tablet of the Heart: Origins of Scripture and Literature. Oxford: 

Oxford University Press, 2005. p. 161. 



118 
 

contemporâneos de alfabetização universal neste contexto antigo. A escrita alfabética 

era amplamente limitada aos administradores e sacerdotes reais e isso se ajusta ao 

fato de que as culturas pré-modernas não tinham nenhum motivo para treinar pessoas 

na alfabetização geral. O oitavo século experimentou um alargamento significativo no 

aspecto político-administrativo. Essa ampliação contou com o uso emergente da 

escrita entre as classes de funcionários reais246. A indicação disso se encontra na 

menção dos "homens de Ezequias" em Pv 25, 1 “também estes são provérbios de 

Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá”. Nesse 

momento surge também a escritura profética do tipo visto em Isaías. Além disso, o 

século oitavo em Judá foi o contexto provável para a escrita das narrativas do 

Pentateuco, porções dos Salmos, e do "código da aliança" em Êx 20,22-23. Tal 

crescimento na literatura israelita no oitavo século, se deve também às literaturas 

mais antigas da Mesopotâmia e do Egito. 

Movendo-se para o século VI a.C, no reino de Judá, veem-se vários indicadores 

de maior expansão da escrita, incluindo o uso de textos longos de papiro. A evidência 

epigráfica é ainda mais extensa, incluindo numerosos selos e óstracos (Laquis, Arad, 

Jerusalém etc.). Os amuletos de prata de Ketef Hinnon, que contêm paráfrases de 

passagens em Números (6, 24-26) e Deuteronômio (7, 9-10), mostram que a 

alfabetização rudimentar foi estendida até mesmo para níveis relativamente baixos 

do exército e da burocracia real. É neste momento, especificamente no sétimo século, 

na época do rei Josias, que um texto bíblico foi descoberto, um rolo no templo capaz 

de solicitar que o rei se envolva em uma ampla reforma político-religiosa (2 Rs 22-

23). O texto é provavelmente, uma forma primitiva de Deuteronômio. David M. 

Carrafirma que esse estatuto foi elaborado para educar o menino-rei, um guia que o 

orientaria em futuras decisões específicas (Dt 17, 14-20). Parece que o jovem rei foi 

educado e preparado para a sua “missão” desde os oito anos de idade247. O material 

arqueológico mais antigo contendo texto bíblico248 é do período de Josias e está em 

dois pergaminhos de prata, achados em 1979 pelo arqueólogo Gabriel Barkay no vale 

da Geena (Ketef Hinnon), em Jerusalém. Os especialistas dataram os documentos 

                                                
246 CARR, 2005, p.162. 
247 CARR, 2005, p.166. 
248 SOUZA, M. M, 2018, p. 75. Vídeo sobre os pergaminhos de prata de Ketef Hinnon, contendo o texto 

mais antigo da Bíblia Hebraica até o presente momento: < https://youtu.be/nC-OcanAvOI > 

https://youtu.be/nC-OcanAvOI


119 
 

 

 

do século VII ou VI a.C. Por isso, torna-se muito difícil datar as fontes escritas mais 

antigas da Bíblia antes do século oitavo a.C.  

O arqueólogo Israel Finkelstein discorda da maioria dos estudiosos(as) 

modernos de que a escrita tenha se desenvolvido na época da monarquia unificada 

sob Davi e Salomão249. Muitos(as) acreditam que a primeira fonte do Pentateuco (J) 

foi compilada em Judá no século X a.C. Mas segundo a análise da evidência 

arqueológica, não há sinal de extensa alfabetização em Judá nesse período, e sim no 

final do século VIII a.C, embora não se possa negar os fragmentos de memórias que 

remetem a uma época anterior à monarquia. Segundo Finkelstein, essas histórias 

criativas floresceram no reino de Judá num poderoso movimento de reformas 

religiosas no final da idade do Ferro, e refletem a ideologia de seus escritores, 

adequada para aquele momento histórico de ambições territoriais do rei Josias, no 

final do século VII a.C250. 

Com a aniquilação do reino do Norte, Judá tornou-se o único remanescente que 

sobrevivera à crise. Isso trouxe um novo sentido de importância e destino divino, 

como únicos herdeiros das promessas feitas aos patriarcas. Agora eles poderiam 

tomar posse de todo o território de Israel. Assim nasce a ideologia pan-israelita.251  

Os eruditos(as) concordam que a Bíblia Hebraica foi escrita a partir do século IX 

a.C., época do apogeu das grandes nações: Assíria e Babilônia. Não se pode ignorar 

esse contexto, pois ele é fundamental para se compreender de fato o que está por 

trás das narrativas. Para David M. Carr252, o uso da escrita em Israel não pode ser 

datado de forma plausível para o período pré-estatal, como retratado na narrativa 

bíblica. Embora fluxos de tradição bíblica descrevam a criação de textos sagrados no 

período de Moisés, o uso da educação apoiada na produção da escrita de textos 

parece ter sido particularmente característica das cidade- Estado e impérios. Kaefer253 

diz que há cinquenta anos os estudiosos(as) ainda defendiam a ideia de que houve 

                                                
249 FINKELSTEIN.; SILBERMAN, 2003, p. 40. 
250 FINKELSTEIN.; SILBERMAN, 2003, p. 40-41. 

251 A palavra pan (ᾶ) significa todo, inteiro. O Pan-Israel nasce dentro de Judá depois de 720 a.C. 

É uma ideologia retroprojetada para a monarquia unida dos reinados de Davi e Salomão. Essa ideologia 
nasce em Judá depois da destruição de Samaria em 722 a.C., período no qual se começa a desenvolver 
a ideia de que todo o território deve ser agora dominado pelos reis davídicos. E todas as pessoas que 
vivem nesse território devem submissão a esses governantes e, sobretudo, tributar no templo central 
em Jerusalém. KAEFER, 2016, p. 122. 
252 CARR, 2005, p.162. 
253 KAEFER, 2016, p. 119. 
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uma grande atividade compilatória no período de Davi e Salomão. Os eruditos a 

batizaram de fonte javista. Porém essa tese de um escritor javista do século X a.C, 

ainda é defendida nos dias atuais. Ska254 afirma que a arqueologia e a epigrafia não 

apoiam a hipótese de um  escritor Javista na corte do rei Salomão, ou sequer um 

iluminismo salomônico, como defende Von Rad, na mesma corte por volta do século 

X a.C., pois a corte de Jerusalém não possuía ainda profissionais da escrita no 

primeiro milênio a. C. Ska diz ainda que só dois séculos depois, com o 

desenvolvimento econômico e cultural em Samaria, é que nasce a atividade literária 

em Israel. Surgem então os primeiros profetas literários, Amós, Oséias, ambos do 

Norte, e só depois Isaías, Miquéias e Jeremias, no Sul. David M. Carr 255 concorda 

com Ska que o material epigráfico mais antigo não surge em Jerusalém ou nas 

cidades de Judá, mas no norte de Israel. Isso é comprovado pelas óstracos 

encontradas em Samaria, Kuntillet Ajrud, e pelos selos contendo inscrições.  

Somente mais tarde é que a escrita se desenvolveu em Judá, e isso é 

testemunhado pelos numerosos selos de funcionários sob Uzias e Acaz, milhares de 

frascos selados com inscrições klml (lamélech “pertencente ao rei), inúmeros selos 

oficiais (Fig. 31256) pertencentes a sacerdotes, príncipes, princesas, funcionários e 

administradores da corte testemunham o avanço da escrita nessa região.  

 

                                                
254 SKA, Jean Louis. Introdução à leitura do Pentateuco. Chaves para a interpretação dos cinco 

primeiros livros da Bíblia. São Paulo: Loyola, 2003. p.189. 
255 CARR, 2005, p.162. 
256 Figura 31 – Fonte: DEUTSCH, 2003, p.13. 

Figura 31 – Selo do rei Ezequias 
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A arqueologia achou inumeráveis vestígios da cultura material produzidos 

durante o reinado de Ezequias e Josias. Entre eles se destacam desde grandes 

edifícios até milhares de fragmentos de óstracos. Os selos oficiais revelam uma forte 

influência político-religiosa do Egito sobre Judá. Isso é claramente evidenciado pelos 

selosque datam da época de Acaz, Ezequias e Manassés. A figura a seguir apresenta 

a seguinte inscrição: “Pertence a Ezequias (filho) de Acaz rei de Judá”257. No centro, 

o emblema do disco solar alado. Seis raios disparam de suas partes superior e inferior, 

com suas duas asas que se curvam para baixo. O sol alado é flanqueado por dois 

símbolos egípcios Ankh (chave da vida).258" 

 

Segundo Deutsch, Ezequias parece ter sido um dos primeiros reis de Judá a 

adotar um emblema real icônico.259 Em 2017 a arqueóloga Eilat Mazar encontrou em 

Jerusalém uma bula semelhante contendo o nome de Ezequias, sua filiação, função 

e iconografias egípcias (Fig. 32). Alguns estudiosos(as) afirmam que essas 

iconografias não dizem nada a respeito de possíveis opções religiosas egípcias por 

parte de Ezequias. Outros(as) dizem que elas apenas revelam a hipocrisia dessa elite 

dominante. Para o arqueólogo Amihai Mazar260, as imagens dos selos eram 

empregdas apenas com fins decorativos. Mas, mesmo que tais imagens divinas, como 

a do sol alado, tivessem apenas funcionalidade ilustrativa, Ezequias incorreria em 

                                                
257 Figura 32 – Fonte: DEUTSCH, 2003, p.13. 
258 DEUTSCH, Robert. Lasting Impressions: New bullae reveal Egyptian-style emblems on Judah's 

royal seals. Biblical Archaeology Review, American Schools of Oriental Research, Washington,v. 28, 
n. 4, p. 42-51, Jul/Aug 2002. 
259 DEUTSCH, 2002, p. 46. 
260 MAZAR, 2003, p. 481. 

 

2 Rs 18, 4-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou 
abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente 
de metal que Moisés fizera; porquanto até àquele 
dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe 
chamaram Neustã. No SENHOR Deus de Israel 
confiou, de maneira que depois dele não houve 
quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de 
Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque 
se chegou ao SENHOR, não se apartou dele, e 
guardou os mandamentos que o SENHOR tinha 
dado a Moisés. 

Figura 32 – Desenho do selo de Ezequias 
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flagrante desacordo com o Deuteronômio: “Não farás para ti imagem de escultura 

(talhada, esculpida ֶפֶסל), nem semelhança alguma do que há em cima no céu, 

(imagens astrais: sol, lua, estrelas) nem em baixo na terra, nem nas águas debaixo 

da terra (Dt 5, 8). Percebe-se então uma possível contradição no texto bíblico ao 

descrever as ações anti-icônicas de Ezequias, posto que tais medidas só seriam 

justificadas caso a sua reforma iconoclasta eliminasse completamente todas as 

imagens divinas em Jerusalém e Judá. Mas a arqueologia comprovou que o próprio 

Ezequias usou e divulgou imagens de divindades astrais ao longo de todo o seu 

reinado e por todo o seu reino. Suas bulas e alças de jarros impressas foram 

preservadas como testemunhas alternativas, que ajudam a reconstruir a história dos 

reis de Judá numa perspectiva mais próxima da realidade.  

 

 

Figura 33 – Selo de Ezequias encontrado por Eilat Mazar nas escavações no Ofel 
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A figura anterior261 mostra o monte do templo, um dos locais mais escavados do 

mundo. Esse foi o local onde se encontrou uma das bulas do rei Ezequias. Nas 

escavações no Ofel encontraram-se artefatos que mudaram a percepção de como era 

vista a religião em Israel a partir da sua capital, Jerusalém. Uma gama de selos 

contendo iconografias predominantemente egípcias e assírias, estatuetas de 

divindades femininas, masculinas, zoomórficas etc. tem sido exumada das 

escavações ocorridas no lugar mais sagrado do planeta terra (Jerusalém), revelando 

as mais variadas práticas sincréticas. 

Segundo Spencer, nos círculos egiptológicos, a palavra "sincretismo" tem um 

uso especial que descreve a coexistência ou cooperação de dois ou mais deuses por 

razões político-religiosas262. Enquanto se tende a pensar no sincretismo como a 

identificação de divindades pertencentes a duas ou mais entidades políticas distintas, 

nas discussões egiptológicas, no entanto, os dois deuses envolvidos num sincretismo 

particular poderiam continuar a ser distinguidos um do outro. Por exemplo, o 

sincretismo de Rá com Atum foi pensado para formar uma deidade identificada 

especificamente como Rá-Atum em vez de uma deidade Rá que também poderia ser 

chamado Atum (ou vice-versa), e não como foi o caso de Zeus e Júpiter no mundo 

clássico, ou para Ninurta e Ningirsu no final do terceiro milênio Sumério. O primeiro 

exemplo atestado dessa forma egípcia de sincretismo data da IV Dinastia (cerca de 

26-25 séculos a. C). Este estilo egípcio de sincretismo foi temporário na história 

religiosa egípcia. Cada deus original manteve suas características originais durante o 

sincretismo.  

Segundo Allen, na décima primeira dinastia, os teólogos egípcios começaram a 

reconhecer que todas as forças, assim como as pessoas divinas, podiam ser 

entendidas como aspectos de um único grande deus, Amon, o "rei dos deuses". O 

nome de Amon significa "oculto", mas a sua vontade e ações podiam ser vistos e 

sentidos nos fenômenos da natureza, o que fazia de Amon um deus acessível a todos. 

Os egípcios, portanto, expressaram esse caráter duplo na forma combinada Amon-

Rá, um deus que estava "escondido", mas que se manifesta na maior das forças 

naturais, o sol. Apesar desta descoberta, os antigos egípcios nunca abandonaram sua 

crença em muitos(as) deuses(as). A este respeito, a compreensão egípcia da 

                                                
261 Figura 33 – Fonte: MAZAR, 2018, p. 175-180. 
262 SPENCER, L. Allen. A Study of Ištar, Baal, and Yahweh Divine Names and Divine Multiplicity 

in the Ancient Near East. Berlin: de Gruyter, 2015. p. 50. 
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divindade foi semelhante ao conceito cristão posterior da Trindade: a crença de que 

um deus pode ter mais de uma pessoa.263  

Vaux264 relata que em Tanis foi descoberta uma estela de acordo com a qual o 

quarto centenário do estabelecimento do culto de Set teria sido celebrado em uma 

data geralmente fixada em torno de 1320 a.C. Set é representado sob forma 

semelhante a Baal265. O artefato deve ter sido trazido de Avaris e a partir deste 

documento se concluiu que a inauguração do culto de Set-Baal sinalizou a chegada 

dos hicsos, que teria ocorrido quatrocentos anos antes dessa celebração, ou seja, por 

volta de 1720 a.C.  

 

                                                
263 ALLEN,  James. P. Middle Egyptian — An Introduction to the Language and Culture of 

Hieroglyphs. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. p. 47. 
264 VAUX,  Roland. D. Historia Antigua de Israel, vol. I, Madrid: Cristiandad,  1974, p. 95. 
265 Figura 34 – (a) Estatueta do Deus Set. Reino Novo, 19ª-20ª Dinastia (1295-1070 a.C.) Copenhague. 

(AEIN 614) Proveniência: desconhecido, dito ser de Saqqara. Fonte: HILL, Marsha  (ed.). Gifts for the 
Gods: Images from Egyptian Temples. New Haven and London: Metropolitan Museum of Art/Yale 
University Press, 2007. p. 34; (b) Estatueta de Baal. Fonte: BRIQUEL-CHATONNET Françoise; 
GUBEL, Éric. I Fenici. Alle origini del Libano. Milano: Universale Electa/Gallimard,1999 p. 100.   

Figura 34 – Semelhanças entre os deuses Set e Baal 
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As iconografias acima atestam não só uma identificação de deuses egípcios com 

outras divindades estrangeiras assim como uma notável semelhança de 

características. 

Römer afirma que, quando Yahweh cresceu em importância em Judá, assumiu 

as características e funções do deus sol266. Ambos compartilhavam o mesmo local de 

culto em Jerusalém.  

A concepção religiosa astral egípcia é explicada através das iconografias de 

divindades solares nos selos oficiais em Judá. Muitos nomes teofóricos267 presentes 

numa quantidade numerosa de selos trazem designações solares a Yahweh como: 

Uriyahu268  whyra Yahweh é a minha luz (Fig. 35). 

 

O selo a seguir pertenceu a Yehozarah269 xrzwhy seu nome teofórico 

significaYahweh brilha, ou Yahweh é minha luz (Fig. 36). 

                                                
266 RÖMER, 2015, p. 128. 

267 Teofórico (do grego ϑεοϕόρος, uma composição de ϑεο "deus" e ϕόρος "portador") 

268 Figura 35 – Selo de Urias (ָיהּו   .Jr 26, 20. Fonte: DEUTSCH, 2003, p. 137-140 (אּורִׁ
269 Figura 36 – Selo de "Yehozarah". Fonte: DEUTSCH, 2003, p. 41.  

Figura 35 – Selo de Uriahu (minha luz é Yahweh) 
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O nome teofórico de Nerias, pai do escriba Baruque também, confere a Yahweh 

características solares, “Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias270 

(whyrn Yahweh é a minha lâmpada ָיהּו  e escreveu Baruque da boca de ;(ֵנרִׁ

Jeremias no rolo de um livro todas as palavras do SENHOR, que ele lhe tinha falado.” 

(Jr 36, 4). 

 

 

No livro dos Salmos há uma afirmação contundente: “Porque o SENHOR Deus 

é um sol (ֶשֶמש) e escudo; o SENHOR dará graça e glória; não retirará bem algum 

                                                
270 Figura 37 – Selo de Baruque filho de Nerias, o escriba. AVIGAD, 1997, p. 175. 

Figura 36 – Selo de Yehozarah (Yahweh é minha luz) 
 

Figura 37 – Selo de Baruque, filho de Nerias, o escriba 
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aos que andam na retidão.” (Sl 84,11). Isaías vai além e anuncia profeticamente a 

substituição do sol pela glória de Yahweh: Nunca mais te servirá o sol (ֶשֶמש) para 

luz do dia nem com o seu resplendor a lua te iluminará; mas o SENHOR será a tua 

luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. (Is 60, 19). É possível que o escritor do 

Apocalipse tenha se inspirado no livro de Isaías para compor o seu texto. “E ali não 

haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o 

Senhor Deus os ilumina; e reinarão para todo o sempre.” (Ap 22, 5).  

Nos selos de Ezequias prevalecem a imagem do besouro e do disco solar alado, 

iconografias que representam Hórus. Para Taylor271, há uma equivalência entre o 

disco solar alado e o escaravelho voando. Tais emblemas eram largamente usados 

no Antigo Oriente Próximo e são identificados com Hórus, uma divindade conhecida 

por sua ligação com a realeza. Na figura272 a seguir, há uma representação do faraó 

Horemheb sentado à direita do seu deus, Hórus: 

 

                                                
271 TAYLOR. J. Glen. Yahweh and the Sun: Biblical and Archaeological Evidence for Sun Worship 

in Ancient Israel. Sheffield: JSOT Press. 1993. p. 46. 
272 Figura 38 – Fonte: KEEL, 1978, p. 263.  

Figura 38 – O Faraó Horemheb à direita de Hórus 
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O salmo 110, 1 diz: “DISSE o SENHOR ao meu Senhor: Assenta-te à minha 

mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés.” Keel273 afirma 

que a redação do Salmo parece ser importada do Egito e sugere um convite para que 

o rei "habite", em vez de apenas "sentar" à mão direita (ין  de Deus, isto é, ao seu (ָימִׁ

lado274. O termo hebraico para sentar (ב  pode significar também "habitar" ou (ָישַׁ

“viver”275. No mesmo versículo o termo “meu Senhor” ou “meu dono276” (ֲאדֹוָני) é 

aplicado a Yahweh e ao rei terreno. 

Yahweh O rei 

Aquele que habita nos céus se rirá; o Senhor 

 zombará deles. (Sl 2, 4) (ֲאדֹוָני)

Então disse o rei a Ziba: Eis que teu é tudo 
quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: Eu me 
inclino, que eu ache graça em teus olhos, ó rei 

meu senhor (ֲאדֹוָני). (2 Sm 16, 4) 

Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor 

 nem há obras como as tuas. (Sl 86, 8) ,(ֲאדֹוָני)

Então Bate-Seba se inclinou com o rosto em 
terra e se prostrou diante do rei, e disse: Viva o 

rei Davi meu senhor (ֲאדֹוָני) para sempre. (1 

Rs 1, 31) 

Treme, terra, na presença do Senhor (ֲאדֹוָני), 

na presença do Deus de Jacó. (Sl 114, 7) 

Como o SENHOR foi com o rei meu senhor 

 assim o seja com Salomão, e faça ,(ֲאדֹוָני)

que o seu trono seja maior do que o trono do rei 

Davi meu senhor (ֲאדֹוָני). (1 Rs 1, 37) 

 

Portanto, uma possível tradução do Salmo 110,1, poderia ser: “DISSE o 

SENHOR ao meu Senhor: habite ao meu lado direito, até que ponha os teus inimigos 

por estrado dos teus pés.” 

 
Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do 
SENHOR seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o 
SENHOR pôs seus inimigos debaixo das plantas dos seus pés. (1 Rs 5,3) 

 

                                                
273 KEEL, 1978, p. 263.  
274 KIRST, Nelson et al. Dicionário hebraico-português & aramaico-português, 7 ed. São Leopoldo 

/ Petrópolis: Sinodal / Vozes, 1996. p. 89. 
275 KIRST, 1996, p. 96. 
276 HOLLADAY, William L. Léxico hebraico e aramaico do Antigo Testamento. São Paulo: Vida 

Nova, 2010. p. 41-42. 
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Nas figuras277 abaixo os inimigos tradicionais do Egito são colocados como um 

escabelo (estrado) sob os pés do rei e amarrados por cordas que ligam os seus 

pescoços a mão direita do soberano (Fig. 39a). 

 

 

Em uma das seções etiológicas conclusivas do mito de Hórus, "a lenda do 

disco alado" revela como se originou a notável figura do deus que representa o sol 

alado, voando através dos céus triunfante sobre seus inimigos.  

A Figura 40b mostra o disco solar alado e o besouro alado, duas formas de se 

representar Hórus. Essas imagens eram colocadas sobre os portões dos templos 

para manter fora todas as coisas más278. Nota-se que esses dois elementos, o sol e 

o besouro, aparecem também estampadas nos selos associados ao rei Ezequias. 

Segundo Ward. o disco alado parece ter se originado no Egito, como o símbolo de 

Rá, sob suas várias formas como Amon ou Hórus, por volta da quinta dinastia279. Klotz 

afirma que Hórus é realmente o disco solar alado que preside quase todos os túmulos 

                                                
277 Figura 39 – (a) Pintura: no túmulo de Amenophis II (1448-1422 a. C). (b) Pintura no túmulo de 

Thutmose IV (1422 - 1413 a. C.). Fonte: KEEL, 1978, p. 254-255. 
278 ERMAN, 1907, p.10. 
279 WARD, William Hayes. The Seal Cylinders of Western Asia. Washington: the Carnegie Institute of 

Washington, 1910. p. 396.  

Figura 39 – Faraó subjugando seus inimigos debaixo dos seus pés 
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e cenas do templo. No templo de Hathor em Dendera aparecem duas figuras 

associadas a Hórus280: o disco solar alado e o escaravelho alado281.  

 

 

As impressões nos selos de Ezequias carregam as mesmas imagens (Fig. 41). 

A adesão de imagens egípcias estampadas nos selos oficiais usados pelos reis, 

sacerdotes, príncipes e funcionários da corte em Judá evidencia o colonialismo 

político-religioso egípcio sobre eles. A figura do besouro alado conduzindo o sol sobre 

                                                
280 Figura 40 – Fonte: DEUTSCH, 2003, p, 14. (a) Disco solar alado do selo de Ezequias; (b) Imagens 

dos selos de Ezequias e as figuras de Hórus no portão do templo de Edfu no Egito, Fonte:  < 
http://sagescupboard.tumblr.com/post/95934817848/dwellerinthelibrary-in-hathors-temple-at > Acesso em: 

14 set. 2016; (c) Besouro alado do selo de Ezequias – Fonte: DEUTSCH, 2003, p. 18; (d) Serpente 
Uraeus impressa em um dos selos que pertencia ao oficial da corte de Ezequias – Fonte: DEUTSCH, 
2003, p. 45. 
281 KLOTZ, David. Adoration of the ram: Five hymns to Amun-Re from Hibis Temple. Yale 

Egyptological Studies 6. New Haven: Yale. 2006. p.130. 

Figura 40 – Representações de Hórus nos selos do rei Ezequias 

http://sagescupboard.tumblr.com/%20post/95934817848/dwellerinthelibrary-in-hathors-temple-at


131 
 

 

 

a cabeça do falcão-Hórus (Fig. 41-a), comparada aos selos de Ezequias (Fig. 41-b), 

não deixa dúvidas sobre a escolha do besouro alado282 egípcio como símbolo oficial 

do reino de Ezequias.  

 

 

Os selos reais de Ezequias (ָיהּו זקִׁ  eram a sua assinatura, carregavam sua (חִׁ

identidade javista e ao mesmo tempo suas tendências político-sincréticas. Os 

documentos datados do período do rei Ezequias revelam que provavelmente a sua 

reforma não foi tão radical como a Bíblia descreve. É possível que Ezequias de fato 

tivesse uma ligação religiosa com Hórus. O livro do profeta Isaías descreve uma série 

de atributos políticos e sobre-humanos283 ligados ao rei Ezequias: “menino, governo 

ׂשָרה) ץ) conselheiro ,(ֶפֶלא) maravilhoso ,(מִׁ ּבֹור) Deus forte ,(ָיעַׁ  pai da ,(ֵאל גִׁ

eternidade (ד יעַׁ ) príncipe da paz ,(ֲאבִׁ ר ָשלֹום ׂשַׁ ).” (Is 9,6). Schmidt diz que esses 

títulos honoríficos são predicativos atribuídos somente a Deus284. “Quem é este Rei 

                                                
282 Figura 41 – (a) Falcão-Hórus e o besouro alado. Fonte: VELDMEIJER, André J.; IKRAM, Salima 

(eds.). Chasing Chariots: Proceedings of the First International Chariot Conference. Leiden: 
Sidestone Press, 2013. p. 59; (b) Selos de Ezequias. Fonte: DEUTSCH, 2003, p. 18.  
283 GERSTENBERGER, 1981, p. 216.  
284 SCHMIDT, 2004, p. 338. 

Figura 41 – Símbolo de Hórus talhado nos selos oficiais do rei Ezequias 
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da Glória? O SENHOR forte e poderoso, o SENHOR poderoso na guerra.” (Sl 24, 8). 

Com tais qualidades portentosas, explica-se que o rei dilate o seu principado, 

restaurando as “antigas fronteiras” do “império” davídico.  

Hórus era filho dos deuses ísis e OsÍris e possuía títulos semelhantes aos de 

Ezequias.285 A narrativa bíblica do milagroso livramento da cidade de Jerusalém por 

Yahweh assemelha-se ao mito de Hórus, um relato de combates tratados de maneira 

histórica. Textos descrevem Ra enviando Hórus sob a forma de um disco solar alado 

ofuscando os seus inimigos, que se desnorteavam, resultando em inúmeros 

cadáveres trespassados. “Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do 

SENHOR, e feriu no arraial dos assírios a cento e oitenta e cinco mil deles; e, 

levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres.” (2 Rs 19, 35)  

 

 

 

A figura286 acima mostra Hórus protegendo o Faraó, que com sua biga esmaga 

os seus inimigos implacavelmente. Na parte superior do relevo percebe-se que a mão 

                                                
285 TRAUNECKER, 1995, p. 103. 
286 Figura 42 – Relevo religioso propagandístico de Tutmose, encontra-se no Museu do Cairo. Fonte: 

VELDMEIJER.; IKRAM, (eds.). 2013, p. 52. 

Figura 42 – O falcão-Hórus conduz o Faraó ao triunfo na batalha 
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do Faraó e a garra do falcão-Hórus estão unidas. No punho do rei há um machado de 

guerra. O seu kilt emplumado associa o rei com o falcão-Hórus e pode significar, em 

essência que o faraó é a mão do deus, golpeando os inimigos do Egito287.. O deus 

também poderia estar guiando o golpe do rei, ou isso poderia ser visto como o deus 

que concedeu a arma à mão do rei como uma comissão divina para realizar a 

batalha288. Na parte inferior Hórus, com a coroa de faraó, semelhantemente está com 

o bastão erguido na mão direita, pronto para dar o golpe final nos inimigos do Egito  

Por isso assim diz o Senhor DEUS dos Exércitos: Povo meu, que habitas em 
Sião, não temas à Assíria, quando te ferir com a vara, e contra ti levantar o seu 
bordão à maneira dos egípcios. (Is 10, 24) 

 

Porque com a voz do SENHOR será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu 
com a vara. E a cada pancada do bordão do juízo que o SENHOR lhe der, 
haverá tamboris e harpas; e com combates de agitação combaterá contra eles. 
(Is 30, 31-32) 

 

 
 

                                                
287 Figura 43 - Fonte: VELDMEIJER.; IKRAM, (eds.). 2013, p. 52. 
288 VELDMEIJER.; IKRAM, (eds.). 2013, p. 51-52. 

Figura 43 – Divindades do painel de Tutmose nos selos da corte do rei Ezequias.  
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É importante observar que os mesmos símbolos religiosos egípcios, o Ankh, o 

besouro, o sol alado e a serpente Uraeus, presentes no relevo de Tutmose, ilustram 

também os selos de Ezequias.  

Hórus é, portanto, um deus guerreiro e protetor. Tais atributos podem ter atraído 

o jovem rei Ezequias, que na época tinha ambições revolucionárias antiassírias e, 

sobretudo, naquela conjuntura, percebeu a oportunidade histórica, pós colapso de 

Israel em 722 a. C., de unificar os dois reinos Israel e Judá e posteriormente seus 

territórios devastados pela máquina militar assíria. Portanto, é possível que tais 

razões tenham levado Ezequias a adotar a imagem de Hórus no seu selo real. Vários 

reis egípcios contaram com a ajuda de Hórus para assegurar a unidade do alto e 

baixo Egito com fins de controle político-religioso e econômico.  

A figura a seguir é representada em duas partes (Fig. 44c). Na direita, o rei está 

sentado no seu trono, vestindo a coroa branca do Alto Egito. No lado esquerdo ele 

está com a coroa vermelha do Baixo Egito289.  

 

 

                                                
289 Figura 44 – (a) Fonte: DEUTSCH, 2003, p. 18; (b) Fonte: VELDMEIJER.; IKRAM, (eds.), 2013. p. 

59; (c) Fonte: BOSSE-GRIFFITHS, 2001, p. 120. 

Figura 44 – Hórus confere ao Faraó Amenóphis III autoridade sobre o Alto e Baixo Egito 
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A conotação político-religiosa da figura é patente: a dupla imagem do rei 

Amenophis III é sobreposta pelo disco solar alado de Hórus. Em baixo, o mesmo 

deus, representado pelo falcão com braços humanos, entrega o símbolo do poder, 

conferindo assim ao faraó o domínio unificado do alto e baixo Egito. 

Outra sugestiva iconografia está relacionada ao faraó Narmer, da I dinastia. Sua 

paleta votiva290 mostra no anverso o falcão-Hórus prendendo o líder do baixo Egito 

pela cabeça.291 Deus concede a vitória ao Faraó que unificou o Alto e o Baixo Egito 

(Fig. 45292). No reverso, estão os corpos decapitados dos inimigos diante do Faraó, 

que exibe em triunfo a coroa do Baixo Egito. 

 

 

                                                
290 MORENZ, Ludwig. D. Anfänge der ägyptischen Kunst. Eine problemgeschichtliche Einführung 

in ägyptologische Bild-Anthropologie, Orbis Biblicus et Orientalis 264, Freiburg; Göttingen : 

Academic Press; Vandenhoeck & Ruprecht, 2014. p. 83. Segundo Morenz,290 a tradição posterior 

associa insistentemente a unificação do Egito ao rei Menes (o “Menes” dos gregos), muitos(as) 
autores(as) identificam-no com Narmer. Outros preferem, com base arqueológica discutível, considerar 
ser Men o mesmo rei Aha, primeiro soberano plenamente comprovado da I dinastia, dando-o como 
sucessor de Narmer. Outros, ainda, acham que Men é somente uma figura lendária evocadora do 
conjunto dos chefes, cujas lutas levaram à unificação. O período protodinástico ou da unificação, 
segundo a cronologia que aqui seguimos, estendeu-se de 3100 ou 3000 até 2920. 
291 MOKHTAR, Gamal (Ed.). História Geral da África II. África antiga, 2.ed. rev. Brasília: UNESCO, 

2010. p. 52. 
292 Figura 45 – Placa de cornalina esculpida em relevo. Isto foi encontrado perto da entrada do túmulo 

de Amenophis III. Fonte: BOSSE-GRIFFITHS, Kate, Amarna Studies and Other Selected Papers 
(Orbis Biblicus et Orientalis (182). Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2001, p. 120. 

Figura 45 – Hórus confere ao Faraó Narmer autoridade sobre o Alto e Baixo Egito 
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Constatou-se, portanto, que os selos reais da época de Ezequias apresentam 

iconografias egípcias em abundância. Uma das imagens que figuravam nos selos 

oficiais de Judá era a da serpente egípcia Uraeus. A rainha Hatshepsut (1486-1469 

a.C.), em sua inscrição, evidencia a ligação entre a serpente Uraeus e Hórus. 

 
Estou estabelecido no trono de Rá. Eu fui predito para os limites dos anos 
como um conquistador nato.  Eu vim como a serpente Uraeus de Hórus, 

flamejando contra meus inimigos.293 

 

Para Keel a serpente real (Uraeus) foi considerado um ser vivo294,. Uma música 

para Thutmose III diz: “a serpente, que está em sua testa, pune os inimigos do rei 

com o fogo”. Eram usadas nos cartuchos e para adornar a testa do Faraó Akenaton.295 

Depois disso, quando sua majestade foi feita para aparecer como rei, a serpente 

Uraeus tomou seu lugar em sua testa.  

Segundo Redford, ela assumiu os atributos do disco solar quando o mesmo se 

tornou o único Deus a ser adorado no Egito. As serpentes Uraeus também apareciam 

na coroa dos deuses e deusas, sendo sua função proteger deuses e reis296. 

Provavelmente, tal importância lhe conferiu status e popularidade em Israel e passou 

a fazer parte do cotidiano político e religioso de Judá. No Egito, o jovem Ihy, filho de 

Ísis/Hathor, era considerado "a semente de Rá, bem-amado" de seus pais. Como filho 

de Hathor e Ra, portaria a coroa real dominada pelo terrível Uraeus e o Egito inteiro 

"tem medo" diante dele297. Um selo que pertencia a um oficial da corte de Ezequias, 

tráz impressa a imagem de Uraeus298 (Fig. 46b).  

                                                
293 PRITCHARD, 1969, p. 231. Inscrição da rainha Hatshepsut (1486-1469 a.C.) redigida quase um 

século após a expulsão dos Hyksos do Egito. O texto foi esculpido na fachada de seu templo e revela 
o senso nacional de indignação em relação a essa ocupação estrangeira. A maior indignidade sofrida 
pelos antigos egípcios foi a conquista e o governo de suas terras por estrangeiros asiáticos chamados 
"Reis dos Pastores", ou Hiksos (1725-1575 B. C). Há surpreendentemente pouca informação sobre 
eles na literatura egípcia. Entretanto, é evidente o impacto psicológico que essa dominação estrangeira 
causou no Egito, sobretudo na mudança de um senso confiante de segurança doméstica para um senso 
agressivo de perigo nacional, pois não era comum que um povo antigo e poderoso fosse submetido a 
derrota e sujeição nas mãos de outros povos supostamente inferiores. 
294 KEEL, Othmar. The symbolism of the biblical world: Ancient Near Eastern iconography and the 

book of Psalms. Translated by Timothy J. Hallett. New York: The Seabury Press, 1978. 259 
295 MERTZ, Barbara. Temples, Tombs, and Hieroglyphs: A Popular History of Ancient Egipt. New 

York: William Morrou, 2007. p. 210.   
296 REDFORD, Donald B. Akhenaten: the heretic king. Princeton: Princeton Universidad Press, 1984. 

p.170. 
297 REDFORD, 1984, p. 75. 
298 DEUTSCH, 2003, p.46 
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A comparação iconográfica entre o selo299 de Amóz e o cartucho de Ramsés III 

(Fig. 46a) mostra estreitas semelhanças entre texto bíblico e os artefatos. Römer 

afirma que os Serafins de Is 6, 1-5 são serpentes aladas Uraeus300 provenientes do 

Egito.301 

2 Rs 18, 1-7 mostra que a reforma de Ezequias baniu a imagem da serpente 

ardente que, segundo o livro de Números, fora utilizada por Moisés como um 

instrumento de cura diante dos perigos do deserto: “E disse o SENHOR a Moisés: 

“Faze-te uma serpente ardente (ָׂשָרף), e põe-na sobre uma haste; e será que viverá 

todo o que, tendo sido picado, olhar para ela.” (Nm 21, 8). Mas, no período dos reis, 

                                                
299 Figura 46 – (a) A iconografia apresenta uma serpente Uraeus entre dois cartuchos que contém o 

nome do Faraó Ramssés III. Fonte: WILKINSON, R. H. The Complete Temples of Ancient Egypt. 
London: Thames & Hudson, 2000, p. 84. (b) O selo apresenta a seguinte inscrição: Para Amos servo 
de Ezequias. Amos era um alto funcionário até então não registrado na corte de Ezequias, 
desconhecido da Bíblia. Fonte: DEUTSCH, 2003, p. 45. 
300 Vídeo sobre a imagem da serpente egípcia Uraeus estampada nos selos oficiais de Judá na época 

do rei Ezequias: < https://youtu.be/WsiSvnHJiTQ > 
301 RÖMER, 2017, p. 148. 

Figura 46 – Imagem da serpente Uraeus no selo de um dos oficiais do rei Ezequias 

https://youtu.be/WsiSvnHJiTQ
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esse símbolo foi associado a uma divindade cananeia chamada Neustan, termo que 

pode ter sido retroprojetado pela escola deuteronomista.302 A palavra Serafim 

 é usada para descrever as serpentes aladas no livro de Isaías (Is 6, 2). Para (ְׂשָרִפים)

Albertz303 há quatro semelhanças entre os serafins e a Uraeus, ambos são serpentes 

abrasadoras, possuem asas e tem finalidade protetora e curativa (apotropaica). O 

princípio apotropaico de proteger e curar são características semelhantes entre as 

serpentes egípcias Uraeus e os serafins. Ambas são espécies mitológicas percebidas 

no final do oitavo século a.C, associadas a Yahweh e usadas nos selos304 oficiais de 

alguns sacerdotes que ministravam no templo, como mostra o selo pertencente a 

“Zacaryau (o) sacerdote”. 

 

                                                
302 KEEL, Othmar; UEHLINGER, C Christoph. Göttinnen, Götter, und Gottessymbole: Neue 

Erkenntnisse zur Religionsgeschichte Kanaans und Israels aufgrund bislang unerschlossener 
ikonographischer Quellen. Friburg: Academic Press, 2010. p. 312. 
303 ALBERTZ.; SCHMITT, 2012, p. 382. 
304 Figura 47 – Fonte: AVIGAD, Nahman. Corpus of West Semitic Stamp  Seals. Revised and 

completed by Benjamin Sass. Jerusalem: Israel Academy of Sciences and Humanities/Israel 
Exploration Society/Institute of Archaeology, Hebrew University of Jerusalem, 1997. p. 60. 

Figura 47 – Imagem da serpente Uraeus no selo de uma família sacerdotal 
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Na mitologia grega, o termo usado para serpente era Piton, e estava ligado com 

as Pitonisas que tinham poderes divinatórios ou oraculares305. Provavelmente, na 

época de Ezequias a serpente de metal tenha sido utilizada para fins adivinhatórios. 

Por isso ela precisou ser desqualificada e banida do templo para servir de exemplo 

ao grupo de israelitas que a consultavam e adoravam. 

 

Serafins estavam por cima dele; cada um tinha seis asas; com duas cobriam 
os seus rostos, e com duas cobriam os seus pés, e com duas voavam. [...] 
Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, 
que tirara do altar com uma tenaz; E com a brasa tocou a minha boca, e 
disse: Eis que isto tocou os teus lábios; e a tua iniquidade foi tirada, e expiado 
o teu pecado.  (Is 6,2;6-7). 

 

 

 

Os selos acima possuem a imagem da serpente egípcia Uraeus306 e a maioria 

dos nomes impressos é caracteristicamente teofórico-Javistas. Como na figura 49b 

                                                
305 Python, na mitologia grega, é a serpente que Apolo matou. O nome passou a designar o profeta ou 

adivinho inspirado por Apolo, o deus dos oráculos. "Pitonisa" vem a ser a mulher que, em nome da 
divindade, pretende desvendar o futuro. 
306 Figura 48 – Da esquerda para a direita apresentam-se os seguinte selos e inscrições: a) pertence a 

Elishama filho do Rei (2 Rs 25,5; Jr 41,1). b)  pertence a Zacaryau sacerdote da porta; o selo identifica 
o nome teofórico e a função do portador desse selo; c) Pertence a Abiyau; d) pertence a Elishama; e) 

Figura 48 – Selos judaítas possuindo a imagem da serpente egípcia Uraeus   
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que diz em hebraico antigo: Pertence a Ezequias (Ezeqyahu) filho Acaz rei de Judá. 

Os documentos datados do período do rei Ezequias revelam a sua estreita ligação 

com o Egito, já que os selos oficiais apresentam iconografias egípcias em 

abundância. Centenas de selos oficiais307 estavam espalhados por toda a região de 

Judá e até de Samaria. Também muitos funcionários de Ezequias possuíam selos 

impressos com a imagem da serpente Uraeus.  

 

 

Esses nomes teofórico-javistas associados às imagens de divindades egípcias 

são indícios que revelam práticas de sincretismo político-religioso, adotadas por 

Ezequias e sua corte. Na política externa Ezequias e seu pai Acaz não mediam 

esforços político-diplomáticos para assegurar o poder. Isso se evidencia sobretudo 

pelo alto preço que pagaram para garantir a permanência de sua dinastia no trono. A 

submissão de Ezequias é atestada tanto em fontes extrabíblicas como na Bíblia 

Hebraica (2 Rs 16,7-8 e 2 Rs 18, 14-15). 

Texto do Prisma de Senaqueribe308 Textos do 2 Livro dos Reis 

Panamuwa, vassalo de Teglat-Falasar III, precisou 
eliminar um inimigo, a fim de manter-se no reinado, 
com o apoio do "rei de Ashur". A inscrição de 
Panamuwa recorda a consolidação da realeza nas 
mãos de seu filho:  "E eu, Barrakib, filho de 
Panamuwa, por causa do bom direito de meu pai 
e de meu bom direito, (meu) senhor (o rei de 

E Acaz enviou mensageiros a Tiglate-Pileser, 
rei da Assíria, dizendo: Eu sou teu servo e teu 
filho; sobe, e livra-me das mãos do rei da 
Síria, e das mãos do rei de Israel, que se 
levantam contra mim. E tomou Acaz a prata 
e o ouro que se achou na casa do SENHOR, 
e nos tesouros da casa do rei, e mandou um 
presente ao rei da Assíria. (2 Rs 16:7-8) 

                                                
pertence ao “filho..” ; f) para Dlayahu filho de Gamalyahu; g)  Pertence a Yehomolyahu filho de 
Maaseyahu; h) Pertence a S’adah. Fonte: AVIGAD, 1997, p. 53-133. 
307 Figura 49 – (a) selo de Acaz contendo seu nome função e filiação. Fonte: DEUTSCH, 1999. p. 61; 

(b) selo de Ezequias rei de Judá; (c) selo de Ezequias contendo a iconografia do besouro alado egípcio 
(Hórus) símbolo oficial do seu governo. Fonte: DEUTSCH, 2003, p. 14; 18. 
308 GRAYSON, A. K and NOVOTNY, J. 2014. p. 68.  

Figura 49 – Selo anicônico de Acaz, e selos icônicos de Ezequias 
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Ashur) me fez assentar (no trono) de meu pai, 

Panamuwa, filho de Barsur" (linhas 19-20).309 

Quanto a ele, Ezequias, meu esplendor terrível de 
soberano o confundiu e ele enviou atrás de mim, 
em Nínive, minha cidade senhorial, os irregulares 
e os soldados de elite que ele tinha como tropa 
auxiliar, com 30 talentos de ouro, 800 talentos de 
prata, antimônio escolhido, grandes blocos de 
cornalina (?), leitos de marfim, poltronas de 
marfim, peles de elefante, marfim, ébano, buxo (?), 
toda sorte de coisas, um pesado tesouro, e suas 
filhas, mulheres do seu palácio, cantores, 
cantoras; e despachou um mensageiro seu a 
cavalo para entregar o tributo e fazer ato de 
submissão. 

 

Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da 
Assíria, a Laquis, dizendo: Pequei; retira-te 
de mim; tudo o que me impuseres suportarei. 
Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei 
de Judá, trezentos talentos de prata e trinta 
talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a 
prata que se achou na casa do SENHOR e 
nos tesouros da casa do rei. (2 Rs 18, 14-15) 

 

A Bíblia Hebraica diz que na política interna Ezequias centralizou a religião e a 

economia em Jerusalém. 2 Cr 31 revela o que ocorreu depois que Ezequias baniu os 

locais de culto, e destruiu os santuários, os altares e os pilares sagrados que estavam 

dentro e fora de Jerusalém. Segundo o cronista, além dessa centralização político-

religiosa, estabeleceu-se também a centralidade econômica em Jerusalém. Foi 

decretado que os israelitas trouxessem grandes quantidades de produtos para a 

manutenção da realeza e do sacerdócio. As porções constavam de vários produtos 

agrícolas (v. 5), dízimos de bois e ovelhas, de modo que o santuário se tornou também 

um templo-armazém (v.11). 

 

Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos; para os 
holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, e das 
luas novas, e das solenidades; como está escrito na lei do SENHOR. E 
ordenou ao povo, que morava em Jerusalém, que desse a parte dos 
sacerdotes e levitas, para que eles pudessem se dedicar à lei do SENHOR. E, 
depois que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas 
primícias de trigo, mosto, azeite, mel, e de todo o produto do campo; também 
os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, 
que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos dos bois e 
das ovelhas, e dízimos das coisas dedicadas que foram consagradas ao 
SENHOR seu Deus; e fizeram muitos montões. No terceiro mês começaram a 
fazer os primeiros montões; e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias 
e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao SENHOR e ao seu 
povo Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca 
daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadoque, lhe 
respondeu, dizendo: Desde que se começou a trazer estas ofertas à casa do 
SENHOR, temos comido e temos fartado, e ainda sobejou em abundância; 
porque o SENHOR abençoou ao seu povo, e sobejou esta abastança. Então 
ordenou Ezequias que se preparassem câmaras na casa do SENHOR, e as 
prepararam. (2 Cr 31,5-11).  

 

                                                
309 HALLO.; YOUNGER, 2003, p. 160. 
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A arqueologia encontrou vários e grandes potes de cerâmica contendo o selo e 

a inscrição klml (lamélech “pertencente ao rei). Esses potes não eram para uso 

doméstico, mas destinados para a estocagem em amplos armazéns. Isso mostra a 

capacidade administrativa e o poder político-econômico de um reino centralizado. 

Avraham Faust310 presume que esses frascos eram parte de preparações feitas em 

Judá para a campanha militar de Senaqueribe em 701 a.C., para abastecer a cidade 

de modo que ela pudesse resistir ao cerco assírio.  

 

 

O alto nível de organização de Judá no oitavo século é indicado principalmente 

pelo desenvolvimento de inscrições monumentais como a do túnel de Siloé311. Os 

pesos padronizados também aparecem pela primeira vez nesse período, assim como 

um número crescente de óstracos, selos e impressões produzidos na época. O selo312 

acima provavelmente implica um sistema administrativo que lidou com a coleta dos 

frascos e seu conteúdo, concentrados, armazenados e distribuídos para uso 

principalmente da corte real e do sacerdócio em Judá. Outro pote intacto foi 

encontrado em Laquis, pertencente ao oitavo século a.C., período do rei Ezequias. 

Foi confeccionado para ser armazenado horizontalmente; tinha 58 centímetros de 

                                                
310 FAUST, 2012, p.163-194. 
311 FINKELSTEIN.; MAZAR, 2007, p.153. 
312 Figura 50 – Fonte: KELLE, 2007. p. 52. 

Figura 50 – Pote de cerâmica para armazenamento com selo real na alça  
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altura e capacidade para 48 litros. Traz a inscrição: pertence ao rei / oleo / a ultima 

palavra (שפר/r pv313) é usada para designar a boa qualidade do oleo314. 

 

                                                
313 Figura 51 – Fonte: DEUTSCH, R.; HELETZER, M. Windows to the past. Tel Aviv-Jaffa: 

Archaeological Center publications, 1997. p. 66. 
314 DEUTSCH.; HELETZER, 1997, p. 65. 

Figura 51 – Pote de cerâmica para armazenamento 
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E Ezequias lhes deu ouvidos; e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a 
prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, 
e tudo quanto se achou nos seus tesouros; coisa nenhuma houve que não lhes 
mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. (2 Rs 20,13) 

 

Silver relata que no Antigo Oriente Próximo, o azeite tinha uma variedade de 

finalidades importantes. Ele foi usado largamente na culinária israelita (1 Rs 17,12) 

para a unção com fins religiosos, medicinais, higiene e limpeza e possivelmente como 

protetor solar “Tu semearás, mas não segarás; pisarás a azeitona, mas não te ungirás 

com azeite; e pisarás o mosto, mas não beberás vinho”. (Mq 6,15), como base para 

perfumes (Ec 10, 1), para a iluminação (Ex. 25, 6). A julgar pela quantidade de caroços 

de azeitona encontrados na cidade de Laquis, provavelmente deve ter hospedado 

uma indústria significativa de óleo de oliva315. As diversas impressões estampadas 

nas alças de grandes potes de barro para vinho e azeite representam o rico e 

diversificado comércio no reino da Judeia no final do século VIII ao final do VII a.C. Os 

selos do tipo LMLK316 trazem inscrições referentes a lugares como Socó e Zife. 

Estima-se que mais de 1000 desses selos foram encontrados em Jerusalém, Ramat 

Ravel, Mispa, Gibeão, Gezer, Bete-Semes, Azeca, Tell el-Judeideh, Laquis, Jericho e 

Hebrom.  

O redator de 2 Cr 31 descreve que essa medida de centralização econômica 

ocorreu imediatamente após uma reforma religiosa radical, na qual Ezequias mandou 

destruir todas as imagens de outras divindades. A abordagem iconológica identificou 

que as imagens impressas nos inúmeros jarros da época eram de Hórus, o que prova 

que a relação político-sincrética de Ezequias com o deus Hórus ocorreu ao longo de 

todo o seu reinado, mesmo depois do domínio egípcio na região, como evidenciam 

os jarros de cerâmica desse período. Um desses vasos (Fig. 52b) traz na alça uma 

impressão com a figura do escaravelho egípcio e a inscrição  klml (pertence ao rei). 

A ultima palavra   nrbx, Hebrom, designa a orígem do tributo. Todos os jarros foram 

submetidos a uma cuidadosa pesquisa, que concluiu a sua datação para o final do 

oitavo até ao fim do sétimo século a.C. Os selos de funcionários encontrados nas 

alças desses frascos atestam um aparato burocrático avançado.317 Finalmente, este 

                                                
315 SILVER, M. Prophets and Markets: The Political Economy of Ancient Israel. Boston: Kluwer-
Nijhoff, 1983.p.17 
316 SILVER, 1983, p.17. 
317 SOUZA, M. M, 2018, p. 74. 
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é o momento em que a economia de Judá cresceu consideravelmente. Pela primeira 

vez, foi produzido cerâmica em grande escala, para armazenar a produção de azeite 

estatal.  

 

 

Ezequias autentica a posse dos jarros destinados à corte com seus dois 

emblemas oficiais, o besouro e o sol alado, símbolos da vida e da prosperidade. São 

Figura 52 – Os dois emblemas egípcios usados pelo rei Ezequias em seus selos oficiais 
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também imagens de proteção e renovação para garantir colheitas fartas e 

constantes.318 Os jarros eram coletados em todas as regiões de Israel e trazidos aos 

oficiais de confiança de Ezequias. Esses exerciam um papel administrativo estratégico 

no reino. Um desses homens que foram nomeados para essa função chamava-se 

Amarias, ou em hebraico, Amaryahu whyrma (2 Cr 31,15).319 

 

 

Debaixo de suas ordens estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias 

רָיהּו)  e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para distribuírem com fidelidade (ֲאמַׁ

a seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes; (2 

Cr 31,15). O selo acima320 pertence a um administrador oficial do rei Ezequias, como 

diz a inscrição no artefato: Pertence a Amarias (Amaryahu – whyrma), filho de 

Ananias (Hananyahu – whynnoooeex) servo de Hezequias. Há aqui uma sequência de três 

nomes teofóricos Javistas. Provavelmente o selo pertenceu à mesma pessoa citada 

no texto bíblico de 2 Cr 31,15. Além dos reis, príncipes e oficiais da corte, vários 

sacerdotes também possuíam seus selos personalizados, pois eram também oficiais 

do reino, ministros da religião oficial e, por isso, servos do rei. Estudiosos afirmam que 

                                                
318 Figura 52 – (a) Alça de jarro com sol alado egípcio impresso. Fonte: DEUTSCH, 2011, p. 278; (b) 

Selo de jarro contendo a imagem do besouro alado egípcio, símbolo de Hórus; (c) Jarro de 
armazenamento com selo real impresso. Fonte: SCHOORS, 2013. p. 87; (d) selo de Ezequias rei de 
Judá contendo a iconografia de Hórus; (e) Selo de Ezequias Fonte: DEUTSCH, 2003, p. 14; 18; (f) A 
representação de um rolo lacrado por uma bula junto com o anel de selágem contendo o nome do seu 
possuidor. FINKELSTEIN, Israel; NAʾAMAN, Nadav (eds). The fire signals of Lachish: studies in the 
archaeology and history of Israel in the late Bronze age, Iron age, and Persian period in honor 
of David Ussishkin. Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 2011. p. 6-7. 
319 SOUZA, Mario Mello, 2018, p. 73. 
320 Figura 53 – Fonte: DEUTSCH, 2003, p. 33. 

Figura 53 – Selo de Amarias, oficial do rei Ezequias 
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a reforma de Ezequias não ocorreu como uma reestruturação do monojavismo outrora 

esquecido pelos israelitas, mas sim uma proposta de transição do culto dedicado por 

séculos aos outros deuses em diversos santuários para a adoração exclusiva a 

Yahweh. Nesse caso, o que Ezequias realizou não foi uma “reforma” religiosa, e sim 

uma inovação, a elevação de Yahweh como Deus exclusivo321.  

 
 

 
  Figura 55 – S elos oficiais da corte israelita 

No gráfico acima estão destacados os selos que carregam imagens das 

principais divindades do panteão egípcio. Elas evidenciam adesão dessas imagens 

                                                
321 FINKELSTEIN.; SILBERMAN, 2003, p. 318. 

Figura 54 – Selos oficiais da corte de Ezequias 
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por parte de Judá e Israel. Embora seja interessante a tese que defende a 

exclusividade de Yahweh entre os judaítas, os documentos arqueológicos dizem outra 

coisa. A abordágem iconológica mostra que Ezequias, juntamente com a sua corte, 

não se relacionava exclusivamente com Yahweh, como já evidenciado pelas inúmeras 

imagens de deuses egípcias em seus selos oficiais.322 Da mesma forma ocorria com 

os selos israelitas323. A arqueologia provou que nesse tempo houve uma centralização 

econômica promovida pelo Estado, mas nega que de fato aconteceu uma reforma 

religiosa profundamente radical, que banisse todas as outras divindades e objetos de 

culto, como o texto bíblico propõe a dizer, já que a diversidade de imagens divinas 

impressas nos selos, tanto em Israel como em Judá, revela uma tendência religiosa 

que não coincide com as reformas radicais anti-icônicas do rei Ezequias. Mais tarde 

ocorreram tentativas para estabelecer políticas religiosas centralizadoras que 

inauguraram um processo radical de simplificação das práticas não “oficiais” de culto 

em Jerusalém.  

 

1.2.5 ASARADON E MANASSÉS, O REI “MALDITO” 

 

Com a chegada dos refugiados(as) do Reino do Norte, somados com 

aqueles(as) vindos das cidades e assentamentos destruídos em Judá, a cidade de 

Jerusalém cresce quinze vezes mais. Judá foi integrada então ao “mercado mundial” 

e passa a reorganizar suas estruturas sociais, político-religiosas e econômicas, já que 

passou de uma economia agrícola baseada no clã para um sistema econômico 

centralizado.324 Coube a Manassés tarefa de reconstrução das cidades de Judá. 

Nesse período a administração judaíta profissionalizou-se, elevando o seu grau de 

complexidade. Estudiosos afirmam que se deve a Manassés a reestruturação dos 

antigos territórios de Judá que antes foram arrasados pela máquina militar assíria. 

Segundo o deuteronomista, Manassés foi um mau rei, que governou por muitos anos 

como vassalo da Assíria; pode ter reabilitado antigos santuários de culto que antes 

                                                
322 Figura 55 – Selos pertencentes aos reis, príncipes e oficiais da corte de Judá (sec. VIII) (a) O sol 

alado, Ankh o simbolo da vida egípcio; (b-c) O besouro alado; (d) A serpente Uraeus. Fonte: DEUTSCH, 
2003, p.13,14;45. 
323 Figura 54 – Selos pertencentes aos reis, príncipes e oficiais da corte de Israel (sec. VIII): (a) Gryphon 

(grego: γρύφων) Ankh simbolo egípcio da vida; (b). O sol alado, Crocodilo e o símbolo Ankh; (c) Deusa 

leoa Shekhmet. 750 a.C. (d) O falcão e o escaravelho que representa Hórus; Fonte: DEUTSCH, R.; 
LEMAIRE, 2000, p. 8-14. 
324 RÖMER, 2008, p. 74. 
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haviam se tornado inacessíveis aos judaítas e permitido também outras possibilidades 

de culto. Economicamente, prosperou no comércio, e na exportação do óleo de oliva, 

explorando as principais rotas comerciais da região325. Römer diz que essa evolução 

provavelmente foi alcançada no longo reinado de Manassés (55 anos), considerado o 

“pior” rei da história de Judá (2 Rs 21). No entanto, conseguiu através da diplomacia 

política com a Assíria manter a paz em seu território326. Por outro lado, essa aliança 

de vassalagem entre Manassés e Asaradon difundiu a cultura neoassíria em Judá. 

Isso fica claro ao analisarmos essa história à luz da abordágem iconológica, onde se 

percebe a transição na qual as imagens egípcias dos selos judaítas dão lugar às 

figuras astrais mesopotâmicas327.  

 

                                                
325 FINKELSTEIN.; SILBERMAN, 2003, p. 356-369. 
326 RÖMER, 2008, p. 74. 
327 Figura 56 – (a) Selo de Judá contendo iconografia e inscrição com nome teofórico javista: 

"Pertencendo a Shallum (filho de) Rapayahu”. Material: calcário castanho.Tamanho: comprimento: 13,5 
mm; largura: 12,5 mm; altura; 2,3 mm; Iconografia: na parte de trás: um altar com uma lua crescente 
sobre ele. Data: VII século a.C. (período neo-assírio). Fonte: DEUTSCH.; LEMAIRE, 2000, p. 51. (b) 
Selos neoassírios do século VIII a.C. Fonte: PITTMAN, Holly.; ARUZ, Joan. Ancient Art in Miniature: 
Ancient Near Eastern Seals from the Collection of Martin and Sarah Cherkasky, New York: The 
Metropolitan Museum of Art 1987. p. 69. (c) Selo de Judá contendo iconografia e inscrição com nome 
teofórico javista: "Pertencendo a Hilel-el filho de Delayahu". Material: jaspe avermelhado. Tamanho: 
comprimento: 14, 3 mm; Largura: 12.0; Altura: 6.8 mm. Iconografia: na parte de trás: elementos 
celestes, uma estrela, duas luas crescentes, um disco solar alado e um escorpião na parte inferior. 
Data a ser considerada:  VII século a.C. Fonte: DEUTSCH.; LEMAIRE, 2000, p. 90. 

Figura 56 – Divindades astrais nos selos cilíndricos neoassírios e judaíta 
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As figuras acima dão testemunho dessa mudança, pois são confeccionadas com 

elementos celestes predominantemente mesopotâmicos. O primeiro traz a inscrição: 

Rafaiahu cujo significado é Yahweh cura. Esse nome teofórico javista encontra-se 

associado às divindades mesopotâmicas, como a lua crescente acima de um altar 

flanqueado por duas árvores sagradas estilizadas (Fig. 56a). Outro selo que também 

possui um nome teofórico javista: Para Hilel’el filho de Dalaiahu, é decorado com 

várias figuras astrais neoassírias (Fig. 56c). Dois selos cilíndricos neoassírios 

mostram imagens astrais semelhantes à dos selos judaicos. Essas figuras estão 

combinadas num ambiente de culto (Fig. 56b).  

O texto Bíblico diz que Manassés retomou as práticas de culto assírio 

introduzidas pelo seu avô Acaz no Templo de Yahweh: “Também edificou altares a 

todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do SENHOR” (2 Rs 2, 5). Essas 

imagens cultuais tinham sido supostamente destruídas pelo seu pai Ezequias: 

“Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou 

altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou 

diante de todo o exército dos céus, e os serviu.” (2 Rs 21, 3). Acaz e Manassés 

possuem reputação deplorável. A Bíblia Hebraica analisa as suas ações do ponto de 

vista religioso: “fizeram mal aos olhos do Senhor”, pois praticaram idolatria, 

sacrificaram seus próprios filhos a outras divindades “pagãs”. Mas a desqualificação 

de Manassés pelo redator deuteronomista é ainda mais radical: “adivinhava pelas 

nuvens, era agoureiro e ordenou adivinhos e feiticeiros” 

Acaz Ezequias Manassés 

No ano dezessete de Peca, 
filho de Remalias, começou 
a reinar Acaz, filho de Jotão, 
rei de Judá. Tinha Acaz vinte 
anos de idade quando 
começou a reinar, e reinou 
dezesseis anos em 
Jerusalém, e não fez o que 
era reto aos olhos do 
SENHOR seu Deus, como 
Davi, seu pai. Porque andou 
no caminho dos reis de 
Israel, e até a seu filho fez 
passar pelo fogo, segundo 
as abominações dos gentios 
que o SENHOR lançara fora 
de diante dos filhos de 
Israel. Também sacrificou, e 
queimou incenso nos altos e 

E sucedeu que, no terceiro 
ano de Oséias, filho de Elá, rei 
de Israel, começou a reinar 
Ezequias, filho de Acaz, rei de 
Judá. Tinha vinte e cinco anos 
de idade quando começou a 
reinar, e vinte e nove anos 
reinou em Jerusalém; e era o 
nome de sua mãe Abi, filha de 
Zacarias. E fez o que era reto 
aos olhos do SENHOR, 
conforme tudo o que fizera 
Davi, seu pai. Ele tirou os 
altos, quebrou as estátuas, 
deitou abaixo os bosques, e 
fez em pedaços a serpente de 
metal que Moisés fizera; 
porquanto até àquele dia os 
filhos de Israel lhe queimavam 

Tinha Manassés doze anos de 
idade quando começou a reinar, 
e cinquenta e cinco anos reinou 
em Jerusalém; e era o nome de 
sua mãe Hefzibá. E fez o que 
era mau aos olhos do 
SENHOR, conforme as 
abominações dos gentios que o 
SENHOR expulsara de suas 
possessões, de diante dos 
filhos de Israel. Porque tornou a 
edificar os altos que Ezequias, 
seu pai, tinha destruído, e 
levantou altares a Baal, e fez 
um bosque como o que fizera 
Acabe, rei de Israel, e se 
inclinou diante de todo o 
exército dos céus, e os serviu. E 
edificou altares na casa do 
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nos outeiros, como também 
debaixo de todo o arvoredo. 
(2 Rs 16, 1-4) 

 

 

 

 

 

incenso, e lhe chamaram 
Neustã. No SENHOR Deus de 
Israel confiou, de maneira que 
depois dele não houve quem 
lhe fosse semelhante entre 
todos os reis de Judá, nem 
entre os que foram antes dele. 
Porque se chegou ao 
SENHOR, não se apartou 
dele, e guardou os 
mandamentos que o 
SENHOR tinha dado a 
Moisés. (2 Rs 18, 1-7) 

SENHOR, [...] E até fez passar 
a seu filho pelo fogo, adivinhava 
pelas nuvens, era agoureiro e 
ordenou adivinhos e feiticeiros; 
e prosseguiu em fazer o que era 
mau aos olhos do SENHOR, 
para o provocar à ira. [...] 
porque Manassés de tal modo 
os fez errar, que fizeram pior do 
que as nações, que o SENHOR 
tinha destruído de diante dos 
filhos de Israel. Então o 
SENHOR falou pelo ministério 
de seus servos, os profetas, 
dizendo:  

Porquanto Manassés, rei de 
Judá, fez estas abominações, 
fazendo pior do que tudo quanto 
fizeram os amorreus, que foram 
antes dele, e até também a 
Judá fez pecar com os seus 
ídolos; (2 Rs 21,13). 

 

A Bíblia Hebraica condena Acaz e Manassés por terem feito aliança política 

com os assírios e sobretudo por se envolverem com seus rituais e divindades astrais. 

O redator deuteronomista classifica Manassés como o pior do “ranking” dos 

impiedosos e até o compara duas vezes com Acabe, cuja descendência fora 

amaldiçoada e dizimada por ordem de Yahweh.  

Porque tornou a edificar os altos que 
Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou 
altares a Baal, e fez um bosque como o que 
fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante 
de todo o exército dos céus, e os serviu. (2 Rs 
21, 3) 

E estenderei sobre Jerusalém o cordel de 
Samaria e o prumo da casa de Acabe; e 
limparei a Jerusalém, como quem limpa o 
prato, limpa-o e vira-o para baixo. (2 Rs 21, 13) 

E fez Acabe, filho de Omri, o que era mau aos 
olhos do SENHOR, mais do que todos os que 
foram antes dele. (1 Rs 16, 30) 

Também Acabe fez um ídolo; de modo que 
Acabe fez muito mais para irritar ao SENHOR 
Deus de Israel, do que todos os reis de Israel 
que foram antes dele. (1 Rs 16, 33) 

 

Ezequias, porém, tem uma avaliação positiva justamente por ter banido as 

imagens de ídolos em Jerusalém. Os documentos extrabíblicos podem ajudar na 

reconstrução do fundo histórico no qual viveram esses reis. Os selos pessoais de 

Acaz, Ezequias e Manassés são fontes documentais importantes que ajudam a 

revisar suas histórias numa ótica diferente. A bula de Manassés possui a imagem do 
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besouro alado egípcio, uma das representações de Hórus. A iconografia328 segue o 

padrão oficial estabelecido e a inscrição diz: Manassés, filho do rei (Ezequias) (Fig. 

57a).  

 

 

Manassés subiu ao trono de Judá quando tinha 12 anos de idade (2 Rs 21, 1). 

Se a cronologia do redator deuteronomista estiver correta, a imagem no selo de 

Manassés não foi uma escolha pessoal, já que o selo precede o seu reinado. Em 

relação ao rei Ezequias, o relatório deuteronomista lhe é “favorável” e o classifica 

como um reformador da religião javista: “Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou 

abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera; 

porquanto até àquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamaram 

Neustã” (2 Rs 18, 4). A narrativa bíblica diz que a imagem da serpente Neustã foi 

proibida em Judá, mas as expedições arqueológicas encontraram inúmeros selos 

Judaítas com imagens da serpente egípcia Uraeus. A Bíblia Hebraica é específica, 

proibindo qualquer tipo de relação com divindades egípcias e mesopotâmicas. 

“Agora, pois, temei ao SENHOR, e servi-o com sinceridade e com verdade; e 
deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e 
servi ao SENHOR. (Js 24,14)”  
 
No SENHOR Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve 
quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que 
foram antes dele. Porque se chegou ao SENHOR, não se apartou dele, e 
guardou os mandamentos que o SENHOR tinha dado a Moisés. (2 Rs 18,5) 

 

                                                
328 Figura 57 – (a) Selo feito com uma pedra marrom escuro com veias brancas e rosadas, perfurada, 

17 x 14,5 x 9 mm. Fonte: AVIGAD, 1997, p. 55; (b) Fonte: DEUTSCH, 2003, p. 18.  

Figura 57 – Símbolo de Hórus nos selos de Ezequias e Manassés 
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A descrição de Ezequias como um rei que “guardou os mandamentos que o 

SENHOR tinha dado a Moisés.” (2 Rs 18,5), cumprindo a ordem: “deitai fora os 

deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito” caberia melhor no 

período da reforma de Josias e não no governo do rei Ezequias, que adotou imagens 

de divindades egípcias nos seus selos, publicando-as por todo o território de Judá.  

Selos de Ezequias329  Selos de Acaz e “Manassés330” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os selos de Ezequias destacam-se pela variedade de imagens. As iconografias 

adotadas na sua decoração são predominantemente egípcias. O nome teofórico 

javista e a presença dos deuses alados egípcios produzem uma impressionante 

cooperação apotropaica, conferindo ao amuleto a proteção necessária ao seu 

                                                
329 Figura 58 – Fonte: Fonte: DEUTSCH, 2003, p.13; (b) Fonte: DEUTSCH, 2003, p. 18; (c) Fonte: 
DEUTSCH, Robert (Ed.). Shlomo: Studies in Epigraphy, Iconography, History and Archaeology in 
Honor of Shlomo Moussaieff. Tel Aviv: Archaeological Center Publications, 2003. p. 50.  
330 Figura 59 – (a) Fonte: AVISHUR, Y (ed.). Haivrit Weahyoteha: Studies in Hebrew Language and 
its Contact with Semitic Languages and Jewish Languages - Vols. 2-3. Haifa: Department 
of Hebrew Language, of University, Haifa, 2003. p. 183. 

Figura 59 –  Selos anicônicos de  Acaz e 
Manassés 
 
 
 

Figura 58 – Selos icônicos de Ezequias 
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usuário. Já o selo do rei Acaz é anicônico, isto é, não possui imagens. Como conciliar, 

nesse caso, a Bíblia Hebraica com a verdade histórica? É possível que tal construção 

literária possa ter sido uma forte evidência de propaganda político-ideológica, já que 

o deuteronomista quer produzir a imagem modelo de um rei que obedece as leis de 

Yahweh. Por isso ele diz “que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante 

entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele.” O texto por si só 

revela que tal avaliação de Ezequias pertence a uma visão retrospectiva de quem 

olha toda a história dos reis de Israel. Atualmente não se encontraram selos icônicos 

dos reis Acaz e Manassés. E até o presente momento se abordou as versões 

deuteronomistas da história desses reis. A seguir, será abordada a releitura cronista 

do rei Manassés comparada com um selo e inscrição que possivelmente lhe 

pertenceu. 

 

1.2.6  A RELEITURA CRONISTA DE MANASSÉS, O REI “MALDITO”, FILHO DE 

EZEQUIAS, O REI “BENDITO” 

 
A bula331 mostrada abaixo está dividida em duas seções. A inscrição em hebraico 

diz: “O nome (mv) do Senhor (hwehy) está sobre Manassés. (hvnml[) 

 
 

 

O selo com o nome do rei Manassés é do oitavo século a. C. A análise epigráfica 

das letras data o artefato como sendo da época do primeiro templo. O texto do selo é 

                                                
331 Figura 60 – Selo de Manassés. Mede: 19 mm de largura. As dimensões do selo de vedação são de 

5,5 mm de altura. O selo é oval e tem três faces e um corte triangular. Uma segunda impressão em 
outra faceta da bula é desfocada e nenhuma inscrição ou decoração pode ser identificada. O terceiro 
lado é coberto com impressões digitais. Fonte: DEUTSCH, in: AVISHUR, 2003, p. 183. 

Figura 60 – Possível selo do rei Manassés 
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semelhante à bênção sacerdotal registrada no rolo de prata332 achado numa tumba do 

vale de Hinom pelo arqueólogo Gabriel Barkay, em 1979. 

 

 

 

 

 
 
 
 

“Que o Senhor (h why) te abençoe e te guarde. 

Que o Senhor (h why) faça sua face brilhar sobre 

você e lhe dê paz.”333 

 

“O nome (mv) do Senhor (hwehy) está sobre 

Manassés. (hvnml[) 
 

 

 

 

O texto deuteronomista mostra o lado implacavelmente perverso e impiedoso de 

Manassés, enquanto Crônicas revela a face piedosa e arrependida do rei, assim como 

a inscrição no selo que leva seu nome. 

 

Manassés segundo o deuteronomista Manassés segundo o cronista 

Porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas 
abominações, fazendo pior do que tudo quanto 
fizeram os amorreus, que foram antes dele, e até 
também a Judá fez pecar com os seus ídolos; Por 
isso, assim diz o SENHOR Deus de Israel: Eis 
que hei de trazer um mal sobre Jerusalém e Judá, 
que qualquer que ouvir, lhe ficarão retinindo 
ambos os ouvidos.[...] E desampararei os 
restantes da minha herança, entregá-los-ei na 
mão de seus inimigos; e servirão de presa e 
despojo para todos os seus inimigos; [...] Além 
disso, também Manassés derramou muitíssimo 
sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de 
um ao outro extremo, afora o seu pecado, com 
que fez Judá pecar, fazendo o que era mau aos 
olhos do SENHOR. (2 Rs 21, 11-16). 

E ele, angustiado, orou deveras ao SENHOR 
seu Deus, e humilhou-se muito perante o 
Deus de seus pais; E fez-lhe oração, e Deus 
se aplacou para com ele, e ouviu a sua 
súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao 
seu reino. Então conheceu Manassés que o 
SENHOR era Deus. [...] O restante dos atos 
de Manassés, e a sua oração ao seu Deus, e 
as palavras dos videntes que lhe falaram no 
nome do SENHOR Deus de Israel, eis que 
estão nas crônicas dos reis de Israel. (2 Cr 
33, 12-13; 

 

                                                
332 Figura 61 – Amuleto de prata contendo o tetragrama sagrado hwhy. Fonte: LUNDBERG, M. L. 

et al. Studies in Northwest Semitic Languages and Literatures in Honor of Bruce Zuckermann 
(Culture and History of the Ancient Near East, 55), Leiden; Boston: Brill, 2012. p. 105.    
333 HALLO, W.W (ed.). The Context of Scripture. Volume I: Canonical Compositions from the 

Biblical World. Leiden; Boston: Brill, 2003. p. 221. Tradução do hebraico de inscrição paleo hebraica 
referente a benção sacerdotal de (Nm 6, 24-26) 

Figura 61 – Rolo de prata encontrado no vale de Hinon – Jerusalém século VII a.C.  
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Os estudiosos(as) ainda não estão seguros para confirmar o proprietário do selo. 

Por enquanto ficam as especulações a respeito desse artefato. Será que pertenceu a 

Manassés, o rei que governou Judá, ou a um alto funcionário da corte? Poderia ser 

também um selo de Estado que foi associado a tribo de Manassés. Deutsch pondera 

que se deva esperar por descobertas adicionais que possam desvendar o mistério no 

futuro334. 

Mesmo selos anicônicos como o de Acaz podem facilmente ser reconhecidos e 

datados pela análise epigráfica. No caso do rei Ezequias, que usou diversas imagens 

egípcias em seus selos, torna-se mais fácil identificá-los por meio de comparação. Em 

alguns casos, faz-se necessário comparar fragmentos de bulas335.  

 

 

                                                
334 DEUTSCH, in AVISHUR, 2003, p. 183. 
335 Figura 62 – (a) Selo com imagem completa. Fonte: DEUTSCH, Robert.; LEMAIRE, Andre, 2000, 

p.18; (b) Selo de Ezequias fragmento A. Fonte: DEUTSCH, 2003, p. 20. (c) Selo de Ezequias fragmento 
B. Fonte: DEUTSCH, Robert (ed.). Studies in Epigraphy, Iconography, History and Archaeology in 
Honor of Shlomo Moussaieff. Tel Aviv-Jaffa: Archaeological Center Publication, 2003. p. 50. 

Figura 62 – Imagem zoomórfico-antropomórfica impressa no selo do rei Ezequias 
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No exemplo acima há duas bulas que se complementam: uma apresenta a 

imagem completa de Hórus e o símbolo Ankh, mas possui a inscrição bastante 

danificada (Fig. 62b); a outra contém a imagem parcialmente danificada, mas o texto 

está quase completo, possibilitando identificar o seu portador e filiação (Fig. 62c). Aí 

a complementação das partes possibilita a reconstrução da bula com a imagem do 

deus Hórus, apresentada com característica zoomórfica e antropomórfica e ligada ao 

símbolo da vida egípcio Ankh. Na parte inferior da bula lê-se o nome e filiação do 

portador: Ezequias filho de Acaz. Nesse caso, confirma-se mais uma imagem de 

Hórus adotada por Ezequias.  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois 
nenhuma figura vistes no dia em que o SENHOR, em 
Horebe, falou convosco do meio do fogo; Para que não 
vos corrompais, e vos façais alguma imagem esculpida 
na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou 

mulher (imagem antropomórfica336); (Dt 4, 15-16) 

 

 

             

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura de algum animal que haja na terra; figura de 
alguma ave alada que voa pelos céus; Figura de algum 
animal que se arrasta sobre a terra; figura de algum 
peixe que esteja nas águas debaixo da terra; (imagens 

zoomórficas337) (Dt 4, 17-18) 

  

                                                
336 Figura 63 – Fonte: DEUTSCH, 2003, p. 50. 
337 Figura 64 – Fonte: DEUTSCH, 2003. p. 18.    

Figura 64 – Imagem zoomórfica de 
Hórus no selo do rei Ezequias  

Figura 63 – Imagem antropomórfica de 
Hórus no selo do rei Ezequias 
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Que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol, 
e a lua, e as estrelas, todo o exército dos céus; e sejas 
impelido a que te inclines perante eles, e sirvas àqueles 
que o SENHOR teu Deus repartiu a todos os povos 

debaixo de todos os céus. (imagens astrais338) (Dt 4, 19) 

 

                   

 

Até aqui provou-se que Ezequias usou três representações de Hórus. 1) O sol 

alado – imagem astral; 2) Besouro alado – imagem zoomórfica;  e 3) a imagem 

zoomórfico-antropomórfica de Hórus como apresentada na figura 65. Tal ambiente de 

proliferação de imagens, a partir das próprias lideranças políticas e religiosas, 

provavelmente provocou a ordem de não fazê-las. “Não farás para ti imagem de 

escultura (ֶפֶסל), nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem em baixo 

na terra, nem nas águas debaixo da terra” (Dt 5, 8). O termo ֶפֶסל pode também ser 

traduzido como “estátua”339. Os selos abaixo340 mostram a influência de Hórus 

confirmada em três gerações de reis de Judá: Acaz, Ezequias e Manassés. Hórus341 

na mitologia egípcia podia se manifestar em muitas formas antropomórficas, 

zoomórficas e astrais. A preocupação principal do Deuteronômio era eleger Yahweh 

como único Deus: “Ouve, Israel, o SENHOR nosso Deus é o único SENHOR” (Dt 6, 

4). E ainda: “A ti te foi mostrado para que soubesses que o SENHOR é Deus; nenhum 

outro há senão ele” (Dt 4, 35). E para que isso fosse possível na prática, fazia-se 

necessário varrer todas as representações de outras divindades que pudessem de 

“alguma forma” serem identificadas com Yahweh ou compor com “Ele” um panteão 

                                                
338 Figura 65 – Fonte: DEUTSCH, 2003. p. 13.     
339 KIRST, 1996, p. 196. 
340 Figura 66 – (a) Selo do príncipe Ezequias filho de Acaz.  Fonte: DEUTSCH, 2003, p. 50; (b)   : Selo 

do rei Ezequias. Fonte: DEUTSCH, 2003. p. 13; (c)  Selo de Manassés. Fonte: SASS, Benjamin; 
UEHLIGER, Christoph (Eds.). Studies  in the lconography of Northwest Semitic  lnscribed  Seals. 
(Orbis biblicus et orientalis; 125) Freiburg, Schweiz: Univ. Verl.; Cöttingen: Vandenhoeck  & Ruprecht, 
1993. p. 215.  
341 SOUZA, Mario Mello, 2018, p. 71. 

Figura 65 – Imagem de divindade 
astral no selo de Ezequias 
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cooperativo. Por isso a ordem expressa de banir “os deuses aos quais serviram 

vossos pais além do rio (Mesopotâmia) e no Egito, e servi ao SENHOR.” (Js 24,14)”  

 

 

Depois da morte de Manassés, seu filho Amon o sucedeu, mas foi assassinado 

pelos grupos descontentes que queriam interromper essa política de abertura. Mas foi 

no período de Manassés que o império assírio inaugurou o seu completo domínio 

sobre Judá. Cline diz que os reis assírios viviam um clima de grande ostentação pelas 

suas conquistas. Nas áreas conquistadas, os neoassírios removiam as elites mais 

nobres, substituindo-as por pessoas de seu próprio povo; de modo geral, os 

administradores de níveis inferiores eram mantidos no local para garantir a 

continuidade e a estabilidade. A propaganda política manifesta por uma linguagem de 

domínio universal será característica marcante do império assírio e da maioria dos 

demais que vieram após eles342. Com seu poder solidificado e com uma relativa 

abundância de exemplos visuais e verbais de seus métodos, as técnicas de expansão 

e domínio dos assírios parecem ser muito práticas, simplesmente causando temor em 

todos(as) ao seu redor, com submissão e saques de seus espólios. Pesquisas 

recentes também investigaram sua ideologia político-religiosa como um incentivo para 

a expansão, bem como um modo de legitimação de seu domínio em relação às 

populações de súditos. A ideologia religiosa era apenas um disfarce para motivações 

mais concretas. Cline afirma que para eles a guerra era apresentada como um 

comando divino, nunca como um ato de pura punição militar. A guerra era, em 

                                                
342 CLINE,; GRAHAM, 2012, p. 62. 

Figura 66 – Selos do rei Ezequias e seu filho Manassés contendo imagens de Hórus 
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essência, um ato de piedade. Seu principal deus, Assur, ordenou que eles 

cumprissem a ordem dos reinos divinos na Terra. 

 

Sob o comando (oráculo) de Assur, o grande senhor, meu senhor, lutei com 
eles (e) infligi uma derrota sobre eles. Eu tirei deles seus carros, sua cavalaria 
e seus equipamentos de batalha, matando 20.500 de seus soldados 

experientes em batalha.343 

 

Nos textos, Assur chama o mundo de sua "área de caça". Os assírios 

receberam o comando divino de conquistar e subjugar, tornando assim a hierarquia 

terrena pronta para a celestial. 

 

 

Sua conquista e subsequente estabelecimento da ordem imperial tinham como 

único objetivo "trazer o céu à terra"344. Eles deveriam oferecer uma ordem divina 

(Cosmos) ao caos fragmentário que caracterizara os séculos anteriores. Na figura 

acima Assur, com o seu arco de guerra, conduz o rei e seus guerreiros ao campo de 

batalha (Fig. 67).345 

Os painéis egípcios também revelam a intervenção divina no ato da batalha. Na 

figura 68346 o rei é assistido por Hórus, com seus braços estendidos que auxiliam e 

instruem o Faraó a manusear o arco e flechas contra os seus inimigos.  

                                                
343 PRITCHARD, 1969, p. 279. Inscrição cuneiforme de Salmanasar III. 
344 CLINE.; GRAHAM, 2012, p. 70. 
345 Figura 67 – Fonte: KARLSSON, 2016. p. 369. 
346 Figura 68 – Fonte: KEEL, 1978, p. 265. 

Figura 67 – O Deus Assur conduzindo o rei e o seu exército na batalha 



161 
 

 

 

 

 

O relevo lembra o Salmo 18, 34: “Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte 

que os meus braços quebraram um arco de cobre”. A presença do Deus traz a 

proteção e o equilíbrio necessário para a glória final: “Também me deste o escudo da 

tua salvação; a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu” (Sl 

18,35). Percebe-se que a propaganda era uma ferramenta para canalizar a ideologia 

dominante. A ideologia e a propaganda são vistas como vitais para moldar as 

sociedades347. O imperialismo e a religião andaram de mãos dadas no período egípcio 

e neo-assírio. No ápice visível desse sistema ideológico estava o rei. 

Muitos textos assírios se referem ao rei com magnificência. "o grande rei, 

poderoso rei, rei do universo, rei do mundo de Assur", Neles, o rei também é 

conhecido como o Sangú (Sacerdote ou Administrador Divino) de Assur. O famoso 

"Hino de coroação de Assurbanipal II" enaltece o rei como sendo "abençoado", "justo" 

e "prudente". Ele personificou uma força moral em função de sua posição como o 

administrador de Assur; ordenou a extensão da ordem divina por meio da expansão 

e consolidação das conquistas militares assírias (Fig. 67). A constante apresentação 

do rei como um guerreiro  de "justiça" revela parte do sistema ideológico assírio: 

qualquer pessoa que desafiasse esse domínio, isto é, recusasse submeter-se ao 

                                                
347 KARLSSON,  2016, p. 11. 

Figura 68 – Um dos deuses do Egito conduzindo o Faraó na batalha 
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mandato de Assur era, na verdade, um "malfeitor" e, portanto, deveria ser tratado 

dessa forma. Ainda pior era qualquer pessoa que traísse sua lealdade a Assur. A 

justiça, a paz e a ordem, para os assírios, só poderiam ser resultado da submissão a 

Assur, por intermédio de seu representante na terra, o grande rei do Universo. Assim, 

o soberano assírio e escolhido previamente por Assur, segundo textos assírios, agia 

“somente” pelos oráculos dele. Sua função era a manutenção da ordem espiritual pelo 

zeloso sacerdócio no templo de Deus. No âmbito material, subjugava pela guerra os 

povos e os tornava propriedade da Assíria, vassalos dos assírios, cujo papel era o 

pagamento do tributo anual, que correspondia ao valor da manutenção da ordem e 

servia como uma oferta a Assur. 

 

Propriedade de Adad-nirari, grande rei, rei legítimo, rei do mundo, rei da Assíria 
- um rei a quem Assur, escolheu ainda quando era jovem, confiando-lhe o 
cargo de príncipe sem rival (um rei) cujo pastor eles fizeram tão agradável para 
as pessoas da Assíria como o cheiro da Planta da Vida, (um rei) cujo trono 
eles estabeleceram firmemente; O santo sumo sacerdote (e) o cuidador 
incansável do templo, que mantém os ritos do santuário, que age (somente) 
sobre os oráculos inspiradores de confiança (dados) por Assur, seu senhor; 
Que fez subir aos príncipes dentro dos quatro cantos da terra; Conquistei [...] 
das montanhas com todas as suas regiões, até o Grande Mar do Sol Nascente 
(e) Das margens do Eufrates, o país dos hititas, o país de Amurru em toda sua 
extensão, Tiro, Sidon, Israel (Hu-um-ri), Edom, Palestina (Pa-la-as-tu), até 
agora como a costa do Grande Mar do Sol, eu os fiz submeter todos aos meus 

pés, impondo-lhes tributo.348 

 

A brutalidade desumana pela qual os assírios se tornaram tão conhecidos era 

geralmente reservada para aqueles que resistiam com rigor à conquista ou, ainda 

pior, aos que quebrassem o juramento de lealdade a Assur: arrancar a pele de 

pessoas ainda vivas ou a prática de empalar homens sobre estacas era o mínimo que 

os assírios podiam fazer com aqueles que desafiavam a própria ordem moral do 

Universo. As ações extremas simplesmente demonstravam que o próprio rei 

personificava uma força moral que determinava o que era certo ou errado. Isso mostra 

também que sua definição da "necessidade" de uma ação militar era de uma natureza 

distinta da atualidade.  

                                                
348 PRITCHARD, 1969, p. 281. Inscrição cuneiforme de Adad Nirari III em uma placa de pedra quebrada 

encontrada em Calah. 
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A figura 69349 mostra de forma dramática o tratamento que os inimigos 

recebiam por parte do exército assírio. A cidade na colina é pressionada de um lado 

pelo rei, seu escudeiro e por um aríete, este operando com óbvio sucesso. Do lado 

esquerdo, soldados assírios armados com lanças e escudos acessam o muro da 

cidadela, onde um defensor é atingido por uma flecha. No centro do painel, um 

guerreiro assírio é mostrado cortando a cabeça de um homem morto (ou gravemente 

ferido). Os cadáveres decapitados devem ser vistos na extrema esquerda da cena. À 

direita, no alto, três homens foram empalados. Os defensores estão no ponto de 

render-se. Eles levantam as mãos em súplica ou para a frente em um gesto de luto.  

A fonte iconográfica supracitada deve ser considerada como propaganda 

ideológica do Estado. Considerados poderosos instrumentos políticos no intuito de 

naturalizar as relações de poder assimétricas.350 Mais especificamente, esses 

conceitos destacam os atributos do divino, bem como as formas de contato entre as 

divindades, o rei e as terras estrangeiras. A este respeito, os conceitos de 

onipresença (em todos os lugares), a onipotência (todo poderoso) e a onisciência 

(todo conhecimento) e a transcendência (com a esfera divina e humana separadas) 

irão ser utilizados pelos reis de Israel e Judá, vão acentuar-se na Teologia de 

Jerusalém e, sobretudo, tornar-se o paradigma da teologia judaico-cristã-islâmica. 

                                                
349 Figura 69 – Fonte: KEEL, 1978, p, 102. 
350 KARLSSON, 2016, p. 18. 

Figura 69 – Relevo assírio mostrando o assédio e conquista de uma cidade 



164 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] Quem é o que circunda os sete ... os que 
vão diante dos deuses que ficam ao lado do 
rei, seus favoritos no campo de batalha e 
estabelecem a vitória; os grandes deuses, os 

que dirigem o céu e a terra [...]351 

 

 

 

Textos cuneiformes352 retratam deuses mesopotâmicos como transcendentes e 

imanentes “seja conjurado por Assur, rei do céu e da terra”353; e ainda “que as pessoas 

de toda a terra ouçam [...] da sua fama. O coração do Todo Poderoso, o Todo-

Poderoso, que vence os malignos”354. Esses textos mesopotâmicos mostram que as 

ações dos deuses não eram estritamente locais, mas também nas esferas universais. 

Aborda-se aqui como os grandes deuses da Mesopotâmia comumente são retratados 

como diretamente envolvidos em guerras imperialistas contra terras e povos 

estrangeiros. 

As divindades são descritas como conquistadores diretos das terras 

estrangeiras nas inscrições reais da Assíria. Karlsson conclui que a intervenção divina 

não era apenas uma ideia dos hebreus, mas uma ideia geral do Antigo Oriente 

Próximo, incluindo a Assíria.355 Da mesma forma, Albrektsson observa que a ideia de 

que as divindades eram responsáveis tanto pelas forças da natureza quanto pelos 

desenvolvimentos históricos (por exemplo, através da guerra) era uma característica 

geral dos sistemas de crenças religiosas do Antigo Oriente Próximo 356. Weippert 

                                                
351 LAUINGER, Jacob; BATIUK, Stephen. “a Stele of Sargon II at tell Tayinat,”. Zeitschrift Für 

Assyriologie Und Vorderasiatische Archäologie. Berlim, p. 54-68. 28 jun. 2015.  
352 Figura 70 – Inscrição cuneiforme de Sargão II - A 27862 Face D. Fonte: LAUINGER, Jacob.; 

LAUINGER, Jacob; BATIUK, Stephen, 2015, p. 57. 
353 Inscrição cuneiforme contendo um Tratado entre Assurbanipal V da Assíria e Mati'ilu de Arpad, o 

tablete se encontra atualmente no Museu Britânico. Fonte: PRITCHARD, 1969, p. 533.  
354 Inscrição cuneiforme com instruções da Deusa Ereshkigal contendo mitos épicos usados em 

conexão com processos rituais. Fonte: PRITCHARD, 1969, p. 110. 
355 KARLSSON, 2016, p. 66. 
356 ALBREKTSON apud KARLSSON, 2016, p. 66. 

Figura 70 – Estela de Sargão II – Os deuses estabelecem as vitórias do rei 
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estudando as fontes assírias, usa o termo "guerra santa" no sentido de que as 

divindades são aqueles que decidem sobre guerras, estão presentes em campanhas 

militares e são consideradas guerreiros reais. A guerra terrena tinha um significado 

teológico com a implicação de que as divindades lideram o exército e as tropas 

pertencem a eles. Os inimigos do exército são seus inimigos. As inscrições reais 

mostram que os reis assírios acreditavam no apoio de suas divindades como a causa 

de suas próprias vitórias357.  

 
Tiglate-Pileser, o rei legítimo, rei do mundo, rei da Assíria, rei dos quatro cantos 
da terra, herói corajoso que é guiado pelos oráculos inspiradores de confiança 
que lhe são dados por Assur e Ninurta, os grandes deuses E seus senhores, 

e que assim derrubaram todos os seus inimigos [...]358 

 

Em outras palavras, foram na realidade as deidades assírias que lutaram pelo 

exército assírio. 

Lutei contra eles assistido pelos fortes poderes de Nergal, meu líder, pelas 
armas ferozes que Assur, meu senhor, me apresentou, e eu infligi uma derrota 
sobre eles. Eu matei seus guerreiros com a espada, descendo sobre eles 
como Adad quando ele faz derramar uma tempestade [...] eu os empilhei, cobri 
a ampla planície com os cadáveres de seus guerreiros, eu tingi as montanhas 

com o sangue deles como lã vermelha.359 

 

Assur era considerado rei. Os textos de coroação exclamam: "Assur é rei! Assur 

é rei! (Aššur šar Aššur šar), supostamente para lembrar ao rei entronizado o seu 

status de subordinado. A coroação também envolveu as bofetadas das bochechas do 

rei pelo sacerdote šangû e a prostração do rei diante de Assur, tudo no contexto de 

exclamar que "Assur é rei!". Além disso, o rei (māliku-amēlu) é feito pelo mesmo 

material (isto é, argila), que os seres humanos no mito da criação real. Embora 

houvesse a ênfase na realeza de Assur, este conferia o poder político-religioso aos 

reis terrenos360. 

 

Naquela época, Assur, o grande senhor me deu autoridade, o cetro necessário 
para governar o povo, e eu estava agindo apenas sobre os oráculos 
inspiradores de Assur, o grande senhor, meu senhor, que me ama para ser 

                                                
357 WEIPPERT apud KARLSSON, 2016, p. 67. 
358 PRITCHARD, 1969, p. 274. Textos cuneiformes de Tiglate-Pileser I (1114-1176) referem-se a sua 

campanha na Síria, Líbano e Mar Mediterrâneo. 
359 PRITCHARD, 1969, p. 277. Inscrição cuneiforme de Salmanasar III que desceve a sua campanha 

contra uma coalisão arameia. 
360 KARLSSON, 2016, p. 81. 
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seu sumo sacerdote e todos os países e regiões montanhosas em toda a 

extensão.361 

 

A ideologia do Estado mesopotâmico e assírio retrata consistentemente o 

governante como sacerdote e servo em relação às divindades. A realeza assíria era 

essencialmente de caráter religioso, pois o rei é retratado como uma pessoa 

profundamente religiosa, que se preocupa em satisfazer os desejos e as 

necessidades das divindades362.  

O império assírio era uma espécie de teocracia. O papel de Assur como o 

verdadeiro governante da Assíria é uma expressão fundamental deste modelo de 

Estado. Embora a extensão do poder político do rei assírio variasse ao longo dos 

séculos, o seu papel e autoridade religiosa permaneceram intactos e a continuidade 

desse papel, mesmo nos tempos sumério e neo-assírio. Essas ideologias são 

detectáveis nas decorações de monumentos públicos (templos, palácios) e nas 

pequenas artes visuais reais (selos). A ideologia político-religiosa de realeza se 

estabelecia em parceria com os sacerdotes reais. E isso se explica na similaridade 

entre os termos que designavam rei (šarrūtu) e sacerdote (šangûtu).  

 
As palavras para "sacerdócio" (šangûtu) e "realeza" (šarrūtu) eram 
praticamente sinônimos [...] o sinal cuneiforme 'šid' (iššakku) também pode ser 
lido 'sanga' (šangû). Os papéis reais "sagrados" e "profanos" estão aqui 
integrados. Os primeiros reis neoassírios costumam ser chamados de 'šid' 
Aššur, e nos contextos em que as atividades cultuais estão focadas na 
transcrição provavelmente devem ser šangû Aššur. O título šangû é 
amplamente prolongado com adjetivos. Alguns reis são referidos como "sumos 
sacerdotes” (šangû ṣīru) (AE49: 6, SE10: i13), e Assurbanipal II, além disso, 

uma vez, se chama" sacerdote sagrado "(šangû ellu)363 

 

Tanto as fontes textuais como as visuais dos reis, principalmente os neoassírios 

que entraram em contato com Israel, ilustram consistentemente o rei nos papéis 

político-religiosos. Tal conexão foi extremamente importante na implementação da 

propaganda ideológica assíria. É óbvio que também a arquitetura e seus rituais de 

construção associados podem expressar a visão de mundo de uma determinada 

sociedade, antiga ou moderna. Neste caso, complementando as inscrições reais 

assírias e a iconografia, templos e palácios tiveram um papel político-propagandístico 

                                                
361 PRITCHARD, 1969, p. 277. Inscrição cuneiforme de Salmanasar III. 
362 KARLSSON, 2016, p. 94-95. 
363 KARLSSON, 2016, p. 94. 
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e religioso, inspirando um senso de comunidade e admiração entre a população. As 

criações arquitetônicas sinalizavam que o governante tinha o poder e os recursos 

para controlar o trabalho das pessoas e mesmo mudar a própria paisagem. Os 

grandes objetos arquitetônicos funcionaram assim como declarações do grande 

poder poítico-religioso de um reino364. 

Nesse primeiro capítulo foram vistas as intervenções militares realizadas pelo 

Egito e pela Assíria na região síria-palestina. Essas constantes expedições militares 

não só alteraram sua paisagem, como também impuseram mudanças de ordem 

social, política e religiosa nos pequenos reinos que estavam sob o seu domínio. Entre 

eles se encontravam Israel e Judá. Essas guerras eram mediadas pelos deuses e, 

sobretudo, se esperava deles a ordem do universo. Numerosas inscrições reais, 

tratados estaduais, documentos administrativos e textos rituais indicam que eles 

mantiveram o universo ao ajudar os reis na incumbência da guerra365. 

Ao longo desse capítulo se percebeu que religião e política combinadas 

possibilitaram o domínio dos grandes Impérios. Também garantiram a sobrevivência 

dos pequenos reinos diante da constante ameaça dessas potências expansionistas. 

Em muitos casos, os reis de Judá se mantiveram no poder graças aos recursos do 

templo de Yahweh: Os “tesouros do templo” não só deram garantias de segurança 

contra os invasores, mas também estavam à disposição dos esquemas de suborno e 

manipulação política. A Bíblia Hebraica dá exemplos claros de que a realeza e o 

templo foram inseparáveis e continuaram sendo uma combinação indispensável 

quando o assunto era a manutenção do poder. Na história humana os templos não 

escapam dessa “alquimia” nem à tentação de negociar com as res sacrosanctae, 

(coisas sacrossantas). Na Antiguidade os templos serviam de moradia dos deuses e 

deusas, mas também funcionavam como “bancos sagrados”.366  

 

                                                
364 KARLSSON, 2016, p. 108-109. 
365 SPENCER, 2015, p. 316. 
366 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Coleção Os Economistas. São Paulo: Editora 

Nova Cultural, 1996. p. 252. 
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2. AS IDEOLOGIAS POLÍTICO-RELIGIOSAS IMPLEMENTADAS NOS REINOS DE 

ISRAEL E JUDÁ 

 

Com o advento da agricultura, a descoberta de novas tecnologias como a 

utilização do boi para arar a terra, aliada à força bruta do homem que tinha agora que 

proteger o seu rebanho contra os inimigos hostis, deu-se início um processo que 

inevitavelmente desembocou nas guerras de conquista, alimentadas pelo desejo 

expansionista das grandes nações do Antigo Oriente Próximo. Isto não só mudou a 

geografia da região, mas também afetou profundamente a concepção a respeito de 

Deus. Os povos que invadiram o território de Judá impuseram também suas 

ideologias, costumes e crenças. Muitas dessas ideologias foram utilizadas pelas elites 

judaicas na implementação de seus projetos de poder. Será verificada a combinação 

desses elementos na consolidação de uma autoridade monárquica centralista e 

detentora de instrumentos de poder político-religioso, como por exemplo, o templo-

Estado e seus aparatos de culto. Faz-se necessário também entender como Israel 

desenvolveu sua fé vigorosa num só Deus, masculino, solitário e exclusivamente 

adorado num só lugar, sob a liderança de um grupo seleto de sacerdotes, que 

exerciam um papel mediador entre esse Deus e seu povo santo. Porém, inúmeras 

escavações arqueológicas no Oriente Médio têm revelado outra história bem 

diferente, uma realidade pouco conhecida pela maioria dos(as) leitores(as) da Bíblia. 

Com o advento da monarquia, prevaleceu a imagem do Deus guerreiro, macho 

e patriarcal. Yahweh passou a ser o Deus nacional de Israel. Ele incorpora as 

características dos diversos deuses e deusas das nações circunvizinhas. As 

divindades com maior proeminência são aquelas das superpotências mundiais, como 

Egito (Hórus, Amon, Hathor), Fenícia (El, Baal, Asherah), Assíria e Babilônia (Assur, 

Ishtar, Shemesh e outras divindades astrais). Ao investigá-las, a partir da cultura 

material de Israel e dos seus vizinhos egípcios, mesopotâmicos e cananeus da época 

do bronze e do ferro, percebe-se a influência mútua nos aspectos sociais, políticos, 

econômicos e, sobretudo, no religioso. 
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2.1 A IDEOLOGIA DO DEUS GUERREIRO. 

 

2.1.1 DA DEUSA-MÃE NUA AO DEUS PAI GUERREIRO 

 

Um dos primeiros sentimentos religiosos da humanidade, era o de adoração à 

Deusa-Mãe. Isso foi possível pelo fato de que a mãe era a progenitora mais próxima 

que o pai, posto que o bebê nasce da mãe e com ela estabelece o primeiro contato367. 

Nesse caso a mitologia torna-se uma exaltação da mãe Terra.  

 

 

Na figura368 acima vê-se uma das mais antigas representações da Deusa-Mãe. 

Segundo Hodder esse figurino é o mais famoso e importante achado de Çatal 

Hüyük369. Esta imagem ajudou a dar origem às primeiras especulações sobre um 

primitivo culto à Deusa-Mãe370. A imagem371 assemelha-se a uma mulher corpulenta, 

sentada num trono e flanqueada e apoiada por dois felinos. Parece que ela está em 

                                                
367 CAMPBELL, Joseph. O Poder do Mito. São Paulo: Palas Athena,1991.p.182 
368 Figura 71 – (a) Essa estatueta de argila, foi achada na cidade de Catal Hüyük, Turquia e mede 11,8 
cm; Fonte: < https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ankara_Muzeum_B19-36.jpg >  Acesso em: 29 
jun. 2017. (b) Desenho da estatueta de Catal Hüyük. Fonte: MELAART, J. Çatal Hüyük: A Neolithic 
Town in Anatolia. London: Thames and Hudson.1967. p. 184. 
369 Sítio arqueológico na Turquia, ele foi primeiro escavado por James Mellaart na década de 1960. 
Depois de 1965 foi abandonado, até que um novo projeto começou em 1993 (Hodder 1996, 2000, 
2005a, b, c, 2006, 2007). Através ambos os projetos, apenas 5% do monte foi escavado. 166 casas 
foram escavadas por Mellaart e os principais artefatos foram escavados no interior delas. HODDER, 
Ian. 2010. p. 3 
370 HODDER, Ian. Religion in the Emergence of Civilization: Çatalhöyük as a Case Study. 
Cambridge, Cambridge University Press. 2010.p.189 
371 MELAART, 1967, p.139. 

Figura 71 – Representação de uma Deusa-Mãe de Çatal Hüyük 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ankara_Muzeum_B19-36.jpg
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atividade de parto, pois entre as suas pernas sai uma pequena cabeça. Melaart a 

encontrou em um saco de grãos no santuário e se trata de magia para garantir a 

fertilidade das colheitas. A arte relacionada a ela celebra o feminino com exageros372. 

Percebe-se o corpo da Deusa em forma de losango; suas nádegas, estômago, 

seios e vulva exageradamente pronunciados. Entretanto, os outros órgãos são 

completamente abreviados: a cabeça é pequena, os braços são magros, as pernas 

são curtas e os pés inexistentes. Tais contrastes querem destacar os aspectos de 

fertilidade e maternidade da estátua, tanto que suas formas genitais protuberantes 

deram-lhe o título de Vênus, que era a Deusa do amor e da beleza373. 

 

 

 

Essas são as características peculiares das primeiras estatuetas da história do 

mundo, que foram encontradas no final do século XIX a.C. A mais famosa entre elas 

é a Vênus de Willendorf, descoberta na Áustria, que atualmente encontra-se no Museu 

de História Natural de Viena. Esta Vênus é completamente irrealista, mas foi feita 

dessa forma deliberadamente, e com muito cuidado. Provavelmente o(a) artista queria 

mostrar algo sobrenatural através dessa arte374. Há aproximadamente 9.500375 anos 

                                                
372 LESURE, R. G. Interpreting Ancient Figurines: Context, Comparison, and Prehistoric Art. 

Cambridge: Cambridge University Press. 2011. p. 90. 
373 Figura 72 – Fonte: BAILEY, 2005, p.17 
374 Depois de exaustivas análises interpretativas e relatórios de escavações, muitos(as) estudiosos(as) 

propõem significados ou funções específicas para os figurinos da Deusa-Mãe, as referências comuns 
são para o ritual, a religião e a vida espiritual. São itens mágicos, acessórios para a vida adulta, ajudas 
sexuais, figuras de fertilidade, objetos votivos e curativos. Meskell apud BAILEY, D. W. Prehistoric 
Figurines: Representation and Corporeality in the Neolithic. London: Routledge. 2005. p. 12.   
375 LESURE,  2011, p.21. 

Figura 72 – Uma estatueta de Vênus e as partes destacadas do corpo feminino  
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(início do período neolítico), os seres humanos começaram a fazer o que chamamos 

de figuras antropomórficas, isto é, começaram a esculpir estátuas do corpo humano. 

Mas o que os levou a fazer isso? Por que eles eram estimulados a fazer imagens 

assim? Sabe-se que naquele contexto, abundância e fertilidade eram condições 

indispensáveis para a procriação e cuidado da prole.  

Por isso, Bailey, contrariando a ideia de um possível matriarcado, sugere que 

uma abundância de imagens femininas correlaciona-se com um papel subordinado 

das mulheres, e nesse caso: às deusas376. O arqueólogo Amihai Mazar diz que sem 

as fontes escritas essas deusas pré-históricas não podem ser nomeadas. Também 

afirma que durante a Idade do Ferro II, tanto a Judeia como os povos vizinhos eram 

dominados pelos homens. Nessa época, uma variedade de deusas era conhecida. 

Entre elas estão: Astarte, Asherah, Anat etc. Porém, não há nenhuma referência a 

uma “Deusa-Mãe geral”, adorada por todos. Não há menção dela em nenhuma fonte 

escrita e de sua designação como Deusa-Mãe”377. 

Era comum como todas as outras deusas, sobretudo as suas peculiaridades 

associadas à fertilidade. O fato é que o termo “Deusa-Mãe” é usado em demasia 

desde o século XIX, às vezes como forma preguiçosa de lidar com a variedade de 

divindades femininas conhecidas do mundo antigo. Mazar concorda de certo modo 

com a possibilidade de que houve na pré-história uma “Deusa cósmica”, com 

influência sobre muitas sociedades. Ele diz que essa teoria não se aplica ao período 

do Ferro II em Judá. É possível ter havido sincretismo e influências entre as diferentes 

deusas em diferentes lugares ou uma origem comum em algum passado distante. 

Entretanto, quando um povo escolhe uma Deusa, em algum momento e lugar, ela 

deixa de ser uma “Deusa geral" para ser uma “Deusa local”, cuja função é atender as 

necessidades específicas de uma determinada população.  

Não se pode negar que no Antigo Oriente Próximo a Deusa-Mãe tinha grande 

importância, pelas suas características maternais e de fertilidade, assim como o Deus 

macho na sua função de “pai”. Por isso, ambos se tornaram indispensáveis para a 

vida, de modo que, na evolução do seu culto de fertilidade, fazia-se necessária a 

adoração de ambos. 

                                                
376 BAILEY, 2005, p. 16 
377 MAZAR, Amithai. Studies in the  Archaeology of the  Iron Age in Israel and Jordan. Sheffield:  

Sheffield  Academic Press, 2001. p.197 
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Independentemente da discussão acadêmica a respeito das generalidades e 

especificidades da Deusa-Mãe, o fato é que a concepção de que o universo foi criado 

por ela remonta ao período neolítico (8.000-4000 a.C.), numa época pré-histórica, pré-

literária, mas nem por isso menos eloquente no que diz respeito às evidências da 

grande Deusa-Mãe. Nesse período milhares de estatuetas de marfim, terracota, ossos 

de animais são testemunhos poderosos da presença da Deusa como a geradora da 

vida. Nessa época são encontradas centenas de nuances da Deusa. Chifres de touro, 

o bode e o javali sugerem elementos simbólicos do poder masculino, mas somente a 

Deusa tinha sua divindade visualizada. 378  

As figuras de barro da Deusa-Mãe nua eram veneradas por toda a Palestina, 

geralmente sob o nome de Astarte. Foram encontradas grandes quantidades destes 

amuletos nos estratos correspondentes a Idade do Bronze e do ferro, nas cidades da 

Palestina. São várias formas de amuletos, muito populares entre as mulheres379.  

Para Roese: “a representação mais divulgada do divino em toda a Idade do 

Bronze, ou seja, ao longo de todo o segundo milênio a.C., é sua representação no 

corpo de deusas.”380 Mesmo quando Yahweh já era o Deus nacional em Israel (ver 

Fig. 17, estela de Mesha) e Judá, as imagens de divindades masculinas eram muito 

raras, havendo milhares de estatuetas femininas de estilo fenício,381 pois grande parte 

deste culto foi realmente influenciado pela religião fenícia.382 Há figuras conhecidas, 

como pilares de Asherah, a Deusa-Mãe, adorada em Israel e Canaã, encontrados em 

toda a Idade do Ferro em estratos de locais israelitas e judaítas.383 Como aponta a 

figura a seguir. 

                                                
378 CAMPBELL, 1991.p.184 
379 NOTH, 1976, p. 176-177. 
380 ROESE, Anete. O silenciamento das deusas na tradição interpretativa cristã - uma 

hermenêutica feminista. Revista Aletria, vol. 20. n. 3, Belo Horizonte, 2010, p. 177-191. 
381 Figura 73 – Fonte: KLETTER, 1996, p. 88-89.  
382 Pilz fez o primeiro estudo abrangente de figurinhas de Israel. Era parte de uma tese inédita intitulada 

"Yahweh e a Deusa feminina". Pilz catalogou 123 figurinhas de todos os períodos, organizando-as pela 
posição dos baços, separou as "figurinhas da placa" (seus tipos A, B) de figurinhas de pilares (C), 
tocadoras de pandeiro, etc. Catalogou também 12 figurinhas de pilares de Gezer, datado de 1000 a. C. 
Ele ofereceu variadas explicações para cada tipo de figurinha e para os pilares figurinos que insinuava 
amamentação caracterizando-as como Deusa-Mãe associadas as figuras fenícias chamadas "Astarte". 
No entanto, Pilz fez algumas observações interessantes. Primeiro ele observou que, se estas fossem 
deusas femininas, então o culto monojavista de Yahweh não suprimiu seu culto. Ele também sugeriu 
que as figurinhas estavam relacionadas a "religião popular" Pilz apud KLETTER, R. The Judean Pillar-
Figurines and the Archaeology of Asherah (BAR International Series, 636). Oxford: Tempus 
Reparatum, 1996. p. 11. 
383 MORELAND. M.C. Between text and artifact,  Integrating Archaeology  in  Biblical Studies 

Teaching. Boston. Brill Academic Publishers; 1St Edition (February 25, 2004).p. 57. 
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Jung384 diz que o conceito da grande mãe na história das religiões abarca 

variados tipos de manifestações da Deusa-Mãe. Sendo um símbolo derivado do 

arquétipo385 materno, ele, portanto, encontra correspondentes simbólicos em pessoas 

e objetos que indiquem a presença de vida, provisão, abrigo e alimento, relacionando-

se de forma analógica com qualquer dessas características maternais. Por isso essas 

memórias arquetípicas podem ser identificadas nas composições artísticas da Deusa-

Mãe, as quais mostram que o corpo feminino foi uma das primeiras representações 

da manifestação do divino. Mircea Eliade afirma que os cultos de fecundidade e 

símbolos relacionados à Mãe Terra desenvolveram um sistema religioso bem 

articulado devido à descoberta da agricultura386. Origina-se daí a grande diferença 

                                                
384 JUNG, Carl G. Os arquétipos e o inconsciente coletivo. Petrópolis: Vozes, 2000. p. 87 
385 JUNG, 2000, p. 17. Para Jung o arquétipo representa essencialmente um conteúdo inconsciente, o 

qual se modifica através de sua conscientização e percepção, assumindo matizes que variam de acordo 
com a consciência individual na qual se manifesta. 
386 ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano. São Paulo: Martins Fontes, 1992, p. 16 

Figura 73 – Imagens femininas que predominavam em Israel e Judá no período do Ferro 
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entre a sociedade agrária e a pastoril, posto que os nômades, especializados na caça, 

não possuíam um contato tão estreito com a terra e, portanto, não sentiam com a 

mesma intensidade a sua sacralidade. Com a revolução agrícola, a humanidade 

passou de coletores e caçadores a agricultores e criadores de gado. A ideia da Deusa-

Mãe associou-se à agricultura; por isso, ela também é a Deusa da fertilidade387. Ao 

ser associada a uma entidade agrícola, ela passou a ser chamada de Mãe-terra. 

Nesse período supõe-se que as mulheres detinham o poder da agricultura, o poder 

divino, o poder da procriação. Com o tempo, o homem assumiu o controle da terra, 

inventou o arado e isto demandava força bruta. Com a revolução agrícola 

implementada pelo arado que penetra a terra, o trabalho agrário passou a ser 

assimilado como ato sexual388.  

 
Inanna abriu a porta para ele. Dentro da casa ela brilhou diante dele como a 
luz da lua. Dumuzi olhou para ela alegremente. Ele pressionou o pescoço 
contra o dela. Ele a beijou. Inanna falou: [...] Minha terra não cultivada fica em 
repouso. Quanto a mim, Inanna, quem vai arar minha vulva? Quem arará meu 
campo alto? Quem vai arar meu chão molhado? Quanto a mim, a jovem mulher,  
quem vai arar minha vulva? Quem vai colocar o boi  lá? Quem vai arar minha 
vulva? Dumuzi respondeu: [...] Eu, Dumuzi, o rei, vou arar sua vulva ". [...] No 
colo do rei estava o cedro em ascensão. Plantas cresciam ao seu lado. Grãos 

cresceram alto ao seu lado Os jardins floresciam exuberantemente..389 

 

Essa foi uma mudança religiosa revolucionária, pois por milênios a Mãe-terra 

dava à luz sozinha (partogênese). Tudo era espontâneo e as intervenções humanas 

se limitavam apenas a colher. Mas agora tudo mudou: o homem passou a sulcar a 

terra, a tecnologia o possibilitou utilizar a terra com eficiência jamais vista, a 

produtividade aumentou e o homem passou a dominar. Começou também a era do 

Deus pai. Muitas deusas poderosas da antiguidade perderam seu destaque de 

absolutas no mundo, sendo reduzidas ao simples papel de consortes dos deuses, ou 

se tornaram divindades subalternas. Monika Ottermann, em sua tese de doutorado, 

afirma que esse problema reside no fenômeno do desenvolvimento da sociedade 

patriarcal, que com o tempo passou a exercer um impacto profundamente 

                                                
387 OTTERMANN, Monika. As brigas divinas de Inana: reconstrução feminista de repressão e 

resistência em torno de uma Deusa suméria. 339f. Tese (Doutorado em Ciências da Religião). 
Faculdade de Filosofia e Ciências da Religião, Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do 
Campo, 2007, p. 20-21. 
388 JORGE, Simões J. Cultura religiosa: o homem e o fenômeno religioso. São Paulo: Loyola, 1994. 

p. 55.  
389 WOLKSTEIN, Diane; KRAMER, Samuel N. Inanna: Queen of Heaven and Earth. Her Stories and 

Hymns from Sumer. New York: Harper & Row, 1983.  p. 36. 
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transformador nas relações entre homens e mulheres, deuses e deusas. Usando 

como exemplo a religião mesopotâmica, percebe-se que a Deusa Inana é primeiro 

desqualificada, para depois perder o status de Deusa principal de Uruk, sendo 

reduzida a esposa de An. 

 

Inana, a Deusa da cidade de Uruk e a dona da Eana, perde a independência 
nesta sua casa principal, e precisa conviver com a presença do intruso An e 
com a vergonha da difamação de ter-lhe roubado este templo e de nem saber 
lidar com suas responsabilidades arranjadas fraudulentamente. Inana, a 
grande mulher de amor e sexualidade indomada, não subjugada ao casamento 
patriarcal e nunca enquadrada no papel de mãe, perde sua autonomia e 

autodeterminação, precisa conviver com a identificação como esposa de An390 

 

Nos templos egípcios, a Deusa criadora Nut apresenta o céu em toda a 

extensão do seu corpo, cobrindo a terra, ou seja, o deus Geb, que às vezes é 

representado com seu falo ereto.391 Um dos principais mitos do Egito, conta que Osíris 

e Isis nasceram da união de Geb, deus da terra, com Nut, Deusa do céu. Nesse caso, 

há uma exceção à regra, pois, para a maioria dos povos do Oriente, a terra era 

considerada mãe, isto é, o elemento feminino, enquanto a chuva vinda do céu era 

interpretada como esperma fertilizador. 

 

 

                                                
390 OTTERMANN, 2007, p. 302-303. 
391 Figura 74 – Fonte: KEEL, 1978, p.31 

Figura 74 – União entre a Deusa criadora Nut (céu) e o deus Geb (terra) 
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Para os egípcios o termo "céu" é feminino e entendido como uma extensão de 

proteção maternal. A masculinidade da terra pode estar relacionada ao fato de que o 

Egito foi fertilizado pelo Nilo e não pelo céu. Esse fato revela que o espaço geográfico 

exerce grande influência nas concepções religiosas.  

 

                                 

 

Uma curiosa representação encontra-se no Museu Britânico: o Livro dos Mortos 

de Henuttawy,392 onde Geb cria os deuses através da autofelação393, numa espécie 

de autofertilização, mostrando assim a autossuficiência do Deus da terra. Nessa 

ilustração, a Deusa Nut é retratada também possuindo um longo pênis (Fig. 75). Tanto 

no Egito como em outras culturas via-se o mundo como duas forças sexuais polares. 

Na era primitiva, Nut e Geb estavam unidos, até que foram separados pelo seu filho, 

o deus do ar, Shu. Para Leeming394 essa separação presumivelmente significa a 

                                                
392 Figura 75 – Fonte: https://stalinsmoustache.files.wordpress.com/2011/01/autofellatio-henuttawy-
british-museumb.jpg  Acesso em: 09 jul. 2018. 
393 NAJOVITS, Simson R. Egypt, the Trunk of the Tree: A Modern Survey of an Ancient Land. V. 1: 
the context. New York: Algora Publishing, 2003, p.104-105. 
394 LEEMING, David A. Creation Myths of the World: An Encyclopedia. 2 ed. Santa Barbara: ABC-
CLIO. 2010, p. 103.  

Figura 75 – Representação iconográfica egípcia da autofelação de Geb 

https://stalinsmoustache.files.wordpress.com/2011/01/autofellatio-henuttawy-british-museumb.jpg
https://stalinsmoustache.files.wordpress.com/2011/01/autofellatio-henuttawy-british-museumb.jpg


178 
 

necessidade de diferenciação e da ordem, em vez de total união (o caos). No primeiro 

livro da Bíblia, o Gênesis, Deus também separa e organiza os elementos do universo. 

 
E viu Deus que era boa a luz; e fez Deus separação entre a luz e as trevas. 
[...] 6 E disse Deus: Haja uma expansão no meio das águas, e haja separação 
entre águas e águas. [...] 7 E fez Deus a expansão, e fez separação entre as 
águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a 14 
E disse Deus: Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação 
entre o dia e a noite; e sejam eles para sinais e para tempos determinados e 
para dias e anos. [...] 18 E para governar o dia e a noite, e para fazer separação 
entre a luz e as trevas; e viu Deus que era bom. (Gn 1,4;6;7;14;18) 

 
Na Babilônia foi encontrado um poema acádico em sete tabuinhas, chamado 

Enuma Elish. A obra descreve o universo primitivo, constituído pelas águas doces 

(Apsu) e pelas águas salgadas do mar (Tiamat), intimamente misturadas.  

 

ENUMA ELISH (Tábua 1, linhas 1-9)395 GÊNESIS 1,1-5 (BÍBLIA TEB, 1994). 

“Quando no alto o céu ainda não havia sido 
nomeado, e, abaixo, a terra firme não havia sido 
mencionada com um nome, só Apsu, seu 
progenitor, e a mãe, Tiamat, a geradora de todos, 
mesclavam juntos suas águas: ainda não se 
haviam aglomerado os juncos, nem os canaviais 
tinham sido vistos. Quando os deuses ainda não 
haviam aparecido, nem tinham sido chamados 
com um nome, nem fixado nenhum destino, os 
deuses foram procriados dentro deles”  

Quando Deus iniciou a criação do céu e da 
terra, a terra era deserta e vazia, e havia treva 
na superfície do abismo; o sopro de Deus 
pairava na superfície das águas, e Deus disse 
“Que a luz seja!" E a luz veio a  ser. Deus viu 
que a luz era boa. Deus  separou a luz da treva. 
Deus chamou a luz  de “dia” e à treva chamou 
“ noite” .Houve  uma  tarde, houve uma manhã; 
o primeiro  dia  

 
Observa-se no quadro acima a diferença entre os dois relatos da criação. O 

poema babilônico narra na perspectiva politeísta, onde se afirma que tudo foi criado a 

partir de um casal divino (Apsu e Tiamat), enquanto no Gênesis a criação é obra de 

um só Deus. Frazer diz que o mito cosmogônico pode ser reproduzido no rito servindo 

como modelo para homens e mulheres. No culto da fertilidade, o sexo sagrado torna-

se uma imitação da teogamia cósmica396. Segundo Eliade, o mito divino se espelha 

como modelo exemplar para a união humana. Mas, para as concepções religiosas 

dos puristas, torna-se difícil para o homem moderno apreender essa dimensão 

cósmico-sagrada da união conjugal. Não se pode ignorar que o homem religioso das 

sociedades antigas concebia as coisas na sua totalidade e por isso a teogamia tem 

                                                
395 A criação e o dilúvio: segundo os textos do Oriente Médio Antigo / vários autores. Trad. de M. 

Cecília de M. Duprat. 2. ed. São Paulo: Paulus, 2005. (Coleção Documentos do Mundo da Bíblia; v. 
7).p.15. 
396 FRASER, J. G. The Golden Bough, A study in magic and religion. London: Macmillan,1990.p.140 
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seus correspondentes no sexo ritual em favor das colheitas. Também tem um modelo 

divino397. Esse ritual agrário era encenado com padrões sexuais, estimulados por um 

frenesi ilimitado de orgias. Toda essa teatralidade erótica de “confusão” social, uma 

espécie de libertinagem, representava o caos antes da criação. Essa encenação 

cosmológico-ritual se repete, pois, a nova colheita iguala-se a uma nova criação. Essa 

ideia de renovação é atualizada pelos rituais do ano novo, em que se abordava 

simultaneamente a renovação do tempo e a regeneração da vida398.   

Um dos elementos mais antigos da religião do antigo Oriente parece ter sido a 

crença em uma divindade feminina, origem e fonte de toda vida, especialmente 

humana e animal. Em Canaã, o culto mais popular eram os ritos da fertilidade 

relacionados à Deusa-Mãe, amante de um jovem deus que representava o ciclo de 

nascimento e morte das plantas. Ao morrer, ele é lamentado pela Deusa e, finalmente, 

volta à vida. Este matrimônio divino acontecia na Mesopotâmia, entre Ishtar e Tamuz, 

e na Ásia Menor, entre Magna Mater (Cibele) e Átis. No Egito, Isis e Osíris assumiram 

esta função. Na síria-palestina envolvia Asherah e Baal. Nesses cultos era realizado 

o "casamento divino" (teos gamos), em um santuário em que as mulheres tomaram 

parte como representantes da Deusa e reproduziam o prostituição sagrada. Afirma 

Martin Noth399 que Baal e Asherah eram dispensadores da vida e da fertilidade e 

também tinham grande influência sobre a vida sexual. Albertz segue Noth, afirmando 

que Israel praticava o matrimônio sagrado, onde a terra seria representada como a 

Deusa-Mãe, recebendo através da chuva o sêmen do deus do céu400. Mais tarde, os 

israelitas foram obrigados a dispensar essas práticas, especialmente a adoração à 

Deusa-Mãe cananeia (Os 4,14 ). Segundo Schottroff, já na segunda metade da Idade 

do Bronze Tardio, divindades masculinas e com características agressivas se 

impuseram nesses contextos anulando os traços das deusas401.  

A arqueologia tem descoberto inúmeras estatuetas de divindades masculinas e 

femininas, tanto em Israel como na Síria e em Tiro. Para Klingbeil, o deus feroz é 

representado principalmente por figuras dos deuses da tempestade e da guerra como 

                                                
397 ELIADE, 1992, p. 72. 
398 ELIADE, 1992, p. 73. 
399 NOTH, Martin. Historia de Israel. Barcelona: Ediciones Barriga,  S.A. 1996. p.143 
400 ALBERTZ, Rainer. Historia de la religión de Israel en tiempos del Antiguo Testamento, 2 vol. 

Madrid: Trotta, 1999.p.325. 
401 SCHOTTROFF, Luise et al. Exegese feminista. Resultados de pesquisas bíblicas a partir da 

perspectiva de mulheres. Trad. Monika Ottermann. São Leopoldo: Sindoal/EST/CEBI; São Paulo: 
ASTE, 2008. p. 150. 
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Reshef, Baal e Seth egípcio. A maioria das imagens provém do final da Idade do 

Bronze Tardio ou início da Idade do Ferro e são encontrados principalmente na forma 

de figurinhas e estatuetas. Essa arte religiosa ou mítica reflete claramente as atitudes 

dos povos, assim como a sua cultura e organização social e político-religiosa402. A arte 

centrada da Deusa apresenta notável ausência de imagens de dominação ou guerras 

de conquista, que são características marcantes nas figuras de divindades 

masculinas403.  

 

 

                                                
402 KLINGBEIL, Martin. Yahweh Fighting from Heaven: God as Warrior and as God of Heaven in 

the Hebrew Psalter and Ancient Near Eastern Iconography. Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht, 
1999.p.264 
403 Figura 76 – (a) A representação do deus cananeu "Baal" encontrado na cidade de Ugarite. Fonte: 

KELLE, 2007. p. 32; (b) Representação da Deusa Asherah, segurando ramos. Samaria, Século 10-8 
a.C. Fonte: GOLDEN, 2004. p. 250. 

Figura 76 – O Deus guerreiro cananeu e a Deusa-Mãe cananeia 
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Eisler afirma que no final da Idade do Bronze, a Deusa estava sendo 

gradativamente substituída pelos deuses guerreiros masculinos404. Hathor e Ísis no 

Egito, Astarte ou Ishtar na Babilônia, ainda estavam sendo veneradas, mas como 

deidades secundárias, consortes ou mães dos deuses guerreiros, masculinos e mais 

poderosos. 

Nesse contexto de avanço político-militar, desenvolvimento da tecnologia bélica, 

ampliação das guerras de conquista, a dominação masculina, guerreira, prevalece 

sobre a feminina. Em contrapartida, o Deus guerreiro, por ser mais voltado para as 

guerras e conquistas, era menos “preocupado” com as necessidades particulares da 

família, como a gravidez, parto, amamentação. É possível se notar isto pelo estilo da 

figura que representa a Deusa-Mãe, com flores de lótus em ambas as mãos, 

apresentando seus seios e triangulo pubiano proeminentes. São características 

ligadas `a concepção de maternidade. Já as estatuetas masculinas estão com uma 

arma em punho, revelando sua função naquela sociedade, como caçador, guerreiro 

e, sobretudo protetor.  

Nesse contexto, os casais de deuses com suas manifestações de sexo sagrado 

tornam-se secundárias. Motz405 diz que a religião da Deusa sofreu um declínio em um 

processo lento que possivelmente começou no terceiro milênio a.C. As regiões do 

sudeste da Europa e do Oriente Médio foram atacadas e invadidas por tribos indo-

europeias e semitas, respectivamente. Esses pastores, criadores de cavalos ou 

cabras e camelos, introduziram seu ethos associado aos deuses guerreiros e 

desenvolveram uma forma patriarcal da sociedade; seus deuses governantes 

moravam no céu e enviavam o terror da tempestade, dos trovões e relâmpagos. Essas 

divindades agora exerciam poderes sobre a vida e a morte. Tais funções pertenciam 

aos principais deuses do sexo masculino, que também cavalgavam e brandiam armas.  

Ottermann406 mostra que a iconografia de casais divinos descrevendo seus 

encontros amorosos são típicas do terceiro e segundo milênio a.C. Estão ausentes 

em tempos posteriores, até desaparecerem para dar lugar `as representações de 

deuses guerreiros, com suas iconografias que legitimam a luta e a dominação 

                                                
404 EISLER, R. O cálice e a espada: nosso passado, nosso futuro. São Paulo: Palas Athena, 2007. 

p. 30. 
405 MOTZ, L. The Faces of the Goddess. New York: Oxford University Press, 1997.p.26. 
406 OTTERMANN, 2007, p.160. Vídeo - a ideologia do deus guerreiro <https://youtu.be/LK0AuYfIyO8>  

https://youtu.be/LK0AuYfIyO8
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masculina. Na figura 77407 observam-se inúmeras imagens representando as deusas 

da fertilidade, todas seguindo o mesmo padrão: seios grandes (lactância) e triângulo 

pubiano pronunciados (fecundidade). Mas no final da era do bronze começaram a 

predominar as imagens dos deuses guerreiros.  

 

 

Os dois selos-cilíndricossírios a seguir mostram a deusa sobre um touro indo de 

encontro ao deus da guerra. Em ambas as iconografias, o deus é retratado com armas 

de guerra em atitude agressiva de ataque. Em contrapartida a deusa se desnuda em 

sua presença, revelando as suas partes íntimas. No cenário iconográfico mais amplo 

dos selos surgem figuras que sugerem um ambiente de culto com procissões, 

                                                
407 Figura: 77 – (a).  Estela, Til Barsib (Tell Aḥmar), Museu Aleppo (b). Estela, Hadattu (Arslan Tash), 

Museu do Louvre, Paris. Fonte: NIEHR, H. The Aramaeans in Ancient Syria. HdO 106. Leiden: Brill. 
2014; Plate Plate X-XI; (c) Willendorf (Austria), (d) Lespugue (França), (e) Laussel (França), (f) Dolní 

Věstonice ( República Tcheca), (g) Gagarino (Ucrânia), (h) Moravany (Eslováquia), (i) Kostenki 

(Russia), (j) Grimaldi (Italy), (k) Chiozza di Scandiano (Italia), (l) Eleesivitchi (Russia); (m) Savignano 
(Italia), (n) The so-called “Brassempouy” (Pyrenees/Aquitaine), Fonte: http://www.hindawi.com/ 
journals/janthro /2011/569120/fig1/ 

Figura 77 – Transição das divindades femininas para divindades masculino-guerreiras 

http://www.hindawi.com/%20journals/janthro%20/2011/569120/fig1/
http://www.hindawi.com/%20journals/janthro%20/2011/569120/fig1/
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adoradores devotos, sacerdotes, símbolos sagrados408. Marinatos afirma que o sexo 

sagrado está implícito. 

 

 

 

 O papel da deusa nessas cenas é animar sexualmente, isto é, despertar a 

potência sexual do deus guerreiro. E acrescenta que, ao erguer a saia em cima de um 

                                                
408 Figura 78 – Selos de cilindro da Síria, segundo milênio a.C. Fonte: MARINATOS Nannó. The 

Goddess and the Warrior: The Naked Goddess and Mistress of Animals in Early Greek Religion. 
London/New York: Routledge, 2000. p. 6-7. 

Figura 78 – Selos com imagens relacionadas ao culto da fertilidade 
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touro, mostra natureza divina e atributos relacionados à masculinidade e a fertilidade 

do seu parceiro divino. Não há dúvida aqui de que a deusa que abre a saia é o foco 

da cena e essa união com seu parceiro está implícita. O selo cilíndrico409 abaixo 

apresenta uma mulher que levanta suas roupas para expor sua vulva. Motz afirma que 

a figura não deve ser vista como uma cena erótica entre amantes comuns410. 

 

 

                                                
409 Figura 79 – Selos de cilindro da Síria, segundo milênio a.C. Fonte: MARINATOS, 2000, p. 6-7. 
410 MOTZ, 1997, p. 103. 

Figura 79 – Símbolos egípcios, mesopotâmicos e cananeus combinados num único selo 
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Várias tradições podem oferecer uma explicação para a exposição incomum da 

deusa. Percebe-se na figura 79, embora de proveniência síria, que há vários 

elementos combinados num selo no qual se retrata um ambiente de culto: o Ankh 

egípcio, a lua crescente e o disco solar mesopotâmicos, o touro, iconografia comum 

nas culturas fenícia, egípcia e mesopotâmica. Entre esses amuletos de proteção está 

a figura central do selo, a vulva exibida pela deusa.411 As histórias narram incidentes 

que foram anulados por tal ação, que apaziguou emoções de raiva ou de dor. Essa 

crença encontra expressão no mito anatólio de Ishtar e Hedammu. Hedammu era um 

voraz monstro oceânico, que devorou todos os produtos e as criaturas da terra e o 

mundo estava ameaçado de aniquilação. A bela deusa Ishtar se dirigiu até a costa, 

onde descobriu seu corpo diante da besta atônita. O texto, muito fragmentado, sugere 

que Ishtar “apaziguou” o monstro412. A exposição é assim mostrada como um agente 

de proteção mágica, um amuleto, uma "imagem mágica".  

Na mitologia babilônica413, Marduk, o deus guerreiro e principal da Babilônia, 

mata a grande serpente Tiamat, dilacerando-a em vários pedaços, através dos quais 

ele cria todo o universo e a humanidade. Nota-se que uma das intenções do texto é 

demonstrar a superioridade do deus macho sobre a deusa. Tal documento carrega 

sutilmente a memória arquetípica da Deusa-Mãe, que gera vida a partir do seu ventre 

dilacerado.  

Joseph Campbel414 afirma que existe na realidade uma explicação histórica para 

a subordinação da Deusa-Mãe em Israel. Esse fato tem suas origens na subjugação 

dos cananeus, pois a principal divindade desse povo era a Deusa; associada a ela 

estava a serpente. Os hebreus, orientados na direção do deus guerreiro masculino, 

rejeitaram isso. Em outras palavras, existiu uma rejeição histórica da Deusa-Mãe. 

Gerstenberger explica como se deu essa construção personalizada do Deus macho e 

guerreiro pelos israelitas. 

 

Javé, o libertador de Israel, normalmente foi concebido em termos bastante 
antropomórficos. [...] Via de regra, foram-lhe atribuídas características de um 
ser masculino: embora não tendo esposa, como os deuses dos povos vizinhos, 
permanece um “Ele”, que se torna, mais tarde, amante e marido do seu próprio 

                                                
411 MARINATOS, 2000, p. 6-7. 
412 MOTZ, 1997, p. 103. 
413 VV. AA. A criação e o dilúvio: segundo os textos do Oriente Médio Antigo (Coleção Documentos do 

Mundo da Bíblia; v. 7) Trad. de M. Cecília de M. Duprat. 2. ed. São Paulo: Paulus, 2005. p..16. 
414 CAMPBELL, 1991, p. 57-58 
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povo (cf. Os 2.16; Ez I6.6ss), [...] Enfrentava, como guerreiro, os inimigos de 

Israel415. 

 

No livro de Isaías, Yahweh é descrito como um guerreiro implacável: “Eis que o 

nome do SENHOR vem de longe, ardendo a sua ira, sendo pesada a sua carga; os 

seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor.” 

(Is 30,27). Segudo Traunecker, Hórus é um deus guerreiro e destruidor dos inimigos 

de Ra, partia para a investida contra os revoltados, precipitando-se sobre eles na 

forma de um disco solar alado, ofuscando as vistas416. No período de Ezequias, a 

imagem de Hórus foi estampada em bulas de barro para selar correspondências e 

também alças de jarros espalhados por todo território de Judá. 

Para Römer, Yahweh é um deus guerreiro e da tempestade. Assim, é 

compreensível que tal deus fosse adotado em regiões áridas e de constantes conflitos 

militares417. Sendo assim, Yahweh combina bem com o ambiente peculiar da região 

sul onde se encontra o território de Judá. Com relação ao desenvolvimento do Deus 

guerreiro em Israel, Smith diz que inicialmente Israel adotou El como seu Deus 

principal, patriarcal e familiar, portanto ele não era visto como um Deus guerreiro até 

a sua identificação com Yahweh. Isso ocorreu em três estágios do panteão israelita: 

(1) El era o deus original do início de Israel; (2) El era a cabeça de um panteão antigo 

de Israel com Yahweh como seu deus guerreiro; (3) El e Yahweh foram identificados 

como um único Deus. Sua afirmação é feita com base em que o próprio nome Israel 

sugere que El era o deus de Israel. Além disso, uma variedade de epítetos e 

características de Yahweh parecem ser emprestados de El, como é conhecido a partir 

dos textos ugaríticos418. Yahweh passou a funcionar como o deus guerreiro 

predominantemente no ambiente do reino de Israel com seus aparatos militares e 

ambições de conquista.  

Para Gerstenberger, muitas funções de El são assumidas por Yahweh. No 

Salmo 82, ele assimila o papel de juiz da corte celestial. “Deus (אֱֹֽלִהים) está na 

congregação dos poderosos; julga no meio dos deuses.” Em Êxodo 15, 11.18 ele é o 

rei dos deuses e o criador do mundo; “O SENHOR, quem é como tu entre os deuses? 

                                                
415 GERSTENBERGER, 1981, p. 24-25. 
416 TRAUNECKER, C. Os deuses do Egito. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1995. p.66. 
417 RÖMER, 2015. p. 61. 
418 SMITH, M. S. apud RUSSELL, S. C. Images of Egypt in Early Biblical Literature. Cisjordan-

Israelite, Transjordan-Israelite, and Judahite Portrayals. Berlin:  Gruyter, 2009. 23. 
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Quem é como tu glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando 

maravilhas? [...] O SENHOR reinará eterna e perpetuamente” (Ex 15,)419. Neste caso, 

houve transladação de elementos essenciais da religião cananeia para a israelita, em 

um processo de assimilação relativamente suave. O texto bíblico insiste em simplificar 

essa pluralidade de deuses e deusas através das suas revisões deuteronomistas e 

pós-exílicas, reduzindo-os a apenas duas alternativas, Yahweh e Baal. Na literatura 

ugarítica, Baal é caracterizado como um deus viril, guerreiro; é o deus da tempestade. 

Yahweh encontra nele um grande oponente na disputa pelo controle sobre os 

fenômenos meteorológicos. Então se impõe o fato de que uma religião precisará 

reconhecer a superioridade da outra. O autor deuteronomista impõe uma escolha: 

“Então Elias se chegou a todo o povo, e disse: Até quando coxeareis entre dois 

pensamentos? Se o SENHOR é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo 

nada lhe respondeu.” (1 Rs 18, 21).  

Para Smith, El e Yahweh foram assimilados e identificados um no outro, 

enquanto Yahweh e Baal coexistiram. Ambos competiram como deuses-guerreiros, 

até Yahweh assimilar as características de Baal. Smith destaca suas semelhanças, 

comparando as várias inscrições semitas ocidentais com textos da Bíblia420. 

Baal Yahweh 

O Deus da tempestade (KTU 1.4 V 6-9, 1,6 III 
6f., 12f., 1,19 I 42-46) 

O poder da tempestade (Jr. 10, 11-16; 14,22; 
Amos 4, 7; 5, 8; 9, 6) 

Baal é acompanhado de seres divinos 
menores: KTU 1,5 V 6-9  

É acompanhado por um contingente divino (Dt 
33,2; Hab 3,5; Jz 5:20) 

Guerreiro (KTU 1.2 IV, 1.5 I 1-5,1.119.26-29, 
34-36; RS 16.144.9). 

Guerreiro (Sl 50, 1-3; 97, 1-6; 98, 1-2; 104: 1-4; 
Dt 33:. 2; Jz 4-5; Jó 26, 11-13; Is 42,10-15, etc.) 

 

É possível observar que 2 Samuel 22, 7-18 descreve Yahweh em termos 

associados à batalha de Baal, lutando pelo rei e salvando-o da destruição, enquanto 

os versos 29-45 retratam as palavras de Yahweh permitindo ao monarca conquistar 

seus inimigos em batalha.  

 
Estando em angústia, invoquei ao SENHOR, e a meu Deus clamei; do seu 
templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então 
se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, 

                                                
419 GERSTENBERGER, 1981, p. 93. 
420 SMITH, 2002, p.80-81. 
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porque ele se irou. Subiu fumaça de suas narinas, e da sua boca um fogo 
devorador; carvões se incenderam dele. E abaixou os céus, e desceu; e uma 
escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu sobre um querubim, e voou; e 
foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pós as trevas ao redor de si; 
ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença 
brasas de fogo se acenderam. Trovejou desde os céus o SENHOR; e o 
Altíssimo fez soar a sua voz. E disparou flechas, e os dissipou; raios, e os 
perturbou. E apareceram as profundezas do mar, e os fundamentos do mundo 
se descobriram; pela repreensão do SENHOR, pelo sopro do vento das suas 
narinas. Desde o alto enviou, e me tomou; tirou-me das muitas águas. Livrou-
me do meu poderoso inimigo, e daqueles que me tinham ódio, porque eram 
mais fortes do que eu. (2 Sm 22, 7-18) 

 

Habacuque 3 emprega o mito do conflito em defesa do rei. O poema conta como 

Yahweh veio em sua tempestade-teofania (v. 4-11) para pisotear as nações inimigas 

(v. 12) e para salvar o povo e seu "ungido" (v. 13), o rei. A força divina domina o mar 

e o rio (v. 3) e sua vanguarda teofânica inclui não só a luz teofânica com o Sol e a 

Lua (v. 11), mas também as forças divinas destrutivas, sendo Yam o maior dos 

oponentes (corresponde ao hebraico יָּם “mar”), o dilúvio, a água do caos, o dragão 

como personificação de tudo aquilo que ameaça a ordem, o Estado, e a totalidade da 

vida.  

Baal Yahweh 

[...] minhas [lan]ças [...] eu [as] porei para fora 
Sim, eu [as] poli[rei] [...] contra Yam, eu ligarei 
[...] Nahar. [Mas] aqui, as espadas estão 
enferrujadas, Eu destruirei, eu incendiarei [a 
mo]rada, o Corpulento tombará no chão, o 
Gigante no pé”. [De] sua boca não sai sequer 
um grito, nem uma palavra de seus lábios. 
Sua voz (não) se fará ouvir (a não ser) 
grunhindo sob o trono do Príncipe Yam. E 
Kothar-Khasis responde: “Eu te digo, ó 
Príncipe Baal, eu te declaro, ó Cavaleiro das 
nuvens; Eis teu inimigo, ó Baal, eis teu 
inimigo, tu (o) ferirás, eis teu adversário, tu (o) 
matarás. Tu retomas tua realeza eterna, tua 
soberania perpétua”. (Então) Kothar fabrica 
duas clavas e ele proclama seus nomes: “Teu 
nome é Iagrush. Iagrush expulsa Yam, afasta 
Yam de seu trono, 

[Na]har da sede de seu domínio. Possas tu te 
soltar das mãos de Baal como um gavião de 
entre seus dedos. Fira o Príncipe Yam no 
ombro, o [Ju]íz Nahar no peito! A clava ergue-
se da mão de Baal como um gavião de entre 
seus dedos. Ela vergalha o Príncipe Yam em 
seu ombro, o Juíz Nahar em seu peito. (Mas), 

E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes 
saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da 
sua força. Adiante dele ia a peste, e brasas 
ardentes saíam dos seus passos. Parou, e 
mediu a terra; olhou, e separou as nações; e os 
montes perpétuos foram esmiuçados; ou 
outeiros eternos se abateram, porque os 
caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas 
de Cusã em aflição; tremiam as cortinas da terra 
de Midiã. Acaso é contra os rios, SENHOR, que 
estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou 

contra o mar (Yam יָּם) o teu furor, visto que 

andas montado sobre os teus cavalos, e nos 
teus carros de salvação? Descoberto se 
movimentou o teu arco; os juramentos feitos às 
tribos foram uma palavra segura. (Selá.) Tu 
fendeste a terra com rios. Os montes te viram, e 
tremeram; a inundação das águas passou; o 
abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas 
mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas; 
andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor 
do relâmpago da tua lança. Com indignação 
marchaste pela terra, com ira trilhaste os 
gentios. Tu saíste para salvação do teu povo, 
para salvação do teu ungido; tu feriste a cabeça 



189 
 

 

 

Yam continua firme, não se rende, sua 

fisionomia não se altera421.  

da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até ao 
pescoço. (Selá.) (Hc 3,4-13) 

 
Os textos a seguir são religiosos e políticos, pois descrevem Yahweh 

protegendo e estendendo o seu poder ao monarca. No Ciclo de Baal, o Mar e o Rio 

são títulos do inimigo de Baal. O texto também descreve uma exaltação circunscrita 

ou limitada do deus da tempestade. Esta exaltação limitada de Baal pode 

corresponder de algum modo às circunstâncias políticas limitadas de Ugarite. O ciclo 

foi desenvolvido sob a égide real da dinastia de Niqmaddu em Ugarite, governando 

na sombra das maiores potências do Egito e Hatti. Essas passagens tipificam 

entidades políticas como o Egito e outras potências. Ugarite também conhecia o uso 

político da língua.  

Baal Yahweh 

[..] Possas tu te soltar das mãos de Baal como 
um gavião de entre seus dedos. Fira o Príncipe 
Yam no crânio, o Juíz Nahar na fronte! Que 
Yam seja atingido e caia no chão". A clava se 
ergue da mão de Baal [como] um gavião de 
entre seus dedos. Ela fere o Príncipe [Yam] no 
crânio, o Juíz Nahar na fronte. Yam é atingido 
e cai no chão, suas articulações enfraquecem, 
e sua fisionomia se desfaz. Baal arrasta Yam e 
o desmembra, ele extermina o Juiz Nahar. 
Athtart chama (Baal) por (seu) nome: 
"Dispersa-(o), ó Todo-poderoso [Baal], 
dispersa-(o), ó Cavaleiro das nuvens, porque o 
Príncipe Yam é nosso cativo, o Juiz Nahar é 
nosso cativo. Que ele saia de [...]. Que o Todo-
poderoso Baal o disperse e [...]. Sim, [a palavra 
é verídica e... [...]. Ele responde: "Sim, Yam 
está morto [...] sim, [a palavra é verídica'. E... 
[...] Baal as [...] é verídica. Colocam [...] sobre 
sua cabeça [...] seu inimigo [...] [sobre sua 

fronte [...]422. 

Tu dominas o ímpeto do mar (Yam יָּם); 
quando as suas ondas se levantam, tu as 
fazes aquietar. Tu quebraste a Raabe como 
se fora ferida de morte; espalhaste os teus 
inimigos com o teu braço forte. Teus são os 
céus, e tua é a terra; o mundo e a sua 
plenitude tu os fundaste. O norte e o sul tu os 
criaste; Tabor e Hermom jubilam em teu 
nome. Tu tens um braço poderoso; forte é a 
tua mão, e alta está a tua destra. Justiça e 
juízo são a base do teu trono; misericórdia e 
verdade irão adiante do teu rosto. [...] Porque 
o SENHOR é a nossa defesa, e o Santo de 
Israel o nosso Rei. Então falaste em visão ao 
teu santo, e disseste: Pus o socorro sobre um 
que é poderoso; exaltei a um eleito do povo. 
Achei a Davi, meu servo; com santo óleo o 
ungi, Com o qual a minha mão ficará firme, e 
o meu braço o fortalecerá. (Sl 89,18-21) 

 

Os três textos a seguir descrevem a vitória de Marduk, Baal e Yahweh sobre o 

monstro marinho, desferindo um golpe fatal em sua cabeça. Na Babilônia, 

comemorava-se a façanha do deus-guerreiro Marduk, que matou Tiamat (mar), 

partindo-a e criando o mundo com seus pedaços. Na Bíblia Hebraica, Yahweh 

                                                
421 VV. AA, 2005, p. 119. 
422 VV. AA, 2005. p. 120. 
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despedaça o “Leviatã”. De modo semelhante eram as histórias de Baal, que enfrenta 

Lotan; ao matá-lo, Baal anula o seu poder de deterioração, remetendo-o de novo ao 

caos primordial, do qual se originara toda vida, humana e divina.   

 

Baal e Yam423 Marduk e Tiamat424 Yahweh e Leviatã 

[...] Possas tu te soltar das 
mãos de Baal como um 
gavião de entre seus dedos. 
Fira o Príncipe Yam no 
crânio, o Juíz Nahar na 
fronte! Que Yam seja 
atingido e caia no chão". A 
clava se ergue da mão de 
Baal [como] um gavião de 
entre seus dedos. Ela fere o 
Príncipe [Yam] no crânio, o 
Juíz Nahar na fronte. Yam é 
atingido e cai no chão, suas 
articulações enfraquecem, 
e sua fisionomia se desfaz. 
Baal arrasta Yam e o 
desmembra, ele extermina 
o Juiz Nahar. 

Voltou atrás em direção a 
Tiamat que ele havia capturado. 
O Senhor destruiu Tiamat e, 
com sua massa inexorável, 
despedaçou-lhe o crânio; 
seccionou as artérias de seu 
sangue e deixou que o vento do 
norte o levasse para lugares 
desconhecidos. Vendo tal gesto, 
seus pais se alegraram, 
rejubilaram; e a ele ofereceram 
dons e presentes. Tendo-se 
acalmado, o Senhor examinou 
seu* ' cadáver; quer dividir o 
monstro,' formar algo 
engenhoso; ele a *** cortou° 
pelo meio, como é em dois 
cortado um peixe na secagem, 
dispôs uma metade çomo céu, 
em forma de abóbada; esticou a 
pele, instalou guardas, confiou-
lhes a missão de não deixar sair 
suas* águas. 

Todavia Deus é o meu Rei 
desde a antiguidade, 
operando a salvação no meio 
da terra. Tu dividiste o mar 
pela tua força; quebrantaste 
as cabeças das baleias nas 
águas. Fizeste em pedaços 
as cabeças do leviatã, e o 
deste por mantimento aos 
habitantes do deserto. 
Fendeste a fonte e o ribeiro; 
secaste os rios impetuosos. 
(Sl 74, 12-15) 

 

 

 

Para Armstrong, os textos refletem o medo comum da extinção e da aniquilação 

que ameaçavam constantemente a civilização daquela época. Pavor e medo são 

temas presentes em outras histórias de Baal. O mar (Yam) e o deserto/morte (Mot425) 

— que com suas catástrofes naturais ameaçavam a segurança das primeiras cidades 

                                                
423 VV. AA, 2005, p. 120. 
424 VV. AA, 2005, p. 42. 

425 Mot (מּות) é a palavra hebraica para “morte”. É também, no entanto, o nome de uma deidade ou 

de um demônio cananeu específico, Mot é conhecido especialmente da literatura ugarítica. Na Bíblia 
Hebraica, a morte é muitas vezes personificada: Eu os remirei da mão do inferno, e os resgatarei da 

morte. “Onde estão, ó morte, (מּות) as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O 

arrependimento está escondido de meus olhos.” (Os 13, 14). Essas memórias mitológicas 

sobreviveram nos textos no Novo Testamento: “Onde está, ó morte, (θάνατος) o teu aguilhão? Onde 

está, ó inferno, a tua vitória?” (1 Co 15, 55) Na mitologia Ugarítica, Mot representa a esterilidade e a 
morte associada, pelo menos em parte, com o calor do verão e a seca. Este pode ser o significado 
específico de um dos seus títulos (KTV 1.6 v: 4) O tema é refletido na circunstância em que a Deusa 
do sol, Shapshu, queima mais intensamente por conta da ascendência de Mot (KTU 1.6 ii: 24). TOORN, 
1999, p. 599. 
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do Oriente Próximo426. Yam, o vasto mar aberto, amorfo sem limites nem forma, 

exercia medo sobre as civilizações da época. Semelhantemente, Mot personificava o 

deserto estéril, prestes a invadir as terras férteis, oferecendo perigo e escassez à vida 

humana. Obviamente que ao narrarem a triunfal vitória de Baal, Marduk e Yahweh, 

os escribas intencionavam dar proeminência a esses deuses. Comparando a 

iconografia com o texto que narra a epopeia de Baal, pode-se obter informações 

amplas a respeito da escritura e o seu papel político-religioso nos primórdios da 

civilização, sobretudo a sua influência ideológica sobre os primeiros escritos bíblicos.  

Observa-se que o texto bíblico encontra seus paralelos em vários mitos, entre 

os quais está o de Ennuma Elish, onde Marduk torna-se o Deus principal da Babilônia 

ao vencer o dragão marinho chamado Tiamat, assim como Baal vence Yam.  

É possível que essas características semelhantes entre Baal e Yahweh reflitam 

o imaginário israelita, associado à guerra santa e à promessa da conquista e 

possessão da terra de Canaã pelos guerreiros hebreus liderados por Yahweh. E, 

como as batalhas eram realizadas pelos homens, provavelmente as guerras se 

constituíram um dos fatores importantes que desencadeou o processo de dominação 

masculina nos âmbitos humano e divino. 

As iconografias427 que representam Baal o ilustram sempre armado e em 

posição de combate, geralmente com uma clava na mão direita e uma lança em forma 

de relâmpago na esquerda. Debaixo de seus pés parecem ser representações do mar 

e das montanhas. Entre a parte inferior do corpo e o dardo encontra-se uma figura 

consideravelmente menor, que quase certamente representa o rei de Ugarite428. 

                                                
426  ARMSTRONG, K. Jerusalém: uma cidade. Três religiões. São Paulo: Companhia das Letras, 

2000. p. 55.  
427 Figura 80 – (a) Estela medindo 1,42 m de altura; 50 cm de largura e 28 cm de profundidade; 

Proveniência: Ugarite (Ras Shamra, na Síria moderna) Data: décimo quinto-décimo terceiro século a.C. 
Encontrada no ano de em 1932. localiza-se atualmente no Louvre (sala B, piso térreo, Sully Wing, 
seção 4. Das descobertas impressionantes feitas por Claude F.A. Schaeffer, o arqueólogo francês que 
conduziu as primeiras e principais escavações em Ras Shamra, Síria, local da antiga Ugarite. Foi a 
descoberta de uma estela que integrava a grande coleção de itens ugaríticos encontrados em Ras 
Shamra. A estela estava num santuário a oeste de um dos dois grandes templos escavados na acrópole 
da cidade. Por causa da descoberta desta representação de Baal perto do templo, o templo foi 
identificado como um templo de Baal. Fonte: CLYDE E. et al. Lost Treasures of the 
Bible: Understanding the Bible through Archaeological Artifacts in World Museums. Grand 
Rapids, MI: Eerdmans, 2008. p. 82; (b)  Entre os achados principais em Ras Shamra incluem vários 
edifícios antigos (templos, palácios) fortaleza, e quartos residenciais, ruas. Outras estelas também 
foram achadas assim como uma grande coleção de documentos cuneiformes entre os quais está o 
famoso Cíclo de Baal. Fonte: YON, Marguerite. The City of Ugarit at Tell Ras Shamra. Winona Lake: 
Eisenbrauns, 2006. p. 124.  
428 SMITH, Mark S; WAYNE T. Pitard. The Ugaritic Baal Cycle. V. 2: Introduction with Text, 

Translation and Commentary of KTU/CAT 1.3–1.4. Leiden; Boston: E. J. Brill, 2009. p. 21. 
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A diferença notável no tamanho das figuras deve ser uma tentativa de encontrar 

o justo equilíbrio entre a glória do deus e a fraqueza relativa do rei, ao indicar que o 

rei tem uma relação clara e próxima ao Deus (Fig.80a).  

A estela quase certamente estava localizada originalmente no pátio do Templo 

de Baal e assim forneceu uma ilustração eloquente tanto para a elite como para o 

povo comum da versão do Ciclo Baal que Ilimalku inscreveu. Para Gunneveg429, o 

domínio, a derrota-vitória, vida, morte e ressurreição descritas na epopeia determinam 

a estrutura dessa religião. Senhorio é uma categoria político-estatal; vida e morte são 

categorias biológicas.  

 

 

Sanders430 afirma que a epopeia de Baal reflete uma velha teologia política na 

qual a vitória do deus da tempestade semítica sobre os seus inimigos cósmicos 

recapitula o poder do mundo deste rei para derrotar seus inimigos. Bandstra431 diz 

que as profecias de Isaías mencionam o Leviatã e o colocam como arqui-inimigo do 

povo de Israel, uma espécie de personificação do mal que o povo de Yahweh 

enfrentou.  

                                                
429 GUNNEWEG, 2005, p. 65. 
430 SANDERS, 2009, p. 53. 
431 BANDSTRA, Barry L. Reading the Old Testament: An Introduction to the Hebrew Bible. New 

York: Wadsworth Publishing Company, 1995. p. 444. 

Figura 80 – Estela de Baal e a placa cuneiforme contendo a narrativa do ciclo de Baal 
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Naquele dia o SENHOR 
castigará com a sua dura 
espada, grande e forte, o 
leviatã, serpente veloz, e 

o leviatã (וָיָתן  a ,(לִׁ

serpente tortuosa, e 
matará o dragão, que 
está no mar. (Is 27,1) 
 

 

 

 

 
 

Fizeste em pedaços as 
cabeças do leviatã 

וָיָתן)  e o deste por ,(לִׁ

mantimento aos 
habitantes do deserto. (Sl 
74,14) 

 

 Segundo Keel, a Fig. 81432 apresenta uma divindade travando sua batalha 

contra um monstro de sete cabeças. Na placa, o deus433 usa o seu bastão, com o qual 

atinge uma das cabeças do monstro.434 Na Fig. 82,435 três das sete cabeças do dragão 

já foram atingidas; o deus com a coroa de chifres acaba de colocar sua lança no 

quarto. As outras três ainda oferecem perigo. Um segundo deus, semelhante ao 

primeiro, ataca de trás. O Salmo 74, 13-14 exulta: “fizestes em pedaços as cabeças 

                                                
432 Figura 81 – Nesta pequena placa, retrata-se a disputa entre um deus e um monstro de sete cabeças. 

O deus Ninurta se ajoelha diante do monstro, que tem o corpo de um leão e sete cabeças de serpentes. 
De suas costas saem línguas de fogo. Coleção E. Borowski. Proveniência desconhecida. Fonte: 
HERSHEL, S. (ed.), Frank Moore Cross: Conversations with a Bible Scholar. Washington: Biblical 
Archaeology Society, 1994. p. 51; PRITCHARD, James. (ed.), Ancient Near East in Pictures Relating 
to the Old Testament. Princeton: Princeton University Press, 1954. p. 329. 
433 O deus Ningirsu ou Ninurta mata a serpente de sete cabeças musmahhu. BLACK, J.; GREEN, A. 

Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia. An Illustrated Dictionary. London: British 
Museum Press. 1992. p. 165. 
434 KEEL,1978, p. 52. 
435 Figura 82 – Um dragão de sete cabeças é atacado frontalmente por um deus, e por trás por outro 

deus. Três das cabeças estão vivas e lutando, enquanto quatro cabeças ficam mancas e derrotadas. 
Chamas são vistas decorrentes da parte de trás do dragão. O artefato é um cilindro de pedra cinza. 
Período Acadiano (cerca de 2360-2180 a.C.) encontra-se em Bagdá, Museu do Iraque. Fonte: 
KEEL,1978, p. 54; PRITCHARD, 1950, p. 332. 

Figura 81 – A luta entre o dragão de sete cabeças e o deus guerreiro 

Figura 82 – A luta entre o dragão de sete cabeças e o deus guerreiro 
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do leviatã”, que pode ser interpretado também como dragão. Essa vitória representa 

o domínio de Deus sobre o mar durante a criação e no cruzamento do Mar Vermelho, 

sendo então um componente importante da religião israelita. 

O resultado de se usar imagens que representavam as forças inimigas de Israel 

perdurou nas condenações apocalípticas do diabo e das forças políticas que 

perseguiam a igreja tempos mais tarde. “E viu-se outro sinal no céu; e eis que era um 

grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as suas 

cabeças sete diademas.[...]” (Ap 12,3).  

Cross ressalta semelhanças dessas narrativas com a história de Baal, cujos 

adoradores acreditavam ter derrotado Yam, o deus do mar, antes de marchar com 

seu povo para a montanha-santuário e construir o seu templo. Entretanto há, é claro, 

diferenças no poema bíblico. O Senhor não derrota o mar, mas cria uma tempestade 

para afogar os egípcios. Nesse caso, o mar não é o inimigo, mas seu instrumento 

para derrotar os verdadeiros inimigos que são o faraó e seus carros - adversários 

humanos e históricos. No entanto, por que a vitória central e definitiva de Yahweh 

deve ocorrer no mar? Certamente é porque o antigo padrão mítico sobrevive e exerce 

influência436. Em Isaías 51, 9-11, o velho mito ressurge, por assim dizer, na 

identificação da vitória de Yahweh. 

 

Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do SENHOR; desperta como 
nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou 
em pedaços a Raabe, o que feriu ao chacal? Não és tu aquele que secou o 
mar, as águas do grande abismo? O que fez o caminho no fundo do mar, 
para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do 
SENHOR, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre as suas 
cabeças; gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. (Is 51,9-
11) 

 

A relação bastante óbvia entre os tabletes e as classes real/sacerdotal indica 

que estes últimos representam público principal para o ciclo. Isso não significa que a 

versão real não era também facilmente conhecida entre as pessoas comuns de 

Ugarite. De fato, a importância de assegurar um senso geral do poder da deidade 

patronal e da centralidade do reinado e da sucessão apropriada ao trono para a 

comunidade divina e humana sugeriria que esta forma do mito era amplamente 

disseminada. O propósito da cópia de Ilimalku da história certamente não era colocá-

la em uma biblioteca onde apenas alguns pudessem lê-la. Uma característica 

                                                
436 CROSS apud HERSHEL, 1994, p. 51. 
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importante dos tabletes 1.3 e 1.4 mostra que a versão escrita pretendia ser um guia 

para uma apresentação oral e presumivelmente pública do poema. Seja qual for a 

forma como o ciclo foi utilizado, pode-se supor que ele funcionou para apoiar a cultura 

de elite como existia na cidade de Ugarite. 

O fato é que a religião israelita passou por várias fases de desenvolvimento437. 

Yahweh, o deus guerreiro, assimilou elementos característicos de El e posteriormente 

de Baal. Com o tempo, foi também adquirindo características femininas da Deusa-

Mãe cananeia, talvez Asherah. Provavelmente essa personalização o tornou mais 

acessível às necessidades do povo. “Por El teu pai, venha ele em tua ajuda, pelo  

Deus Poderoso, ele te abençoe! As bênçãos dos  céus, do alto, as bênçãos do abismo 

estendido debaixo da terra, as bênçãos das mamas e do seio” (Gn 49, 25 TEB). 

Grande parte da literatura bíblica principalmente a de Josué, Juízes, Samuel e 

Salmos apresentam claramente Yahweh como um deus guerreiro. A comparação dos 

textos com as fontes iconográficas da época contribui de alguma forma para a 

compreensão dessas metáforas. Tais imagens são importantes, pois possibilitam a 

ilustração do texto bíblico.   

 
Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia; 
carvões se acenderam dele. Abaixou os céus, e desceu, e a escuridão estava 
debaixo de seus pés. E montou num querubim, e voou; sim, voou sobre as 
asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto; o pavilhão que o cercava 
era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua 
presença as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o 
SENHOR trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz; e houve saraiva 
e brasas de fogo. Mandou as suas setas, e as espalhou; multiplicou raios, e 
os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram 
descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, SENHOR, ao 
sopro das tuas narinas. Enviou desde o alto, e me tomou; tirou-me das muitas 
águas. (Sl 18, 8-16) 

 

 

 

                                                
437 FINKELSTEIN, Israel.; MAZAR, Amihai. 2007, p.175.  
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Os deuses guerreiros438 do Antigo Oriente Próximo (Fig. 83) 439    

 

                                                
438 KLINGBEIL, 1999, p. 264. Nos seus estudos, Klingbeil utiliza critérios cronológicos e geográficos na 

comparação das iconografias e alguns salmos que cobrem um período de tempo cronológico que vai 
desde o início do período monárquico até o retorno dos exilados da Babilônia. Dentro desse período 
histórico observou-se e classificou-se as imagens de divindades que exibem atributos de guerreiro e 
as prováveis semelhanças com os textos bíblicos que descrevem Yahweh como um deus guerreiro. 
439 Figura 83 – (a) Mostra uma figura de bronze fundido possuindo 15.1 cm de altura, e mostra um deus 

macho andando com o pé esquerdo sobre um leão agachado. Sua mão direita está sobre a sua cabeça 
segurando um objeto na posição horizontal, embora somente o eixo do objeto tenha permanecido. A 
mão esquerda é estendida para a frente segurando uma lança na posição vertical. A cabeça da figura 
é realçada com um objeto semelhante a coroa branca de Alto Egito. A influência egípcia é discernível, 
e a investigação sobre as origens desse objeto iconográfico deve ser entendida a partir de uma 
perspectiva egípcia. A maneira de representação é típica para esta classe de figuras encontradas em 
todo o Levante durante a idade final do Bronze até a Idade do Ferro I. Assim, a peça foi datada do 
século XIV a.C, Com relação à identificação da figura, devido às influências indo-europeias, o deus 
guerreiro golpeado estava ligado ao deus da tempestade da Síria e Anatólia, As duas identificações 
possíveis principais seriam o deus do tempo Hadad-Ba'al ou Reshef. (b) O Deus guerreiro é 
representado por uma figura de bronze originária de Megiddo (Tell el-Mutesellim), foi encontrado no 
estrato VB que pode ser datado De 1050-1000 a.C. A datação e o fato de que o achado provém de um 
sítio palestino, realça a importância do objeto para o presente estudo. A figura masculina está de pé 
vestindo um kilt curto dobrado com faixas em todo o peito. E uma coroa cônica cabeça. Os traços do 
seu rosto são pronunciados. Sua mão direita é levantada acima de sua cabeça em uma posição de 
ataque. Na sua mão esquerda segura um pequeno escudo hitita virado para baixo. Especialmente o 
detalhe do escudo identifica a figura com Reshef. (c) Figura de um Deus guerreiro esculpida em 
calcário, encontra-se no Museu Metropolitano de Nova Iorque. Datada do período do Bronze tardio da 
XX- XXVI dinastia (1150-600 a. C.). Vestido com um kilt apresenta uma postura ameaçadora, o 
pequeno escudo à frente o identifica com o Deus Reshef. Assim, a representação do deus golpeando 
durante a Idade do Bronze Final e a Idade do Ferro I está associada a Baal-Seth e Reshef que são 
retratados com atributos quase idênticos exceto o escudo de Reshef que o retrata como um Deus 
protetor, especialmente no que diz respeito à doença e à saúde. (d) Figura masculina em posição de 
ataque feita de marfim encontrada em Samaria, datada do século VIII a.C., apresenta a coroa do alto 
e baixo Egito. Sua mão direita está levantada acima da cabeça segurando um bastão pronto para 
golpear, e com a mão esquerda está segurando a cabeça de um inimigo que está ajoelhado diante dele 
com as mãos erguidas. Embora a representação seja muito parecida com um Deus, a figura deve ser 
identificada com o rei denotando seu domínio sobre os inimigos, pois não existem atributos que o 
identifiquem claramente como uma divindade. Assim, a imagem é usada apenas para fins comparativos 
para se entender a semelhança de comportamento entre divindades e reis. (e) Figura talhada numa 
pedra calcária branca com um topo arredondado. O objeto é originário da cidade de Ras Shamra 
(Ugarite). Era uma estela oficial que funcionava no culto de Baal em Ugarite.  Foi encontrado por 
Schaeffer em 1932, e datada da Idade do Bronze Médio, variando de 1900-1750 a. C. 

Figura 83 – Iconografias de deuses guerreiros 
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Deuses guerreiros e da tempestade.440 

 

                                                
440 Figura 84 – (a) A Figura mostra uma variação síria do deus meteorológico, com o feixe de 

relâmpagos. Encontra-se em uma estela inscrita de Til Barsib (Tell 'Ahmar) e é feita a partir de basalto, 
um monumento de tamanho substancial. Embora sem um certo contexto arqueológico, a estela foi 
datada pelos seus escavadores originais aos séculos XII e XI a. C. A estela é de estilo neo-hitita. O 
monumento mostra um deus masculino usando uma saia curta ou kilt com um cinto largo ao qual uma 
espada curta com um punho arredondado é anexada. A parte superior do corpo está coberta com uma 
camisa de manga curta. Em sua cabeça aparece a coroa com o topo arredondado possuindo quatro 
chifres, dois para a frente e dois para a parte de trás. O deus é adornado com uma intrincada cabeleira 
trançada com uma barba longa e uma trança dupla em suas costas que atinge abaixo do seu ombro 
terminando em uma espiral enrolada para cima. Seu braço é levantado acima de sua cabeça em uma 
posição impressionante, brandindo uma arma que pode ser identificado com um machado com um 
punho curto. Em sua outra mão, o deus está segurando um feixe de relâmpagos curvo de três 
bifurcações que se assemelha à forma de um "W". A forma de três bifurcações do feixe é 
caracteristicamente hitita ou assírio, enquanto o tipo bifurcado é geralmente encontrado em contextos 
babilônicos. A identificação do deus com o feixe de raios torna obvio que se trata também de um Deus 
da tempestade e são confirmadas pelas inscrições anexadas à imagem do nome do deus Hitita da 
tempestade Tarhunzas. (b) A versão assíria do deus guerreiro em uma estela feita de basalto e mede 
1.35 cm de altura encontrada em Arslan-Tash. Foi encontrado no templo construído por Tiglate-Pileser 
III (744-727), que data com certa precisão para a segunda metade do século VIII A imagem mostra um 
deus em uma posição de ataque em cima de um touro. Um pé em seus chifres, enquanto o outro pé 
repousa sobre o animal. A postura do Deus e do touro-pedestal indica que estão em movimento. O 
deus veste um kilt curto. As bordas do vestido são estampadas e o roupão que está em torno da figura 
é longo e listrado fluindo do ombro para o pé da figura. Ele possui uma barba longa e cabelos presos. 
Sobre a cabeça está a coroa de chifres retangular alta, comum aos deuses neoassírios. Acima da coroa 
um disco com os raios descritos nele, indicando possivelmente o simbolismo astral. O deus guerreiro 
está armado com uma longa espada anexada ao seu cinto. Em ambas as mãos, ele está segurando 
um feixe de relâmpagos com três garfos semelhantes ao estilo neo-assírio. Perspectiva de que o deus 
pode ser identificado com o deus do tempo Adad, pois o relâmpago de três garfos na mão é uma 
característica desse deus. O gesto de levantar a mão direita sobre a cabeça com a intenção de golpear 
o inimigo o identifica entre os deuses guerreiros do antigo oriente. (c) Essa figura encontra-se no relevo 
K de Malatya, na Anatólia. Originou-se do "Portão dos Leões" e é do estilo Neo-Hittita, datando-o até o 
final do XI ou início do X Século a.C. À direita da imagem uma cena de um rei fazendo libação ao deus 
guerreiro que está a sua frente possuindo uma elevada coroa cônica é vestido com um kilt curto com a 
parte superior de manga curta, sua mão direita está estendida acima de sua cabeça segurando uma 
espada curva, na esquerda o feixe de raios. Atrás do deus, uma inscrição em hieróglifos hitita indica o 
nome do deus como Tarhunzas A cena é concluída pela representação do mesmo deus numa 
carruagem puxada por dois touros. 

Figura 84 – Iconografias de deuses guerreiros   
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Representações do deus Assur441 (Fig. 85d e 86a-b) são retratadas através de 

imagens feitas em pequena escala e associadas a carros de guerra. 

 

                                                
441 Figura 85 – (a) Escaravelho contendo a imagem de Baal-Seth, data de cerca de 1500-1300 a.C. Ele 

retrata Ba'al-Seth de uma maneira antropomórfica, além das asas características tinha sobre a cabeça 
a coroa branca com a figura de Seth anexado à frente. As duas divindades, Ba'al e Seth foram 
combinados durante a Idade do Bronze tardio; a figura apresenta o deus com a sua mão levantada 
acima da cabeça, ele segura uma longa lança e a empurra para baixo em uma serpente que ele está 
segurando com a outra mão. A cauda da serpente é curvada para cima atrás dele. Apresenta uma 
combinação de elementos egípcio-cananeu (b) A iconografia apresenta um deus com a lança lutando 
contra as forças do caos representadas pela cobra. É um grafite de Tell Lachish datado da idade do 
Bronze por volta de 1300 a.C. Foi encontrado nas paredes do templo egípcio-cananeu no tell. Nela 
aparece uma figura masculina, da qual apenas se retrata a parte superior do corpo. A divindade 
masculina está usando uma barba e uma coroa cônica. Na cena identifica-se Baal-Seth lutando contra 
a serpente. (c) É um baixo-relevo encontrado na estela de basalto de Rugm el-'Abd (Transjordânia) 
descoberto em 1851. A estela foi datada Entre os séculos IX e VIII a.C, uma vez que a saia e outros 
detalhes iconográficos encontram paralelos na arte fenícia dos séculos VIII a.C. Embora a imagem 
esteja incompleta nela se percebe um deus macho segurando uma lança de guerra. O estilo da estela 
revela influências egípcias A imagem foi interpretada e identificada como uma representação de 
Kemosh, o deus nacional moabita. A estela moabita está seguindo a tradição egípcia de Baal-set. (d) 
Representa um deus apontando o seu arco aos inimigos com um tipo de flecha usada na guerra divina. 
A ponta da flecha tem três bifurcações que se assemelham a um relâmpago. A descrição é encontrada 
em um relevo de Nimrod do Palácio Noroeste de Assurbanipal II (883-859 a.C), e mostra um deus alado 
com sua cauda larga emplumada, o peito nu e uma barba longa.  

Figura 85 – Iconografias  de  deuses  guerreiros   

Figura 86 – Estandarte assírio do deus guerreiro Assur 
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Estes objetos, além de decorar as paredes do palácio real, eram também 

utilizados para a veneração cultual e funcionavam como entidades protetoras; mas 

no campo de batalha eram parte do equipamento de guerra442, como o estandarte443 

do Deus da guerra encontrado em Corsabad, onde a divindade é retratada atirando 

uma flecha entre dois touros robustos (Fig. 86a). Outra figura do deus de guerra 

aparece em uma placa oval sustentada por um atirador, na parte inferior da figura que 

descreve a batalha de Kashiari no palácio em Ninru. A iconografia retrata o Deus 

sobre um touro, atirando setas em direção aos seus inimigos que são retratados 

mortos e decapitados (Fig. 86b). “O SENHOR é homem de guerra; o SENHOR é o 

seu nome. [...] A tua destra, ó SENHOR, se tem glorificado em poder, a tua destra, ó 

SENHOR, tem despedaçado o inimigo;”  (Ex 15, 3; 5) Muitos reis eram retratados 

golpeando seus inimigos. Inúmeras dessas figuras ainda estão preservadas até hoje. 

Segundo Keel, essas representações tinham função mágica444.  

 

                                                
442 ORNAN, 2005, p. 91. 
443 Figura 86 – Fonte: ORNAN, 2005, p. 258. 
444 KEEL, 1978, p. 294. 

Figura 87 – Semelhança icônica entre o deus guerreiro Baal e o rei guerreiro Narmer 
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A cena do golpe deve ser vista como uma imagem conceitual. "Levantar a clava" 

significa assumir o controle. “A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão 

direita alcançará aqueles que te odeiam”. (Sl 21, 8); pode dar a ideia também de 

punição: “Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo 

do que anda em suas culpas” (Sl 68, 21). Percebe-se pela iconografia comparada que, 

em alguns casos, a figura dos deuses era projetada para ser a imagem e semelhança 

dos homens, principalmente os reis445. 

Uma das estelas de Asaradon (680-669 a.C.)446 retrata dois inimigos presos por 

uma corda, provavelmente Abdimilkutti de Sidom (de pé) ou Ba'lu de Tiro e o Faraó 

Nubiano Usanahuru (ajoelhado) ou seu pai Tirhaka, mencionado em 2 Rs 19, 9; Is 37, 

9. O rei mantém em sua mão esquerda a clava; os inimigos cativos suplicam por suas 

vidas antes do golpe final. Obviamente a estela reconhece a vitória como obra dos 

deuses, diante dos quais Asaradon levanta o cálice.447 “Tomarei o cálice da salvação, 

e invocarei o nome do SENHOR.” (Sl 116, 13).   

 

                                                
445 Figura 87 - (a) Estela de Baal. Fonte 1: KELLE, 2007, p. 32; Fonte comparativa: < 

https://www.louvre.fr/en/mediaimages/stele-du-baal-au-foudre-0 > Acesso em: 17 jul. 2018. (b) Paleta 
de Narmer. Fonte: GROENEWEGER-FRANKFORT, 1951, p. 20.   
446 Figura 88 – Fonte: ORNAN, 2005, p. 264. 
447 Os emblemas dos deuses representados da esquerda para a direita: sete estrelas, Assur, a rainha 

do céu, Sin, Shemesh, uma deidade masculina não identificável, Hadad, estrela de Ishtar, Marduk, 
Nabu, Ea, Ninurta. A inscrição que passa em volta da imagem e continua no lado oposto, conclui com 
uma instrução para ungir a pedra memorial com óleo e louvar o deus Assur. KEEL, 1978, p. 302. 

Figura 88 – Asaradon dominando os seus inimigos com a ajuda dos deuses 

https://www.louvre.fr/en/mediaimages/stele-du-baal-au-foudre-0
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Em outro relevo assírio, Assurbanipal é retratado num banquete em seu palácio 

na companhia de sua rainha, após a derrota dos elamitas. O rei levanta o cálice diante 

da cabeça do seu inimigo Teumman448 “Preparas uma mesa perante mim na presença 

dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda” (Sl 

23,5).   

 

 

Vários textos bíblicos mostram o Deus de Israel retratado como um guerreiro 

implacável. Percebe-se nos textos da Canção do Mar (Ex 15, 3-21) e da Canção de 

Débora (Jz 5, 12-22) que as vitórias são inteiramente atribuídas a Yahweh. 

 

O SENHOR é homem de guerra; o SENHOR é o 
seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e 
o seu exército; e os seus escolhidos príncipes 
afogaram-se no Mar Vermelho. Os abismos os 
cobriram; desceram às profundezas como 
pedra. A tua destra, ó SENHOR, se tem 
glorificado em poder, a tua destra, ó SENHOR, 

E o SENHOR derrotou a Sísera, e a todos os 
seus carros, e a todo o seu exército ao fio da 
espada, diante de Baraque; e Sísera desceu 
do carro, e fugiu a pé. [...] Desperta, desperta, 
Débora, desperta, desperta, entoa um 
cântico; levanta-te, Baraque, e leva presos os 
teus cativos, tu, filho de Abinoão. Então fez 

                                                
448 Figura 89 – Fonte: WILHELM, 2012. p. 412. Painel que mostra Assurbanipal num banquete erguendo 

a taça diante da cabeça do líder inimigo pendurada numa das árvores do seu jardim particular. 
 
 

Figura 89 – O banquete de Assurbanipal  
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tem despedaçado o inimigo; E com a grandeza 
da tua excelência derrubaste aos que se 
levantaram contra ti; enviaste o teu furor, que os 
consumiu como o restolho. E com o sopro de 
tuas narinas amontoaram-se as águas, as 
correntes pararam como montão; os abismos 
coalharam-se no coração do mar. [...]  Sopraste 
com o teu vento, o mar os cobriu; afundaram-se 
como chumbo em veementes águas. O 
SENHOR, quem é como tu entre os deuses? 
Quem é como tu glorificado em santidade, 
admirável em louvores, realizando maravilhas? 
Estendeste a tua mão direita; a terra os tragou. 
[...] O SENHOR reinará eterna e perpetuamente; 
porque os cavalos de Faraó, com os seus carros 
e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o 
SENHOR fez tornar as águas do mar sobre eles; 
mas os filhos de Israel passaram em seco pelo 
meio do mar. Então Miriã, a profetiza, a irmã de 
Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as 
mulheres saíram atrás dela com tamboris e com 
danças. E Miriã lhes respondia: Cantai ao 
SENHOR, porque gloriosamente triunfou; e 
lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. (Ex 
15, 3-21). 

dominar sobre os nobres entre o povo, aos 
que restaram; fez-me o SENHOR dominar 
sobre os poderosos. De Efraim saiu a sua raiz 
contra Amaleque; e depois de ti vinha 
Benjamim dentre os teus povos; de Maquir 
desceram os legisladores, e de Zebulom os 
que levaram a cana do escriba. Também os 
principais de Issacar foram com Débora; e 
como Issacar, assim também Baraque, foi 
enviado a pé para o vale; nas divisões de 
Rúben foram grandes as resoluções do 
coração. Vieram reis, pelejaram; então 
pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, 
junto às águas de Megido; não tomaram 
despojo de prata. Desde os céus pelejaram; 
até as estrelas desde os lugares dos seus 
cursos pelejaram contra Sísera. O ribeiro de 
Quisom os arrastou, aquele antigo ribeiro, o 
ribeiro de Quisom. Pisaste, ó minha alma, à 
força. Então os cascos dos cavalos se 
despedaçaram; pelo galopar, o galopar dos 
seus valentes. (Jz 4,15; 5,12-22) 

 

 

 

Ao compararmos esses cânticos de vitória com o salmo 18 nota-se claramente 

essa diferença de enfoque, onde as ações de Yahweh são combinadas pela 

tecnologia do exército profissional. Essa mudança de ênfase sugere também uma 

mudança político-religiosa. Esse ajuste teológico pode ser observado claramente nos 

salmos reais e no oráculo de Natã (2 Sm. 7, 4-17). O destaque dado ao rei nesses 

salmos os aproxima em algum grau dos hinos de vitória de Tutmose III, Tukulti-Ninurta 

e Asaradon.  

 
Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus 
braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o 
escudo da tua salvação; a tua mão direita me susteve, e a tua 
mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo 
de mim, de maneira que os meus artelhos não vacilaram. 
Persegui os meus inimigos, e os alcancei; não voltei senão 
depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se 
puderam levantar; caíram debaixo dos meus pés. Pois me 
cingiste de força para a peleja; fizeste abater debaixo de mim 
aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o 
pescoço dos meus inimigos para que eu pudesse destruir os 
que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse; 
até ao SENHOR, mas ele não lhes respondeu. Então os 
esmiucei como o pó diante do vento; deitei-os fora como a lama 
das ruas. (Sl 18,34-42) 

 

 

 

Eu rasguei as línguas 
daqueles cujas bocas 
caluniosas tinha proferido 
blasfêmias contra meu deus 
Assur e tinha conspirado 
contra mim, seu príncipe 
temente a Deus; Eu os destruí 

(completamente).449 

                                                
449 PRITCHARD, 1969, p. 288. 
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Embora seja provável que o rei represente o povo, todavia, este não era um 

ponto de diferença entre Israel e outras culturas. O armamento do rei e a conquista 

do inimigo, conforme relatado no Salmo 18, 34-42, era um estilo familiar no Oriente 

Próximo. A passagem pode ser comparada ao armamento de Senaqueribe nos anais 

de sua oitava campanha450. A identificação dos reis humanos com as divindades na 

batalha representa um tema que atravessa uma boa quantidade de textos bíblicos 

que sobreviveram da monarquia. De acordo com 1 Samuel 25, 28, diz-se que o rei 

combate as guerras de Yahweh. 

 
Perdoa, pois, à tua serva esta transgressão, porque certamente fará o 
SENHOR casa firme a meu senhor, porque meu senhor guerreia as guerras 
do SENHOR, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias, (1 Sm 
25, 28) 

 

 

A política e a religião serviam como matriz básica para apoiar o deus guerreiro 

nacional. Os salmos reais apresentam esse apoio em um contraste entre dois 

conjuntos de poderes. De um lado estão Yahweh e seu "ungido", o rei da Judéia, que 

governam juntos de Jerusalém (Salmo 2), vista ideologicamente como o centro do 

mundo (Salmos 46, 48 e 87). Em contraste, todos os outros reis e suas nações, 

idealmente, devem se submeter à autoridade de Yahweh e seu regente humano na 

terra.  

 

Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis 
da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o SENHOR 
e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras, e sacudamos 
de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá; o Senhor zombará 
deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi 
o meu Rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto: o 
SENHOR me disse: Tu és meu Filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei 
os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os 
esmigalharás com uma vara de ferro; tu os despedaçarás como a um vaso 
de oleiro. (Sl 2,1-9) 

 

 

 

 

 

                                                
450 LIND, 1980, p.119. 
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2.2 A REALEZA DIVINA. 

 

Religião e política estavam intrinsecamente ligadas desde o início da 

humanidade, como afirmou uma vez um célebre antropólogo: "a realeza em toda a 

parte e em todo o tempo sempre foi, de certo modo, um ministério sagrado"451. O 

exemplo mais evidente disso foi a realeza divina ou monarquia sacra, adotada por 

todas as entidades políticas do Oriente Próximo. Nem sempre o rei era visto como um 

deus, porém exercia a função de sacerdote-rei, isto é, representante e mediador entre 

humanos e deuses. O rei, como autoridade político-religiosa, regia a cidade- Estado e 

comandava seu exército em uma batalha contra outras cidades-estados. Como líder 

religioso realizava diversas funções religiosas vitais, assessorado por um grupo de 

sacerdotes que operavam como secretários do sistema religioso da cidade- Estado. 

Segundo Schmidt452, o título "filho de Deus" no Antigo Oriente era atribuído em 

primeiro lugar ao rei. O faraó levava este título desde o Antigo Império. 

  

 

Eu, porém, ungi o meu Rei sobre o meu 
santo monte de Sião. Proclamarei o 
decreto: o SENHOR me disse: Tu és meu 
Filho, eu hoje te gerei. (Sl 2, 6-7) 

 

[...] sob a majestade do Rei do Alto e Baixo Egito: 
User-maat-Re; Filho de Re: Ramsés Meri-Amon 

[...]453 

Ó Asaradon, herdeiro legítimo, filho da deusa 

Ninlil! [...]454 

Eu sou Mesha, filho de Kemosh, rei de Moabe455 

 
Desde a 18ª dinastia é comum as representações de geração e nascimento do 

rei ilustradas em paredes de templos. (Der-el-Bahri, o templo mortuário da rainha 

Hatshepsut, ou em Luxor, Filae, Edfu). No Antigo Egito foi criado o mito onde o Deus 

supremo, na figura do faraó, coabita com a esposa do governante. Assim, cada 

soberano é considerado, biologicamente, filho de Deus e da rainha. Com isto a dupla 

natureza do rei — divina e humana — adquire sua expressão plástica: O Faraó tem 

parte em ambos os mundos.  

Na mitologia real tebana do Novo Império havia um ritual que fazia do rei o filho 

carnal de Amon. Nessa versão divina do mito, o recém-nascido seria o deus-menino 

                                                
451 CLINE.; GRAHAM, 2012, p. 34. 
452 SCHMIDT, Werner H. A fé do Antigo Testamento. São Leopoldo: Sinodal, 2005. p. 281.  
453 PRITCHARD, 1969, p. 199. 
454 PRITCHARD, 1969, p. 605. 
455 PRITCHARD, 1969, p. 320. 
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local, mas o deus procriador era sempre Amon. O objetivo era justificar através do 

mito a realeza terrestre, através de um esquema político-teológico que garantisse o 

menino divino como herdeiro e sucessor dinástico456. Na sucessão real do trono de 

Acaz, seu filho herdeiro Ezequias é designado como Deus forte. “Porque um menino 

nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se 

chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte (ור  Pai da ,(ֵאל ִגבֹּ

Eternidade, Príncipe da Paz.” (Is 9,6). Para Comblin, os títulos conferidos à criança 

régia, especificamente “Deus Forte” (Is 9,5), fazem parte da ideologia régia e sugerem 

que o menino é mais do que um ser humano comum, é um ser sobre-humano457. 

Alguns salmos indicam que o rei é aquele que manda a fertilidade “Ele [o rei] descerá 

como chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra” (Sl 72,6). 

Andrade diz que o Sl 110,1 “Salmo de Davi. Disse o SENHOR ao meu Senhor: 

Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus 

pés”, é uma declaração que legítima relação entre o rei e o Deus que o escolheu, já 

que estar à mão direita de alguém que tinha poder e autoridade conferia uma posição 

privilegiada (cf. 1 Rs 2,19; Sl 45,9). Estar sob a mão direita é tornar-se herdeiro (cf. 

Gn 48,17-18; Sl 80,15.18); dessa forma, a filiação divina do rei é usada para legitimar 

sua ascensão ao trono458. 

As iconografias459 abaixo mostram o rei Assurbanipal II sendo coroado pelos 

deuses Assur e Ishtar. Ao lado, Ramsés II é coroado por Hórus e Set no Templo de 

Abu Simbel. (Fig. 90b). 

                                                
456 TRAUNECKER,  1995, p. 76. 
457 COMBLIN, J. apud STUHLMUELLER, Carroll. Et al (Eds.). Comentário Bíblico: Profetas 
posteriores, escritos e livros Deuterocanônicos. Tradução: Bárbara Theoto Lambert. Vol. II. São 
Paulo: Loyola, 2008. p. 21. 
458 ANDRADE, Aíla Luzia Pinheiro de. À Maneira de Melquisedeque: o Messias segundo o 
Judaísmo e os desafios da Cristologia no contexto Neotestamentário e hoje. 2008. 239 f. Tese 
(Doutorado) - Curso de Teologia, Departamento de Teologia, Faje - Faculdade Jesuíta de Filosofia e 
Teologia, Belo Horizonte, 2008. Cap. 2. Disponível em: <http://www.faculdadejesuita.edu.br/ 
documentos/110712-841ll2B98xAcH.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
459 Figura 90 – (a) Assurbanipal II sendo coroado pelos deuses Assur e Ishtar. 2. Ramsés II sendo 
coroado por Hórus e Set no templo de Abu Simbel. Fonte: KARLSSON, Matias. Early Neo-Assyrian 
State Ideology: Relations of Power in the Inscriptions and Iconography of Ashurnasirpal II (883–
859) and Shalmaneser III (858–824). Uppsala: Uppsala University, 2013. p. 383; (b) Ramsés II sendo 
coroado por Hórus e Set. Templo de Abu Simbel. DANI, A. H et al. History of Humanity. Volume II. From 
the Third Millennium to the Seventh Century BC. Paris / London: UNESCO / Routledge, p. 1231. 
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A figura460 a seguir revela o Faraó sendo ungido, purificado pelos deuses. Toth 

e Hórus aspergem sobre ele Ankh  (vida) e uas  (poder); por isso ele recebe as 

duas coroas do alto e baixo Egito pelas mãos das deusas tutelares Uadjit e Nekhebet 

(com as respectivas coroas vermelhas e branca).  

 

 

A propaganda político-religiosa é clara: os deuses concedem diretamente ao 

Faraó poder para manter a unidade territorial do estado egípcio. O Salmo 21 faz 

referência a Yahweh coroando o seu rei. 

                                                
460 Figura 91 – Fonte: SALES,  2008, p. 149.  

Figura 90 – Reis mesopotâmicos e egípcios sendo coroados pelos deuses  

Figura 91 – O Faraó sendo ungido pelos deuses Toth e Hórus 
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«Salmo de Davi para o músico-mor» O rei se alegra em tua força, SENHOR; 
e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu 
coração, e não negaste as súplicas dos seus lábios. (Selá.) Pois vais ao seu 
encontro com as bênçãos de bondade; pões na sua cabeça uma coroa de 
ouro fino.  (Sl 21, 1-3) 

 

O Sl 2, 6-7 fala da consagração do rei e do "decreto'' de Yahweh.  “Eu, porém, 

ungi o meu Rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto: o SENHOR 

me disse: Tu és meu Filho, eu hoje te gerei.” Pode-se compará-lo com o "protocolo" 

dos textos egípcios de entronização. 

  

Para a rainha Hatshepsut: Tu és minha filha 
querida, eu sou teu pai amado. Estabeleço tua 
soberania sobre as duas regiões e te escrevo o 
protocolo. [...]  

 

Para Tutmose III: Eu sou teu pai, eu te gerei 
como deus, para sentares em meu trono como rei 

do alto e baixo Egito.461  

Tutmose III: "Ele colocou meu diadema (coroa) e 

estabeleceu meu protocolo"462 

Ele me chamará, dizendo: Tu és meu pai, 
meu Deus, e a rocha da minha salvação. 
Também o farei meu primogênito mais 
elevado do que os reis da terra. (Sl 89, 26-
27) 

 

Então Joiada fez sair o filho do rei, e lhe pós 
a coroa, e lhe deu o testemunho; e o fizeram 
rei, e o ungiram, e bateram as palmas, e 
disseram: Viva o rei! (2 Rs 11,12) 

 

O texto de Tutmose III faz paralelo com 2 Rs 11, 12. Esse protocolo confirmava 

a filiação divina do rei e legitimava a sua autoridade. Os privilégios divino-régios só 

eram concedidos depois da coroação. A sacralização do poder real lhe concedia 

muitas regalias, e as motivações eram invariavelmente político-religiosas463. Também 

nesse ponto, a corte judaica seguiu o uso egípcio; trata-se evidentemente do 

“protocolo real”464. Para Gallazzi, o Faraó, como o primogênito de Deus, era herdeiro 

de todas as propriedades e terras465. Todos os impérios que se seguiram praticaram 

a mesma ideologia e afirmaram a propriedade “divina” das terras. Com isso 

garantiram o controle econômico sobre o povo. Essa era a lógica da dominação: se 

as terras pertencem a Deus, logicamente pertencem ao seu “filho”, o rei, 

“representante” legal da divindade, a sua personificação e manifestação sagrada na 

                                                
461 ALONSO SCHÕKEL, Luis; CARNITI, Cecília. Salmos I (Salmos 1-72). Tradução, Introdução e 

Comentário. São Paulo: Paulus, 1996. p.142-43. 
462 VAUX, 2003, p.130-131. 
463 TRAUNECKER, 1995, p. 82. 
464 RAD, Gerard Von, Teologia do Antigo Testamento, 2. ed. São Paulo: Aste/Targumim, 2006. p. 54. 
465 GALLAZZI. Sandro. Ensaios sobre o pós-exílio v.1: os mecanismos de opressão. Macapá: 

Biblioteca de estudos bíblicos, 2003. p. 38. 
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terra. Israel se dispôs desse mecanismo de controle social e legitimou todo o tributo 

para o templo. 

Na Mesopotâmia, sobretudo da época antiga, o título "filho de Deus ou Deusa" 

atribuído ao rei, não é desconhecido. Os soberanos babilônicos chamam-se "filho de 

Marduk (Deus da cidade de Babilônia)", "filho de Sin (Deus da lua)" ou de forma 

semelhante. Também nesta região, o título pode ser ampliado na direção de urna 

concepção mais abrangente de filiação. Também na região da Síria, o predicado real 

"filho de Deus" é frequente. Nos mitos ugaríticos, o rei Keret chama-se "filho de El", e 

o filho do rei é amamentado pela deusa Asherah. De modo semelhante, ilustrações 

egípcias mostram como o rei senta no colo da deusa e como ela lhe oferece o peito. 

Assim se transfere ao rei futuro a força divina466.   

 
“O trono do rei é a expressão da ordem sagrada da sociedade. O rei é a 
encarnação deste Estado sagrado, é ápice de uma sociedade de classes, 
construída pelo poder e formada pela elite política dirigente. [...] É o rei que, a 
mandado da divindade, cuida do povo e cria uma ordem justa na terra pela mão 
dura de seu poder, pela imposição do tributo que os trabalhadores do campo 

devem pagar às classes dirigentes da cidade, da corte e do templo.”467 

 

Albertz468 afirma que no Antigo Oriente Próximo a monarquia tinha o status de 

“realeza sagrada” e isso trazia grandes implicações políticas, cúlticas e teológicas, 

pois o rei era considerado o representante de Deus na terra. O rei ungido era uma 

criatura especial de Deus, imagem de Deus. Em alguns lugares era considerado o 

próprio Deus. Tinha a função de impor autoridade divina no mundo e manter a ordem 

interna estabelecida pelo próprio Deus. O rei garantia o equilíbrio e subsistência do 

Estado. O rei, símbolo vivo da humanidade, tinha acesso ao mundo divino, mesmo 

sendo um rei humano. Era o encarregado de fazer Maat, filha de Ra, o soberano solar, 

reinar na terra. Maat representava a ordem e o equilíbrio necessário para que o 

mundo funcionasse em harmonia e, portanto, subsistisse ao caos. No aspecto 

humano, Maat era o princípio da coesão e solidariedade social do Estado faraônico. 

Quando se respeitava a coesão social permitia-se que a criação subsistisse. O rei, 

como administrador do país, era responsável pelo funcionamento do templo. Como 

representante do povo, só ele tinha acesso privilegiado aos deuses. O modelo 

mitológico da realeza era associado ao culto solar. No templo de Luxor, Amenófis se 

                                                
466 SCHMIDT, 2005, p. 282.  
467 GORGULHO, G. “Os Salmos do rei”. In: Estudos Bíblicos. Petrópolis: Vozes, 1989, n.23, p.11. 
468 ALBERTZ, 1994, p. 212.  
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apresentava como oficiante solar. O faraó funcionava como um ator litúrgico, 

desempenhando um papel divino ao atuar por intermédio do rito.469 Embora muitos 

estudiosos(as) insistam que Israel, em contraste com o Egito, não reconhecia a 

"realeza divina". Israel também se apropria dessa compreensão oriental do rei como 

filho de Deus, porém, somente depois de modificá-la470. Portanto, em Judá, o rei era 

considerado: 

 

Filho de Deus 
Eu, porém, ungi o meu Rei sobre o meu santo monte 
de Sião. Proclamarei o decreto: o SENHOR me disse: 
Tu és meu Filho, eu hoje te gerei. (Sl 2,6-7) 

 

Ungido pelo Deus dos ancestrais  

E estas são as últimas palavras de Davi: Diz Davi, filho 
de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, 
o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de 
Israel. (2 Sm 23,1) 

 

Mensageiro de Deus aos homens 

O Espírito do SENHOR falou por mim, e a sua palavra 
está na minha boca. (2 Sm 23,2) 

Nos lábios do rei se acha a sentença divina; a sua boca 
não transgride quando julga. (Pv 16,10) 

 

Obviamente esses atributos lhe concediam elevada posição entre os seres 

humanos e, por sua vez, não acentuavam diferenças tão significativas entre a realeza 

egípcia e israelita. Segundo a Bíblia, Deus faz um pacto com o rei, estabelecendo 

uma dinastia que edificará um templo e o representará com prerrogativas divinas. 

 
Quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais, então farei 
levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas 
entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, 

e confirmarei o trono do seu reino para sempre. 14 Eu lhe serei por pai, e ele 
me será por filho; e, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e 
com açoites de filhos de homens.(2 Sm 7, 12-14) 

 

No cenário internacional dos séculos IX e VIII a.C., Israel e Judá partilham muitos 

aspectos comuns da ideologia religiosa e política de todos os estados do Levante. Os 

princípios básicos da sua ideologia eram: Deus nacional, guerra santa, 

infidelidade/castigo. Todos eles podem ser datados do século IX a.C., baseado numa 

série de testemunhos epigráficos externos datados com certeza absoluta nesse 

período. Um dos mais importantes é a estela de Mesha (850 a.C). O documento revela 

                                                
469 TRAUNECKER,  1995, p. 120. 
470 SCHMIDT,  2005, p. 283.  
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o Deus nacional Kemosh desempenhando um papel análogo a Yahweh, o Deus 

israelita. É o Deus nacional que incita (evidentemente após as habituais consultas 

oraculares ou proféticas) o rei moabita a ir à guerra. A estela exibe nas linhas 16 e 17 

uma vitória numa campanha militar. Na linha 18 foram registrados os nomes de Israel, 

Kemosh e Yahweh. Isso deixa claro que essa campanha era contra Israel (comparar 

com 2 Reis 3,4-27), mas também significa uma batalha cósmica entre Kemosh e 

Yahweh. 

 

[...]trbgw.nrw.nrbg.npla.t[bv.   
Lkgraw[...]471 16 

[...]  htmrxh.vmk.rtv[l [...] 17 

[...]  larvy [...] vmk [...] hwhy [...] 18                       

           

 

sete mil guerreiros (israelitas) e mulheres 

executei  e os consagrei ao extermínio 

(mrx) para Ishtar (rtv[) e Kemosh 

(vmk). [...] Yahewh (hwhy), Kemosh, 

Israel (larvy)   

  

Nesta passagem, vemos o princípio típico da guerra santa, chamado herem 

(mrx), que implica a aniquilação total do inimigo, pois estes são devotados à 

destruição ritual. Os israelitas, assim como os outros povos do oriente, praticavam o 

herem, consagrando toda presa de guerra a Yahweh. É significativo o fato de que a 

derrota estrangeira é completamente atribuída à vontade do deus nacional, como 

punição por qualquer crime cometido pelo povo vencido. Na sua estela, Mesha 

também se designa como o "filho de Kemosh" 

bam.klm vmk nb vm [...] 01 

klm knaw.tf.nflf bam 
.l[.klm yba ynby [...] 02 

vmkl taz.tmbh v[aw 
.yba rxa [...] 03 

Mesha filho de Kemosh (vmk nb) 

rei de Moab [...] meu pai ibionita reinou 
trinta anos sobre Moab, e eu reinei 
após meu pai,  construí esta bamat 

(tmb) para Kemosh. 

 

O conceito de filiação divina do rei aparece na estela de Mesha: “Mesha filho de 

Kemosh” (vmk.nb.vm) e na Bíblia Hebraica “o SENHOR me disse: Tu és meu 

                                                
471 A leitura do texto moabita é da direita para a esquerda, como é característico das línguas semíticas 

e cananeias. 
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Filho”. Ao se designar como "filho de Kemosh" (vmk.nb),  o deus nacional de 

Moab, Mesha revela a sua filiação divina. A seguir mostra sua função na terra (rei de 

Moab bam.klm); seu governo é legitimado pela sucessão dinástica “Meu pai reinou 

sobre Moab trinta anos e eu reinei após meu pai” e, para homenagear seu Deus, ele 

ergue um altar para celebrar os seus grandes feitos “e construí esta bamat [tmb] 

para Kemosh”. Três itens estão associados nessa inscrição: 

 

 Filiação divina Filho de Kemosh (vmk.nb) 

Dinastia real Meu pai reinou (klm) sobre Moab trinta anos e 

eu reinei (klm) após meu pai 

Santuário local Construí esta bamat (tmb) para Kemosh 

 

Esses elementos combinados representam o projeto de poder político-religioso 

do rei Mesha. O texto dessa estela tem estreita relação com a dinastia davídico-

salomônica, eleita por Yahweh, e o santuário dedicado a ele. O redator e editor 

deuteronomista descreve o projeto político-religioso davídico-salomônico em 5 

passos: 

1. Conquistar militarmente uma cidade e constituí-la sua capital; 

2. Como rei-sacerdote, comprar uma propriedade para edificar o primeiro altar 

em Jerusalém, estabelecendo o local da construção do templo (1 Cr 22,1); 

3. Transferir a arca para Jerusalém, transformando a cidade no local central de 

culto a Yahweh, instalando o seu culto como culto oficial do Estado; 

4. Garantir a estabilidade do seu trono (2 Sm 7, 13), construindo um templo em 

Jerusalém como eterna morada de Deus na terra (1 Rs 8,13); 

5. Estabelecer uma dinastia com prerrogativas divinas e sacerdotais; (2 Sm 6,14-

18; 1 Rs 8,22; Pv 16,10). 

 

Ao acentuar a dependência da realeza judaica-israelita de modelos 

estrangeiros, não se deve, no entanto, desconsiderar suas características próprias. A 

cultura épica está bem ciente de que a realeza israelita, ao contrário da monarquia 

suméria-acadiana ou egípcia, não desceu do céu na remota antiguidade, mas surgiu 
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em circunstâncias históricas específicas, onde se registra que o rei foi escolhido pelo 

povo (1 Sm 11, 15; 2 Sm 2, 4a; 5, 3; 1 Rs 12: 1, 20). Outra característica peculiar da 

história dos reis é a abordagem crítica da monarquia, se não totalmente hostil a ela. 

As fraquezas e os fracassos dos reis são impiedosamente retratados de uma maneira 

bastante incomum do Antigo Oriente Próximo. Entretanto, o rei representa Yahweh, 

e a relação do povo com Yahweh é decidida em relação ao rei. "Servir a Yahweh" 

significa submeter-se ao rei; quem blasfemasse de Yahweh e do rei mereciam 

semelhante punição472 “Blasfemaste contra Deus e contra o rei; e trazei-o fora, e 

apedrejai-o para que morra” (1 Rs 21,10b). É verdade que o rei não é 

inequivocamente identificado com Deus na Bíblia Hebraica, nem se torna senhor 

sobre as forças da natureza nem objeto da veneração cultista. No entanto, como já 

foi abordado, ele possui uma série de características dos reis divinizados do Egito e 

da Mesopotâmia. Segundo Gunneveg, o rei de Israel, como representante de Deus, 

garantia a fertilidade da terra e dos animais, pois o Estado é uma instituição de 

salvação e o rei é a personificação do Estado473. Em uma outra representação, o 

Faraó Akenaton e sua família são tocados pelos raios emitidos por Aton, o deus solar 

(Fig 92b). Para Keel, o falcão representa Hórus concedendo a sua proteção ao rei 

egípcio Khefren, ao tocá-lo com suas asas  (Fig. 92a474).  

 

                                                
472 GUNNEWEG, 2005, p. 166. 
473 GUNNEWEG, 2005, p. 167. 
474 KEEL, 1997, p. 192. 

Figura 92 – Os reis do Egito recebendo contato e proteção especial dos deuses   
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As duas figuras475 acima foram calculadamente elaboradas para dar a ideia de 

que os Faraós eram especiais por serem íntimos dos deuses, gozando por isso da 

sua proteção, fertilidade e, sobretudo, estabilidade político-religiosa para o seu 

governo e garantia de continuidade dinástica. Os reis do oriente gozavam do privilégio 

de serem guiados e sustentados diretamente pelos deuses. 

Algumas figuras abaixo apresentam os deuses tomando-os pela mão e 

conduzindo-os em vários momentos da vida.  

As imagens invariavelmente são marcantes nos seus traços de natureza 

político-religiosa. Nota-se também os estreitos paralelos entre essas iconografias e 

os textos bíblicos. 

                                                
475 Figura 92 – (a) O deus Hórus toca com suas asas o Faraó Kefren. Estátua de diorito cinza escuro, 

altura 42 cm. Gizeh (4º  Dinastia, 2600 - 2480 a.C.); Cairo. Fonte: KEEL, 1997, p. 190; (b) O deus Aton 
toca no Faraó Akenaton e na família real. Relevo calcário, datado de 1355 a. C. Amarna. KEEL, 1997, 
p. 194. 
476 Figura 93 – Pintura do túmulo egípcio XII Dinastia, mostrando um filho do faraó Tutmose III sendo 

amamentado por uma Deusa árvore. Fonte: DEVER, Willian G. 2005, p. 228.  
477 Figura 94 – Hórus e Nefertari. Fonte: CALABRO, David.  "The divine handclasp in the Hebrew Bible 

and in Near Eastern Iconography.". In: HAMBLIN, William J.; SEELY, David Rolph. (Eds.).Temple 
Insights: Proceedings of the Interpreter Matthew B. Brown Memorial Conference 'The Temple on 

Mont Zion. Utah: Orem And Salt Lake City, 2014. p. 83-97.  

No nascimento e crescimento: 476 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

                       

Na adoração: 477 

 

 

 
 

  

 

 

 

Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-
Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos 
céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com 
bênçãos dos seios e da madre. (Gn 49, 25).                                              

Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua 
benignidade; e em teu temor me inclinarei para o teu 
santo templo. SENHOR, guia-me na tua justiça, por 
causa dos meus inimigos; endireita diante de mim o 
teu caminho. (Sl 5, 1-8). 

Figura 93 – Faraó sendo amamentado pela 
Deusa árvore 

Figura 94 – O deus Hórus conduzindo a rainha 
Nefertari para um santuário 
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Na guerra:478 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Na morte:479 

 

“Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que 
os meus braços quebraram um arco de cobre”. 
também me deste o escudo da tua salvação; a tua 
mão direita me susteve, e a tua mansidão me 
engrandeceu. (Sl 18,34-35).                                                

Todavia estou de contínuo contigo; tu me sustentaste 
pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu 
conselho, e depois me receberás na glória. (Sl 73, 23-
24). 

 

A Bíblia revela que as funções do rei não estavam apenas limitadas ao âmbito 

político-administrativo. Pelas suas prerrogativas político-religiosas, ele pode decretar 

que os necromantes e adivinhos fossem banidos do país (1 Sm 28,3)480. A sua função 

era assegurar que a comunicação divina não tivesse muitos canais. Segundo a Bíblia 

Hebraica, o rei também possuía prerrogativas sacerdotais. Davi usava indumentárias 

sacerdotais, oferecia holocaustos e abençoava o povo em nome de Yahweh. 

  
E Davi saltava com todas as suas forças diante do SENHOR; e estava Davi 
cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo o Israel a 
arca do SENHOR, com júbilo, e ao som das trombetas. [...] E introduzindo a 
arca do SENHOR, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara; e 
ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o SENHOR. E acabando 
Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em 
nome do SENHOR dos Exércitos. (2 Sm 6,14-18) 

 

E edificou ali Davi ao SENHOR um altar, e ofereceu holocaustos, e ofertas 
pacíficas. Assim o SENHOR se aplacou para com a terra e cessou aquele 
castigo de sobre Israel. (2 Sm 24,25) 

 

                                                
478 Figura 95 – Fonte: KEEL, 1978, p. 265.. 
479 Figura 96 – Fonte: CALABRO, 2014, p. 89. 
480 SICRE, 1995, p. 50. 

Figura 95 – Uma divindade apoia os braços do 
Faraó na batalha         

Figura 96 – Painel que retrata o deus Anúbis 
conduzindo o regente morto na sua jornada 
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Seu filho Salomão, em 1 Rs 8, por ocasião da inauguração do templo, apresenta 

uma postura litúrgica semelhante à de um sacerdote ministrando diante do altar. 

Como alguém investido com o "espírito de Deus", reivindicava para si a santidade, 

como os sacerdotes, e o direito à mediação entre Deus e os seres humanos. Com o 

advento da monarquia, Israel teria necessariamente que passar pela mediação do 

Filho de Deus-rei, para entrar em contato com Yahweh. 

  
E pôs-se Salomão diante do altar do SENHOR, na presença de toda a 
congregação de Israel; e estendeu as suas mãos para os céus, (1 Rs 8,22) 

 

E pôs-se em pé, e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, 
dizendo: Bendito seja o SENHOR, que deu repouso ao seu povo Israel, 
segundo tudo o que disse; nem uma só palavra caiu de todas as suas boas 
palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. (1 Rs 8,55-56) 

 

No Egito há inúmeras decorações em templos espalhados por toda extensão do 

país. Eles se constituem na fonte mais abundante para se entender as divindades 

egípcias. As inúmeras cenas de oferendas nos templos ilustram o rei, representante 

divino-humano da sociedade egípcia, oficiando diante dos deuses481. Era comum no 

Antigo Oriente Próximo a preocupação dos reis com a construção e reparo dos 

templos, já que o culto era um fator ideologicamente importante na manutenção do 

poder. A religião e os sacerdotes, aliados ao poder político, constituíam-se num 

elemento extremamente poderoso de dominação. As campanhas militares tinham por 

justificativas intenções piedosas, pois o rei assírio era um servo devoto aos deuses. 

E as inscrições não negam esse fato: “Fui ao Líbano (Lab-na-a-ni). Eu cortei lá 

madeira de cedros para o templo de Anu e Adad, os grandes deuses, meus senhores, 

e os levaram para Assur.”482 Salmanasar dedicou-se intensamente à construção em 

Assur; em particular foram realizadas reparações e melhorias em vários templos. 

Nesses santuários eram também depositados vários textos legais, entre os quais 

estão os tratados de vassalagem, que serão aprofundados mais à frente. “Eu 

(Shalmaneser) apliquei um revestimento à avenida processional do pátio de entrada 

do templo de Assur, [meu senhor]”483. 

 
Naquela época o templo dos deuses Anu (e) Adad, meus senhores, que 
anteriormente Tiglate-Pileser (I), filho de Mutakkil-Nusku, tinha construído, se 

                                                
481 TRAUNECKER, 1995,  p.14. 
482 PRITCHARD, 1969, p. 275. 
483 Inscrição cuneiforme de Salmanasar  III, A.0.102.53. Este texto foi escrito em dois fragmentos de 

tijolo, diz respeito ao pátio do templo de Assur. GRAYSON, 2002.p. 89. 
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tornaram dilapidados e eu o reconstruí totalmente. Eu trouxe feixes de cedro e 

os instalei sobre ele.484  

 

Construir um templo para o seu deus significava aproximá-lo. A maioria desses 

santuários eram edificados próximo ao palácio, possibilitando o frequente acesso do 

rei a esse recinto sagrado, sobretudo aos seus tesouros. O texto de 2 Cr 7, 11-18 

reflete as preocupações de um rei do oriente com as obras do templo, cuja finalidade 

era agradar à divindade, assegurar sua presença local, propiciando assim a fertilidade 

entre o povo e sobretudo a garantia da sucessão dinástica.   

 

Shalmaneser, escolhido do deus Enlil, 
vencedor de todos os inimigos, subjugador 
do insubmisso, rei forte, rei do universo, rei 
da Assíria, filho de Assurnasirpal (II), rei do 
universo, rei da Assíria, filho de Tukult- 
Ninurta (II), que também era rei do 
universo e rei da Assíria: Naquela época o 
templo do deus Adad, que [...], meu 
antepassado que me precedeu construiu 
anteriormente - este templo tinha se 
tornado dilapidado. [...] Eu completamente 
o reconstruí de cima para baixo, e o 
decorei mais esplendidamente do que 
antes. Pode um príncipe mais tarde 
restaurar suas partes enfraquecidas e 
devolver a minha inscrição ao seu lugar. 
Então o deus Adad escutará suas 
orações.485 

Assim Salomão acabou a casa do SENHOR, e a 
casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer 
na casa do SENHOR e na sua casa prosperamente 
o efetuou. E o SENHOR apareceu de noite 
a Salomão, e disse-lhe: Ouvi a tua oração, e escolhi 
para mim este lugar para casa de sacrifício..[...] 
Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os 
meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora 
escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome 
esteja nela perpetuamente; e nela estarão fixos os 
meus olhos e o meu coração todos os dias. E, 
quanto a ti, se andares diante de mim, como 
andou Davi teu pai, e fizeres conforme a tudo o que 
te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus 
juízos, também confirmarei o trono do teu reino, 
conforme a aliança que fiz com Davi, teu pai, 
dizendo: Não te faltará sucessor que domine 
em Israel. (2 Cr 7, 11-18) 

 

Segundo a narrativa bíblica, Salomão construiu o templo de Jerusalém. Seus 

sucessores seriam os responsáveis por mantê-lo ativo e em boas condições de uso 

(1 Rs 9, 25). Tal atitude é imitada por Joás (2 Reis 12) e seguida por Josias (2 Reis 

22, 4-7). No período pós-exílico Zorobabel assume a responsabilidade de reconstruir 

o templo. Séculos depois, Herodes o amplia dando-lhe um alto grau de esplendor.486  

 

O templo  egípcio  era  uma  obra  longa. Eram  iniciados  os  seus  trabalhos  
sob  uma  dinastia de  faraós  para  serem  terminados  em  outra  que  quase 

                                                
484 Inscrição cuneiforme de Salmanesar  III, A.0.102.39. Este texto está em cones de argila e fragmentos 

de cones de argila do santuário dedicado aos deuses Anu-Adad e diz respeito à reconstrução desse 
Templo em 839 BC. GRAYSON, 2002, p. 116. 
485 Inscrição cuneiforme de Salmanasar  III, A.0.102.41. Este texto está inscrito em vários fragmentos 

de cone de argila descobertos em Tell Al-Hawa (nome antigo desconhecido), um grande montículo a 
noroeste de Nínive e não muito longe da fronteira Iraque-Síria. Comemora o trabalho nesta cidade no 
templo de Adad, uma estrutura que tinha sido construída por um antecessor de Salmanasar III. 
GRAYSON, 2002, p. 120. 
486 SICRE, 1995, p. 47. 
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nunca era a  seguinte. Um  faraó  começava  a  construir  um  templo,  e  se  
não podia terminar, outro continuava e um terceiro o acabava. [...] um  templo  
naquela  época  levava de  oitocentos  a  novecentos  anos  para  ser  concluído,  
o que  dava  às  vezes  à  sua  planta  o  aspecto  de  um  intrincado  labirinto. 
O  templo  de Amom em  Karnac,  foi  o  maior  do  Egito e  a  sua  construção  

deve  ter  durado  cerca  de  mil  e  duzentos  anos.487 

 

Acaz fez alterações significativas no templo de Yahweh, ora ampliando-o, como 

foi no caso da instalação de um segundo altar, ora subtraindo e adaptando a 

arquitetura do templo para agradar o rei da Assíria. Percebe-se então que os reis 

possuíam poderes que iam para além dos limites do seu cargo político, atuavam como 

sacerdotes e eram grandes construtores. A seguir, será aprofundado o estudo de um 

elemento político-religioso fundamental relacionado ao Deus guerreiro e seu filho rei: 

o templo como morada (casa) de Deus na terra, uma obra arquitetônico-sagrada 

anexa ao palácio real a serviço dos interesses político-religiosos do Estado.   

 

2.3 O TEMPLO-PALÁCIO COMO MORADA DE DEUS NA TERRA  

 

Os templos eram as mais impressionantes manifestações físicas da crença 

religiosa. Um de seus propósitos era operar em um nível simbólico488, para designar 

um lugar especial reservado para algum tipo de reverência, mais frequentemente 

vinculado ao ritual prescrito. Na Idade do Bronze Tardio, eles eram claramente 

entendidos como a casa do deus ao qual foram dedicados. Em Ugarite o 

estabelecimento do templo de Baal como a sua residência era uma característica 

bem-estabelecida no Antigo Oriente Próximo. Há pouca razão para não supor que 

essa crença continuou na Idade do Ferro I e II. Os templos hititas, como seus 

homólogos egípcio e mesopotâmico, eram os espaços socialmente construídos e 

controlados, usados para estabelecer uma ponte entre as esferas mundanas e 

divinas, trazendo presença e bênção divinas e dando à humanidade um papel maior 

nos eventos cósmicos489. A estrutura do templo comunicou a ideologia de seus 

arquitetos. O templo foi criado para ser funcional e, portanto, não muito diferente da 

mais opulenta estrutura conhecida, a residência real. Como indicado por sua 

                                                
487 CARVALHO, Benjamim de A. História da Arquitetura. Rio de Janeiro: Edições Ouro, 1964. p. 65. 
488 MIERSE, William E. Temples and Sanctuaries from the Early Iron Age Levant: Recovery After 

Collapse. Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 2012. p. 7. 
489 HUNDLEY, M. B. Gods in. Dwellings: Temples and Divine Presence in the Ancient Near East. 

Atlanta: Society of Biblical Literature, 2013.p.99. 
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proximidade, o palácio e o templo eram frequentemente esferas interconectadas. Com 

base no tamanho, o palácio geralmente parece ter tido mais poder. No entanto, os 

textos de Ugarite e Emar apresentam uma imagem ambivalente do papel do rei no 

culto divino. Em Ugarite, o rei apareceu de forma proeminente nos rituais e no culto 

em geral. Em Emar, no entanto, o rei desempenhou um papel mais restrito; ele estava, 

de fato, ausente dos rituais do festival central, embora fornecesse boa parte das 

matérias-primas para o festival.  

Os templos estavam claramente associados à prerrogativa real. Como tal, a sua 

construção, manutenção e acesso estavam ligados ao governante e ao Estado. O 

templo era uma manifestação simbólica e física da hegemonia do Governante490. Os 

templos eram também o reduto dos intelectuais, nos estados emergentes do Levante 

na Idade do Ferro. Era uma elite separada de sociedade que pode ser isolada como 

um grupo intelectual, cujo papel era servir ao Estado educando a população em geral 

e articulando a estrutura hegemônica. Seu trabalho era manipular a sociedade através 

de meios consensuais ou coercitivos para cumprir os desejos do governante. Os 

sacerdotes e os funcionários que serviram o templo foram os representantes óbvios e 

facilmente reconhecíveis deste grupo intelectual. Os templos eram um foco para as 

ações deste grupo, assim como poderiam ser uma representação da ordem política. 

Uma vez que grande parte da atividade cultista estava escondida da vista e era 

considerada um aspecto dos mistérios do deus, o exterior do templo e o espaço 

circundante devem ter sido o local para apresentar os papéis do templo à população 

em geral. O espaço circundante funcionou como uma espécie de "cenário" para o 

público. O interior, por outro lado, era visível apenas para poucos, mas era importante 

como o espaço para a epifania do deus. Os rituais exteriores podiam ser grandiosos 

na sua concepção, mas os rituais interiores necessários para responder dentro dos 

limites de um espaço fechado e, portanto, eram íntimos por natureza. Talvez esta 

ambivalência se refletisse nas complicações da formação religiosa. Os ritos em 

Ugarite podem ter sido derivados de um ambiente urbano, onde o rei era o poder 

proeminente. Onde quer que esteja a verdade, essa discrepância ilustra a 

complexidade religiosa da região e a dificuldade inerente à análise de sua arquitetura. 

Assim, embora as duas esferas fossem interconectadas e o palácio parece ter sido 

                                                
490 MIERSE, 2012, p. 8. 
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mais poderoso, não se deve simplesmente ver os principais templos como apêndices 

de Estado.  

Segundo Hundley a monarquia era mais "poderosa" apenas dentro de uma 

esfera limitada, ou seja, a instituição da monarquia tinha mais riqueza e talvez mais 

poder prático para influenciar as pessoas e eventos da cidade. No entanto, como em 

outras partes do Antigo Oriente Próximo, a pessoa do rei possuía uma “dívida” com 

os deuses e o principal ponto de contato com eles estava no templo. Assim, embora 

o culto provavelmente dependesse do rei, o rei também dependia do culto491. 

Especialmente com o tumulto contínuo na região síria-palestina, a manutenção do 

templo foi considerada essencial para o bom relacionamento com a divindade patronal 

e, portanto, fundamental para o bem-estar de seu povo. Em contrapartida, os egípcios 

criaram seus templos para atender às necessidades e apetites humanos das 

divindades. No templo, os deuses serviram como "senhores de cidades e proprietários 

de imensas porções de terras", governados por vários servos que lhes traziam o 

sustento. O templo se assemelhava a uma casa contemporânea em termos da 

estrutura e as necessidades básicas de seu habitante. Semelhante ao gosto dos 

humanos, a deidade exigia e recebia mais do que palavras de adoração492. 

Segundo Mierse, foi com o advento da Idade do Ferro IIA que a instituição 

política da realeza mais uma vez emergiu como uma força em toda a região do Antigo 

Oriente Próximo.493 Mas houve uma mudança. Na Idade do Bronze, os reis tinham seu 

poder confinado a uma cidade e seu interior, muitos dos reis da Idade do Ferro II A e 

B eram agora governantes de estados vizinhos.  

Com a ampliação do poder real, elaboraram-se também os projetos destinados 

à construção de templos locais e nas províncias. Esses templos tinham a função de 

estabelecer programas político-religiosos de expansão territorial e eram itens de uma 

maior reestruturação religiosa no Antigo Oriente Próximo494 Até agora, o mais 

duradouro dos novos cultos foi o de Yahweh, que tomou forma na região da Palestina 

durante a Idade do Ferro I e possivelmente mais cedo na Era Final do Bronze. Tornou-

se intimamente alinhado com a monarquia do Estado emergente de Israel, sob seus 

primeiros reis Saul e David. De modo semelhante, os cultos de Milkom entre os 

                                                
491 HUNDLEY, 2013, p. 129. 
492 HUNDLEY, 2013, p.44. 
493 MIERSE, 2012, p. 242. 
494 MIERSE, 2012,p.243. 
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amonitas, Kemosh entre os moabitas e Qaus entre os edomitas eram todos 

desenvolvimentos do início da Idade do Ferro, que apareceram pela primeira vez no 

registro epigráfico na Idade do Ferro II.  

Os primeiros reis que surgiram no início da Idade do Ferro foram aqueles que 

inauguraram os novos reinos. São eles: Saul, Davi e Salomão em Israel, e Abi-Ba'al 

e Hiram I em Tiro. As fontes bíblicas e Josefo registram seus nomes. Mesha, de 

Moabe, e Sanib e seu neto, Yerahazar, de Amom, escreveram inscrições. Kapara de 

Guzana foi associado especificamente com um edifício. Suas inscrições vieram do 

complexo templo-palácio que ele reconstruiu. Estes eram os reis sob cuja regra novas 

forças religiosas foram postas em movimento pela criação de novos deuses. Eles 

também foram os construtores dos principais templos do início da Idade do Ferro. Os 

templos estavam de alguma forma associados com palácios. Isso era ainda mais 

verdadeiro com os templos em Tell Ta'yinat. O palácio era anterior ao templo (Edifício 

II) e provavelmente ao templo recentemente escavado, mas os templos foram 

anexados ao palácio maior. Eles não eram claramente os edifícios mais importantes, 

já que não podiam ser acessados diretamente do palácio. Na verdade, ficavam atrás 

do tribunal do palácio e do segundo agrupamento de estruturas. No entanto, as 

técnicas de construção compartilhadas e a proximidade física tornou óbvio que este 

era um complexo templo-palácio. Um arranjo semelhante pode ter existido na acrópole 

em Hamath, onde o recinto real para um rei Hittita foi escavado no nível E. O mesmo 

ficou bem claro no texto que se refere à construção do templo de Salomão. A narrativa 

do templo foi suspensa pela descrição do complexo do palácio e, sobretudo que o 

templo era um elemento anexo a ele. Havia precedentes da Idade de Bronze para 

esta associação física entre o templo e o palácio. Esta não foi, contudo, a norma da 

Idade do Bronze Tardio. Os templos na maioria dos locais da Idade do Bronze Tardio 

em todo o Antigo Oriente Próximo eram entidades independentes. Os reis podiam 

muito bem ser esperados para desempenhar papéis dentro da vida ritual dos 

templos495. 

Estruturas não eram características em compostos de palácio. Muitos dos 

grandes templos da Idade do Bronze Tardio - aqueles na capital hitita de Hattuša, em 

Emar, Ugarite, Megido, Hazor e Laquis - eram todos elementos arquitetônicos 

autônomos na paisagem urbana. Os enormes templos reais da Idade do Ferro II foram 

                                                
495 MIERSE, 2012, p 363. 
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muitas vezes integrados em conjuntos maiores. A descrição literária de Jerusalém 

durante os reinados de Davi e Salomão fornece algumas das informações mais 

completas sobre o desenvolvimento urbano da Idade do Ferro II, mas a descrição não 

pode ser sustentada pelas evidências arqueológicas em Jerusalém propriamente dita. 

A construção de templos com ligações reais tomou uma forma completamente 

diferente do que pode ser visto na Idade do Bronze Final.  

Mierse diz que em contextos egípcios e hititas, os principais templos operavam 

fisicamente independentes do palácio. O mesmo era verdade para os dois templos 

principais em Ugarite e os templos em Emar. Este padrão comum da Idade do Bronze 

Tardio pode ser visto mais cedo nos ambientes da Idade do Bronze Médio em Ebla, 

Siquém e Megido. A tradição foi quebrada na Idade do Ferro II com o surgimento do 

palácio-templo, composto como um recurso urbano comum496. 

Dever afirma que, de longe, a ação mais significativa e mais controversa que 

acompanhou a ascensão de um culto "oficial" patrocinado pelo Estado foi a construção 

de um santuário nacional, o templo salomônico em Jerusalém497. Para Albertz o 

santuário em Jerusalém foi uma obra idealizada pela monarquia para estabelecer uma 

estreita relação entre o altar e o trono, consolidando assim a política do reino. A Bíblia 

Hebraica afirma que tal ideia brilhante veio de Davi, ao transferir a arca da Aliança 

(trono de Deus na terra) de Silo para Jerusalém, cidade que ele mesmo conquistou, 

tornando-a capital do seu reino. Agora o culto tribal fora convertido em culto do reino 

davídico-salomônico498. Segundo Becking, concomitantemente à centralização do 

templo, Yahweh teria adaptado o trono, o santuário, os atributos e as qualidades do 

deus patriarcal El Elyon, o criador do céu e da terra (Gn 14,14), adorado por 

Melquisedeque, o rei cananeu de Salém. Por essa razão, Davi e Salomão caem nas 

graças dos sacerdotes que fizeram a edição final da Bíblia Hebraica499. Eles tomaram 

a iniciativa de construir um suntuoso santuário, que ficou conhecido como Templo de 

Salomão500 (1 Rs 6s). Essas instalações eram propriedade do rei, incluindo o palácio 

real, um complexo arquitetônico impressionante (1 Rs 6 e 7). Agora os sacerdotes, 

                                                
496 MIERSE, 2012, p. 364. 
497 DEVER, 2005, p. 227. 
498 ALBERTZ, 1999, p. 233. 
499 BECKING, 2001, p.103. 
500 O famoso Templo de Salomão inspira líderes religiosos em todo o mundo a construírem mega 

templos, pois eles captaram com facilidade a brilhante ideia de Salomão e dos reis do Oriente de 
combinar o poder político com o religioso. 
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como funcionários do rei, estavam subordinados ao poder como oficiais incluídos no 

aparato estatal. O templo era um santuário estatal e o rei financiava as despesas do 

culto público501.  

 

Reinou, pois, Davi sobre todo o Israel; e Davi fazia direito e justiça a todo o 
seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército; e Jeosafá, filho de 
Ailude, era cronista. E Zadoque, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, 
eram sacerdotes, e Seraías escrivão. (2 Sm 8, 15-17). 

 

De acordo com os escritores da Bíblia Hebraica, Davi tinha esperado construir 

um santuário assim cedo, mas somente Salomão, com sua riqueza sem precedentes 

e um reino estável em paz, poderia realizar uma tarefa tão monumental. Só 

recentemente a descrição detalhada do templo e seus elaborados móveis em 1 Rs 5-

8 foram adequadamente compreendidos. A evidência arqueológica removeu toda a 

dúvida de que tal edifício uma vez existiu. Talvez não fosse tão grandioso quanto os 

escribas o fazem parecer, mas era, no entanto, um santuário real como outros templos 

fenícios e arameus da época.  

Gwendolyn Leick afirma que a manutenção e conservação dos templos pelos 

reis era para legitimar a sua execução do poder502. O templo não era uma peça de 

arquitetura vernácula, erguida por uma associação voluntária de aldeões. Foi o 

resultado de um monumental projeto de construção real, financiado por enormes 

impostos, uma vez que os israelitas trabalhavam agora para o rei, em seus projetos, 

para seu benefício. Somente a monarquia poderia ter encontrado os homens e 

materiais necessários para completar um projeto tão grande.  

Os escribas não negam que o templo tripartido "israelita" era realmente de 

design fenício, projetado por arquitetos fenícios e construído por artesãos fenícios (1 

Rs 5, 1-12; 7, 13,14); os dados arqueológicos confirmam isso. Os fenícios eram os 

descendentes dos cananeus, contemporâneos da Idade do Ferro e herdeiros de uma 

longa civilização. A Bíblia Hebraica os descreve como estrangeiros, que adoravam 

Baal e não o israelita Yahweh. Assim, a construção do templo deve ter sido um insulto 

para muitos tradicionalistas, apesar da adulação dos Deuteronomistas com relação 

ao rei Salomão "em toda a sua glória"503. O templo era, e devia ser, um símbolo 

                                                
501 VAUX, 2003, p. 414. 
502 LEICK, Gwendolyn. Historical Dictionaries of Ancient Civilizations and Historical Eras. Lanham: 

Scarecrow Press, 2010. p. 86. 
503 DEVER, 2005, p. 227. 
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conspícuo que projetou a prosperidade, o poder e o prestígio do novo reino entre as 

nações. Tal unidade centralizou-se no deus nacional de Israel, Yahweh, eclipsando 

todas as outras instituições religiosas. Nele tentou-se transferir o lugar da tradicional 

vida religiosa da família e do clã para o culto real em Jerusalém, sob supervisão 

sacerdotal. O Templo serviu para legitimar a autoridade do rei como representante 

designado de Yahweh, pois era o seu santuário particular, uma "capela real", onde o 

rei e seu sumo sacerdote oficiaram. A maioria das pessoas que pagaram por ele nunca 

viu o interior do edifício, muito menos cultuou lá. 

A Bíblia Hebraica começou a ser escrita no VIII século a.C. Esse é o Sitz im 

Leben para compreendermos o que está por trás das reformas de Ezequias e Josias. 

A arquitetura do Oriente Próximo era monumental, pois sua função era mostrar como 

o rei era poderoso e que tais construções só foram possíveis por que os deuses lhe 

deram sabedoria.  

 

 

 

No Museu Britânico, encontra-se o maior acervo do Oriente Próximo. Em um 

relevo encontrado na cidade de Nínive, percebe-se nele um jardim arborizado e 

cortado por inúmeros canais de irrigação, na parte superior se percebe o rei solitário 

Figura 97 – Assurbanipal II em seu templo-palácio no interior do jardim real 
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no seu palácio, ao lado do Templo repleto de colunas decoradas, na frente há um 

grande altar para oferendas (Fig. 97504). 

Essa imagem estabelece uma impressionante conexão entre o Templo de 

Jerusalém e os templos da Assíria, Babilônia, Egito, Ugarite, Mary e outros que 

funcionavam também como uma capela real, por serem construídos próximos ao 

palácio real.  

É obvio o interesse e necessidade das autoridades de Judá e de todo povo por 

fertilidade, saúde e prosperidade, pois essas são necessidades básicas de todos os 

seres humanos de ontem e de hoje. Por isso os Israelitas, mesopotâmicos, egípcios 

e cananeus buscavam essas coisas através dos ritos realizados nas casas e 

principalmente nos seus templos centrais como, no caso de Jerusalém. 

 

Como são desejáveis as tuas moradas, Javé dos Exércitos! Minha alma 
suspira e desfalece pelos átrios de Javé. Meu coração e minha carne exultam 
pelo Deus vivo. Até o pássaro encontrou uma casa, e a andorinha, um ninho, 
onde põe seus filhotes: os teus altares, Javé dos Exércitos, meu rei e meu 
Deus! Felizes os que habitam em tua casa: eles te louvam sem cessar. Felizes 
os que encontram em ti a sua força ao preparar sua peregrinação: quando 
atravessam vales áridos, eles os transformam em oásis, como se a primeira 
chuva os cobrisse de bênção. (Sl 84,1-6) 

 
Observou-se que, no mundo antigo, jardins representavam a ordem controlada, 

eram declarações de poder, status e, sobretudo, impunham a fertilidade na terra 

deserta e hostil. A ordem significava o domínio da vida sobre a morte. Cardoso505 diz 

que os egípcios entendiam a criação como uma “ilha de ordem” cercada 

constantemente por forças caóticas aniquiladoras. Assim o Delta do Nilo e seus leitos 

férteis estavam cercados pelos desertos hostis. Por isso os templos eram decorados 

com inúmeras figuras retiradas da fauna e da flora, que eram representações 

simbólicas do universo criado. Para  Hundley, a ideia da criação foi refletida na 

construção do templo. Por exemplo, as colunas do salão hipóstilo representavam as 

plantas aquáticas de pântano que surgiam em torno do montículo primitivo da criação. 

O grande número e variedade de tipos de colunas refletiu a diversidade da vegetação 

no pântano primordial na criação. Nos espaços sagrados dos templos egípcios, 

especificamente no santuário interno, representava-se o início do mundo criado. 

Todos esses elementos combinados tinham função apotropaica; o templo era um local 

                                                
504 Figura 97 – Fonte: ZEVIT,  Ziony. What really happened in the Garden of Eden? New Haven and 

London: Yale Universidade Press, 2013. p. 115 
505 CARDOSO, 1982, p. 33. 
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onde operavam-se mágicas destinadas a evitar a destruição cósmica506. Segundo 

Abadie, o rei e o templo faziam essa ligação entre o microcosmo e o macrocosmo507. 

O templo foi considerado um microcosmo, um nexo entre o humano e o divino. O 

templo em Jerusalém era como uma cópia terrena, um protótipo celeste posto na 

montanha mais alta existente. 

 

Grande é o SENHOR e mui digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu 
monte santo. Formoso de sítio, e alegria de toda a terra é o monte Sião sobre 
os lados do norte, a cidade do grande Rei. Deus é conhecido nos seus palácios 
por um alto refúgio. (Sl 48, 1-3 ). 

 

Embora os templos fossem locais de culto, tais construções também tinham a 

função de celebrar a glória e o poder dos homens que neles registravam suas 

propagandas político-militares. Tanto os reis mesopotâmicos como os faraós 

celebravam suas conquistas em relevos e pinturas feitas nesses templos. Ao longo 

do templo, o Faraó apareceu de forma proeminente. No entanto, à medida que se 

movia para fora do centro, as representações do rei tornavam-se cada vez maiores e 

mais militaristas. Também seu estatuário tornou-se mais pronunciado, colossal e 

gigantesco. Hundley diz que as cenas apresentavam o rei golpeando seus inimigos. 

Tais imagens triunfais e imponentes proclamavam o poder, proteção e a proeminência 

de um faraó guerreiro, sobretudo que assegura a todos os observadores a 

preservação da ordem divina contra as forças do caos, que eram antitéticas para a 

manutenção de Maat.508  Concomitantemente o rei é mostrado para os forasteiros na 

parte externa do templo como uma força indomável mantendo o caos sob seu 

controle, enquanto dentro ele era o amado servo dos deuses.  

A entrada do templo509 de Mednet Habu revela um impressionante modelo 

narrativo escrito-pictórico. A figura a seguir mostra os inimigos do Egito humilhados e 

amarrados por Ramssés III. Nesta visão, a estrutura foi adaptada para atuar como um 

“outdoor” mostrando o poder do rei em cenas e textos. O hábil escriba dividiu as 

                                                
506 HUNDLEY, 2013, p. 45. 
507 ABADIE, Philippe. El libro de las Crónicas. Estella (Navarra): Editorial verbo divino. 1995. p. 36. 
508 HUNDLEY, 2013, p.43. Maat, filha de Ra, o Deus solar, estabelecia um conceito divino. Ela 

simbolizava a Ordem que estabelecia o funcionamento harmônico do mundo. Maat representava o 
princípio da coesão, isto é, o equilíbrio entre o mundo divino e social do Estado faraônico. Os textos 
afirmam que Ra se alimentava de Maat, isto é, que a divindade e, por conseguinte, a criação subsistiam 
porque se respeitava a coesão social. ASSMANN apud  TRAUNECKER, 1995, 120. 
509 Figura 98 – Fonte: SPALINGER.; ARMSTRONG, J. (eds.). Rituals of Triumph in the 

Mediterranean Orld. Leiden: Brill, 2013. p. 33.  
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superfícies das torres em dois registros: no topo estavam representadas as cenas 

relacionadas ao rei matando todos os seus oponentes, que foram retratados 

cuidadosamente pelos seus nomes e características étnicas. 

 

  

 

Essa composição sintética pretende mostrar o inevitável fim dos oponentes do 

Egito, isto é, sua destruição total. O retrato variado do rei estava em consonância com 

a maior cosmovisão egípcia. Fora do templo, como o representante dos deuses e com 

o seu apoio, o rei manteve Maat na terra, protegendo o templo da invasão do caos. 

 
O rei, símbolo vivo da humanidade, alcançava o mundo dos deuses mesmo 
ancorado no real e humano. Era o encarregado de fazer reinar Maat na terra. 
Maat, filha de Ra, o soberano solar, constituía um conceito divinizado. Ela 

Figura 98 – Os inimigos do Egito são humilhados e amarrados por Ramsés III 
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representava a Ordem, o que devia ser feito para que o mundo funcionasse 
harmoniosamente e, portanto, subsistisse.510 

 

Para Cardoso, no Egito havia um forte vínculo entre a monarquia e os templos 

(lugar de acesso extremamente restrito). Os templos tinham dupla função: de palácio 

ou residência de um deus ou Deusa, e centro de operações mágicas. Somente o rei 

poderia erigir templos. Entretanto, as atividades de culto prestado ao deus eram 

atribuição dos sacerdotes, como delegados do rei, que, em tese, era o único 

intermediário entre homens e deuses511. Além de seu papel protetor e 

propagandístico, os relevos das divindades e do rei também serviram como objetos 

de veneração. Visíveis do portão e das paredes exteriores, funcionavam como pontos 

de acesso às imagens ocultas no interior dos templos, como manifestações 

visualmente acessíveis das divindades, já que a pessoa comum não conseguia se 

aproximar delas. 

 
Os  templos egípcios diferem  muito  dos  templos  gregos  e  das  mesquitas  
muçulmanas  pois  não  eram utilizados para  preces  comuns  ou  rituais  
públicos,  mas  para rituais  misteriosos  e  desfiles  sacerdotais. Consistia o 
templo geralmente de três partes distintas: um  pátio,  parcialmente  
descoberto, repleto  de  colunas, uma antessala  hipostila  e  o  recinto  sagrado. 

Nunca o  povo  poderia  penetrar  além  da  antessala hipostila.512 

 

Embora poucas pessoas pudessem ter acesso às áreas sagradas dos templos, 

todos igualmente ansiavam pelos benefícios que esses ambientes proporcionavam. 

Portanto, para se obter os benefícios mágicos do templo, partes da arquitetura tinham 

seus correspondentes miniaturizados e adaptados para servirem ao culto popular 

doméstico.  

Os objetos513 a seguir são réplicas portáteis que os devotos poderiam carregar 

ou instalar em nichos residenciais, como no caso dos templos portáteis em Israel (Fig. 

                                                
510 TRAUNECKER, 1995, 120. 
511 CARDOSO, 1992, p. 33. 
512 CARVALHO, 1964, p. 65. 
513 Figura 99 – (a) Templo portátil de terracota medindo 20,6 cm de altura e 14 cm de largura, datado 

da Idade do Ferro II (século X a. C) Encontrado em Tel el Far'ah, antiga Tirza (casa 149 a).  Tirza foi a 
capital do Reino do Norte durante os reinados de Baasa (1 Reis 15, 21) Elah e Zimri (1 Reis 16, 17-18). 
Até que Omri depois de reinar seis anos em Tirza comprou a colina de Samaria tornando-a sua nova 
capital (1 Reis 16, 24). Fonte: <http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car not&idNotice= 21794>  
Acesso em: 06 jan. 2018. Colunas em miniatura: (b) capitel de folhas de palmeira; (c) capitel de flor de 
lótus. HAYES, William C. The Scepter of Egypt A Background for the Study of the Egyptian 
Antiquities in The Metropolitan Museum of Art Part II: The Hyksos Period and the New Kingdom 

(1675-1080 B.C.), New York: The Metropolitan Museum of Art, 1990. p. 193.  

http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car%20not&idNotice=%2021794
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99a). No interior dos grandes templos egípcios havia colunas que representavam a 

diversidade da vegetação aquática no pântano primordial da criação (Fig. 99b). Esses 

pilares tinham função mágica: anular o poder do caos e garantir a fertilidade  .  

 

 

Na parte externa do templo, o Faraó assegurava a preservação e a ordem divina 

contra as forças do caos. De fato, não se pode descartar o aspecto mágico dessas 

imagens usadas para garantir a estabilidade e o equilíbrio constante das vitórias que 

proporcionavam o controle político-religioso necessário para assegurar a 

prosperidade econômica essencial na manutenção do poder.514 Mas, quando algo 

afetava esse equilíbrio, invariavelmente aqueles que deveriam mantê-lo eram 

responsabilizados e em alguns casos sofriam golpes políticos, humilhação e exílio. 

Tais agravantes ocorriam em caso de derrota militar, seguida de destruição da cidade 

e do templo sagrado. Tal fato era interpretado como infidelidade por parte do rei, que 

não conseguiu manter o equilíbrio no momento da crise. 

                                                
514 Figura 100 – Composição de imagens: (a) coluna em forma de papiro; (b) coluna em forma de feixe; 
(c, d) coluna em forma de palmeira; (e) coluna composta de variadas formas vegetais; (f) Alto Egito 
(lótus); (g) Baixo Egito (papiro); (h) coluna composta com capitel da Deusa Hathor. Fonte: DAVIES, N.; 
JOKINIEMI, E. Dictionary of Architecture and Building Construction. Amsterdam; Boston; London; 
New York; Oxford Paris; Heidelberg; San Diego; San Francisco; Singapore; Sydney; Tokio: 
Elsevier/Architectural Press, 2008. p. 575-576; (i) Templo de Hórus, Edfu. Fonte: SALES, J. C. The 
ritual scenes of smiting the enemies in the pylons of Egyptian temples: symbolism and 
functions, Thinking Symbols Interdisciplinary Studies - Acta Archaeologica Pultuskiensia. nº 6, p. 
257-267, 2017. Percebe-se nas fachadas dos templos no egípcios que as imagens obedecem a um 
padrão recorrente de composição iconográfica (ver Fig. 11). 

Figura 99 – Miniaturas portáteis: templo e colunas sagradas 
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Figura 100 – Templo de Hórus e a sua arquitetura político-religiosa 
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Quando tal destruição se acometeu sobre Israel e Judá, foi como se o caos, 

assolação e morte (deserto) predominassem sobre a ordem controlada (jardim). Na 

Bíblia Hebraica tal desgraça significava metaforicamente a perda do Éden e ao 

mesmo tempo a busca incessante pela sua recuperação.  

 
Porque o SENHOR consolará a Sião; consolará a todos os seus lugares 

assolados, e fará o seu deserto como o Éden (עדן), e a sua solidão como o 

jardim do SENHOR; gozo e alegria se achará nela, ação de graças, e voz de 
melodia. (Is 51,3) 

 

E a terra assolada será lavrada, em lugar de estar assolada aos olhos de todos 
os que passavam. E dirão: Esta terra assolada ficou como jardim do Éden: e 
as cidades solitárias, e assoladas, e destruídas, estão fortalecidas e habitadas. 
(Ez 36,35) 

 

Zevit diz que a função fertilizadora do templo é retroprojetada no capítulo dois 

do Gênesis; o texto foi imaginado por um autor do século IX a.C. Esses redatores 

estavam entre as elites associada com o palácio e o templo em Jerusalém515.  

O Éden como fonte de vida O Templo como fonte de vida 

E plantou o  SENHOR Deus um jardim no 
Éden, do lado oriental; e pós ali o homem que 
tinha formado. 9 E o  SENHOR Deus fez brotar 
da terra toda a árvore agradável à vista, e boa 
para comida; e a árvore da vida no meio do 
jardim, e a árvore do conhecimento do bem e 
do mal. 10 E  saía um rio do Éden para regar o 
jardim; e dali se dividia e se tornava em quatro 
braços.  11 O nome  do primeiro é Pisom; este 
é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há 
ouro. 12 E o  ouro dessa terra é bom; ali há o 
bdélio, e a pedra sardônica. 13 E o  nome do 
segundo rio é Giom; este é o que rodeia toda a 
terra de Cuxe. 14 E o nome do terceiro rio é 
Tigre; este é o que vai para o lado oriental da 
Assíria; e o quarto rio é o Eufrates. 

1 Depois disto me fez voltar à porta da casa, e 
eis que saíam águas por debaixo do umbral da 
casa para o oriente; porque a face da casa dava 
para o oriente, e as águas desciam de debaixo, 
desde o lado direito da casa, ao sul do altar. 2 E 
ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e 
me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até à 
porta exterior, pelo caminho que dá para o 
oriente e eis que corriam as águas do lado direito. 
[...] 8 Então  disse-me: Estas águas saem para a 
região oriental, e descem ao deserto, e entram 
no mar; e, sendo levadas ao mar, as águas 
tornar-se-ão saudáveis. [...] 12 E junto ao rio, à 
sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda 
a sorte de árvore que dá fruto para se comer; não 
cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto; nos 
seus meses produzirá novos frutos, porque as 
suas águas saem do santuário; e o seu fruto 
servirá de comida e a sua folha de remédio. (Ez 
47, 2, 8, 12) 

 

Os judaítas tinham conhecimento de outras línguas e culturas, de povos 

distantes e lugares que carregavam a memória cultural ligada à Mesopotâmia, de 

onde acreditavam que Abraão tinha vindo e onde Jacó viveu por mais de quatorze 

                                                
515 ZEVIT,  2013, p. 48. 
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anos e também ao Egito, onde muitos dos seus antepassados tinham sido 

escravizados. O simbolismo do “templo-jardim” (axis mundi) e do “rei-Adão” é 

particularmente importante, representando o centro, a partir do qual flui toda a 

vitalidade516. É evidente a partir de inúmeras passagens do Antigo Testamento da era 

pré-exílica que a mente judaíta foi saturada com este simbolismo. Para Wyatt, 

teoricamente essas questões podem ser úteis na análise de alguns fenômenos 

relacionados ao exílio. Pode-se dizer então que os temas da fecundidade e 

territorialidade, tão essenciais como fatos biológicos e sociais indispensáveis para o 

bem-estar psicológico de uma sociedade, foram focados na antiga Judá e na pessoa 

do seu rei. Agora pode-se imaginar a escala do trauma experimentado pelos 

deportados para a Babilônia, que perderam tudo de significado material e emocional 

de um só golpe. Toda a estrutura da vida que dera legitimidade e significado para eles 

foi destruída. Segundo Wyatt, Adão representava o rei e o jardim era a cidade de 

Jerusalém, mais especificamente o templo na época da monarquia. Nesse caso, a 

expulsão do paraíso estaria ligada a destruição de Jerusalém em 586 a.C., e a 

deportação da classe dirigente para a Babilônia simbolizava assim a perda do 

conforto e a comodidade do palácio e da propriedade. Nesse caso, fica absolutamente 

clara a mensagem: desobedecer a lei de Deus traz punição e faz com que o homem 

e a mulher fiquem do lado de fora. Isso resulta em trabalho camponês árduo (espinhos 

e cardos).  Só a ruína do exílio fez com que a classe dominante perdesse o seu status, 

tornando-se predominantemente desurbanizada, ruralizada517. 

Em 1980, um templo muito similar do estilo cananita-fenício do IX século a.C. 

foi encontrado no norte da Síria, em Ain Dara. Dever afirma que ele  compartilha mais 

de cinquenta traços com o templo salomônico como descrito na Bíblia Hebraica518.  

O templo em Ain Dara se encaixa perfeitamente nas descrições bíblicas do 

templo de Salomão, possuindo muitas características em comum. Ele tinha uma 

ampla varanda com duas colunas ladeando a entrada principal, que conduzia aos 

compartimentos interiores do santuário (1 Rs 7, 21), um vestíbulo, um santuário 

exterior e um santuário interno (Santo dos Santos).  

                                                
516 WYATT, Nick.  The  mythic  mind:  essays  on  cosmology  and  religion  in Ugaritic  and  Old 

Testament literature. London: Equinox, 2005. p.14 
517 WYATT, 2005, p. 56.  
518DEVER, 2005, p. 97. 
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Hundley concorda com Dever de que tais características são bem semelhantes 

ao templo de Salomão519. Na figura 101520 são mostradas várias entradas elevadas 

para cada área do templo. Na entrada do templo havia pegadas da Deusa Ishtar 

esculpidas desde a entrada principal até o Santo dos Santos, sugerindo que a Deusa 

marcava sua presença caminhando passo a passo em cada compartimento do 

Templo, até chegar ao recinto mais sagrado.  

 

 

Outro paralelo interessante é que no Templo de Salomão havia muitas figuras 

de querubins (1 Rs 6,23, 24). Assim como no jardim do Éden, esses querubins eram 

seres alados assustadores, muito semelhantes às esfinges fenícias e 

                                                
519 HUNDLEY, 2013,  p. 111. 
520 Figura 101 – Fonte: HUNDLEY, 2013, p. 111. 

Figura 101 – Planta do templo de Ain Dara  
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mesopotâmicas, cuja função era acompanhar os deuses e guardar os locais 

sagrados. Uma das características do Templo de Ain Dara, que faz estreito paralelo 

com o Templo de Salomão, são as decorações em forma de cadeias que se 

entrelaçam,521 decorando toda a extensão do prédio sagrado (2 Cr 3,16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também fez cadeias no oráculo, e as 
pôs sobre as cabeças das colunas; 
fez também cem romãs, as quais pôs 
entre as cadeias. (2 Cr 3, 16) 

 

 

 

 

 

 
 

Na cidade de Mari522 foram encontrados o palácio e o templo de Ishtar. Jean 

Claude Margeron pesquisou o recinto sagrado do templo, que era localizado no 

interior do palácio real, onde cotidianamente eram realizados atos de culto, adoração 

em forma de serviços. Davam-se comida e bebida à divindade, e às vezes, 

vestimentas. Ali era o lugar onde se ofereciam presentes. O deus não estava nesse 

lugar, mas sim no lugar santo, onde ficavam os sacerdotes e oficiais da corte. O 

serviço era realizado pelos sacerdotes. Os oficiais apenas assistiam, mas estavam 

presentes nesse ambiente privilegiado e inacessível para a maioria do povo.  

                                                
521 Figura 102 – Fonte:  <https://www.flickr.com/photos/sipazigaltumu/3170221351/in /photostream/> 

Acesso em: 07 jul. 2017. 
522 Mari foi colonizada por amorreus, que provavelmente eram imigrantes das "margens do deserto, a 

oeste do vale do Eufrates." Como um dos principais cruzamentos do Oriente Próximo, Mari prosperou 
na agricultura e no comércio há séculos. Finalmente, em 1760-1758 a.C., durante o reinado de seu 
último soberano independente, o rei Zimri-Lim, a cidade foi saqueada e queimada pelo famoso rei 
babilônico Hamurabi. Em 1933, as ruínas da cidade foram descobertos por arqueólogos franceses. 
Durante um período que abrange quatro décadas, André Parrot supervisionou vinte e uma campanhas 
de escavação nas quais se acharam uma infinidade de "riquezas deslumbrantes". Entre elas inclui um 
templo que apresenta inúmeras semelhanças com o templo de Salomão construído 700 anos depois. 
JEFREY, M. Bradshaw; RONAN, James. The Investiture Panel at Mari and Rituals of Divine Kingship 
in the Ancient Near East, Head Studies in the Bible and Antiquity. Studies In The Bible And Antiquity, 
Provo, Ut, v. 4, p.1-115, 2012. Disponível em: <http://publications.mi.byu.edu/ publications/ 
studies/4/4.pdf>. Acesso em: 07 jul. 2017.  

Figura 102 – Cadeias nas paredes do templo de Ain Dara 

https://www.flickr.com/photos/sipazigaltumu/3170221351/in%20/photostream/
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No templo havia uma estátua de Ishtar, outras de divindades menos importantes 

e pequenas estatuetas de altos funcionários do palácio523. Ali o ambiente era 

separado por um tecido que dividia o Santo dos Santos524 do santuário maior, que era 

ladeado por árvores sagradas e guardiões alados (querubins). No interior do Santo 

dos Santos encontravam-se as estátuas emparelhadas. Os devotos que não podiam 

entrar em contato assiduamente com a divindade no templo deixavam estatuetas 

votivas, que os representavam na sua ausência. No templo de Salomão, Deus é 

descrito assentado sobre a arca entre os querubins “O SENHOR reina; tremam os 

povos. Ele está assentado entre os querubins; comova-se a terra” (Sl 99,1). Os 

querubins são muito parecidos com os animais alados que ladeavam as entradas dos 

templos e palácios reais na Mesopotâmia e decoravam tronos nos quais os reis se 

assentavam e gozavam de proteção. As três representações a seguir fazem paralelos 

com o texto bíblico. A primeira é um trono pintado numa placa de marfim achado em 

Megido. A gravura data do séc. XIII a.C. e apresenta o rei sobre o seu trono de 

querubins em uma celebração de vitória.525  

                                                
523 JEFREY..; RONAN, 2012, p. 9.  
524 Figura 103 – Templo de Mari. Fonte: JEFREY.; RONAN, 2012, p.10. 
525 KEEL, 1978, p.169  

Figura 103 – Santo dos santos do templo de Mari na Mesopotâmia 
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A outra figura foi esculpida no sarcófago do rei Ahiram, de Biblos, na Fenícia. 

Percebe-se que, semelhantemente ao rei de Megido, ele também está assentado num 

trono ladeado por querubins.526 Isso mostra que a ideia de um rei ou deus assentado 

entre querubins é tirada desse contexto e adaptada ao ambiente religioso israelita527. 

Note-se que Yahweh falava a Moisés “do meio dos dois querubins” (Ex 25, 22).  

O relevo do sarcófago de Ahiram528, rei de Byblos, encontra-se no Museu 

Nacional de Beirute e demonstra a grande popularidade dos tronos-querubins em 

Canaã e na Fenícia durante o fim da idade do Bronze e início da Idade de Ferro.  

Nas duas ilustrações a seguir, os querubins fornecem apenas a base para a sede 

real do trono.529 Homens e deuses possuíam tronos muito semelhantes com seres 

alados esculpidos em seus lados.  

                                                
526 Figura 104 – Fonte: KEEL, 1978, p. 170. 
527 Figura 105 – Fonte: KEEL, 1978, p. 169. 
528 O sarcófago foi encontrado na sequência de um deslizamento de terra nos arredores de Byblos 
(Líbano) pelo egiptólogo francês Pierre Montet no final de 1923. O túmulo de Ahiram tinha dez metros 
de profundidade. Em torno do sarcófago há painéis em baixo relevo, assim como várias inscrições que 
datam do início da Idade de Ferro na Fenícia. A grande cena representa um rei sentado num trono 
esculpido com esfinges aladas. Uma sacerdotisa lhe oferece uma flor de lótus. 
529 Figura 106 – Trono de pedra com seres alados esculpidos. Local: Templo de Eshmun, Deus da cura 

(cerca de uma milha a nordeste de Sidon, no moderno Líbano). O templo foi construído durante o 
reinado de Esmunazar II, rei de Sidon, no final do século VI a.C. Fonte: STERN, Ephraim. Phoenicia 
and Its Special Relationship with Israel. Washington: Biblical Archaeology Society, v. 43, n. 6,  p. 40-48, 
Nov/Dez. 2017. p. 45. 

Figura 104 – Trono de querubins pintado numa placa de Megido 
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Um trono atribuído à Deusa Astarte encontra-se no Templo de Eshmun (Sidon, 

no moderno Líbano - século IV a.C.) 

 

 

Figura 105 – Trono de querubins esculpido no sarcófago 
do rei Ahiram, de Biblos. 

Figura 106 – Trono de Astarte com querubins esculpidos - Templo de Eshmum, Líbano. 
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Para Albertz, o templo de Jerusalém segue o modelo simbólico-arquitetônico da 

tradição sírio-palestina, que concebia o templo como morada de Deus530. “E eu te 

tenho edificado uma casa para morada, e um lugar para a tua eterna habitação” (2 Cr 

6,2)”. 

 
pois a arca simbolizava o trono de Iavé, que se assentava invisivelmente em  
meio a seu  povo como  Rei sobre eles  (Ex 25,10-22;  1 Rs 8, 6-11).  Em certo 
sentido, o templo era o palácio real de Iavé, o lugar que ele escolheu para pôr 

seu nome, ou seja, sua própria presença (Dt  12, 5.11).531 

 

 A forma mais evidente disto é a analogia com o "trono-esfinge", que ficava no 

interior do espaço mais sagrado inacessível do templo, o santo dos santos, onde dois 

querubins de 4,5 metros (10 côvados) estendiam grandes asas que serviam como 

trono de Yahweh, assentado entre os querubins (Sl 80,1; 99,1). O templo de Salomão, 

assim como os templos fenícios e egípcios, era inacessível às pessoas comuns, que 

só podiam adorar a divindade no átrio exterior. 

  

O Senhor, o Deus de libertação, desapareceu atrás das paredes espessas do 
santuário oficial do reino. Apenas duas colunas de bronze colossal, ladeando 
o acesso ao átrio, eles se chamavam o nome Jaquim, o firme, e Boaz, o forte, 
ofereciam ao povo uma certa impressão visual da majestade inacessível de 

Deus.532 

 

No Egito os templos eram acessíveis apenas ao rei e a sacerdotes533. O culto 

deveria ser operacionalizado de modo apropriado aos deuses, para que a terra 

pudesse prosperar. O povo local não participava do culto, exceto nos festivais 

públicos. Usando a analogia da casa particular, os templos comunicam em geral o 

prestígio do ocupante, seus gostos e as divisões hierárquicas internas534. Por 

exemplo, em uma casa ocidental, o domínio privado é muitas vezes separado do 

mundo público por uma porta da frente. Praticamente qualquer pessoa da esfera 

pública pode chegar à porta da frente, o limite entre os mundos público e privado. 

Porém, os que vão além desse limite podem ser punidos. Os antigos templos do 

                                                
530 ALBERTZ, 1994, p. 239-240. 
531 MERRILL, Eugene H. Teologia do Antigo Testamento. Trad. Helena Aranha e Regina Aranha. São 

Paulo: Shedd, 2009.p.148 
532 ALBERTZ, 1994, p. 239-240. 
533 WILLIS, Roy (Org.). Mitologias: deuses, heróis e xamãs nas tradições e lendas de todo o 

mundo. Trad. Thaís Costa e Luiz Roberto Mendes Gonçalves. São Paulo: Publifolha, 2006. p. 36. 
534 HUNDLEY, 2013, p. 9. 
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Oriente Próximo funcionavam da mesma forma. Eles eram universalmente chamados 

de residências divinas e deidades eram de uma posição social até ontológica, mais 

elevada do que todos os outros, incluindo o rei. Como tal, os documentos do Antigo 

Oriente Próximo e a literatura bíblica falam sobre as regras para se garantir a conduta 

adequada no domicílio da divindade, e, sobretudo, estabelecer o intercâmbio 

apropriado e rentável entre a divindade e seus servos humanos. Uma vez que os 

seres humanos não poderiam presumir compreender, regular ou enumerar ações 

divinas no espaço divino, a conduta divina era comumente mencionada apenas 

quando era necessário assegurar que os convidados se comportassem 

apropriadamente. No entanto, mais uma vez, há uma diferença importante entre um 

lar humano e um templo, assim como há uma diferença importante entre seus 

moradores.  

O antigo templo do Oriente Próximo representava uma simbiose desconfortável, 

uma necessária mistura de esferas humanas e divinas. Como a casa do divino, o 

templo tinha elementos do numinoso.535 Como um edifício no espaço humano, ele 

também tinha elementos deste mundo. O templo foi construído no mundo natural com 

materiais terrenos e foi frequentado por seres humanos. Por ser uma morada física e 

terrestre, temos razão ao chamar-lhe um lar; mas como a casa de um deus, era 

diferente de todos os análogos humanos536, exigindo elementos de representação 

analógica que apontam para sua alteridade. Em um nível prático, o projeto de um 

templo funcionalmente diferenciou-o de edifícios comuns, a fim de construir uma 

morada adequada para seu residente divino. As estruturas do templo muitas vezes 

inconscientemente inspiram temor e submissão rápida aos seus códigos de 

                                                
535 Rudolf Otto chamou de "numinoso", do latim,  “numen”, “divino” o elemento que está presente em 

todas as religiões, são estados psíquicos de solene devoção e arrebatamento ligados aos aspectos 
irracionais das experiências religiosas que ele designou como “mysterium tremendum et fascinans” 
(mistério tremendo e fascinante). É mistério porque se manifesta como desconhecido, distinto daquilo 
que é normal, é “Totalmente Outro”. É tremendo (terror, arrepiante, assombroso), pois causa um arrepio 
místico que desencadeia o sentimento de nulidade no indivíduo que o faz submergir diante do 
formidável. Para Otto, o tremendum tem o aspecto “magestas” (latim majestade) “inacessibilidade 
absoluta” “poder”, “domínio”, “hegemonia”  do numinoso.  Há um outro elemento que Otto chama de 
“energia” do numinoso sua vivacidade, emoção, força, excitação associadas a noção do Deus “vivo” e 
que ao ser experimentada provoca no indivíduo o zelo pelo numem, ex: prática ascética, no empenho 
contra o mundo da carne. Mas em contraste com o elemento distanciador do tremendum está o 
fascinans (atraente, cativante e fascinante). Lutero afirmou: “É como quando reverenciamos com temor 
um santuário, sem que por isso fujamos dele, mas desejamos nos aproximar dele” Portanto, o numinoso 
é composto por elementos que repelem e atraem. OTTO, R. O sagrado; os aspectos irracionais na 
noção de divino e sua relação com o racional. São Leopoldo/Sinodal/EST; Petrópolis: Vozes, 2007. pp. 
38-68. 
536 HUNDLEY,  2013, p. 11. 
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conduta537. O nível de ideologia nos leva um passo adiante, examinando a lógica 

subjacente do edifício, principalmente da perspectiva dos construtores, mas também 

de seus usuários e situando-a no contexto das grandes visões culturais do mundo.  

De fato, os templos oficiais (muitas vezes estatais), estão intimamente ligados 

aos interesses reais. O palácio real, que é muitas vezes seu análogo mais próximo, 

nos ajuda a entender como o templo foi construído para ser uma morada divina 

adequada, fazendo com que o templo seja muito mais do que meramente uma 

instituição religiosa (com implicações econômicas, políticas e sociais). No Egito, em 

um nível básico, o templo era "intrinsecamente a" casa de Deus "e não um lugar de 

reunião para a congregação". Isso se refletia nos termos usados para descrever os 

templos. Ao referir-se à propriedade divina, designa a totalidade das posses da 

divindade, incluindo a terra e as pessoas que viviam ao redor do templo. Assim, incluía 

tudo dentro e fora da parede externa do santuário, especificamente a casa do deus, 

o complexo do templo, dentro do qual a divindade era mantida. Ambos os termos 

indicam que o templo era a casa da divindade, sua residência em meio à sua maior 

propriedade, muito semelhante à de um monarca contemporâneo538. Como a 

residência do deus no meio da comunidade humana, o templo era o ponto de contato 

entre o ser humano e o divino e o lugar do serviço divino, realizado pelos reis, mas 

principalmente pelos sacerdotes na realidade. Para Albertz539, a entronização de 

Yahweh no interior do templo em Jerusalém estabeleceu sua morada local, uma 

vinculação do deus a um lugar concreto, simbolizada pela quase material presença 

sobre um trono de querubins, seguindo o modelo cananeu vigente. E mesmo que o 

modelo do templo tenha passado por transformações pelos sacerdotes da época do 

exílio (Ez 40) e pós-exílio, ele permaneceu fiel à tradição arquitetônica original da 

síria-palestina. 

Um achado importante que tem paralelos com o templo de Salomão é a taça 

de ouro de Ugarite,540 datada do sec. XIII a.C. Foi descoberta em 1933 pela expedição 

arqueológica francesa chefiada por Claude Shaffer, que desde 1929 explorava as 

ruínas de uma aldeia chamada Ras-Shamra, no litoral da Síria. Escavações em uma 

colina artificial descobriram inscrições que revelaram a cidade como capital do antigo 

                                                
537 HUNDLEY,  2013, p. 12. 
538 HUNDLEY,  2013, p. 34. 
539 ALBERTZ. 1994, p. 241. 
540 YON, 2006, p.164. 



240 
 

reino de Ugarite. Os textos estavam escritos em cuneiforme e, graças aos 

descobrimentos anteriores na Mesopotâmia, o erudito francês C. Viroleaud e o 

alemão H. Bauer em poucos meses conseguiram identificar num artefato aquilo que 

seria um ancestral do alfabeto fenício. Esses documentos ajudaram a remontar à 

história do segundo milênio a.C., testemunhas da cultura intelectual do Antigo Oriente 

Próximo. Templos, imagens de deuses e deusas foram desenterrados. Baal era o 

deus mais popular de Ugarite. A taça de ouro,541 achada próximo ao seu templo, foi 

dedicada ao seu culto. 

 

                                                
541 Figura 107 – Taça do ouro decorada com animais achada em 1933, na acrópole, a sudoeste do 

Templo de Baal. O artefato encontra-se atualmente no Museu de Aleppo. Mede 17 cm de diâmetro, e 
pesa 179 gramas. A taça é em forma hemisférica. A decoração é concêntrica (do interior para o 
exterior). Fonte: Beyond Babylon. Art, Trade and Diplomacy in the Second Millennium B.C., New York 
/ New Haven, Metropolitan Museum of Art / Yale University Press, 2008. p. 240. 

Figura 107 – Taça de Baal 



241 
 

 

 

A taça de Baal foi feita para ser vista do exterior. A decoração é composta de 

heróis mitológicos em uma cena de caça numa floresta de árvores estilizadas. As 

ilustrações são de grande exuberância e não deixam nenhum espaço vazio. Ela tem 

forma cilíndrica, com uma série de desenhos que são verdadeiros registros em forma 

concêntrica. A arte é predominantemente oriental. O centro é ocupado por uma roseta 

de animais em volta de uma planta sagrada. Três registros concêntricos rodeiam um 

eixo central. O segundo friso mostra um desfile de leões e touros542. No antigo Oriente 

o touro significava força e fertilidade.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

E firmava-se sobre doze bois, três 
que olhavam para o norte, e três 
que olhavam para o ocidente, e três 
que olhavam para o sul, e três que 
olhavam para o oriente; e o mar 
estava em cima deles, e todas as 
suas partes posteriores para o lado 
de dentro. (1 Rs 7,25) 

 

 

 

  Em Ugarite se representava o deus Baal em figura de touro. Sem dúvida, o 

título de “touro” também estava reservado ao deus El, que, segundo a mitologia 

ugarítica, dispunha de uma formidável potência sexual543. No templo de Karnak há 

hieróglifos que indicam uma das funções principais do templo, a fertilidade essencial 

na geração da vida. Na figura 108544 o ideograma que representa templo  é 

combinado com a figura de um pênis ejaculando . Que significa procriação 

                                                
542 Figura 108 – Fonte: FRANKFORT, Henri. the art and of the ancient orient. Bastimor: Penguin 

Books, 1954. p. 257. 
543 ALBERTZ, 1994. p. 268.  
544 Figura 109 – Fonte: BUDGE, E. A. Wallis. An Egyptian Hieroglyphic Dictionary, London: Murray, 

1920. p. 1920, p. 454.  

Figura 108 –Touros e romãs esculpidos na taça de ouro de 
Baal 
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masculina545. Os ideogramas 546 são usados também para designar touro547 

.  

 

 

Dezenas de imagens de bois foram usadas na decoração do templo de 

Yahweh (1 Rs 7, 23-24). Observa-se também uma fileira de romãs no segundo círculo 

concêntrico que emoldura a taça de Baal. Provavelmente seu valor simbólico esteja 

associado as suas inúmeras sementes, que evocam abundância e fertilidade. No 

Templo de Salomão, em Jerusalém, as colunas eram cobertas por romãs. Elas 

aparecem também decorando e emoldurando inúmeros selos do VII século a.C.  

Ao se comparar os selos pertencentes aos oficiais de Judá548 com a taça de 

Baal, há uma notável semelhança na forma e distribuição das figuras. Percebe-se que 

as romãs funcionavam como uma espécie de moldura das imagens que circundam a 

roseta  que se encontra no centro de ambos os artefatos (Fig. 111 a-b)549.  

 

                                                
545 BUDGE, 1920. p. 454.  
546 O ideograma Ka  significa essência,  alma, e quando associado a  mar, rio é traduzido para 

espírito, sopro. . OLIVEIRA, F. L. Rubiini de. A Escrita Sagrada do Egito Antigo. Dicionário  
Hieróglifo-Português. Ibitirama/ES: Ed. do Autor, 2008. p. 26. 
547 DICKSON, P. Dictionary of Middle Egyptian in Gardiner Classification Order. San Francisco: 

Creative Commons. p. 21. OLIVEIRA, 2008, p. 77. 
548 Figura 110 – Selo teofórico javista – pertence a Malkiyahu filho do rei ( uIklmh nb whyklml) e 

Yeqamyahu filho de Ahimelek ( uIklmha whymqyl). Fonte: DEUTSCH, R; LEMAIRE, A, 2000, p. 29. 
549 Figura 111 – (a) Taça de Baal com uma roseta circundada por romãs. Fonte: FRANKFORT, 1971. 

p. 257; (b) Selo judaíta teofórico-javista emoldurado por romãs com uma roseta no centro. Fonte: 
DEUTSCH, R.; LEMAIRE, A, 2000, p. 62. 

Figura 109 – Ideogramas combinados para designar a palavra templo 
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E os capitéis que estavam sobre a cabeça 
das colunas eram de obra de lírios no 
pórtico, de quatro côvados. Os capitéis, 
pois, sobre as duas colunas estavam 
também defronte, em cima da parte 
globular que estava junto à rede; e 
duzentas romãs, em fileiras em redor, 
estavam também sobre o outro capitel. (1 
Rs 7, 19-20) 

 

 

As romãs são temas constantes na poesia do Antigo Oriente Próximo. Em 1851 

foi achado um artefato pertencente a Assurbanipal II, que celebra a construção da 

nova capital Calah. O objeto traz uma inscrição real na qual se descreve poeticamente 

o palácio real, onde as “romãs brilham no jardim do prazer como as estrelas no céu, 

estão entrelaçadas como uvas na videira”550. Segundo Othmar Keel, romãs aparecem 

de modo frequente em Cantares de Salomão (4,3, 13; 6,7, 11; 7,12; 8,2), revelando 

sua afinidade ao amor e motivos de fertilidade551. Os lírios também podem ser vistos 

                                                
550 PRITCHARD, 1969, p. 559. 
551 KEEL, 1978, p. 164 

Figura 110 – Selo Judaíta decorado com romãs  

Figura 111 – Semelhança entre a taça de Baal e um selo de um oficial da corte de Judá 
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como símbolos de fertilidade em Ct 7, 2. Eles estão associados com a intensidade 

sexual dos amantes. Em Ugarite foi encontrado um belíssimo tripé ritual552, que indica 

o quanto as romãs eram recorrentemente utilizadas para o culto. Este tripé de bronze 

data do século XIII a. C. Segundo a Bíblia Hebraica, o templo de Yahweh foi 

construído por fenícios que decoraram os capiteis das duas colunas de bronze 

(Jaquim e Boaz) com cadeias formadas por centenas de romãs.  

 

 

No Museu de Israel, encontra-se uma romã de marfim do tamanho de um 

polegar, um pequeno artefato do século VIII a.C., com uma inscrição entalhada em 

hebraico antigo que diz:  “Pertence à Casa (Templo) do Senhor, santo aos 

sacerdotes” (Fig. 113a). Na mesma figura se encontram dois "cetros" de marfim que 

foram descobertos em Laquis, em um templo cananeu do século XIII a.C.553 Cada 

"cetro" consiste de uma cabeça em forma de romã montada em uma haste de 23 

centímetros de comprimento (Fig. 113b). O da esquerda é bem semelhante à romã 

de Jerusalém, O fato de que tais artefatos foram usados em um templo ajuda a 

verificar a origem da romã proveniente de Judá. 554   

                                                
552 Figura 112 – (a) Foto do tripé ritual de Ugarite. Fonte: <http://vcook.cyprus.free.fr/?page_id=59> 

Acesso em: 09 set. 2018. (b) Desenho ilustrativo do tripé ritual. Fonte: KEEL, 1978, p. 164. 
553 AVIGAD, 1990, p. 163. 
554 Figura 113 – A romã de marfim contendo inscrição a hebraica foi adquirida pelo Museu de Israel 

com a ajuda de um doador anônimo em 1988. A autenticidade do artefato foi atestada por André 
Lemaire, Ada Yardeni, Robert Deutsch – três paleógrafos reconhecidos internacionalmente. A romã era 
um símbolo popular da fertilidade nos tempos antigos. A forma dessa romã representa a fruta em seu 
estágio de floração Fonte: AVIGAD, Nahman. The inscribed pomegranate from the "House of 

Figura 112 – Tripé ritual de Ugarite circundado por fileira de romãs 

http://vcook.cyprus.free.fr/?page_id=59
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A Bíblia Hebraica usa a palavra “cetro” sempre com conotações de poder e 

autoridade político-religiosa, como no salmo abaixo. 

O SENHOR (ְיהוָּה) enviará o cetro (ה  da tua fortaleza desde Sião (local (ַמֵטֵּֽ

da casa de Yahweh), dizendo: Domina no meio dos teus inimigos. O teu povo 
será mui voluntário no dia do teu poder; nos ornamentos de santidade 

ֶדׁש)  desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o ,(קֹּ

SENHOR, e não se arrependerá: tu és um sacerdote (ֵהן  eterno, segundo (כֹּ

a ordem de Melquisedeque. (rei de Salém – Jerusalém) (Sl 110, 2-4) 

 

A flor de lótus e o papiro estão fortemente relacionados com a cultura egípcia, 

enquanto a palmeira e a romã são importantes símbolos cananeus. No último friso da 

taça de Baal percebem-se figuras de animais míticos, leões alados semelhantes aos 

querubins555 descritos na Bíblia (1 Rs 7, 29).  Nota-se, portanto, que a taça de Baal 

possui cinco elementos que estão presentes na decoração do templo de Yahweh: 

árvores sagradas, romãs, bois, leões e querubins. E, por ser uma peça dedicada ao 

culto a Baal, estabelece uma aproximada relação entre essas duas divindades. 

                                                
Lord". Biblical Archaeologist: American Schools of Oriental Research, Baltimore, v. 53, n. 3, p.157-
155, set. 1990.  
555 Figura 114 –  FRANKFORT, 1971. p. 257 

Figura 113 – Romãs de marfim usadas no Templo de Yahweh e no Templo cananeu  
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E sobre as cintas que estavam 
entre as molduras havia leões, 
bois, e querubins, e sobre as 
molduras uma base por cima; e 
debaixo dos leões e dos bois 
junturas de obra estendida. (1 Rs 
7,29) 

                                                                                   

        Em Ugarite (1929) foi encontrada a fundação de um grande edifício destruído 

pelo fogo. Mas foi durante a segunda temporada, em 1930, que o edifício foi 

identificado como um templo. Somente em 1933-1934 o templo foi atribuído a Baal.556   

 

        

 Os registros atuais dão detalhes do edifício. A "casa de Baal” é formada por dois 

pátios retangulares adjacentes, cercados por uma parede de espessura excepcional 

(1,70 m). Na frente do templo há um altar para sacrifícios de animais; uma escada 

leva ao interior do templo, cuja entrada é ladeada por duas grandes colunas. 

                                                
556 Figura 115 – (a) maquete do templo de Baal. Fonte: YON, 2006, p. 115; (b) Planta baixa do templo 

de Baal. Fonte: CALLOT, O. Les sanctuaires de l'acropole d'Ougarit: les temples de Baal et de 
Dagan. Olivier Callot; avec un appendice de Jean-Yves Monchambert. - Lyon: Publications de la Maison 
de l'Orient et de la Méditerranée, 2011, p. 152. 

Figura 114 – Querubins esculpidos na taça de ouro de Baal 

Figura 115 – Planta e maquete do templo de Baal 
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Seguindo adiante, outra escada conduz ao santo dos santos, localizado no piso 

superior, que era exclusivo ao sacerdote.557  

Os templos eram os ambientes nos quais os sacerdotes mantinham ritos 

constantes, que por sua vez conservavam a memória viva dos diversos mitos, entre 

os quais está o Ciclo de Baal de Ugarite. Esse mito contava a história da luta 

desesperada de Baal contra Yam-Nahar (mares e rios), e Mot (morte tipificada pelos 

fenômenos naturais como: deserto, esterilidade e aridez). Baal teve muita dificuldade 

para derrotar esses dois inimigos, sua vitória foi sempre incompleta: ao defrontar-se 

com Mot, Baal tornou-se prisioneiro do mundo subterrâneo, o “abismo”. Por isso a 

terra converteu-se num deserto. Yam e Mot representam o poder assustador do Caos 

e da Morte, a mais inelutável das certezas.  

Percebe-se então que deuses e homens precisavam se unir num combate 

insistente e sem trégua. A vitória de Baal representava a chuva que caía, propiciando 

campos férteis, e, com o seu triunfo, Baal pediu permissão a El para construir seu 

próprio palácio. No mito babilônico, depois que Marduk venceu Tiamat e criou o 

mundo, deuses e homens uniram-se para construír a Babilônia. No centro da cidade 

erguia-se imponente o grande templo de Esagila, o palácio e morada de Marduk. 

Considerava-se a arquitetura um exercício de inspiração divina, pois, tanto na 

narrativa de Baal como na de Marduk, após a derrota do inimigo-caos segue-se a 

construção do templo-palácio como símbolo do cosmos, onde os ritos eram 

praticados para assegurar a manutenção e o equilíbrio da ordem conquistada. 

Dramas sacros eram encenados nos festivais dos templos onde se reviviam as 

batalhas de Baal e Marduk, com a finalidade de assinalar o início do Ano-Novo. 

Para Schmidt, ao derrotar Yam Baal conquista a sua supremacia através da 

construção de um templo558. No aspecto político-religioso, estabelecia-se a figura do 

rei como elemento indispensável da liturgia, que, sentado em seu trono, a cabeça 

reluzindo com o óleo da vitória, representava Baal, aquele que impôs a ordem divina 

por intermédio de seu representante, o rei559.  

 

 

                                                
557 SOUZA, M. M, 2018, p. 57. 
558 SCHMIDT, 2005, p. 227. 
559 ARMSTRONG,  2000,  p. 58. 
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Marduk Baal 

[...] Foi Kingu quem provocou o combate, que 
revoltou Tiamat e organiza a batalha! Tendo-o 
capturado, trouxeram-no à presença de Ea; 
impuseram-lhe o castigo e lhe cortaram o 
sangue;" de seu sangue, ele formou a 
humanidade,' ele (lhe) impôs a tarefa dos 
deuses e liberou os deuses. Após Ea, o sábio, 
ter formado a humanidade,' ela (lhe) impôs a 
tarefa dos deuses — esta obra não é para ser 
compreendida; foi graças à engenhosidade de 
Marduk que Mudimmud formou! —, Marduk, o 
rei dos deuses, repartiu os Anunnaku, eles 
todos, no alto e no baixo. [...] Os Anunnaki 
abriram a boca e disseram a Marduk, seu 
senhor: Agora, ó senhor, que fizeste nossa 
libertação, qual será a nossa homenagem para 
ti? Vamos construir um santuário [...] Vamos 
construir um trono, um recesso para a sua 
morada! [...] Quando Marduk ouviu isso, 
iluminou-se suas feições, como o dia:" Construa 
Babilônia, cuja construção você solicitou, 

Deixe sua alvenaria ser moldada. Você deve 

nomeá-lo "O Santuário".560 

Festa em honra de [a] Baal. Anat [está] na [em] 
guerra. Ela luta no vale entre duas cidades e 
caminha entre o sangue derramado, antes de 
ir a um templo para cumprir ritos sangrentos. 
Ela então [se?] lava. Quando mensageiros 
vêm [da parte] de Baal, Anat fica perturbada, 
temendo [algum] perigo para ele, e insiste que 
ela já havia matado Yam e seus companheiros. 
Anat vai encontrar Baal, e diz que vai exigir de 
El um palácio (templo) para ele [Baal], com 
ameaças. Ela vem perante El, ameaça-o e 
implora por Baal. O assistente de Athirat é 
enviado para buscar Kothar. Kothar recebe 
instruções e começa a trabalhar em sua forja 
fazendo presentes  para Athirat. Anat e Baal 
vêm a Athirat com eles [os presentes]. Ela fica 
perturbada, até que vê os presentes. Anat e 
Baal pedem a ela para interceder com [a] El. 
Athirat vai a El, com o pedido de Anat, e se 
queixa que Baal é um rei sem [um] palácio (que 

é um deus sem um templo).561.  

 
Entretanto, “Baal e o Rei” também não podiam governar sem ter um palácio. 

Depois que Baal se instalou em sua mansão celeste de ouro e lápis-lazúli, no topo do 

monte Zafon, tornou-se realmente o “Senhor”, como seu nome indica, o único 

soberano dos deuses e dos homens. O rei comumente ocupava-se em edificar 

templos para as inúmeras divindades de sua cidade, assim como se comprometia a 

conservá-los em condições de uso, posto que eram indispensáveis para manter a 

conexão vital com o mundo divino. As guerras e os tributos captavam recursos para a 

manutenção de todo esse aparato.  

 

2.3.1 OS TEMPLOS EM ISRAEL E SUAS SEMELHANÇAS 

 

Em Ecron, cidade vizinha de Israel, na Filístia, foram achados inúmeros altares 

de 4 pontas.562 A Bíblia Hebraica descreve esse modelo de altar como sendo modelo 

revelado por Deus, mas haviam milhares desses altares, tanto em formato de 

                                                
560 PRITCHARD, 1969, p. 68 
561 WYATT, Nick. Religious Texts From Ugarit. London/New York: Sheffield Academic 

Press/Continuum, 1998. p. 37. KTU 1.3-1.4: Documento referente a vitória de Baal sobre Yam e a 
construção de seu Templo-palácio. 
562 Figura 116 – Fonte: FREVEL, 2014, p. 130-131. 
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miniaturas transportáveis, como grandes altares monumentais instalados nas 

entradas dos templos por todo o Antigo Oriente Próximo. 

 
 

 

A maioria desses altares já existiam na era do Bronze, antes mesmo do templo 

de Jerusalém ser construído. 

 
E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Conforme a tudo o que eu 
te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus 
pertences, assim mesmo o fareis. (Ex 25, 8-9) 

 

Farás também o altar de madeira de acácia; cinco côvados será o 
comprimento, e cinco côvados a largura (será quadrado o altar), e três côvados 
a sua altura. E farás as suas pontas nos seus quatro cantos; as suas pontas 
serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. (Ex 27, 1-2) 

 

Um altar de quatro pontas bastante fragmentado foi descoberto em Berseba. E 

está muito próximo daquilo que a Bíblia descreve como sendo um altar. Curiosamente, 

encontram apenas dois destes: um em Dan, e o outro em Berseba563. O que esses 

altares estão fazendo fora de Jerusalém? Na verdade, o que ocorre aqui são duas 

versões da mesma história: uma redigida e contada pelos escritores bíblicos como 

versão oficial; a outra está sendo descoberta e recontada pela arqueologia. Na Bíblia, 

                                                
563 MAZAR, 2003, p. 470. 

Figura 116 – Altares de quatro pontas provenientes da cidade de Ecron 
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Dan e Berseba são as fronteiras norte e sul de Israel. Na figura abaixo, tem-se algo 

que se encaixa na descrição bíblica. O altar de Berseba.564   

 

 

 

 
 

 

E a todos os sacerdotes trouxe das 
cidades de Judá, e profanou os altos 

ות) מֹּ  em que os sacerdotes (ַהבָּ

queimavam incenso, desde Geba 
até Berseba; e derrubou os altos que 
estavam às portas, junto à entrada 
da porta de Josué, o governador da 
cidade, que estava à esquerda 
daquele que entrava pela porta da 
cidade. (2 Rs 23, 8)  

 
 

Segundo Aharoni565, o artefato é datado do século VIII a.C., no período da 

"reforma” de Ezequias. Uma reformulação mais acurada pela "alta cronologia" mostra 

que o acontecimento teve seu fundo histórico no século VII a.C. Neste caso, a reforma 

de Josias iria fornecer o contexto, uma vez que o relato bíblico confirma o dado 

histórico. 

Tel Dan, situada ao norte de Israel, foi, entre os séculos X e IX a.C., a capital 

cultual do Reino do Norte. Dan ficou célebre na Bíblia por se tornar um dos centros 

religiosos estabelecidos por Jeroboão, localizado no extremo sul do território de Israel. 

Tal medida foi utilizada a fim de descentralizar a político-religiosa. Foi uma tentativa, 

segundo o texto bíblico, de impedir que os israelitas voltassem a Jerusalém e 

praticassem o culto fundamental. Dan foi uma cidade cananeia reconstruída no século 

IX a.C. Ela apresenta uma porta de entrada tripla, muito comum nas cidades da idade 

do ferro. Nas cidades antigas, a vida girava em torno do portão da cidade. As pessoas 

iam e vinham ali. O comércio era exercido e o tribunal da aldeia acontecia nesse local. 

                                                
564 Figura 117 – Um altar fragmentado encontrado em Berseba, foi restaurado e atualmente se encontra 

no Museu de Jerusalém. Fonte: HOFFMEIER, James Karl. Arqueología de la Biblia. Madrid: San 
Pablo, Editorial, 2008. p. 78. 
565 AHARONI apud DEVER,  2005, p.159 

Figura 117 – Altar de quatro pontas em Berseba 
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Na parte principal da cidade foram encontrados alguns artefatos. Entre eles um 

pequeno altar de quatro pontas.566  

 

 

 

Esses são, porém, versões miniaturizadas, feitos para dar portabilidade a 

alguém que quisesse carregá-los para longe. Esse não é o tipo de altar que os 

escritores bíblicos estão falando, pois eram usados para o incenso, que só era 

permitido no culto oficial em Jerusalém. Altares de quatro pontas são descritos na 

Bíblia Hebraica como sendo grandes peças de culto, talvez seis metros quadrados. 

Fugitivos podiam se pendurar nos chifres do altar para pedir clemência (1 Rs 1, 50-

53).  

Em Tel Dan escavações israelenses desde 1966 trouxeram à luz o que é sem 

dúvida uma bamah (lugar alto), bem como estruturas relacionadas aos séculos IX e 

VIII a.C. Essa bamah é um grande local elevado,567 acessado por um lance de 

escadas. Parece-se com a fundação de um antigo templo, erguida do monte em um 

bosque de árvores acima das suas nascentes perenes e copiosas (Fig. 119a). 

                                                
566 Figura 118 – Fonte: DEVER, 2005, p.141. 
567 DEVER, 2005, p.139 

Figura 118 – Pequeno altar de quatro pontas encontrado em Tel Dan 
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Segundo Mierse esse altar era o principal santuário da cidade, um local sagrado 

de destaque como objeto de peregrinações568. Ficava no fim de uma estrada 

pavimentada, que fornecia uma rota das procissões, enfatizando assim a importância 

dos eventos que ocorreram nesse espaço de culto569. Dever diz que outras alterações 

                                                
568 MIERSE, 2012, p. 301. 
569 Figura 119 – (a) Fonte: MIERSE, 2012, p. 405; (b) Fonte: GREER, 2013, p. 116. 

Figura 119 – Templo com altar, santuário e Santo dos santos encontrado em Tel Dan 
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foram feitas nessa bamah ao longo dos tempos, configurando um impressionante 

fenômeno de continuidade desse espaço sagrado, usado até o período helenístico. A 

figura 119b é uma reconstrução artística daquilo que teria sido o templo em Dan570.  

Observa-se um altar de sacrifícios; na frente, uma escadaria que leva a um lugar 

mais alto. Estes “lugares altos” são sempre censurados pelos escritores bíblicos, 

porque estão ligados à religião cananeia. A instalação principal é uma plataforma 

quadrada, construída em estilo fenício. Não é uma base enorme para a estrutura do 

templo, mas sim um grande altar ao ar livre, com dois ou três pequenos nichos que 

parecem ter sido erigidos mais tarde. Entre as outras coisas encontradas no complexo 

do templo, há um edifício adjacente ao lugar alto, que tinha três compartimentos 

semelhantes ao templo de Jerusalém. Mas, segundo a Bíblia Hebraica, só havia um 

templo legítimo e único: o de Jerusalém. Ao lado do edifício, em um dos quartos, há 

um altar baixo de pedra e pás para retirar as cinzas dos sacrifícios. 

 

 

 

Fez também todos os 
utensílios do altar; os 
cinzeiros, e as pás, e as 
bacias, e os garfos, e os 
braseiros; todos esses 
pertences fez de cobre. 
(Ex 38, 3) 

 

Depois fez Hirão as pias, 
e as pás, e as bacias; e 
acabou Hirão de fazer 
toda a obra que fez para 
o rei Salomão, para a 
casa do SENHOR. (1 Rs 
7, 40) 

 

 

As peças571 que aparecem na figura acima são descritas na Bíblia como parte 

integrante do mobiliário do templo. Em seguida, uma pia ou bacia de armazenamento. 

                                                
570 DEVER, 2005, p.139. 
571 Figura 120 – (a) Pás e bacia ritual, DEVER. 2005, p.143; (b) Atar de sacrifício e pás datado do tempo 

de Jeroboão II que foi encontrado por  Biran 1994. Além do próprio altar, a sala continha pás e um jarro 
no qual se costumava depositar cinzas. Fonte: GREER, 2013, p. 79.   

Figura 120 – Utensílios de culto em Dan: altar, pás, bacia 
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Obviamente, sacrifícios de animais eram oferecidos nesse recinto. Novamente, não 

se encaixa no padrão bíblico, pois está no lugar errado, sob supervisão errada.  

Em Dan foi encontrada também uma prensa de azeitona na instalação para 

fabricar o óleo de oliva, que era usado nos rituais de unção em várias cerimônias 

cúlticas. Todas essas práticas religiosas foram provadas pela arqueologia, mostrando 

que na Idade do Ferro haviam outros templos funcionando plenamente, com todos os 

seus aparatos cultuais descritos e associados ao templo oficial de Jerusalém. 

Santuários são mencionados em muitos lugares na Bíblia Hebraica. Por isso, 

não é surpreendente quando eles são encontrados em um sitio arqueológico no norte 

de Israel. Mas quando são descobertos “templos” nas regiões de Judá, datados dos 

séculos VIII e VII a.C., isso se torna então algo incomum, pelo fato de que na Bíblia 

Hebraica toda adoração era centralizada em Jerusalém, sob a administração dos 

sacerdotes oficiais.  

Mario Liverani afirma que, desde o estabelecimento das primeiras cidades, o 

palácio e o templo localizam-se no seu interior, exercendo uma centralização política 

e religiosa simultânea. Em alguns casos o templo poderia funcionar como centro de 

coleta. 

  

As ofertas de sacrifícios (Dt 18, 1-5) de primogênitos de rebanhos e os 
primeiros frutos (re'sit) da produção agrícola foram consumidos conjuntamente 
pelo clero e os ofertantes. Mas o "dízimo de grãos, vinho e azeite" Judá (Ne 
13:12; ver Malaquias 3: 6) era um imposto destinado a sustentar o pessoal do 

templo, bem como as obras, e ajudar os necessitados572. 

 

Cline573 afirma que a fonte predominante de riqueza eram os impostos ou 

tributos, que captavam os bens agrícolas dos camponeses num raio de seis a dez ou 

20 quilômetros do centro da cidade-estado. Geralmente o excedente era destinado 

aos monumentos políticos-religiosos, elaborados com riqueza cada vez maior, tendo 

a finalidade de integrar mais profundamente a ideologia política e religiosa no povo. 

Os templos eram quase sempre os principais centros de distribuição econômica. Os 

reis passaram a tomar posse ou controlar a maior parte das propriedades. Construir 

templos tornou-se um grande empreendimento na parceria entre o poder político e o 

religioso. Certamente essas obras não tinham a intenção somente de agradar os 

                                                
572 LIVERANI, 2008, p. 406.  
573 CLINE, E. H; GRAHAM, W, 2012, p. 35. 
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deuses, mas também a de conquistar o favor dos sacerdotes, grandes aliados na 

consolidação dos projetos políticos religiosos de dominação.  

 

Shalmaneser, o grande rei, o poderoso rei, rei do Universo, rei da Assíria, filho 
de Assrbanipalpal, rei do O universo, rei da Assíria, filho de Tukulti-Ninurta, Rei 
do universo, rei da Assíria, (que construiu) o zigurat (templo escalonado) da 

cidade de Kalhu. 574 

 

Quando a parede do templo do deus Anu caiu em ruína - [com o propósito de 
demolir e fundar de novo o templo em questão], você deve preparar três 
Sacrifícios para o deus do templo, a Deusa do templo e o deus doméstico do 
templo] em um mês auspicioso, em um dia favorável, na noite. Você deve 
sacrificar [as ovelhas] (e) oferecer a coxa, a. . . , E carne assada. Você deve 
fazer uma libação de cerveja, vinho e leite.] Você deve acender um fogo para 
o Deuses Ea e Marduk, sacrifício [uma ovelha para Ea e Marduk], e fazer uma 

libação de cerveja, vinho e leite.575  

 

Gerstenberger afirma que o Deus que morava em um templo, cuja santidade 

protegia o Monte Sião, era certamente um deus urbano576, residente em Jerusalém, 

cuja arquitetura fora moldada por padrões cananeus (2 Sm 5,11).  

A palavra templo em acadiano, sumério, ugarítico, aramaico, árabe é bem 

próxima do hebraico heikal (ֵהיָכל). Em todos estes idiomas, a palavra é usada tanto 

para descrever o palácio de um rei como o templo de um Deus577. Até algumas visões 

proféticas “configuram” Deus com características da realeza terrena, entronizado no 

templo (ֵהיָכל). Nesse ambiente real a divindade aparece ladeada pela sua corte 

divina, como na descrição da visão de Isaías. “No ano em que morreu o rei Uzias, eu 

vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono; e o seu séquito enchia 

o templo” (Is 6,1) e na visão de Micaías: “Então ele disse: Ouve, pois, a palavra do 

SENHOR: Vi ao SENHOR assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu 

estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda” (1 Rs 22,19). É o impacto da 

realeza terrena, impondo Yahweh a cumprir a etiqueta da corte divina578. 

                                                
574 CURTIS, John E. et al (Eds.). New Light on Nimrud: Proceedings of the Nimrud Conference 11th–

13th March 2002. london: British institute for the Study of iraq. p.126. 
575 PRITCHARD, 1969, p. 339. 
576 GERSTENBERGER, 1981, p. 430. 
577 ZUCK, Roy B (Ed.). Teologia do Antigo Testamento. Rio de Janeiro: CPAD, 2009.p.196. 
578 GERSTENBERGER, Erhard S. Teologias no Antigo Testamento. Pluralidade e sincretismo da fé 

em Deus no Antigo Testamento. São Leopoldo: Sinodal, 2007. p. 226. 
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A Bíblia Hebraica ilustra uma certa fluidez para terminologia residencial de 

Yahweh. O salmista apresenta três termos em apenas dois versos  

 
Uma coisa pedi ao SENHOR, e a buscarei: que possa morar na casa do 

SENHOR (ת ְיהֹוָוה יִׁ  todos os dias da minha vida, para contemplar a (ּבַׁ

formosura do SENHOR, e inquirir no seu templo (ֵהיָכל). Porque no dia da 

adversidade me esconderá no seu pavilhão; no oculto do seu tabernáculo 

  me esconderá; pôr-me-á sobre uma rocha. (Sl 27, 4-5) (אֹוֶהל)

 

Sinalizaram-se as várias palavras usadas para designar o domicílio da 

divindade; tais termos residenciais apresentam significados intercambiáveis, em cuja 

origem subjaz o simples sentido de “casa”. Para Homan as residências portáteis são 

chamadas de "casa" e "templo"579. A palavra hebraica Beit significa "casa" ou "tenda". 

A forma pictográfica arcaica da letra Beit é bem sugestiva, , ,  B, ב. A 

imagem é uma representação de uma casa. A letra hebraica ב (beit), como mostrado, 

originou-se dos ideogramas egípcios e proto-sinaíticos, conservando assim o 

significado original de casa.580 Na Bíblia Hebraica o templo é designado como “Casa 

de Yahweh”. Originalmente, a combinação dos ideogramas  (casa);  (local, 

recinto, espaço delimitado por paredes)581, ideograma usado para se referir a espaços 

delimitados com instalação retangular rodeada por uma parede, com uma porta de 

entrada no canto inferior direito582. E o ideograma para  (Deus), resulta em 583 

(Casa de Deus – espaço da divindade), esses hieróglifos possuíam muitas variáveis, 

mas o ideograma que representava casa ficava inalterado. Segundo o escritor 

deuteronomista, até o período da monarquia Yahweh não tinha “residência fixa”, posto 

que andava com o povo em tenda portátil.  

 

                                                
579 HOMAN, M. M. To your tents, O Israel!: the terminology, function,  form, and symbolism of 

tents in the Hebrew Bible and the ancient Near East -  Culture  and  history of  the  ancient Near  
East; v. 12. Leiden/Boston: Brill. 2002  p. 7. 
580 BENNER J. A. The Ancient Hebrew Language and Alphabet: Understanding the Ancient  

Hebrew language of the  Bible based on Ancient  Hebrew Culture and  Thought. Texas: Lightning 
Source, 2002. p. 54.  
581 ALLEN, J. P. Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2010. p. 439;. 
582 SALES, J. C. Viver na cidade. Hapi: Revista da Associação Cultural de Amizade Portugal-

Egipto, Lisboa nº 1, p. 57-85, 2015. 
583 ALLEN, 2010, p. 44; OLIVEIRA, 2008, p. 83. 
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Vai, e dize a meu servo Davi: Assim diz o SENHOR: Edificar-me-ás tu uma 
casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia 
em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje; mas andei em 
tenda e em tabernáculo.(2 Sm 7, 5) 

 

Essa foi a trajetória histórica de Yahweh, uma divindade nômade pastoril que 

habitava em tendas portáteis e que depois se tornou um deus urbano-citadino 

passando a habitar num templo fixo, embora o deuteronomista indique a 

impossibilidade de Yahweh habitar numa casa-templo. Na prática, o que estava 

ocorrendo era que os reis de Judá estavam apenas seguindo o modelo político-

religioso internacional vigente, que consistia em estabelecer a estreita relação entre 

sacerdócio e governo, templo e palácio real. 

Depois da morte de Davi, Salomão reiterou o pacto ( יתּבְ  רִׁ ) com o rei cananeu 

Hirão, para garantir apoio e continuidade ao programa de obras iniciado por Davi (1 

Rs 5,12).  

Os templos da Idade do Ferro I podem ter servido às necessidades das 

comunidades que estavam surgindo das rupturas do século XII a.C. Estavam apenas 

tentando sobreviver ou podiam estar respondendo às necessidades de novas 

comunidades que tomaram forma em terras estrangeiras. O patrocínio real de certos 

templos da Idade do Ferro IIA e B fez com que alguns templos se tornassem 

elementos na propaganda política do governo estatal da Idade do Ferro584.  

Hirão I (969-936 a. C), rei de Tiro, foi um grande construtor do início da Idade 

do Ferro. Ele foi registrado em Samuel, Reis, e Crônicas como um amigo de David e 

Salomão, um fornecedor de materiais e mão-de-obra para a construção de projetos. 

O templo para Yahweh também foi construído por mão de obra estrangeira e o seu 

layout seguiu os padrões fenício-cananeus585 descritos em 1 Rs 7.  

A Bíblia revela que, para a confecção do tabernáculo (templo portátil), Moisés 

contou com a ajuda de homens hebreus, cuja habilidade (ָחכָמה) lhes fora concedida 

pelo Espírito de Deus. Já Salomão, na construção do templo, dispôs-se de mão de 

obra importada da Fenícia cananeia.  

                                                
584 MIERSE, 2012, p. 244. 
585 SOUZA, M. M, 2018, p. 57 
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Tabernáculo de Moises (Êx 31,2-9) modelo 
“revelado” no Sinai 

Templo de Salomão (1 Rs 7,13-14; 2 Cr 2, 14) 
modelo importado da Fenícia cananeia 

Eis que eu tenho chamado por nome a 
Bezalel, o filho de Uri, filho de Hur, da tribo de 
Judá, E o enchi do Espírito de Deus, de 
sabedoria, e de entendimento, e de 
ciência, em todo o lavor, Para elaborar 
projetos, e trabalhar em ouro, em prata, e 
em cobre, E em lapidar pedras para 
engastar, e em entalhes de madeira, para 
trabalhar em todo o lavor. E eis que eu tenho 
posto com ele a Aoliabe, o filho de 
Aisamaque, da tribo de Dã, e tenho dado 
sabedoria ao coração de todos aqueles que 
são hábeis, para que façam tudo o que te 
tenho ordenado. A saber: a tenda da 
congregação, e a arca do testemunho, e o 
propiciatório que estará sobre ela, e todos os 
pertences da tenda;  

E enviou o rei Salomão um mensageiro e mandou 
trazer a Hirão de Tiro. Era ele filho de uma mulher 
viúva, da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem 
de Tiro, que trabalhava em cobre; e era cheio de 
sabedoria, e de entendimento, e de ciência 
para fazer toda a obra de cobre; este veio ao rei 
Salomão, e fez toda a sua obra.  

Filho de uma mulher das filhas de Dã, e cujo pai 
foi homem de Tiro; este sabe trabalhar em ouro, 
em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em 
madeira, em púrpura, em azul, e em linho fino, e 
em carmezim, e é hábil para toda a obra do buril, 
e para toda a espécie de invenções, qualquer 
coisa que se lhe propuser, juntamente com os teus 
peritos, e os peritos de Davi, meu senhor, teu pai.  

 

Eliade586 diz que o templo é proeminentemente o lugar sagrado, criado a partir 

de um protótipo celestial. No Monte Sinai, Yahweh revela o “modelo” do santuário a 

Moisés que deve ser construído para Ele: "Farás tudo conforme o modelo da 

habitação e o modelo da sua mobília que irei te mostrar... Vê, pois, e faze tudo 

conforme o modelo que te foi mostrado sobre a montanha" (Êx 25, 9,40). E, quando 

Davi apresenta a seu filho Salomão o plano para os edifícios do templo, para o 

tabernáculo e para todos os seus utensílios, garante-lhe que "tudo isso...Yahveh tinha 

escrito com sua própria mão para tornar compreensível todo o trabalho cujo modelo 

ele dava" (1 Cr 28,19).  

Ficou claro pelas evidências arqueológicas que a monarquia israelita adotou 

padrões estrangeiros na construção do seu santuário oficial. Essa arquitetura 

importada refletia a ideologia político-religiosa do rei, assim como as suas ambições 

de manutenção do poder. O trono e o templo não existiam separadamente587. Antes 

do exílio, o templo era templo estatal e o sacerdote era funcionário do rei. Os principais 

figuram na lista de oficiais do rei (1 Rs 4, 2) e  são admitidos e demitidos pelo rei, 1 

Rs 2, 27. 35)  

                                                
586 ELIADE, Mircea. Mito do eterno retorno. São Paulo: Mercuryo, 1992. p. 15. 
587 GALLAZZI, Sandro. A teocracia sadocita: sua história e ideologia. Macapá: Biblioteca de Estudos 

Bíblicos, 2002. p. 142. 
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Na Mesopotâmia a religião oficial possuía templos monumentais, sacerdócios 

profissionais, e ritos elaborados para garantir a prosperidade do Estado e da 

sociedade como um todo. A teologia sacerdotal organizava os deuses em um panteão 

hierarquizado. A realeza era um dom divino. O bem-estar da nação estava vinculado 

ao do rei, que era um símbolo sagrado e assumia um papel importante nas principais 

cerimônias religiosas. Os escribas se encarregavam de elaborar os textos que 

otimizavam os ritos ligados aos templos: eles são encontrados nas placas de argila 

na Suméria, Babilônia e Assíria.588  

Todos essas práticas político-religiosas encontram seus paralelos em Israel e 

Judá. A intenção era fazer de Israel uma nação aceita no âmbito internacional. Mas é 

no âmbito nacional que surge o projeto de se construir um templo junto à residência 

real, cujo ideia era fazer com que a divindade principal “residisse” junto ao rei, 

apoiando seu governo. A imagem de Deus nacional como autoridade suprema, 

assentado sobre o trono, é refletida sobre o rei humano que domina com um poder 

quase ilimitado. Os títulos da divindade provêm preferencialmente do âmbito da 

majestade: Deus é rei, grande rei, supremo rei (cf. Sl 47.3; 48.3; 24.7s8; 29.10; 

145.13, etc.), sentado sobre o trono, que governa o mundo a partir do céu!' Mais do 

que na época das tribos, Yahweh é, agora, de fato, o "Senhor dos exércitos", o 

supremo Deus no panteão (El Eliyon). Porém, depois de Israel ter transferido o título 

real para Yahweh, o domínio dele assumiu um novo aspecto dentro da fé do povo de 

Deus589. A partir de então, Israel confessava que Yahweh era ao mesmo tempo o 

criador e senhor de toda a terra como também o Rei de seu povo escolhido. A 

exclusividade de Yahweh sobre todos os deuses (SI 95, 3), levara ao declínio destes 

deuses, e, por fim, à sua negação. Contudo, o vácuo criado no domínio do rei divino, 

por outro lado, foi ocupado daí pra frente pela revelação de Yahweh, o Senhor é o 

Grande Rei. Fundamentalmente, a teologia de Sião declara que Yahweh, o Deus de 

Israel, é o rei que governa sobre o céu e a terra590. “Pois Deus é o Rei de toda a terra, 

cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios; Deus se assenta sobre 

o trono da sua santidade” (Sl 47, 7-8). Sua presença invisível habita no trono dentro 

do templo que se encontra sobre o monte Sião. “O Senhor reina para sempre; o teu 

                                                
588 WILLIS, 2006, p. 56. 
589 GERSTENBERGER,1981, p. 278. 
590 VANGEMEREN, Willem A. Novo dicionário internacional de Teologia e Exegese do Antigo 

Testamento. São Paulo: Editora Cultura Cristã, 2011. p. 1220. 
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Deus, ó Sião, reina de geração em geração” (Sl 146,10). Esse salmo associa 

especificamente o monte Sião com a supremacia de Yahweh: Percebe-se que os 

salmos supracitados pintam a imagem nítida de Yahweh habitando no trono, 

governando sobre o mundo todo. 

Cazelles diz que o templo de Salomão era uma continuidade do palácio real. 

Segundo o uso oriental, o rei é o lugar-tenente591 do Deus e seu “servidor”; o palácio 

de Salomão é subordinado a habitação de Yahweh592. Precedido de seus guardas, o 

rei atravessa o átrio para celebrar as grandes festas nacionais diante de “Yahweh, 

que se assenta sobre es querubins”, repousando afinal sobre o Debir (santo dos 

santos), no fundo do Templo. A religião organizada em Jerusalém hierarquizou-se, 

construiu templos, aparatos de cultos e reduziram o culto do ser supremo a um setor, 

o templo. Sobretudo, restringiram o acesso a Deus, instalando-o num lugar ainda 

menor, o ‘santo dos santos’. Todo esse esforço objetivava que a divindade ficasse 

próxima ao rei e seus sacerdotes intermediadores. Leite Filho, discorrendo sobre o 

culto dos povos antigos, diz: “Os pigmeus, caracterizados como ‘primitivos’, não 

constroem templos, nem cabanas ou cercas delimitando espaços para a divindade, e 

muito menos são fetichistas593, posto que possuem uma noção clara e distinta a 

respeito do Ser Superior, Senhor de tudo, doador da terra” 594. “Mas, na verdade, 

habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até o céu dos céus, não te poderiam 

conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado” (1 Rs 8, 27). Cabe aqui uma 

observação de Carvalho sobre a concepção druída de templo: 

Sabe-se aliás que os drúidas não cobriram os seus templos porque  julgavam 
os recintos fechados impróprios e mesquinhos para conter "Aquele  que  
domina o Universo", e daí as suas práticas crematórias e cerimoniais  solares, 
serem efetuados sempre em largos campos ou nos cumes das colinas. Não é 
muito  lógico, que os construtores de  um  monumento como o de Stonehenge, 

não soubessem cobrir es seus  templos.595 

                                                
591 Aquele que substitui alguém na sua ausência, isto é o segundo que responde pelo superior 

hierárquico.  
592 CAZELLES, 1983, p. 146. 
593 Fetiche vem do latim facticius (artificial) ou ficticius (imaginário) derivada da palavra feitiço. A língua 

francesa é fétiche e fetíchisme, onde se atribui poder aos objetos materiais na natureza. LEITE 
FILHO, 1993,  p. 112. 
594 LEITE FILHO, Tácito da Gama. Origem e desenvolvimento da religião: a religiosidade 

primitiva. História das religiões v. 1. Rio de Janeiro: Juerp, 1993. p. 112. 
595 CARVALHO, 1964, p. 30-31.  
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No livro do Apocalipse, a Jerusalém escatológica não possui templo. “E nela não 

vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. (Ap 

21,22)”  

Observou-se a respeito de dois elementos político-religiosos importantes para 

se estabelecer o sistema de centralização político-religiosa em Jerusalém: o rei e o 

templo. Porém há um fator que acelerou o desenvolvimento de Jerusalém e criou 

concepção de que a cidade era preservada pela intervenção de Yahweh.  

 

2.3.2 A IDEOLOGIA DA JERUSALÉM INEXPUGNÁVEL 

 

O Reino do Norte perdeu completamente a sua autonomia política depois do 

aniquilamento de sua capital Samaria em 722 a.C. Todos seus habitantes foram 

integrados às províncias assírias. O fim do Reino do Norte, a destruição da cidade de 

Laquis, juntamente com cerca de cinquenta assentamentos judaítas, enfim, quase 

toda a parte sul foi destruída. Isto produziu na região de Judá profundas alterações 

demográficas e sociais, que se tornaram oportunidades singulares para Ezequias 

executar o seu plano de unificação político-social pela via da centralização do culto 

em Jerusalém.  

Muitas cidades e os seus locais de culto foram destruídos pelas expedições 

assírias na região. Apenas o Templo de Jerusalém tinha resistido aos ataques. A 

teologia prevalente na Mesopotâmia consistia na destruição do santuário inimigo, a 

remoção do deus ou dos deuses nacionais, para dar a impressão de que a divindade 

tinha abandonado a cidade e o povo conquistado596. Barucq diz que o tema 

fundamental da ideologia mesopotâmica era o de que a saída do deus significava a 

destruição da cidade597. 

 
Quanto a Hanunu da cidade de Gaza, que fugiu antes das minhas armas e 
fugiu para o Egito. Eu conquistei a cidade de Gaza, sua cidade real, e eu 

carreguei sua propriedade e seus deuses598. 

                                                
596 FRIED, Lisbeth S. The High Places (Bāmôt) and the Reforms of Hezekiah and Josiah. Journal Of 

The American Oriental Society. Michigan, p. 437-465. Jul/Set. 2002. 
597 BARUCQ, A. et al. Escritos do Oriente antigo e fontes bíblicas (Biblioteca de ciências bíblicas). São 

Paulo: Paulinas, 1992. p. 161. 
598 Inscrição cuneiforme de Tiglate-Pileser III, 42. O artefato é uma grande placa de pedra 

fragmentariamente, preservada provavelmente uma placa de pavimento colossal como a que está 
inscrita no texto nº 39. O objeto foi descoberto em meados do século XIX em Kalhu. O texto contém 
relatórios dos seguintes acontecimentos no oeste: a anexação do norte e centro da Síria (738); A 
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Num relevo de Tiglate-Pileser, construído na parede do palácio sudoeste em 

Nimrud599, há imagens divinas numa escala proporcionalmente grande em relação às 

figuras humanas que as transportam. Essas imagens não atestam representações 

antropomórficas de deuses e deusas assírios, mas sim a existência de tais estátuas 

entre os povos estrangeiros conquistados pela máquina militar Assíria.  

 

 

As imagens são mostradas descansando em barras colocadas nos ombros dos 

soldados assírios, que as levam como espólio de guerra em cenas que representam 

os triunfos assírios. Quatro deidades em forma humana; três deusas e um deus, 

identificado como um deus da tempestade pelo relâmpago que carrega na mão 

esquerda.600 Segundo Ornan, essa iconografia representa um deus guerreiro601. Nas 

figuras que se seguem há estátuas antropomórficas divinas retratadas em três placas 

que foram preservadas de um painel da corte602, na área oeste do último palácio de 

Senaqueribe, presumivelmente usado como a residência de sua consorte, 

Tashmetum-sharrat.  

 

                                                
anexação de Damasco (733-732); A campanha contra Gaza (734); A anexação parcial de Israel (733-
732) entre outros. HAYIM, 2011, p. 105. 
599 ORNAN, 2005, p. 94. 
600 Figura 121 – Fonte 1: ORNAN, 2005, p. 259. Fonte 2: https://www.britishmuseum.org/research 

/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?assetId=309661001&object
Id=367010&partId=1 Acesso em: 17 jul. 2017. 
601 ORNAN, 2005, p. 61. 
602 Figura 122 – Fonte: ORNAN, 2005, p. 260. 

Figura 121 – Soldados assírios levando as divindades dos povos conquistados 

https://www.britishmuseum.org/research%20/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?assetId=309661001&objectId=367010&partId=1
https://www.britishmuseum.org/research%20/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?assetId=309661001&objectId=367010&partId=1
https://www.britishmuseum.org/research%20/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?assetId=309661001&objectId=367010&partId=1
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Esses relevos são representações divinas oriundas das cidades da parte 

ocidental do Império Assírio603.  

 

 

Os templos onde residiam as iconografias das divindades eram depósitos de 

inumeráveis riquezas. Para Ornan604, no aspecto político-econômico essas imagens 

de culto, que geralmente eram revestidas de ouro e outros materiais preciosos, foram 

os primeiros objetos a serem saqueados no decorrer das guerras e convulsões. Seus 

materiais foram reutilizados. May segue o pensamento de Ornan ao afirmar que os 

templos suntuosos, com suas imagens de ouro, eram priorizados no saque apenas 

pelo seu valor material605. Isso aconteceu claramente. Observando o fato numa 

perspectiva político-religiosa, porém, ele acrescenta que o significado das imagens 

não estava apenas no seu valor material, mas em sua relevância idealista, ideológica 

ou mágica. É por isso que a devastação de santuários e o sequestro ou destruição de 

                                                
603 Figura 123 – Fonte: ORNAN, 2005, p. 260. 
604 ORNAN,  2005, p. 60. 
605 MAY, Natalie Naomi. Iconoclasm and Text destruction in The Ancient Near East and Beyond. 

Oriental Instituto Seminars 8, Chicago: Oriental Institute, 2012. p. 125. 

Figura 122 – Soldados assírios levando as divindades dos povos conquistados 

Figura 123 – As divindades dos povos conquistados sendo conduzidas para a Assíria  
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imagens divinas desempenham um papel importante na história do Antigo Oriente 

Próximo. Na conquista de uma nação estrangeira, as imagens dos deuses eram como 

troféus religiosos, isto é, os prisioneiros e reféns mais valiosos que o inimigo vitorioso 

poderia aproveitar. Para Keel, o ato de despedaçar a imagem de um deus era devido 

à concepção de que a divindade local havia oferecido resistência ao deus assírio606. 

“A seu comando, os deuses hostis são ligados e vestidos com roupas sujas, são 

cortados em pedaços”607. Tal foi o tratamento dado à estátua representada abaixo de 

um rei humano no saque do santuário do deus Haldi em Muṣaṣir por Sargon II.608 

 

 

A resistência do deus patrono da cidade era punida com crueldade. O relevo de 

bronze abaixo mostra uma cena de intensa brutalidade, na qual um soldado assírio 

segura o inimigo que já se apresenta desmembrado de sua mão e pés. Na mesma 

cena, outro homem sem mãos e pés encontra-se empalado numa estaca; à sua frente, 

cabeças que foram decapitadas de seus corpos são penduradas e expostas nas 

paredes da cidade. Um exemplo para os insurgentes e recado enérgico para os reinos 

vassalos da Assíria.  

                                                
606 KEEL, 1978, p. 234. 
607 MAY, 2012, p. 131. 
608 Figura 124 – Fonte: MAY, 2012, p. 132. 

Figura 124 - Saque no santuário do deus Haldi, em Muṣaṣir, por Sargon II 
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 Esse estilo de arte propagandística, com cenas de terror psicológico, era 

aplicado em painéis que decoravam os corredores dos palácios e templos, numa 

recomendação àqueles que frequentavam esses lugares609. 

Cline afirma que todos os estrangeiros que se entregassem imediatamente eram 

poupados, mas exigia-se que fizessem um juramento de lealdade ao deus Assur. 

Esse, de forma alguma, era um juramento exclusivo (os assírios eram tão 

radicalmente politeístas quanto praticamente todas as sociedades do Oriente 

Próximo), mas isso mostrava que eles se curvariam diante da vontade de Assur, 

mediados por seu representante na terra. Como um lembrete, às vezes, os assírios 

se apoderavam de estátuas de deuses locais das cidades rebeldes e, então, 

devolviam-nas com o nome "Assur" escrito nelas610. 

A partir das expedições de Sheshonq, rei do Egito, Tiglate-Pileser, Sargão II, e 

Senaqueribe, percebeu-se que tais campanhas militares arrasaram centenas de 

cidades do Antigo Oriente Próximo, até chegar a 722, com a destruição da cidade de 

Samaria e a extinção do Reino do Norte. As conquistas continuaram em direção ao 

sul, arrasando inúmeras cidades de Judá, reduzindo-as a escombros. O texto bíblico 

e as evidências epigráficas atestam que Jerusalém e seu templo não foram atingidos. 

O poderoso Senaqueribe não tomou Jerusalém. Esse fato se tornou importante para 

Judá, pois vinte anos antes, em circunstâncias semelhantes, Samaria foi destruída. 

                                                
609 Figura 125 – MAY, 2012, p. 26. Mutilação de prisioneiros de guerra. Relevo de bronze dos portões 

do palácio de Salmanasar III (Balawat, 648 a.C..) 
610 CLINE.; GRAHAM, 2012, p. 73. 

Figura 125 – Relevo de bronze dos portões do palácio de Salmaneser III 



266 
 

Jerusalém suportou “milagrosamente” o cerco. Alguns salmos descrevem Yahweh 

habitando em Jerusalém sobre uma montanha invencível de Sião, que não pode ser 

vencida, pois Yahweh subjuga os seus inimigos (Sal 46, 48, 76, 84, 87, 122). Para 

Gottwald, os compositores destes hinos de Sião utilizaram-se de fontes cananeias que 

descreviam uma inexpugnável montanha santa como o assento da divindade611.  

 

Os mesmos salmos que se referem a Jerusalém como a cidade de Deus têm  
uma teologia de Sião marcante (veja SI 46; 48; 76). Diz-se que  Sião fica bem 
no norte (SI 48.2) e no centro da terra (Ez  38.12).  O templo,  a morada de 
Deus  na terra, está ali. Um rio - uma torrente que proporciona vida - jorra de 
debaixo do templo (SI 46.4; Is 33.20, 21; Ez 47; Jl3.18; Zc 14.8). Inimigos 
ameaçam a cidade de Deus (SI 46.6; 48.4; 76.5, 6), mas ela é inexpugnável (Sl 

46, 5; Ez 38-39; Zc 12; 14).612 

 

Lendas surgiram dizendo que Senaqueribe teria desistido por causa de uma 

praga enviada por Deus, pois ele não poderia ser derrotado, já que era mais forte do 

que os deuses assírios. O seu templo não poderia ser destruído. Criou-se a ideologia 

da invulnerabilidade de Jerusalém613. Era o início de uma nova concepção da religião 

e de Deus. Reimer afirma que a “tradição de Sião” foi desenvolvida por funcionários 

da corte e sacerdotes do templo, construindo a ideologia de que Jerusalém era 

inexpugnável por conta da presença do Deus Yahweh no santuário central614.  

Portanto, a projeção dessa imagem idealizada da cidade fortaleceu a ideologia 

régio-sagrada. Esse fenômeno era muito comum nas tradições culturais dos reinos e 

impérios da Antiguidade oriental. Sendo assim, a ideologia real em Jerusalém 

assimilou os traços similares a outras tradições e os adaptou aos seus contornos 

geográficos e históricos.  

Isso possibilitou a centralização do culto e a teologia que acompanhou as 

reformas de  Ezequias e de Josias, que foram o resultado de uma sequência de 

invasões inimigas que reduziram gradualmente o reino judaico. A doutrina da 

centralização do culto em Deuteronômio 12 não era um programa para o futuro. Foi 

uma interpretação e explicação de uma terrível realidade presente. Segundo Römer, 

                                                
611 GOTTWALD, K. N. Introdução socioliterária à Bíblia hebraica. São Paulo: Paulinas, 1988.p.369. 
612 SMITH, R. L.  Teologia  do  Antigo  Testamento: história, método e mensagem. São Paulo: Vida 

Nova, 2001.p. 315. 
613 ASIMOV, Isaac. La tierra de Canaán. Madrid: Alianza Editorial, 1988. p. 67. 
614 REIMER, H. “A construção do Uno”. Revista Pistis Praxis, v.4. 2012, p.181. 
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a primeira reforma pode ter ocorrido nesse período pelo fato de importantes santuários 

fora de Jerusalém terem ficado inacessíveis615. 

Crüsemann fala sobre a situação de Jerusalém depois de 701 a.C., com a 

intervenção do rei assírio Senaqueribe, Judá foi reduzido a um pequeno território e o 

restante fora distribuído aos estados filisteus. Jerusalém ficou isolada. Esta situação 

produziu um choque bastante considerável. Samaria foi destruída, bem como os 

santuários famosos de Hebrom, Manre, Berseba e outros616. 

Schmidt diz que alguns desses lugares de culto gozavam de elevado prestígio 

como centros de peregrinação, mas agora estavam sob influência estrangeira617. 

Provavelmente essas questões geopolíticas elevaram a importância de Jerusalém e 

do seu templo, e isso deve ter possibilitado a criação da ideologia que afirmou a 

legitimidade de apenas um lugar de culto. Provavelmente esse foi o primeiro motivo 

para se fazer uma reforma religiosa em Jerusalém, pois parece razoável presumir que 

havia muitos lugares autorizados de culto, que Deus teria determinado em ocasiões 

diversas (Ex 20,24), mas que por conta da dominação assíria não estavam sendo 

acessados. Essa foi, portanto, a grande oportunidade de se estabelecer 

estrategicamente Jerusalém como santuário central de culto e com isso banir a 

concorrência. As determinações para essa centralização de culto estão registradas 

em Dt 12, especificamente nos versículos mais antigos 13-19. Neles se encontram as 

instruções de como praticá-la:  

 
Guarda-te, que não ofereças os teus holocaustos em todo o lugar que vires; 
Mas no lugar que o SENHOR escolher numa das tuas tribos ali oferecerás os 
teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Porém, conforme a todo o 
desejo da tua alma, matarás e comerás carne, dentro das tuas portas, segundo 
a bênção do SENHOR teu Deus, que te dá em todas as tuas portas; o imundo 
e o limpo dela comerá, como do corço e do veado; Tão somente o sangue não 
comereis; sobre a terra o derramareis como água. Dentro das tuas portas não 
poderás comer o dízimo do teu grão, nem do teu mosto, nem do teu azeite, 
nem os primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas; nem nenhum dos 
teus votos, que houveres prometido, nem as tuas ofertas voluntárias, nem a 
oferta alçada da tua mão. (Dt 12,13-17) 

 

Segundo Schmidt, a forma breve e mais antiga da fórmula de centralização se 

resume em: “o lugar que Yahweh escolheu”. Mas então surge uma justificativa "para 

                                                
615 RÖMER, 2008, p. 72. 
616 CRÜSEMANN, F. A Torá. Teologia e história social da lei do Antigo Testamento. Petrópolis: 

Vozes, 2002. p. 300-301. 
617 SCHMIDT, 2004, p.128. 
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aí fazer habitar o seu nome" (12,11), o nome divino distingue um santuário (cf. Êx 20, 

24): este é o local que pertence a Yahweh e onde Yahweh está presente618. Fica 

portanto, consolidada a ideologia da centralização do culto, que reforçou a importância 

de Jerusalém e de seu templo. Para lá fluíam as pessoas e as riquezas que eram 

canalizadas para o templo-Estado. 

 
Então haverá um lugar que escolherá o SENHOR vosso Deus para ali fazer 
habitar o seu nome; ali trareis tudo o que vos ordeno; os vossos holocaustos, 
e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, 
e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao SENHOR. (Dt 12,11) 

 

O dízimo é um tributo religioso619 instituído em Israel pelo sacerdócio no período 

monárquico, tornando-se num rito religioso que, em última instância, servia como 

tributo para manter a estrutura política do reino. Essa centralização religiosa passa a 

ser também econômica, pois os tributos que eram recolhidos pelos sacerdotes dos 

templos e santuários espalhados por todo Israel agora são canalizados para um só 

lugar, motivados por uma teologia retributiva. 

No que tange ao templo em Jerusalém, este foi uma obra idealizada numa 

parceria entre os oficiais da corte (escribas, sacerdotes e administradores da cidade) 

e a monarquia, para estabelecer uma estreita relação entre o altar e o trono, 

consolidando assim a política do reino. O templo não era uma obra arquitetônica, 

construída por um mutirão voluntário de aldeões. Foi o resultado de um monumental 

projeto de construção real, possibilitado por enormes impostos que financiaram sua 

mão de obra especializada estrangeira, que lhes conferiu um designer fenício (I Reis 

5: 1-12; 7: 13,14).  

Observou-se então que o layout do Templo em Jerusalém obedecia ao padrão 

de construções e decorações de templos do Antigo Oriente Próximo. E mesmo na 

época do exílio (Ez 40) e pós-exílio, como o novo templo de Herodes, ele permaneceu 

fiel à tradição arquitetônica original síria-palestina. Evidenciou-se pela arqueologia 

uma arquitetura importada servindo às ideologias político-religiosas da corte, assim 

como as suas ambições de manutenção do poder. No primeiro capítulo dessa tese 

derem-se vários exemplos de como o tesouro do templo foi usado pelos reis de Judá 

para fins políticos. O trono e o templo não são separados. A presença invisível de 

                                                
618 SCHMIDT, 2004, p.128. 
619 REIMER, I. R (Org.). Economia no Mundo Bíblico: enfoques  sociais, históricos e teológicos. 

São Leopoldo CEBI / Sinodal, 2006, p. 7-32. 
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Yahweh habita no trono dentro do templo que se encontra sobre o monte Sião (Sl 47, 

7-9 [8-10]) “O Senhor reina para sempre; o teu Deus, ó Sião, reina de geração em 

geração” (Sl 146,10). Esses salmos apresentam um retrato claro do Senhor habitando 

no trono, reinando. Certamente o Deus que morava no templo sobre o Monte Sião era  

um deus urbano. A cidade de Jerusalém, a monarquia sacra e principalmente o templo 

de Yahweh tornaram-se amuletos620 de proteção incondicional, que garantiriam a 

estabilidade geopolítico-religiosa mesmo diante do “afrouxamento” moral e religioso 

de Judá. 

 

Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: Templo do SENHOR, templo do 
SENHOR, templo do SENHOR é este. [...] Eis que vós confiais em palavras 
falsas, que para nada vos aproveitam. Porventura furtareis, e matareis, e 
adulterareis, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis 
após outros deuses que não conhecestes, E então vireis, e vos poreis diante 
de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: Fomos libertados 
para fazermos todas estas abominações? É pois esta casa, que se chama pelo 
meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu, eu 
mesmo, vi isto, diz o SENHOR. (Jr 7, 4; 8-11) 

 
A propaganda religiosa da Jerusalém inexpugnável não se sustentou diante da 

máquina militar babilônica em 586 a.C. No exílio outra ideia foi elaborada: sem templo, 

cidade e rei (aspectos político-religiosos locais), amplia-se o conceito de soberania 

relacionado a Yahweh, consolidando assim o seu status de Deus universal, cujo 

domínio se estende para além das fronteiras territoriais de Judá. 

Até aqui observou-se que os reis na antiguidade e seus representantes usavam 

a propaganda político-religiosa por meio de obras arquitetônicas e iconografias para 

fazer valer os seus propósitos. Tais elementos revelam o universo conceitual de quem 

os produziu. Entre esses dispositivos de controle político-religioso estão os tratados 

de vassalagem, tabletes de argila onde eram impressas as imagens dos deuses e reis 

assírios junto com o texto que carregava as cláusulas desse pacto bilateral. Tais 

escritos eram depositados no interior dos templos. Muitos deles foram encontrados na 

área mais sagrada dos templos, o Santo dos Santos. Aqui se revela um elemento 

importante para a execução desse programa de dominação político-religioso: o livro-

lei, que se tornará a vontade revelada de Deus, contando com o seu rei para executá-

las. O texto era lido diante das testemunhas divinas e humanas envolvidas numa 

                                                
620 GUSSO, Antônio Renato. Panorama Histórico de Israel para Estudantes da Bíblia. Curitiba: A. 

D. SANTOS EDITORA, 2003.  p. 108. 
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cerimônia pública de aliança mediada pelos sacerdotes no templo sagrado. Na 

próxima seção esses contratos serão comparados com os textos legais do 

Deuteronômio, destacando assim, os seus aspectos centralizadores. 

  

2.4  SOBERANOS E VASSALOS E A IDEOLOGIA DE DOMINAÇÃO 

 

A região síria-palestina esteve durante séculos submissa aos grandes impérios 

do Antigo Oriente Próximo, que para consolidar o seu domínio sobre a região 

estabeleceram os contratos de vassalagem. No período dos reis de Israel e Judá, o 

Egito e a Assíria alternaram seu controle dobre a região. Segundo Liverani, a 

Palestina ficou sob a dominação egípcia por cerca de três séculos (1460 a 1170 a.C.) 

621. Esse longo tempo de controle político-ideológico teve impactos nessa região. O 

controle egípcio era principalmente indireto; os "pequenos reis" locais possuíam 

autonomia, mas não independência, servindo assim como vassalos do Faraó. As 

informações obtidas pelas cartas de Amarna (1370-1350) mostram que apenas três 

cidades da síria-palestina eram dirigidas por governadores egípcios: Gaza, Kumidi no 

Líbano, e Sumura na costa do norte, ao lado da fronteira sírio-libanesa. Havia 

igualmente guarnições egípcias em outros lugares: Jaffa (perto da Tel Aviv moderna), 

Beth-Shean (entre a planície de Jezreel e o Vale do Jordão) e Ullaza. A partir dessas 

guarnições geograficamente estratégicas o exército anualmente percorria toda a 

região da síria-palestina para fazer a coleta de tributo. Pode-se calcular que o Egito 

na era de Amarna não empregou mais do que 700 pessoas para correr e controlar 

seu "império"622, um método de dominação mais eficaz, sem batalhas onerosas, 

perdas de soldados etc. Terras agrícolas, minas, rotas comerciais que escoavam 

produtos e tributos por terra e pelos portos agora eram administradas pelos egípcios 

por via de seus estados vassalos.  

Liverani afirma que, para a consolidação do poder egípcio sobre a região da 

síria-palestina, o Egito aplicou uma ideologia político-religiosa que mostrava o faraó 

como um deus encarnado623. A propaganda religiosa dispunha de um numeroso 

aparato religioso, com imagens e cerimoniais que revelavam como os reis vassalos 

                                                
621 LIVERANI, 2008, p, 36-37. 
622 LIVERANI, 2008, p. 38. 
623 LIVERANI, 2008, p. 39. 
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deveriam se dirigir diante do rei-deus. Os registros da época mostram que essa 

ideologia era conhecida e aceita. Os reis locais se dirigiam ao Faraó como o "Sol de 

todas as terras" e "deus", ou "deuses", porque usavam a forma plural, como no 

hebraico "Elohim". Prostravam-se diante dele "sete e sete vezes", isto é, "sete vezes 

de frente e sete vezes de costas". Os vassalos declaravam-se como "terra sobre a 

qual ele andava" e "escabelo dos seus pés", ou "sob suas sandálias", em perfeita 

coerência com a iconografia faraônica da época. Numa das correspondências de 

Amarna (EA 244), o rei de Megido escreve ao Faraó o seguinte texto: “Ao rei, meu 

senhor, e meu deus do Sol, diga: Assim Biridiya, o servo fiel do rei. se prostra sete e 

sete vezes aos seus dois pés”624. O salmo evoca o comportamento servil daqueles 

que se submetem ao soberano divino: “Exaltai ao SENHOR nosso Deus, e prostrai-

vos diante do escabelo de seus pés, pois é santo. (Sl 99,5)”. No palácio de El-Amarna, 

o chão do corredor que leva para a sala do trono foi decorado com imagens 

padronizadas de inimigos vencidos, de modo que o faraó poderia literalmente andar 

sobre eles. O escabelo (estrado) dos tronos e as sandálias de alguns Faraós foram 

também decorados com imagens de inimigos derrotados, sobre os quais o faraó 

pisava enquanto caminhava ou se sentava em seu trono.625  

 

                                                
624 PRITCHARD, 1969, p. 485. Biridiya era príncipe de Megido no fim do reino de Amen-hotep III e do 

começo do reino de Akenaton. Seu nome é indo-ariano, como a maioria dos outros nomes principescos 
do norte da Palestina naquela época. 
625 Figura 126 – (a) Pintura: no túmulo de Amenophis II (1448-1422 a. C). Fonte: KEEL, 1978, p. 254-

255. (b) Sandálias de Tutancamon. Fonte: SCHROER, Silvia. In Israel gab es Bilder: Nachrichten 
von darstellender Kunst im Alten Testament. Freiburg, Switzerland / Göttingen, Germany: 
Universitätsverlag / Vandenhoeck Ruprecht. 1987. p. 549.  

Figura 126 – Estrado e sandálias decorados com imagens dos inimigos derrotados 
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 Os reis locais estavam prontos para atender todas as solicitações egípcias. Por 

isso se esforçavam para garantir o cumprimento de seu dever: proteger a cidade e 

"escutar" ou "ouvir" a palavra do faraó como descrita na carta do rei de Asquelom ao 

faraó Aquenaton. 

Ao rei, meu senhor, meu panteão, meu deus-sol, o deus-sol do céu: Assim 
Widia, o príncipe de Asquelom, teu servo, a sujeira debaixo de teus pés, o 
criado (cavalariço) de teu cavalo. Aos pés do rei, meu senhor, sete vezes e 
sete vezes em verdade, eu caio, [...] Agora eu estou guardando o lugar do 
rei que está comigo, e tudo o que o rei, meu senhor, enviou para mim, ouvi 
muito atentamente. Quem é o cão que não dá ouvidos às palavras do rei, 

seu senhor, o filho do deus do Sol?626 (EA, Nº. 320) 

 

 Observa-se pelas palavras servis do rei de Asquelom a sua impotência diante 

do Egito, percebe-se a bajulação política de quem quer a todo custo assegurar-se no 

poder. Um padrão litúrgico se segue nas cartas: o rei vassalo de Gezer se reporta ao 

Faraó como um deus, “meu senhor...minha divindade...deus sol”, e se humilha 

exageradamente, designando-se como “sujeira dos seus pés”. Prostra-se sete vezes 

diante do rei-deus. Esse é o modelo introdutório da maioria das cartas de Amarna. 

Abdi-Ashtarti, rei de Tell eṣ-ṣafi, na Shephelah, declara sua lealdade ao Faraó e relata 

a ele sobre a hostilidade que enfrenta. Não é difícil notar as semelhanças estilísticas 

nessas cartas.  

 

 

 

 

 

 

 

           

 
 

 

 
Fala ao rei, ao meu senhor, à minha divindade, ao deus 
do sol, Mensagem de Tagi, seu servo, a sujeira sob seus 
pés: aos pés do rei, meu senhor, minha deidade, meu 

deus do sol, sete vezes e sete vezes eu caí. 627 

 
 
 
 
 

EA 266628 

                                                
626 PRITCHARD, 1969, p. 490.  
627 RAINEY, A. F. The El Amarna Correspondence: A New Edition of the cuneiform Letters from 

the Site of El Amarna based on Collations of all Extant Tablets. Leiden; Boston: Brill, 2015. p.1078. 
628 Figura 127 – Fonte: VITA, J.P. Das Gezer-Corpus Von El-Amarna: Umfang und Schireiber. 

Zeitschrift für Assyriogie 90, 2000, p. 72. 

Figura 127 – Carta de Tel Amarna enviada pelo rei 
vassalo de Gezer 
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Fala ao rei, meu senhor, minha divindade, meu deus do 
sol; A mensagem de "Senhora dos Leões", sua serva: aos 
pés do rei, meu senhor, minha deidade, meu deus do sol, 

sete vezes (e) sete vezes caí.629  

 

 

 

EA 273 630 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

Fala ao rei, meu senhor, a mensagem de 'Abdi-Ashtart, 
servo do rei: Aos pés do rei, meu senhor, caí sete vezes 

e sete vezes, de frente e de costas.631 

 

 
 
EA 64 632 

 

 

 

 

                                                        
            

 

 

 
Fala ao rei, meu senhor, a mensagem de Lab'ayu, teu 

servo: Aos pés do meu senhor caí.633 

 
 
EA 22634 

                                                
629 Carta proveniente de Gezer  a "Senhora dos Leões" relata ao Faraó que a cidade de Ṣapuma foi 

tomada pelos apîru e que eles ameaçam a cidade de Ayalon e a cidade de Zorah. RAINEY, 2015, 
p.1092. 
630 Figura 128 – Fonte: VITA, 2000, p. 73.  
631 RAINEY, 2015, p. 446. 
632 Figura 129 – Fonte: LETE, G. del Olmo. et al (Eds.). The Perfumes of Seven Tamarisks. Studies 

in Honour of Wilfred G.E. Watson (AOAT 394) Münster, 2012. p. 93. 
633 A associação com Lab'ayu presume-se estar localizado em Siquém com base em outra alusão nas 

cartas de Jerusalém. Analisou-se  a argila usada no tablete e verificou-se que ela é proveniente da 
região de Siquém. RAINEY, 2015, p.1040.  
634 Figura 130 – Fonte: LETE, Et al (Eds.), 2012, p. 94. 

Figura 128 – Carta de Tel Amarna 
enviada pela rainha de Beit Shemesh 

Figura 129 – Carta de Tel Amarna 
enviada pelo rei vassalo Abdi-Ashtart 

Figura 130 – Carta de Tel Amarna 
enviada pelo rei vassalo Lab'ayu  
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No obelisco negro de Salmanasar há a seguinte inscrição em cuneiforme; “Eu 

recebi tributo de Jeú (Iaua) da casa de Omri (Humri): prata, ouro, uma tigela de ouro, 

um ouro, vasos de ouro, baldes de ouro, estanho, (e) lanças da mão do rei635. O irônico 

é que Salmanasar associa Jeú como sendo da descendência da dinastia que ele 

mesmo interrompeu com um golpe militar. Há nesse obelisco a figura do rei Jeú 

curvado de joelhos, humilhando-se diante de Salmanasar III (ver Fig. 19), 

provavelmente beijando o chão sobre o qual o rei caminhava. Esse comportamento 

era considerado padrão para os reis vassalos do Antigo Oriente Próximo; prostrar-se 

diante do soberano rei fazia parte do protocolo egípcio (Fig. 131)636 e mesopotâmico. 

O texto e a iconografia do obelisco negro, foram usados como propaganda político-

religiosa cuja finalidade era mostrar aos dominados o seu próprio status social. 

 

  

 A concepção político-religiosa era de que o faraó como deus concedia a "vida", 

da qual tinha inteiro monopólio, e a dispensava políticamente ao vassalo a quem 

queria dar direito de reinar, um "sopro vital" que saía da boca do faraó (com a sua 

respiração, com as suas palavras). A carta do rei de Tiro contém o seu entusiasmo 

                                                
635 GRAYSON, A. Kirk. Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC I (1114– 859 BC). Royal 

Inscriptions of Mesopotamia, Toronto: University of Toronto, 1991.p. 149. 
636 Figura 131 – Fonte: PRITCHARD, 1950, p. 15. 

Figura 131 – Postura de humilhação dos vassalos diante dos reis egípcios 
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por ter recebido o “sopro vital” do Faraó, mesmo que indiretamente através de um 

mensageiro.  

Meu senhor é o deus-sol que se ergue sobre as terras dia a dia, como 
ordenado pelo deus-Sol, seu gracioso pai; quem dá vida por seu fôlego 
suave, [...] Que põe a terra inteira em paz pelo seu poder, que proferiu o seu 
clamor de batalha no céu como Baal, de modo que toda a terra treme ao seu 
clamor. Eis que o servo escreveu a seu senhor, porque ouviu o belo 
mensageiro do rei que chegou a seu servo, e o sopro benéfico que saiu da 
boca do rei, meu senhor, pelo seu servo e a sua respiração foi retomada a 
respiração não se restabelecia antes da chegada do mensageiro do rei, 
lembro-me das palavras de meu pai: "eis que agora o sopro do rei veio em 

minha direção, eu me regozijo, e eu sou feliz dia após dia.”637 (EA 147) 

 

Para Liverani a vida era dispensada pelo Faraó, que concedia alimento 

necessário para a sobrevivência, sobretudo depois da morte, inicialmente 

prerrogativa somente do Faraó, mas depois por ele redistribuída também a seus 

súditos. Os súditos estrangeiros eram, obviamente, excluídos dessas duas últimas 

implicações, apesar das tentativas de receberem também um pouco de "vida" que 

não fossem apenas palavras, mas também de víveres638. O Faraó era, com efeito, um 

deus distante, que os reis palestinos consideravam bem inerte e omisso e, portanto, 

de difícil compreensão e de incerta confiança. Os reis palestinos estavam habituados 

a um sistema de relações políticas baseado na reciprocidade, que não tinha 

correspondência na ideologia egípcia. Estavam habituados a ser fiéis a seu senhor, 

mas a receber em troca uma proteção (portanto, a ter o trono garantido contra-

ataques externos ou comoções internas). Estavam habituados a dar o tributo, mas 

também a receber ajuda em caso de necessidade. Estavam acostumados a 

responder às mensagens de seu senhor, mas esperavam que, por sua vez, o senhor 

respondesse à mensagem deles. Nada disso acontecia: o faraó manifestava até 

enfado diante das insistentes abordagens deles e, de qualquer modo, não respondia; 

sobretudo demonstrava desinteresse pela sorte pessoal deles. De fato, o interesse 

do Egito era pelos artigos de luxo dos reinos vassalos da Palestina, roupas de lã, 

tingidas de púrpura ou com bordados e aplicações coloridas, contrastando fortemente 

com as roupas egípcias de linho branco. Armas de bronze, arcos, carros e cavalos 

eram produzidos na Palestina e muito valorizadas no Egito. O senhor era o dono da 

terra, proprietário absoluto de tudo o que o vassalo “possuía”. Com isso poderia 

requerer a sua posse no momento que quisesse e ela estaria a sua disposição. 

                                                
637 PRITCHARD, 1969, p. 484. 
638 LIVERANI, 2008, p. 41. 
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Agora, esta tabuleta eu tenho enviado a você para lhe dizer: Envio-lhe Ḫanya, 
(comandante do) estábulo do exército regular, para a aquisição de belas 
mulheres copeiras. Prata, ouro, roupas de linho, pedras de cornalina, todos 
(tipos de) pedras preciosas, uma cadeira de ébano; igualmente, todos de 
excelente qualidade.[...] enviai, pois, belas mulheres copeiras em que não há 
malícia entre elas, para que o rei vos diga: Isto é excelente, segundo a 

requisição que vos enviou.639 

 

Para Liverani, o conceito de "confiança”, tanto na ideologia egípcia do período 

do bronze como no domínio assírio na época do ferro, terá o mesmo princípio da 

"lealdade". No Antigo Oriente Próximo sempre reaparecerão as reminiscências do 

esquema de vassalagem que predominaram entre o Egito e os povos dominados, já 

que cada cidade-estado não tinha outra alternativa senão ser "servo" do Egito ou de 

um dos "grandes reis" que dominavam a área. Nas expectativas locais, o "pequeno 

rei" tinha de preservar sua lealdade e deveria então ser recompensado pela proteção 

de seu senhor. Se dois senhores se enfrentassem, a batalha decidiria a qual deles o 

rei local tinha de se submeter.640 Assim, os reis locais tornaram-se servos de um deus-

faraó, colocando nele todas aquelas expectativas de proteção que antigamente 

descansavam no senhor terreno. O "juramento de vassalagem" ao senhor terrenal foi 

substituído por um juramento de total confiança num senhor divino. Liverani conclui 

que Yahweh, ao libertar o povo da escravidão egípcia (êxodo), estabeleceu o seu 

próprio pacto de lealdade. A vitória do Deus Yahweh sobre o deus faraó define assim 

um novo senhor641.  

O Egito sempre considerou a Palestina como parte de sua esfera de influência, 

um território sob seu controle642. Durante a Idade do Ferro, houve o declínio do poder 

egípcio na região, seguido da ascensão da Assíria e o florescimento de pequenos 

reinos como Israel, Judá, Aram, Amon, Moabe e outros. Eram tribais ou 

territorialmente baseados, diferentemente das cidades-estados da Idade do Bronze. 

Mas como a Assíria cresceu e se tornou mais poderosa. Uma parte após a outra da 

síria-palestina caiu sob sua vassalagem.  

                                                
639 Carta a Milkilu, o governante de Gezer (Gazru). Um dos textos mais antigos enviados pelo 

rei (EA 369) e exemplifica o tipo de pedidos feitos por faraó a seus vassalos. Ele fez o seguinte 
pedido: "envie mulheres coéiras (que são) muito bonitas, de quem não há engano em seus 
corações. RAINEY, 2015, p.1268. 
640 LIVERANI, 2008, p. 207. 
641 LIVERANI, 2008, p. 207. 
642 ROGERSON, J.; DAVIES, P. R. The Old Testament World. 2 ed, London: T.& T Clark, 2005. p. 51. 
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Os hititas disputaram por muito tempo com o Egito o controle pela região da 

síria-palestina. Textos antigos revelam que se estabeleceram contratos de 

vassalagem por longas gerações. Esses acordos intencionavam garantir uma estável 

e qualitativa cobrança de tributos por parte dos dominadores e a continuidade 

dinástica dos povos dominados, pois era a forma mais segura que esses pequenos 

reis possuíam de assegurarem o controle sobre o seu governo, embora tal pacto fosse 

obrigatório, oneroso e exigia exclusividade a um só senhor. O texto abaixo revela um 

contrato entre o rei hitita e seu vassalo amorreu Duppi-Tessub. Esse tratado tem 

estreitos paralelos com alguns textos bíblicos. Esses textos apresentam a mesmo 

propósito em enfatizar que o poder do vassalo só é possível devido à sua relação de 

obediência para com o soberano e que a sua escolha está ligada com um 

compromisso ou promessa feita às gerações anteriores, assim como a ênfase na 

exclusividade do soberano sobre o vassalo. 

Quando eu, o Sol, procurei você de acordo com 
a palavra de seu pai e o coloquei no lugar de seu 
pai, eu o levei em juramento para o rei da terra 
Hatti, e para meus filhos e netos. Assim honra o 
juramento (de lealdade) ao rei e aos parentes do 
rei! E eu, o rei, serei leal a vós, Duppi-Tessub. 
Quando você tomar uma esposa, e gerar um 
herdeiro, ele será rei na terra Amurru 
igualmente. E assim como eu fui leal a vós, 
assim também serei leal para com seu filho. Mas 
você, Duppi-Tessub, permaneça leal para o rei 
da terra de Hatti, e a meus filhos (e) meus netos 
para sempre! O tributo que foi imposto a seu avô 
e a seu pai. Eles apresentaram 300 shekels do 
bom, refinado de primeira classe. Ouro pesado 
com peso-padrão - você apresentará a eles 
também. Não vire os olhos para mais ninguém! 
vossos pais prestaram tributo ao Egito; Você 

não deve fazer isso!643  

 

Se Duppi-Tessub não honrar estas palavras do 
tratado e do juramento, que estes deuses do 
juramento destruam Duppi-Tessub junto com 
sua pessoa, sua esposa, seu filho, Seu neto, 
sua casa, sua terra e junto com tudo o que 
possui. Mas se Duppi-Tessub honrar estas 
palavras do tratado e do juramento que estão 
inscritos nesta tabuinha, que estes deuses do 

Quando teu filho te perguntar no futuro, 
dizendo: Que significam os testemunhos, e 
estatutos e juízos que o SENHOR nosso Deus 
vos ordenou? Então dirás a teu filho: Éramos 
servos de Faraó no Egito; porém o SENHOR, 
com mão forte, nos tirou do Egito; E o 
SENHOR, aos nossos olhos, fez sinais e 
maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, 
contra Faraó e toda sua casa; (Dt 6,20-22) 

 

Será, pois, que, se ouvindo estes juízos, os 
guardardes e cumprirdes, o SENHOR teu Deus 
te guardará a aliança e a misericórdia que jurou 
a teus pais; E amar-te-á, e abençoar-te-á, e te 
fará multiplicar; abençoará o fruto do teu ventre 
[...] na terra que jurou a teus pais dar-te. (Dt 
7,12-13) 

 

 

Então falou Deus todas estas palavras, 
dizendo: Eu sou o SENHOR teu Deus, que te 
tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não 
terás outros deuses diante de mim. [...] Não te 
encurvarás a elas nem as servirás; porque eu, 
o SENHOR teu Deus, sou Deus zeloso, que 
visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 
terceira e quarta geração daqueles que me 
odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que 

                                                
643 Texto na versão acadiana: KUB, III, 14. Texto na versão hitita: KBO, v, 9; KUB, in, 119; KUB, XIV, 5; 

KUB, XIX, 48; KUB, XXI, 49. Esse texto escrito em cuneiforme hitita e acádico encontra-se traduzido no 
livro de PRITCHARD, 1969, p. 204.  
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juramento irão protegê-lo junto com sua esposa, 

seu filho, seu neto, sua casa e seu país644.  

 

Estes deuses das partes contratantes podem 
trazer miséria e pobreza sobre você. [...] Se, por 
outro lado, Kurtiwaza, o príncipe e os Hurrianos 
cumprirem este tratado e este juramento, que 
estes deuses vos protejam, Kurtiwaza, 
juntamente com sua esposa, a filha da terra de 
Hatti , Seus filhos e filhos de seus filhos, e 
também (você), o Hurrians, juntamente com 
suas esposas, seus filhos e filhos de seus filhos 

e juntamente com o seu país645. 

me amam e aos que guardam os meus 
mandamentos. (Êx 20, 2-6) 

 

Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz 
do SENHOR teu Deus, para não cuidares em 
cumprir todos os seus mandamentos e os seus 
estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre 
ti todas estas maldições, e te alcançarão: 
Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no 
campo. Maldito o teu cesto e a tua 
amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, e o 
fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas, e 
das tuas ovelhas. [...]  

 

Os vassalos tinham que prestar ajuda militar, sob pena de punição por estarem 

desobedecendo a deus. 

 

Como eu, o Sol, sou leal a você, ofereça ajuda militar ao Sol e à terra de Hatti. 
Se um rumor maligno se origina na terra de Hatti sobre alguém que queira se 
levantar em revolta contra o Sol, e se ouvi-lo, vá imediatamente com seus 
soldados de infantaria e suas carruagens prestar ajuda ao rei da terra de Hatti! 
Mas se você não for capaz de ir, envie seu filho ou seu irmão junto com seus 
soldados de infantaria e suas carruagens em auxílio do rei da terra de Hatti! 
Se você não enviar seu filho (ou) seu irmão com seus soldados de infantaria 
(e) suas carruagens em auxílio do rei da terra Hatti, você age em 

desconsideração dos deuses do juramento.646 

 

Os assírios sempre intervinham quando os vassalos violavam o juramento de 

vassalagem. A culpa dessa violação não advinha simplesmente porque o rei menor 

recusava tal submissão, retendo tributo, ou por fazer aliança com outras potências, 

mas sempre por ter violado o juramento que o submeteu a pagar tributo e que também 

incluía não reconhecer outros senhores senão Assur. Sendo assim a violação do 

pacto era político-religiosa, já que o juramento foi feito em nome de Assur e de outros 

deuses assírios647. Nesse caso, a punição era obra de deus, sendo o rei assírio o 

agente e executor das maldições escritas no final do texto do juramento. Como 

exemplo, basta citar o seguinte texto de Assurbanipal: 

 

Irra, o guerreiro (isto é, a pestilência) derrubou Uate, assim como seu exército, 
que não tinha mantido os juramentos feitos para mim e tinha fugido antes da 

                                                
644 PRITCHARD, 1969, p. 205.  
645 Tratado entre Suppiluliumas e Kurtiwaza.Textos na versão hitita: KBo, I, I (e duplicatas) reverso 35 ff. 

(Em Acadiano). traduzidos no livro de PRITCHARD, 1969, p. 206. 
646 PRITCHARD, 1969, p. 204. 
647 LIVERANI, 2008, p. 208.  
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investida de Assur, meu senhor, tinha fugido deles. A fome estourou entre eles 
e comeram a carne de seus filhos para satisfazer sua fome. Assur, Sin, 
Shemesh, Adad, Bel, Nebo, o Ishtar da rainha de Kidmuri, o Ishtar de Arbela, 
Ninurta, Nergal (e) Nusku infligiram rapidamente a eles com todas as 
maldições escritas nos acordos sob juramento. Mesmo quando os potros de 
camelos, os potros de burro, bezerros ou cordeiros estavam amamentando 
muitas vezes sobre as mães, eles não podiam preencher (lit .: saciar) seus 
estômagos com leite. Sempre que os habitantes da Arábia perguntaram uns 
aos outros: "Por causa de que essas calamidades atingiram a Arábia?" (Eles 
respondiam:) "Porque não guardamos os juramentos solenes (jurado por) 

Assur, porque ofendemos a amizade de Assurbanipal, o rei, amado por Ellil!"648 

 

O rei vassalo tinha certo poder sobre um território ou cidade de sua jurisdição. 

O rito de nomeação se realizava com elementos de caráter sagrados e com efeitos 

jurídicos. Portanto, se algum vassalo organizasse alguma conjura contra o superior 

imediato o soberano interviria, castigando e ameaçando os rebeldes e intimando-lhes 

à submissão. Rebeliões de vassalos coligados contra o soberano eram muito 

recorrentes naqueles tempos, sobretudo quando um império rival estava disposto a 

dar apoio aos rebeldes649.  

Esta é a palavra de Ninlil para o rei: "Não 
temas, ó Assurbanipal! Agora, como eu falei, 
acontecerá: Eu te concederei poder sobre os 
povos das quatro línguas (e) Sobre o 
armamento dos príncipes você exercerá a 
soberania... [Os reis] dos países deliberam 
juntos (dizendo): "Venham, levantemo-nos 
contra Assurbanipal." [...] Ninlil respondeu, 
dizendo: "[os reis] das terras [eu vou derrubar, 
os colocarei debaixo do jugo, amarrarei seus 

pés em [grilhões fortes].650 

Os reis da terra se levantam e os governos 
consultam juntamente contra o SENHOR e 
contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as 
suas ataduras, e sacudamos de nós as suas 
cordas. Aquele que habita nos céus se rirá; o 
Senhor zombará deles. Então lhes falará na 
sua ira, e no seu furor os turbará.  (Sl 2, 2-5) 

 

 

A liberdade no Antigo Oriente Próximo era um Estado relativo, não absoluto, 

como ilustra a ambiguidade do termo "escravo" em todas as línguas da região. 

"Escravo" poderia ser usado para se referir a um subordinado na escala social. Assim, 

os súditos de um rei eram chamados seus "escravos", embora fossem cidadãos livres. 

O próprio rei, se era um vassalo, era o "escravo" de seu imperador e obrigado a 

obedecer um pesado contrato de vassalagem, sob pena de sofrer toda a sorte de 

pragas aniquiladoras por parte dos deuses, caso não cumprisse a sua parte do 

                                                
648 PRITCHARD, 1969, p. 300. 
649 SCHÖKEL; CARNITI, 1996, p.135. 
650 PRITCHARD, 1969, p. 451. 
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pacto651. Essas noções de escravidão tiveram profunda influência ideológica nos 

textos da Bíblia Hebraica, quando se refere a relação de Yahweh com o seu povo, 

que precisa acatar seu tratado e obedecer suas leis para não cair em desgraça. A 

garantia da bênção era dada em forma de promessa pelo Senhor, assim como as 

maldições seriam aplicadas pelo mesmo. Bençãos e maldições eram claramente 

compreendidas pelo vassalo, pois todas esses “direitos” e obrigações deveriam ser 

registrados por escrito num tablete de argila, que era cuidadosamente guardado na 

maioria das vezes num santuário, posto que tal documento evoca o testemunho dos 

deuses. Se o texto fosse quebrado ou precisasse de acréscimos redacionais 

chamava-se a assembleia de deuses como testemunha. Regularmente esse texto era 

levado e lido perante o rei vassalo e sua corte, e se fosse o caso, o pacto era renovado 

e o mesmo texto que foi lido para o vassalo deveria ser lido para as novas e futuras 

gerações de vassalos.  

 
Uma cópia deste tablete foi depositado antes a Deusa do Sol de Arinna, porque 
a Deusa do Sol de Arinna regula realeza e a filiação na terra de Mitanni (uma 
cópia) foi depositada diante de Tessub, o senhor do Kurinnu de Kahat. O texto 
deve ser lido em Intervalos regulares na presença do Rei da terra de Mitanni e 
na presença dos filhos, do país de Hurri. Quem quer que remover este tablete 
de Tessub, o senhor de Kurinnu de Kahat, e colocá-lo em um lugar escondido, 
se ele quebrar ou fizer qualquer outra pessoa alterar a redação do tablete ao 
concluir esse tratado chamaremos os deuses das partes contratantes 

presentes, para escutar e servir como testemunhas652 

 

McConville diz que esses indicadores formais e político-religiosos permitem uma 

leitura em termos gerais do contexto da antiga lei e tratados do Oriente Próximo, e no 

caso de Judá do VIII e VII séculos, sobretudo a ligação entre os tratados neo-assírios 

com o Deuteronômio653. Não se pode ignorar essa matriz histórica, social, religiosa e 

cultural dentro dos seus textos. Embora não se possa interpretar o Deuteronômio 

simplesmente como um tratado de vassalagem hitita ou neo-assírio, não se pode 

negar a estreita afinidade entre ambos. Portanto, a confissão da fé de Israel na 

unidade de Yahweh (Dt 6, 4) recebeu influência do ambiente político-religioso do 

                                                
651 WESTBROOK, Raymond (Ed.). A History of Ancient Near Eastern Law. Leiden: E. J. Brill, 2003. 

p. 41. 
652 Tratado entre Suppiluliumas e Kurtiwaza.Textos na versão hitita: KBo, I, I (e duplicatas) reverso 35 ff. 

(Em Akadiano). O texto registra uma grande lista de deuses e deusas invocados como testemunhas de 
um tratado de vassalagem entre o rei hitita e o rei de Mitani, foram traduzidos no livro de PRITCHARD, 
1969, p. 205. 
653 MACCONVILLE, J. G. God and Earthly Power: An Old Testament Political Theology, Genesis 

– Kings. London: T&T Clark, 2006.p.8.  
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mundo antigo. A crença em Yahweh como “Um” faz paralelo aos imperialismos 

monopolistas que ameaçam absorver Israel.654 Tal era o destino do Reino do Norte, 

que foi deportado e assimilado pelo conglomerado assírio (2 Reis 17), o que resultou 

no deslocamento e na aniquilação da identidade de Israel a serviço do poder político 

centralizado (2 Rs 17, 29-34).  

A palavra hebraica ד ָֽ  designa que só Yahweh é Deus e exige ,('ehad 'UM) ֶאח 

claramente lealdade à aliança somente com ele. Yahweh deve ser amado na íntegra, 

pois é o único capaz de realizar inteiramente as promessas para a vida de Israel, 

dando terra, bênçãos materiais e proteção do perigo. Por outro lado, ele tem direito à 

devoção indivisível de Israel. A unicidade de Deus corresponde, assim, à unidade da 

própria realidade como percebida em Deuteronômio, onde o gozo da boa ordem 

natural é consequência de se obedecer Yahweh na ordem religiosa e moral (por 

exemplo, Dt. 6, 24-25). Deuteronômio enfrenta um mundo em que religião e política 

estão interligadas. A visão da unidade de Yahweh surge em contraste com o avanço 

dos reis assírios e as suas reivindicações como donos do mundo.  

Shalmaneser, grande rei, rei forte, rei do universo, rei de Assíria, filho de 
Asurbanipal (II), rei do universo, rei de Assíria [...] Tukultl-Ninurta (II), (que era) 
também rei do Universo (e) rei da Assíria, homem valente que [é ativo] nos 

quatro quadrantes655 

 

Filho de Salmaneser (III), rei dos quatro quadrantes, rival dos príncipes em 
todos os lugares, peregrino das terras, neto de Assurbanipal (II), receptor de 

tributo e imposto de todos os quatro quadrantes [...]656 

 

Filho de Šamšī-Adad (V), grande rei, rei forte, rei do universo, rei da Assíria, 
rei incomparável, filho de Salmanasar (III), rei dos quatro quadrantes, que 
matou todos os seus inimigos e os aniquilou como uma inundação, (grande) 
neto de Assurbanipal (II), guerreiro viril que estendeu habitação, descendência 
de Adad-nārārī (II), príncipe atento que os deuses Assur, Šamaš, Adad, e 
Marduk ajudaram para que ele estendesse sua terra, prole de Tukultï-Ninurta, 

Rei da Assíria, rei da Suméria e Akkad, descendência de Salmanasar (I) [...]657 

 

Salmanasar (IV), rei forte, rei da Assíria, filho de Adad-nārārī (III), rei forte, rei 
do universo, Rei da Assíria, filho de Samšī-Adad (V), rei dos quatro 

quadrantes:[...]658 

 

                                                
654 CONVILLE, 2006, p. 20.  
655 GRAYSON, 1995, p.28. Fonte: Inscrição cuneiforme - Salmanasar  III A.0.102.5. 
656 Fonte: Inscrição cuneiforme – Šamšī-Adad V, A.0.103.1. GRAYSON, 1995, p.28.  
657 Fonte: Inscrição cuneiforme – Adad-nārāri III, A.0.104.1. GRAYSON, 1995, p.28.  
658 Inscrição cuneiforme – Salmanasar IV, A.0.105.1. GRAYSON, 1995, p.28. Fonte:  
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Palácio de Senaqueribe, grande rei, rei forte, rei do mundo, rei da Assíria, rei 

dos quatro quadrantes (do mundo), e favorito dos grandes deuses:[...]659 

 

Para Clements, o pesado investimento estatal na propaganda político-religiosa 

através de meios escritos, gráficos e cerimoniais foi implementado na perspectiva de 

justificar a ideologia da realeza e, sobretudo, consolidar o poder real660. 

 
O uso da escrita a serviço da política real se manifestou principalmente nas 
inscrições reais monumentais relacionadas com estátuas, baixos-relevos e 
esteias. Essas inscrições reais monumentais tinham por finalidade, é certo, 
enaltecer o rei, glorificar seu poder e suas façanhas, legitimar seu poder e 
provocar o respeito e o temor tanto dos súditos como dos outros povos.  [...] A 
escrita estava ainda a serviço da política real quando se  tratava de redigir um  
tratado com  outro rei.  [...] esses tratados refletiam a hierarquia dos Estados e 
estabeleciam entre os reis relações do tipo suserano-vassalo; é o caso, de 
modo especial, dos famosos tratados de vassalagem da segunda metade do II 

milênio e da primeira metade do I milênio a.C.661 

 

Com o passar dos anos percebeu-se que o uso da força era demasiado oneroso 

e totalmente ineficiente para a manutenção do poder real, uma vez que o apoio na 

coerção e na força destruiria as relações pelas quais a elite governamental captava 

sua riqueza e poder. Tal constatação ocasionou pesados investimentos em meios de 

propaganda do universo simbólico do rei, que, para sobreviverem e impor sua 

legitimidade para dominar, passaram a se utilizar com frequência da manipulação de 

símbolos político-religiosos. A ideologia régia proporcionava justificação para o 

controle do poder e dos recursos estratégicos; proclamava que o direito do rei de 

governar era garantido pelas divindades do Estado. Frisavam-se fortemente os 

benefícios da paz, segurança e riqueza para a população do Estado, que fluíam da 

posição do rei no esquema cósmico das coisas. Os reis na antiguidade usavam textos 

e iconografias para fazer valer sua política. Independentemente de seu gênero 

literário, também são textos que revelam a arte da persuasão ideológica, literatura de 

intervenção. Por isso são textos religiosos, mas também de arte e propaganda 

persuasiva.  

 

 

 
 

                                                
659 GRAYSON, A. Kirk.; NOVONTY. Jamie,  2014. p. 68. Fonte: Inscrição cuneiforme – Sennacherib. 
660 CLEMENTS, 1995, p. 121. 
661 BARUCQ, 1992, p. 29. 
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2.4.1 TRATADOS DE VASSALAGEM: TEXTO E IMAGEM A SERVIÇO DO 

CONTROLE POLÍTICO-RELIGIOSO 

 

Os tratados de vassalagem eram muito comuns no Antigo Oriente Próximo 

desde o segundo milênio a.C. Nesses tratados o rei suserano colocava por escrito 

diversas estipulações às quais os reis vassalos deviam se conformar. A ideia central 

era obrigar os vassalos a uma lealdade absoluta a seu senhor662. Maldições e muitas 

vezes também bênçãos constituíam uma parte importante desses tratados, 

fornecendo motivações para a necessidade de submissão.  

O livro do Deuteronômio assemelha-se indiscutivelmente a esses tratados. Uma 

vez que já ocorriam tratados sob os imperadores hititas (segunda metade do segundo 

milênio a.C.), alguns estudiosos(as) usaram esta analogia para datar o Deuteronômio 

no segundo milênio. Esta visão apologética é impossível: na segunda metade do 

segundo milênio a.C. não existe em Judá ou em Israel (que nesse tempo nem sequer 

existiam) nenhum contexto social onde editar semelhante documento663. Pelo 

contrário, existem elos claros entre o Deuteronômio e os juramentos de lealdade 

neoassírio. Estes elos sugerem até dependência literária. Especialmente importantes 

são os tratados de adê (juramentos de lealdade de Asaradon 672 a.C.) como afirma 

Barucq. 

 

[...] "juramentos de vassalagem” (adê), que ligavam um rei vassalo ao seu 
suserano (ou “grande rei") e incluíam cláusulas políticas precisas e, sobretudo, 
a evocação de maldições dos deuses no caso de desrespeito do juramento. O 
gênero literário dos adê arameu-assírios pode ter inspirado vários textos 

bíblicos, em particular o Deuteronômio.664 

 
O tratado de adê  se concentra no reconhecimento, por parte  dos reis vassalos, 

de Assurbanipal como legítimo sucessor de Asaradon. O tratado inicia com uma lista 

de testemunhas divinas. As seguintes estipulações de lealdade insistem no "amor" a 

Assurbanipal e na necessidade das futuras gerações observarem os mandamentos; 

tais leis são observadas também no Deuteronômio.  

                                                
662 RÖMER, Tomas. A chamada história deuternomista: Introdução sociológica, histórica e 

literária. Petrópolis: Vozes, 2008. p. 78. 
663 RÖMER, 2008, p. 79. 
664 BARUCQ, 1992, p. 303. 
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(266-268)  (Jura) que amareis a Assurbanipal, 
o príncipe herdeiro,  filho de Esaradon, rei da 
Assíria, teu senhor como (amais) a vós 

mesmos.665 

(195-197) Prestarás ouvidos a tudo quanto ele 
disser e a tudo quanto ele mandar, e não 
procurarás outro rei ou outro senhor contra 

ele.666  

(288-291)  que tu contarás ([sobre] eles) a teus 
filhos e a teus netos, a tua descendência, a 
descendência da tua descendência que 
(nascerá) no futuro, que tu ordenarás a eles da 

seguinte maneira: — ‘Guardai este tratado.667 

65-72 [...] Tu não estabelecerás sobre ti 
nenhum (outro) rei ou nenhum (outro) senhor, 
nem farás um juramento a nenhum (outro) rei 
ou  nenhum (outro) senhor  

 

Ouve, Israel, Javé é nosso Deus, Javé é Um só. 
Amarás Javé teu Deus com todo o teu coração, 
com toda a tua vida e com toda a tua força. 
Guarda em teu coração estas palavras que hoje 
eu te ordeno estarão no teu coração; 

  

 

e ensina-as a teus filhos e delas falarás 
assentado em tua casa, e andando pelo 
caminho, e deitando-te e levantando-te. (Dt 6,4-
7) 

 

O SENHOR teu Deus temerás e a ele servirás, 
e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros 
deuses, os deuses dos povos que houver ao 
redor de vós; (Dt 6,13-14) 

  

 Centenas de textos cuneiformes assírios escritos em argila foram encontrados 

desde 1949 nas escavações em Nimrud, após terem sido interrompidas por quase um 

século. Estes documentos cobrem uma vasta gama de assuntos históricos, 

econômicos, literários, religiosos, etc. Entre eles está um registro formal de um tratado 

feito por Asaradon668, rei da Assíria, no ano 672 a.C., e executado por juramento sobre 

nove príncipes vassalos dos estados fronteiriços no Irã. A inscrição foi encontrada em 

1955, durante a sexta expedição da Escola Britânica de Arqueologia no Iraque, 

especificamente em Nimrud (antigo Kalhu, a Calah bíblica).  

                                                
665 WISEMAN D. J. The Vassal Treaties of Esarhaddon. London: British School of Archaeology in Iraq, 

1958. p. 50. 
666 WISEMAN, 1958, p. 44. 
667 WISEMAN, 1958, p. 52. 
668 O tablete restaurado de Ramataia foi exibido no Museu na exposição especial que marcou o Jubileu 

de Prata da Escola Britânica de Arqueologia no Iraque (novembro de 1956 a janeiro de 1957), após o 
que foi devolvido a sua atual casa no Museu do Iraque, Bagdá. À medida que prosseguia o trabalho de 
restauração, tornou-se óbvio que os fragmentos constituíam partes de pelo menos oito cópias 
adicionais do mesmo tratado solene feito por seus vassalos a Asaradon. Além do texto de Ramataia 
(ND.4327) foram feitas cópias para Tuni9 de Elpa (ND.433I, Placa X.2); Bur-Dadi de Karzitali 
(ND.4328A); Humbares de Nahsimarta (ND.4336, Placa X.i); Hatarna de Sikrisi (ND.4332, Placa XII.i); 
Larkutla de Zamua (ND.4343, Placa XII.) e um governante, cujo nome está perdido, da terra de Izaia 
(ND.4345 I). Dois outros nomes nos parágrafos introdutórios de fragmentos são infelizmente destruídos 
(38B, 56).  O tablet de Ramataia foi tomado como o padrão porque é agora o mais completo, sendo os 
restantes textos considerados cópias ou duplicatas do mesmo assunto e suas numerosas variantes. 
WISEMAN, 1958, p.1.  
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Foi no templo de Nabu que se descobriu uma longa Sala do Trono, num edifício 

que foi destruído pelo fogo. Entre esses escombros, no templo-palácio foi descoberto 

um tablete de argila669 cozida, identificado por Barbara Parker como um tratado feito 

em 672 a.C. por Asaradon, rei da Assíria (681-669 a. C), com um chefe dos Medos, 

chamado Ramataia de Urukazabana. Os fragmentos foram encontrados espalhados 

entre a sala do trono real e a porta que conduzia a uma pequena ante-câmara (NTS3).  

Harrison confirma que esses documentos foram encontrados em uma sala do 

trono adjacente ao complexo do templo, numa sala interna do Templo de Nabu que 

era reservada pelos escribas e para o armazenamento desses contratos670. 

 De modo semelhante 2 Reis 22,8 narra que um texto foi encontrado no interior 

do templo671 pelo Sacerdote Hilquias e lido pelo escriba Safâ diante do rei: “Então 

disse o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do 

SENHOR. E Hilquias deu o livro a Safã, e ele o leu.” O tratado de Asarhadon foi 

                                                
669 Figura 132 – Fonte: WISEMAN, 1958, p. 1-2. 
670 HARRISON, Timothy P. Recent Discoveries at Tayinat (Ancient Kunulua/Calno) and Their Biblical 

Implications. In: CONGRESS OF THE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR THE STUDY OF THE 
OLD TESTAMENT (IOSOT), 21, 2013, Munique. Artigo. Leiden: Brill, 2013. v. 163, p. 396 - 425. Nesse 
Congresso acadêmicos reconhecidos internacionalmente apresentaram suas pesquisas atuais sobre a 
Bíblia Hebraica. Alguns se concentram em fontes arqueológicas e na reconstrução da antiga religião 
israelita, enquanto outros discutiram a formação do texto bíblico e seu impacto na memória cultural. 
671 Vídeo sobre as inscrições contendo leis divinas que foram encontradas em diversos templos do 

Antigo Oriente Próximo: <https://youtu.be/EYMrQZm3aNQ> 

Figura 132 – Tratado de adê: texto legal encontrado no templo de Nabu 

https://youtu.be/EYMrQZm3aNQ
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redigido numa época aproximada da reforma de Josias. O local no qual foi encontrado 

o tratado era referido em certos textos religiosos como "a câmara do palácio", o 

templo-palácio onde a estátua do deus Nabu descansava antes de sair para o festival 

da primavera. Mas quando chegou a hora de os inimigos da Assíria se insurgirem 

contra a sua servidão anterior, foi a sala do trono do rei que foi deliberadamente 

escolhida para esta demonstração de libertação. As próprias tábuas do tratado foram 

encontradas esmagadas e queimadas em centenas de fragmentos ao redor da 

plataforma do rei, onde foram mutiladas quando Nimrud estava sendo saqueada em 

612 a.C. Felizmente alguns dos fragmentos maiores formaram um núcleo substancial, 

em torno do qual Wiseman executou a façanha notável de reconstruir o tablete com 

um texto, onde também se encontram intactos os selos reais assírios. O documento 

é, de fato, mais do que um tratado: é a última vontade e testamento de Asaradon, o 

instrumento através do qual o rei procurou poupar os seus dois filhos do perigo mortal 

que o cercou quando ele chegou ao trono após o assassinato de seu pai. A sucessão 

dinástica na Assíria havia se tornado uma constante ansiedade do governo. Para isso, 

o rei convocara diante dele vários príncipes, e os ligara com solenes juramentos para 

sustentar sua dinastia agora e na hora de sua morte. Esses eram os juramentos pelos 

quais os inimigos do rei estavam vinculados, já que foram justamente eles que o 

violaram, apesar das horriveis maldições nele previstas. Sobretudo, não se deu a 

devida atenção à parte do tratado que dizia: "não o deves consignar para o fogo, nem 

destruir por qualquer dispositivo". Outros tratados foram encontrados em outras 

partes da Ásia Ocidental, mas nenhum pode igualar-se a este, nem em extensão, 

nem em completude, muito menos no tom dramático de seu conteúdo. 

 Segundo Wiseman, o tratado tem muitas afinidades com as alianças do Antigo 

Testamento. Por isso a importância de se compreender este tipo de literatura, que era 

comum a todo o Antigo Oriente Próximo. O documento estabelece claramente o “adê”, 

ou seja, os “termos do tratado” ou os encargos e compromissos solenes ratificados 

em juramento feito na presença de testemunhas divinas e imposta por Asaradon sobre 

as pessoas nomeadas672. O dia específico para as cerimônias necessárias para 

confirmar o tratado era escolhido por adivinhações, que finalmente indicaram o décimo 

sexto dia do mês como aquele em que os escribas, videntes, adivinhos e outros 

funcionários religiosos e palacianos deveriam prestar juramento de fidelidade ao novo 

                                                
672 WISEMAN, 1958, p. 3. 
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príncipe-herdeiro do trono Assírio. Asaradon tinha reunido seus vassalos com o 

propósito de reconhecer seus arranjos para a sucessão ao trono assírio e de fazer um 

tratado de lealdade a Assurbanipal, tomando o solene juramento de que cumpririam a 

sua palavra. 

 As tábuas, que eram cópias do tratado feito nesta ocasião, mostram que os 

povos do leste e do sudeste da Assíria deveriam prestar tributo. Média, Ellipi e Zamua 

foram representados por seus governadores nativos e por uma delegação de seus 

principais cidadãos. Cada parte do império foi representada, pois o tratado foi feito em 

672 a.C., período no qual Asaradon estava no auge de seu poder político, o que lhe 

dava a força necessária para que os povos se curvassem diante da sua soberania. 

Egito, Elam, árabes, representantes das cidades- Estado da Síria, Tiro, Sidônia e 

reinos da Palestina (inclusive Manassés de Judá673), todos trazendo-lhe tributos após 

suas campanhas. 

 A solenização do pacto era necessária para salvaguardar a sucessão e confirmar 

os termos que exigiam a fidelidade de cada governante de um território adjacente à 

Assíria, sobretudo que cópias do texto fossem mantidas por eles para referência e 

reafirmação periódica. As cópias dos tabletes contendo o tratado eram 

confeccionadas de maneira idêntica ao texto principal. Na parte superior do tablete 

está o selo do deus Assur, que foi rolado verticalmente ao longo do tablete, entre duas 

impressões maiores. Assim, as três impressões674 de vedação ocupam toda a largura 

do tablete. Este arranjo de vedações interrompe o texto que está disposto em quatro 

colunas, de largura aproximadamente igual, cada uma das quais cobre todo o 

comprimento da superfície restante. A disposição do texto tem uma ligeira semelhança 

com os contratos assírios em que a impressão do selo geralmente segue 

imediatamente após a descrição escrita do mesmo. Nestes tabletes a lista de 

testemunhas segue a introdução e os selos.  

                                                
673 WISEMAN, 1958, p. 4. 
674 Vídeo sobre os tratados de Asaradon que combinavam imagem e texto para fins político-religiosos: 

<https://youtu.be/RHA3FZfEy7g> 

https://youtu.be/RHA3FZfEy7g
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  O texto do reverso está escrito na mesma direção que no anverso, de modo 

que o tablete tem que ser virado como a página de um livro. Antes da análise do texto, 

os selos exigem discussão. Os mesmos três selos são usados em todas as cópias do 

tratado e podem ser identificados como: (A) o selo de Senaqueribe; no centro (B), o 

selo do deus Assur; e à direita (C), um selo real assírio (Placas I, III, IV).675  O selo676 

a seguir foi dedicado por Senaqueribe ao deus supremo Assur, para que Assur 

pudesse selar a "tabuinha" dos destinos. Esses tabletes de argila certamente foram 

muito bem-sucedidos como propaganda político-religiosa.  

                                                
675 Figura 133 – Fonte: FALES, Frederick Mario. After Ta’yinat: the new status of Esarhaddon’s adê for 

Assyrian political history. Revue D'assyriologie Et D'archéologie Orientale, Presses Universitaires 
de France, v. 106, p.133-158, 2012. 
676 Figura 134 – Fonte: WISEMAN, 1958, p. 16.  

Figura 133 – Selos impressos nos tratados de adê com diversas divindades assírias 
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Uma das divindades representadas 
neste selo é o deus Assur que está 
sobre um par de animais, um dragão 
e um leão, na mão esquerda estão a 
"haste e o anel"; Sua mão direita fica 
a seu lado e ele usa uma espada. 
Frente a ele está a Deusa Ninlil, de pé 
sobre uma leoa rugindo. Na mão 
esquerda, ela segura um anel e a 
mão direita está sendo levantada 
para abençoar o rei. O rei fica de 
frente para Assur. Ele veste as 
idumentárias reais: um chapéu cônico 
cujo topo parece sobressair como um 
turbante. Na mão esquerda ele 
agarra um cetro enquanto que na 
mão direita entre o dedo polegar e o 
indicador ele segura um pequeno 
objeto à altura do nariz.  

 

Abaixo, no relevo de Maltaya 677, destaca-se a proeminência de Assur, que lidera 

uma procissão de divindades. Nota-se que o relevo apresenta a mesma imagem do 

selo do tratado de adê, onde Assur é retratado em pé sobre dois animais míticos. 

 

  

 O segundo selo mostra duas figuras: um adorador seguido por uma Deusa 

suplicante, diante de um espaço em branco dedicado ao Deus Assur, seguido de uma 

                                                
677 Figura 135 – Fonte: JEREMIAS, Alfred. The Old Testament in the Light of the Ancient East. 

Manual of Biblical Archaeology  vol 1. Theological Translation Library; London: Williams & Norgate, 
1911. p. 16. 

Figura 134 – Selo 1: O rei entre os deuses Assur e Ninlil. 

Figura 135 – Relevo de Maltaya com a iconografia de vários deuses 
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inscrição cuneiforme678 de duas linhas que diz: pertence ao deus Assur do templo da 

cidade (Assur).679 

 

 

No selo abaixo o deus Nusku intercede por um adorador que está de joelhos 

diante de Assur. No lado direito do selo está Adad, caracterizado pelo raio na sua mão 

direita680.  

 

                                                
678 Figura 136 - Fonte: WISEMAN, 1958, p. 18. 
679 WISEMAN, 1958, p. 18. 
680 Figura 137 - Fonte: WISEMAN, 1958, p. 21. 

Figura 136 – Selo 2: Imagem de um adorador diante do nome do Deus Assur 

Figura 137 – Selo 3: O Deus Assur, Adad, Nusku, e um adorador de joelhos 
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 Presumivelmente, Asaradon quis “globalizar” a adoração a Assur através desse 

selo. A existência de três "selos dinásticos" pode ser uma tentativa de impressionar o 

vassalo, mostrando a soberania duradoura do deus Assur, que figura de forma 

proeminente em cada impressão. Harrison destaca o papel sagrado do próprio 

tratado, já que o traço distintivo desses documentos caracterizados como ṭuppi adê 

(juramento) é a própria presença de Assur, selado no tablete, também conhecido 

como o "selo dos destinos", pois ao ser impresso em uma tabuleta a tornava um objeto 

sagrado, cuja função era comunicar diretamente a vontade de Assur681. O tratado 

como portador da vontade de Deus, não poderia ser alterado nem desobedecido, 

ficando os infratores sob risco de morte e aniquilação total.  

Não farás [uma] reclamação contra (um documento contendo) 
o [selo de] Assur, rei dos deuses. Está estabelecido em tua 
presença, [que] tu (o) servirás como teu próprio deus. (Jura que) 
tu não (o) alterarás, tu não (o) lançarás no fogo, nem (o) jogarás 
na água, nem [(o) enterrarás [na terra], nem o destruirás por 
nenhum meio ardiloso, nem (o) farás [desaparecer], nem (o) 
varrerás. (Se tu o fizeres,) [que Assur, rei dos] deuses, que 
decreta os destinos, [decrete para ti] o mal e não o bem. Que 

ele nunca te conceda paternidade e realização na velhice.682 

Maldito aquele que não 
confirmar as palavras desta lei, 
não as cumprindo. E todo o 
povo dirá: Amém. (Dt 27,26) 

 

  
 Uma vez que o decreto dos destinos era parte integrante das cerimônias akītu, 

há razões para acreditar que essas cerimônias incluíam o juramento formal de um 

adê. Como constatado pela arqueologia, os tabletes de Nimrud foram encontradas em 

uma sala do trono adjacente ao templo de Nabu, num complexo de salas conhecido 

como o bīt akītu683, onde era realizada a cerimônia anual akītu de Nabu, ocorridas 

durante o mesmo mês datado nos tabletes de Asaradon. Evidências arqueológicas 

indicam que a sala do trono foi o local real da investidura de Assurbanipal. A chamada 

Aliança de Assur (SAA 93), uma variedade solta de oráculos, instruções e descrição 

de eventos rituais, possivelmente conectados à coroação de Asaradon, oferece mais 

informações sobre a cerimônia de juramento. O ṭuppi adê foi trazido perante o rei, 

óleos aromáticos foram derramados, sacrifícios foram realizados, incenso foi 

queimado e o tablete lido em voz alta, essencialmente ativando o adê no processo. 

                                                
681 HARRISON, 1992, p.419. 
682 WISEMAN, 1958, p. 60. 
683 Em acádico "Casa do Festival". No ano novo, a estátua da divindade era levada em procissão e 

depositada no Bît-Akitu, um pequeno templo geralmente ligado ao santuário urbano principal. LEICK, 
Gwendolyn, A dictionary of ancient Near Eastern architecture. Routledge, London and New York, 
1988. p. 22, 27, 34. 
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Ora, estes traidores conspiraram contra ti, te expulsaram e cercaram. Tu, 
porém, abristes a tua boca, clamando: "Ouve-me, ó Assur!" Eu ouvi o teu grito 
e apareci como um brilho ardente do portão do céu, para atirar fogo e devorá-
los. Quando você estava em pé no meio deles, eu os retirei de sua presença, 
os levantei pela montanha e derramei fogo e enxofre sobre eles. Eu 
massacrei seus inimigos e enchi o rio com seu sangue. Que eles vejam e me 
louvem, porque eu sou Assur, senhor dos deuses! Este é o oráculo da paz 
colocado diante da estátua. Este tablete do pacto de Assur entra na presença 
do rei em uma almofada. O óleo perfumado é aspergido, os sacrifícios são 
feitos, o incenso é queimado e (o tablete) lido na presença do rei (SAA 9 3.3 

[linhas ii 10–32]) 684. 

 

Uma vez que as cerimônias akītu eram tipicamente realizadas anualmente, é 

razoável sugerir que o santuário, com seu ṭuppi adê exibido, tornou-se o ritual para a 

renovação anual da elite governante local - e por extensão, a lealdade pactuada pela 

comunidade com o rei assírio. A presença de lâmpadas de óleo, vasos de libação, um 

altar de sacrifício e um estojo (que provavelmente continha incensos aromáticos) no 

santuário interno do Edifício XVI (Taynat) fornecem detalhes notáveis dos rituais 

envolvidos nestes cerimônias de renovação da aliança. A seção introdutória, 

concluindo a lista de testemunhas divinas apresentadas acima, é seguida 

imediatamente por trinta e três cláusulas, cada uma das quais os vassalos juravam 

manter. Cada cláusula é marcada por uma linha de divisão e é completa em si mesma, 

redigida como discurso direto. As principais cláusulas apresentam os seguintes 

termos: “tu deverás...não farás...você jura...você vai...você não vai”. A maioria destes 

tabletes parecem ser cópias de arquivo que foram armazenados em Nínive, mas um 

grupo de pelo menos oito tabletes de Nimrud registra juramentos tomados em 672 

a.C., com promessas de apoio a Asaradon e seu filho Assurbanipal sucessor do trono. 

As tábuas são seladas com três selos divinos do deus Assur e foram encontradas na 

sala do trono do Ezida, o templo de Nabu.  

 De Vaux afirma que não se deve descartar as semelhanças entre os tratados 

Assírios e o Deuteronômio, que provavelmente foi redigido na época da dominação 

assíria no século VII ou VIII e, portanto, recebeu sua influência cultural685. Uma das 

preocupações expressas nos textos de Asaradon e no Deuteronômio é a necessidade 

de guardar e transmitir o pacto. 

 

                                                
684 NISSINEM, Martti. Prophets and Prophecy of the Ancient Near East. (Writings from the ancient 

world; nº. 12) Atlanta: SBL, 2003.p.120. 
685 DE VAUX, 2003, p.180. 
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283 - 287  Quanto a estas disposições do 
tratado que Asaradon, rei da Assíria, 
firmemente tem feito [está fazendo] contigo  a 
respeito de Assurbanipal, o príncipe herdeiro 
(e) seus irmãos, filho(s) da mesma mãe  
[assim] como Assurbanipal, o príncipe 
herdeiro, ele te impôs um juramento que tu 
contarás ([sobre] eles) a teus filhos e a teus 
netos, à tua descendência, à descendência 
da tua descendência que (nascerá) no futuro, 
que tu ordenarás a eles da seguinte maneira: 
— ‘Guardai este tratado. Não transgridam teu 
tratado, (ou) perdereis suas vidas, estareis 
entregando suas casas para serem 
destruídas, seu povo para ser expulso [de sua 

terra]. Que este assunto686 

 

 

 

E que nação há tão grande, que tenha estatutos e 
juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho 
perante vós? tão somente guarda-te a ti mesmo, e 
guarda bem a tua alma, que não te esqueças 
daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não 
se apartem do teu coração todos os dias da tua vida; 
e as farás saber a teus filhos, e aos filhos de teus 
filhos. O dia em que estiveste perante o SENHOR 
teu Deus em Horebe, quando o SENHOR me disse: 
Ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas 
palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos 
os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus 
filhos; (Dt 4,8-9) 

Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras 
desta lei, que estão escritas neste livro, para 
temeres este nome glorioso e temível, o SENHOR 
TEU DEUS, [...] Também o SENHOR fará vir sobre 
ti toda a enfermidade e toda a praga, que não está 
escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. E 
será que, assim como o SENHOR se deleitava em 
vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o 
SENHOR se deleitará em destruir-vos e consumir-
vos; e desarraigados sereis da terra a qual passais 
a possuir. (Dt 28, 58-63) 

   

 Deve-se comparar também as cláusulas de exclusividade presentes tanto no 

Deuteronômio quanto no Tratado de Asaradon. O código deuteronômico original 

iniciava com a lei da centralização em 12,13-18; esta lei está ligada ao capítulo 

seguinte, Dt 13, pela mesma ideologia da centralização.  

(108-122)  [(Jura) que tu não ouvirás, ou 
ocultarás, qualquer palavra] [que seja má, 
imprópria (ou) inconveniente a respeito de 
Assurbanipal, o príncipe herdeiro,] [filho de 
Asaradon, rei da Assíria, teu senhor, (ou a coisas 
que) não sejam] [decentes nem boas, seja da 
boca de seu inimigo] [ou da boca de seu amigo 
ou da boca de seus irmãos] ou da [boca de seus 
filhos ou da boca de suas filhas,] ou da boca [de 
seus irmãos, seus tios, seus primos,] sua família, 
membros da [linhagem de seu pai, ou da boca de 
seus irmãos,] seus filhos, [suas filhas, ou da boca 
de um sacerdote que faça predições,] um 
sacerdote que entre em transe, [ou da boca de 
um profeta,] ou da boca de alguém das massas 
(populares),] [tantas quantas houver,] (mas) que 
tu irás e informarás isto [para Assurbanipal, o 
príncipe] herdeiro, [filho de Asaradon, rei da 

Assíria.]687 

Quando profeta ou sonhador de sonhos se 
levantar no meio de ti, e te der um sinal ou 
prodígio, E suceder o tal sinal ou prodígio, de 
que te houver falado, dizendo: Vamos após 
outros deuses, que não conheceste, e sirvamo-
los; Não ouvirás as palavras daquele profeta ou 
sonhador de sonhos; porquanto o SENHOR 
vosso Deus vos prova, para saber se amais o 
SENHOR vosso Deus com todo o vosso 
coração, e com toda a vossa alma. (Dt 13,1-3) 

 

 

 

                                                
686 WISEMAN, 1958, p. 51-52. 
687 WISEMAN, 1958, p. 38. 
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130-141 (Jura) que, se alguém — quanto a 
Assurbanipal, o príncipe herdeiro] filho de 
Asaradon, rei da Assíria, teu senhor, [que fez] o 
tratado contigo a respeito dele — falar contigo de 
rebelião e insurreição [ou (de) matança,] para seu 
[dano] e [para] sua destruição, então tu não 
ouvirás a isto da boca de [ninguém]. Tu 
aprisionarás os perpetradores da insurreição,  
(os) trarão diante de Assurbanipal, o príncipe 
herdeiro. Se fores capaz de aprisioná-los e matá-
los então tu os aprisionarás e os matarás, e 
destruirás [seus nome(s) e sua descendência] da 

[face da] terra. [...]688  

Quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, 
ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu 
seio, ou teu amigo, que te é como a tua alma, 
dizendo-te em segredo: Vamos, e sirvamos a 
outros deuses que não conheceste, nem tu 
nem teus pais; [...] Não consentirás com ele, 
nem o ouvirás; nem o teu olho o poupará, nem 
terás piedade dele, nem o esconderás; Mas 
certamente o matarás; a tua mão será a 
primeira contra ele, para o matar; e depois a 
mão de todo o povo. (Dt 13,6-9). 

 

É interessante notar que Dt 13 tem paralelos também com estipulações do 

tratado de vassalagem de Asaradon (TVA), que adverte contra os instigadores de 

insurreição. O versículo inicial inspira-se provavelmente em afirmações semelhantes 

do tratado de Asaradon. O texto original de Dt 13 estava preocupado com alta traição 

contra Yahweh. Os estudiosos(as) afirmam que cópias de tabletes contendo tratados 

de vassalagem eram muito provavelmente distribuídos pelas capitais provinciais e 

principados subjugados do império após 672 a. C., incluindo Jerusalém, então 

governada por Manassés, um vassalo assírio.  

À luz deste contexto histórico, Levinson, analisando a "fórmula canônica" em 

Deuteronômio 13, 1 considerou a perspicácia dos escribas que, ao invés de apenas 

copiar o modelo de juramento neoassírio, esses autores do Deuteronômio 

seletivamente o adaptaram para seus próprios fins. Mais especificamente, seu uso da 

formulação neoassíria do juramento antigo padrão do Oriente Próximo pode ser visto 

como um esforço consciente para desafiar, de fato subverter, a autoridade imperial 

neoassíria, transferindo a lealdade exclusiva que foi exigida pela "palavra de 

Asaradon" (Linha 57) para a “palavra de Yahweh” (inferida em Deuteronômio 13, 1)689. 

(57-58) [...] Que a palavra de Asaradon, rei da 

Assíria, tu não a modificarás nem alterarás.690 

(301) Tu não estabelecerás nenhum (outro) rei 

ou nenhum (outro) senhor sobre ti.691 

Tudo o que eu te ordeno, observarás para fazer; 
nada lhe acrescentarás nem diminuirás. (Dt 
13,1) 

Não terás outros deuses diante de mim; (Dt 5,7) 

 

                                                
688 WISEMAN, 1958, p.40. 
689 LEVINSON apud HARRISON, 1992, p. 416. 
690 WISEMAN, 1958, p. 34. 
691 WISEMAN, 1958, p. 52. 
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Além disso, embora a formulação hebraica conserve a mesma estrutura que o 

acádico, ela faz isso em ordem invertida, uma convenção antiga e comum dos 

escribas do Oriente, usada para marcar uma reutilização textual. Esta analogia é feita 

ainda mais surpreendentemente pelas leis de apostasia que se seguem em 

Deuteronômio 13, 2-12, que, paralelamente as estipulações de lealdade em VTE § 10, 

reivindica  fidelidade exclusiva à Yahweh. 

 A seguir, um exaustivo quadro comparativo entre o tratado de Asaradon 

encontrado no templo de Nabu e textos do Deuteronômio e Josué (OHD). Nota-se 

profunda semelhança de conteúdos e grande dependência literária do texto bíblico em 

relação ao documento assírio. 

 

292-295 Não transgridam teu tratado, (ou) 
perdereis suas vidas, estareis entregando suas 
casas para serem destruídas, seu povo para ser 

expulso [de sua terra]692. 

 

O SENHOR te levará a ti e a teu rei, que tiveres 
posto sobre ti, a uma nação que não 
conheceste, nem tu nem teus pais; e ali servirás 
a outros deuses, ao pau e à pedra. (Dt 28, 36)  

380-386 Este [juramento — concernente a 
Assurbanip[al, o príncipe herdeiro,] [filho de 
Asar]adon, rei da] Assíria, [teu senhor,] [que deve 
estar (em vigor) desde este dia até depois [d]o 
tratado para] [ti e teus filhos que virão depois de ti 
no futuro —] [é teu vínculo.] [(Jura que) tu, 
enquanto estiver na posição deste] [juramento, 

jurando com (teus) lábios,]693 

E disse o povo a Josué: Serviremos ao 
SENHOR nosso Deus, e obedeceremos à sua 
voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com 
o povo e lhe pós por estatuto e direito em 
Siquém. (Js 24, 24-26) 

 

 

392-398  [a respeito de Assurbanipal, o príncipe 
herdeiro.] [Pelo futuro e para sempre Assur [Assur] 
é teu deus,]  [Assurbanipal, o príncipe herdeiro, é 
teu senhor.] [Teus filhos (e) teus netos] 
[respeitarão seus filhos.] [quem quer que 
modifique, negligencie ou transgrida os] 

[juramentos desta tabuinha ou apagá-la.........] 694 

E Josué escreveu estas palavras no livro da lei 
de Deus; e tomou uma grande pedra, e a erigiu 
ali debaixo do carvalho que estava junto ao 
santuário do SENHOR. E disse Josué a todo o 
povo: Eis que esta pedra nos será por 
testemunho, pois ela ouviu todas as palavras, 
que o SENHOR nos tem falado; e também será 
testemunho contra vós, para que não mintais a 
vosso Deus. Então Josué enviou o povo, cada 
um para a sua herança. (Js 24, 26-28) 

 

 
A seção de maldição no Deuteronômio é expansiva e acrescenta imagens 

gráficas aos muitos inimigos enumerados. Essas imagens, como observado por 

muitos estudiosos(as), encontram muitos paralelos próximos no Tratado de Sucessão 

                                                
692 WISEMAN, 1958, p. 52. 
693 WISEMAN, 1958, p. 58. 
694 WISEMAN, 1958, p. 58. 
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neoassírio de Asaradon695. Entre as semelhanças impressionantes em imagens 

compartilhadas pelo Deuteronômio 28 e o Tratado de Sucessão, observe os seguintes 

exemplos:  

530 Assim como a chuva não cai de um céu de 
bronze, assim não desçam chuva e orvalho 
sobre teus campos e teus prados; em lugar de 
orvalho chovam sobre tua terra carvões 

ardentes.696  

O SENHOR dará por chuva sobre a tua terra, pó 
e poeira; dos céus descerá sobre ti, até que 
pereças. (Dt 28, 24) 

 

425-427 [Que Ninurta, chefe dos deuses,] te 
abata com sua flecha ligeira; [que ele encha] a 
planície [com seus cadáveres;] que ele sirva tua 
carne como comida para a águia (e) [o] 

chacal.697 

E o teu cadáver servirá de comida a todas as 
aves dos céus, e aos animais da terra; e 
ninguém os espantará. (Dt 28, 26 [ACF]) 

419-424 [Que Sin], o esplendor do céu e da 
terra, te cubra com [uma lepra; [que ele proíba 
tua entrada na presença dos deuses] [ou (do) rei 
(dizendo): ‘Vagueie o (pelo) deserto], como o 
burro selvagem (e) a gazela.’ [Que Shemesh, a 
luz dos céus e] [da] terra [não] te [julgue] 
justamente, (dizendo): ‘Que haja treva  em teus 

olhos, caminhe nas trevas’.698  

O SENHOR te ferirá com as úlceras do Egito, 
com tumores, e com sarna, e com coceira, de 
que não possas curar-te; O SENHOR te ferirá 
com loucura, e com cegueira, e com pasmo de 
coração; E apalparás ao meio dia, como o cego 
apalpa na escuridão, e não prosperarás nos 
teus caminhos; porém somente serás oprimido 
e roubado todos os dias, e não haverá quem te 
salve. (Dt 28, 27-29) 

 

Segundo Römer699, o autor do Deuteronômio copiou do tratado de Asaradon, 

pois sua intenção era aplicar a ideologia de uma lealdade absoluta e exclusiva à 

relação entre Yahweh e "Israel"'. No Deuteronômio, Yahweh assume a posição do rei 

assírio. Também outra parte do Deuteronômio é adaptada do mesmo tratado: a lista 

de maldições. 

Os tratados vassálicos encontrados em Nimrud estabelecem grandes paralelos 

com os textos de aliança na Bíblia Hebraica. Em especial as semelhanças entre a 

longa lista de maldições e as bênçãos e maldições em Deuteronômio. Alguns 

estudiosos(as) argumentaram pela hipótese da dependência literária direta, 

principalmente pela estreita correspondência entre a sequência de maldições em Dt 

28, 27-35 e a ordem preservada em VTE 39-42 (linhas 419-24). Era a evidência de 

que o Deuteronômio tinha sido derivado diretamente do VTE. Notou-se também outras 

                                                
695 ARNOLD, Bill. T.; HESS, Richard S. (Eds), 2014.p.116. 
696 WISEMAN, 1958, p. 70. 
697 WISEMAN, 1958, p. 62. 
698 WISEMAN, 1958, p. 60. 
699 RÖMER, 2008, p.80. 
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similaridades com as leis de apostasia em Deuteronômio 13 com sequência 

praticamente idêntica de tópicos e motivos que ocorrem em ambos os conjuntos de 

maldições (especificamente, VTE 56 [linhas 472-93] e Dt 28 [VTE § 10 e Dt 13, 2-12]: 

20-44) e, talvez ainda mais significantemente, sua estrutura sintática 

impressionantemente semelhante. A extensão desses paralelos levou alguns a 

argumentar que todo o livro do Deuteronômio foi concebido como um juramento de 

lealdade a Yahweh e adaptado diretamente da forma neoassíria. Essas semelhanças, 

por sua vez, contribuíram para o debate sobre a história da composição do 

Deuteronômio700. 

As discussões em torno dos tratados de vassalagem assírios tomaram um rumo 

decisivo com a descoberta, em 2009, de um novo exemplar do juramento, pelo Projeto 

Arqueológico Tayinat, num santuário interno do Edifício XVI, um templo neoassírio em 

Tell Tayinat, capital da província neoassíria na Turquia.701 Uma das descobertas mais 

significativas durante a temporada de 2011 foram alguns fragmentos originalmente 

encontrados soltos no solo sob um tablete de argila, no qual o seu anverso preservou 

parte da impressão do selo de Senaqueribe. O reverso do tablete está em muito 

melhor condição do que o anverso. Porque o anverso estava virado para baixo no 

santuário destruído pelo fogo, portanto menos exposto ao calor. Mas o reverso, por 

estar exposto, foi cozido completamente, conservando a maior parte da inscrição 

cuneiforme. No texto invocam-se as maldições dos deuses Adad, Sala de Kurba'il e a 

Deusa Sarrat-Ekron. 

O tablete T-1801 (ver Fig. 132 [p. 285]) é o mais notável documento encontrado 

no edifício XVI e registra um juramento de lealdade (adê) imposto por Asaradon sobre 

o governador (bēl pāḫiti) de Kunalia em 672 a.C, vinculando-o à propaganda de 

sucessão dinástica por Assurbanipal seu filho. O texto do "tablete de juramento" de 

Tayinat (ṭuppi adê) é muito parecido com as 674 linhas dos chamados tratados de 

Vassalos de Asaradon (VTE). Oito cópias foram encontradas no complexo do Templo 

de Nabu em Nimrud durante as escavações britânicas no local em 1955. As 

semelhanças se estendem o tamanho e a forma do tablete (40 X 28 cm), o seu formato 

geral (quatro colunas de cada lado, procedendo da esquerda para a direita), e os 

nomes e datas dos Selos com os quais foi selado, que incluíram o "selo de Assur”. O 

                                                
700 HARRISON, 2014, p. 415. 
701 LAUINGER, Jacob. “Esarhaddon's Succession Treaty at Tell Tayinat: Text and Commentary,” 

Journal of Cuneiform Studies 64, 2012. p. 90. 
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selo do tablete de juramento de Tayinat registra, além disso, cerimônias importantes 

que tiveram lugar na Assíria em 672 a.C, nas quais os vassalos, oficiais e seus 

representantes das províncias sobre as quais Asaradon exercia seu domínio eram 

convocados e reunidos para jurarem lealdade aos assírios702. 

Embora as questões sejam complexas e muito além do escopo deste trabalho, 

o quadro de juramento de Tayinat claramente favorece o argumento, no mínimo, de 

que porções significativas de Deuteronômio foram formuladas durante esse período. 

A descoberta do tratado assírio de vassalagem em Tell Tayinat, que, segundo Mierse, 

pode ter sido depositado no santo dos santos do templo703, aponta para uma 

característica comum desses tratados que carregam uma lista de maldições 

semelhante a Dt 28, 25-32, em que o deus é convidado a punir o violador do tratado. 

O rei local de Tell Ta'yinat, assume neste caso, o tratado vassalo no templo de um 

deus da cidade. Isso sugere que o deus operará para punir qualquer governante que 

desafie a natureza sagrada da aliança decretada entre dois governantes diante de um 

deus.  

A descoberta dos tabletes de juramento de Asaradon (ṭuppi adê) em contextos 

de templos também é importante para entender sua significância social e cultural mais 

ampla, enfatizando o caráter decididamente político-religioso desses documentos 

legais, intencionalmente mantidos em lugares regularmente visitados pelos vassalos.  

Os tabletes de Tayinat, incluindo os de juramento, foram encontrados 

distribuídos em cima de um pódio elevado adjacente a um altar, como instalação 

dentro do santuário interno do Edifício XVI704. Os tabletes de Tayinat, foram projetados 

intencionalmente para exibição dentro de um ambiente religioso705. 

 

                                                
702 HARRISON, 2014, p. 414. 
703 Figura 138 – (a) Tablete de argila contendo leis divinas para estabelecimento de contrato vassalo.  

Tablete T-1801. Fonte: LAUINGER, 2012, p. 89; (b) mostra o santo dos santos do templo de Tell Taynat 
e a localização do tablete encontrado. Percebe-se que o palácio real está próximo ao templo 
estabelecendo assim a relação político-religiosa. Fonte: MIERSE, 2012, p. 400. 
704 HARRISON, Timothy P. West Syrian megaron Neo-Assyrian Langraum? The Shifting Form and 

Function of the Tell Tayinat (Kunulua) Temples. Abhandlungen Des Deutschen Palästina - Vereins: 
Temple Building and Temple Cult Architecture and Cultic Paraphernalia of Temples in the Levant (2.–
1. Mill. B. C. E.), Tübingen, v. 41, p. 3-27, 2012. 
705 HARRISON, 1992. p.418. 



299 
 

 

 

 

 

Certamente a noção de que a divindade reside no templo é bem atestada para 

o templo de Jerusalém e pode ser considerada característica dos outros templos. O 

templo, então, é a casa microcósmica do Deus, a versão terrena da morada celestial, 

um conceito de Idade do Bronze Final que é revivido e dado um novo significado no 

cenário das monarquias da Idade do Ferro II706. 

                                                
706 MIERSE, 2012, p. 268-269. 

Figura 138 - Texto legal encontrado no santo dos santos do templo em Tel Taynat 
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Römer reafirma que esses paralelos entre os tratados assírios e o Deuteronômio 

revelam a possibilidade de que uma cópia deste tratado estivesse disponível em 

Jerusalém, o que influenciou fortemente a primeira edição do Deuteronômio707, que 

provavelmente começava em Dt 6,4-5 (6-7a) e terminava com as maldições de Dt 28. 

Em seu centro estavam as leis da centralização e da lealdade nos caps. 12 e 13, como 

também as prescrições seguintes, que de certa maneira podem ser entendidas como 

consequências da ideologia da centralização. A maioria destas leis atualizam as 

prescrições mais antigas do Código da Aliança e as adaptam à nova situação social e 

econômica sob Josias. Dt 14,21-29 centraliza o pagamento dos impostos anuais (o 

"dízimo"), que antes eram recolhidos pelos santuários locais. As prescrições sociais 

em Dt 15 podem ser entendidas como uma compensação pela perda de poder 

econômico por parte dos santuários locais, mas de maneira mais geral o capítulo 

aplica-se a todos os pobres na sociedade judaíta. Esta preocupação social resulta da 

perturbação das estruturas clânicas e familiares tradicionais após a destruição das 

áreas rurais de Judá pelos assírios, a deportação de porções da população rural e a 

instalação de camponeses em cidades fortificadas sob Ezequias.  

Para Römer, o desenvolvimento de Judá sob Manassés e Josias estava ligado 

ao crescimento da população urbana, ao passo que a população rural passava por 

dificuldades econômicas que já não podiam mais ser resolvidas pelo apelo à 

solidariedade clânica. Por isso, o poder central precisava preocupar-se com a coesão 

social. Em Dt 16,1-17 a lei da centralização é aplicada aos três grandes festivais 

anuais (páscoa, festa das semanas, festa dos tabernáculos), como se vê pela citação 

de 12,17-18 em 16,5-6 (cf. também v. 11 e 15). A lei sobre os juízes (shofetim) e 

funcionários públicos (soterim), em 16,18, reflete com toda probabilidade a criação de 

juízes profissionais, que podem ter existido antes em Jerusalém, mas que agora 

controlam também toda e qualquer jurisprudência fora da capital. Esta lei é motivada 

por um desejo de controle e padronização. A origem e a intenção da lei sobre o rei (Dt 

17,14-20) são objeto de acalorados debates. Diz-se muitas vezes que esta lei 

pertenceu à edição josiânica de Deuteronômio 22708.  

De acordo com Dutcher-Walls, esta lei reflete uma estratégia corporativa de 

poder; revelando a tentativa dos deuteronomistas, pertencentes à elite judaíta, de 

                                                
707 RÖMER, 2008, p.81. 
708 RÖMER, 2008, p. 82. 
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limitar o poder do rei709. A restrição do poder real deve ser entendida como a tentativa 

de criar "um cauteloso equilíbrio entre ser leal a Yahweh e ser leal à Assíria, ou seja, 

que o rei pode ser ao mesmo tempo um bom servo de Yahweh e um bom vassalo da 

Assíria. No Antigo Oriente Próximo, os altos funcionários, especialmente os escribas, 

podiam sem dúvida exercer algum controle sobre o rei, e isto com certeza vale 

também para Josias. Mas a presença de semelhante "lei" na edição josiânica do 

Deuteronômio seria estranha: não há nenhum paralelo em outros códigos de leis do 

Oriente Próximo. E mesmo se a "reforma josiânica" foi apoiada vigorosamente pelos 

deuteronomistas, eles não teriam restringido tão abertamente o poder do rei numa 

publicação "oficial". A "lei do rei", em seu teor atual, não é uma lei, mas muito mais 

uma introdução à história do fracasso da monarquia, como vem relatado na edição 

exílica dos livros de Samuel e Reis. 

As estipulações acerca dos rendimentos sacerdotais e a possibilidade de os 

levitas locais alistarem-se no quadro de funcionários do santuário central (18,1-8) 

provêm da edição josiânica do Deuteronômio, enquanto a lei sobre os profetas deve-

se provavelmente ao redator exílico. A instituição de cidades de asilo em 19,2a.3b.4-

6.11-12 é uma consequência lógica da lei da centralização. Tradicionalmente, os 

santuários locais eram lugares de asilo. O fechamento (teórico) desses santuários 

tornava necessários achar substitutos para esta função. As leis de guerra no cap. 20 

provavelmente não pertenciam à primeira edição do Deuteronômio. A função de Dt 20 

é menos legal do que programática. Este capítulo prepara os relatos de conquista no 

livro de Josué. As leis sociais e cultuais em 21,1-4.5-9.15-21; 22; 23,18-26: 24,1-25,16 

são muito comuns nos códigos de leis do Antigo Oriente Próximo (cf. os paralelos com 

o Código da Aliança, com o Código de Hamurabi e também com os códigos de leis 

assírios). Encaixam-se bem na ideologia real, segundo a qual o rei é o protetor dos 

pobres e dos fracos em seu reino. Dt 26,2.3a.10-11 conclui a primeira edição das 

prescrições deuteronômicas. Estes versículos aludem a temas importantes da 

abertura em Dt 12,13-18: o único santuário escolhido por Yahweh (cf. 26,2 e 12,18) e 

a apresentação dos primeiros frutos no santuário, o que é um sinal da liberalidade de 

Yahweh (26,10-11 e 12,17-18). Assim, todo o código de leis é dominado pela ideologia 

da centralização. O código terminava com as maldições em Dt 28 (cf. acima) e talvez 

com a invocação do céu e da terra como testemunhas (divinas) em 30,19a. O código 

                                                
709 DUTCHER-WALLS apud RÖMER, 2008, p. 83. 
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de leis deuteronômico do século VII pode ser entendido como um programa para a 

reorganização do Estado judaíta, a fim de proporcionar mais poder a seu centro710.   

A descoberta do texto em Tell Ta'yinat ocorreu no santo dos santos do templo. 

Da mesma forma, a estela de Tell al-Rimah foi descoberta ao lado de um altar, dentro 

de um compartimento semelhante ao santo dos santos, que ficava no interior do 

templo.711 Nela um hábil escriba talhou uma inscrição de Adad-Nirari III. O texto 

começa com uma invocação ao Deus Hadad (linhas 1-2). A seguir descreve as 

campanhas militares de Adad-Nirari III no Ocidente (linhas 3-12). Esse monumento 

iconográfico combina imagens e textos dentro de um ambiente de culto. São 

estatuárias monumentais de deuses e reis, religião e política, símbolos claros de 

dominação político-religiosa. Essa estela real ocupou uma posição central no interior 

do templo e por si só confirma que ela própria era um objeto ritual importante, pois 

estava na parte interna do templo, logo ao lado da plataforma de culto.  

 

 

A imagem a seguir mostra o gesto do rei, orientado diretamente para as 

divindades que estão sobre a sua cabeça.712 A estela pode ter funcionado como uma 

oferta votiva à divindade, como súplica perpétua pelo rei. E pelo fato de que a imagem 

do rei estava visível para o visitante do templo, poderia também ter recebido ofertas713.  

                                                
710 RÖMER, 2008, p. 84. 
711 Figura 139 – Santo dos Santos do Templo em Tell al Rimah. Fonte: MAY, 2012, p. 346.  
712 Figura 140 – Fonte: MAY, 2012, p. 345.  
713 CHENG.; FELDMAN, (eds), 2007, p. 146. 

Figura 139 - Possível Santo dos santos onde foi achada a estela de Tel al-Rimah  
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 Para Adad, grande Senhor, poderoso 
nobre e sublime, filho de Assur, irrigador 
do céu e da terra, que fornece fertilidade, 
que habita em Zamahi, o grande senhor, 
seu senhor: Eu, Adad-nirari, o poderoso 
rei, rei do mundo, rei da Assíria, herdeiro 
de Shamshi-Adad, o rei do mundo, rei da 
Assíria, filho de Shalmaneser, o rei dos 
quatro cantos da terra, unico, incrível, [...] 
Eu reuni (meus) carros, tropas e 
acampamentos; Pedi-lhes que 
marchassem para a terra de Hatti. Em um 
único ano, subjuguei todas as terras [...] 
Ele recebeu o tributo de la'asu de Samaria 
e dos governantes de Tire e Sidon. Eu 
marchava para o grande mar onde o sol se 
põe e erigi  a minha imagem real na cidade 
de Arwad, que está no meio do mar. Subi 
as montanhas do Líbano mandei cortar 
madeiras: 100 cedros para meus palácio e 

templos. 714.  

 

 

Segundo May,715 a ritualização dos textos israelitas estava enraizada nas 

tradições do Sinai associadas à legislação mosaica e ao sacerdócio israelita. O papel 

legislativo e ritualizado das tábuas da lei tem sua ênfase no fato de que elas se 

encontravam no coração do culto javista, dentro da arca depositada no santo dos 

Santos do templo de Jerusalém. Mas ela era também um símbolo portátil716 (trono) da 

divindade que acompanhava os soldados na batalha, um talismã bélico como afirma 

Donner717. O seu papel como manifestação visível da presença e do poder de Yahweh 

é constatado na narrativa de 1 Sam 5, 1-4, quando a arca do pacto foi levada para o 

templo de Dagom em Ashdod, onde misteriosamente mutila a imagem da divindade 

filisteia. A arca que contém essas placas é uma forma icônica e textualizada que 

representa a deidade israelita. Assemelha-se nesses aspectos com os tratados de 

vassalagem que combinam iconografia e texto legal. 718 

                                                
714 HALLO.; YOUNGER, 2003, p. 276. 
715 MAY, 2012, p. 331. 
716 GERSTENBERGER, 2007, 167. 
717 DONNER, 2004, p. 229. 
718 Figura 141 – Fonte: MAY, 2012, p. 346.  

Figura 140 – Estela de Adad-Nirari III 
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Todos os três textos estudados nessa sessão são textos legais e foram achados 

no interior de templos. “Na arca nada havia, senão só as duas tábuas de pedra, que 

Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o SENHOR fez a aliança com os filhos de 

Israel, saindo eles da terra do Egito” (1 Rs 8,9). Nesse capítulo observou-se o fato de 

que Israel se serviu de elementos estrangeiros, como o Deus guerreiro, a realeza 

divina, o Templo-palácio como morada de Deus na terra. Todas essas ideologias 

foram combinadas na elaboração dos contratos de vassalagem, que previam 

inúmeras maldições aplicadas pelos deuses sobre aqueles que quebrassem o acordo 

de submissão. Percebeu-se grande semelhança entre esses contratos e o 

Deuteronômio, no que diz respeito aos seus aspectos ideológico-centralizadores. A 

arqueologia descobriu que tais escritos eram depositados no interior dos templos, 

para que esses documentos fossem duplamente qualificados como legais e sagrados, 

num esquema poderoso a serviço da consolidação do poder político religioso do rei e 

sua corte.  

 

 

Figura 141 – Planta baixa do templo de Tel al-Rimah e a estela de Adad-Nirari III 
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3. O TEXTO SAGRADO COMO BASE DA REFORMA POLÍTICO-RELIGIOSA DE 

JOSIAS 

 

3.1 O LIVRO DA REFORMA  

 

Comparou-se o Deuteronômio com os tratados de vassalagem assírios e logo 

se perceberam suas semelhanças exclusivistas, centralizadoras e, sobretudo, 

sagradas desses documentos legais. Entender isso é indispensável para saber o 

papel central do Deuteronômio na reforma político-religiosa de Josias, que deu início 

ao processo que se chama hoje de monoteísmo. Faz-se necessário também saber 

quando e por quem foi redigido. 

Para Altmann, a ameaça neoassíria em andamento seria o contexto mais 

provável para a escrita do Deuteronômio. Nesse ambiente de grande destruição e 

perda de pessoas capturadas por Senaqueribe após ter arrasado grande parte do 

país, menos Jerusalém, é que surgiram os importantes impulsos para a reformulação 

da sociedade e da lei judaica. É imaginável que tal reformulação tenha surgido em 

resposta natural à centralização. Havia poucos lugares para habitar e cultuar, 

tornando assim Jerusalém a peça central, cultual e material em Judá719. 

A situação política, demográfica, administrativa, social, cultural e cultual no 

oitavo século a. C em Judá, juntamente com a crença na imunidade divina720 de 

Jerusalém que se desenvolveu após sua “libertação” da campanha assíria de 701 

a.C., conferiu grande santidade ao seu antigo templo. Esse é o Sitz im Leben para o 

surgimento das leis centralizadoras do Deuteronômio e também dos esforços para 

implementá-la na época do rei Josias, que soube combinar perspicazmente os fatores 

de centralização com as antigas tradições do povo de Israel. São justamente esses 

fatores que sugerem este período como uma época frutífera para a composição das 

porções de centralização do Dt 12-26. Estes eventos sociais amplos também 

afetaram as famílias individuais: como resultado da crise neoassíria de 723-700, a 

população rural de Israel e Judá se mudou para a cidade de Jerusalém, pois perdeu 

suas terras, bem como os cultos ancestrais que estavam ligados a esses locais 

                                                
719 ALTMANN, Peter. Festive meals in ancient Israel: Deuteronomy’s identity politics in their 

ancient Near Eastern context. Berlin: De Gruyter. 2011. p. 31-32. 
720 NA'AMAN apud ALTMANN, 2011,p.32-33. 
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físicos. Altmann diz que tal mudança provavelmente provocou uma erosão severa das 

maneiras pelas quais um ethos solidário poderia ser construído721.  

Otto afirma que enquanto o Decálogo (Dt  5, 6-21) tem sua validade dentro e 

fora da Terra Prometida, às leis da versão interpretada (Dt 12-26) visam a ser 

concretizações legais deste decálogo para a vida na Terra Prometida722. Os estatutos 

concernentes as instituições do templo, do tribunal e da realeza podem ter sua 

validade somente ali. A dificuldade em ligar Deuteronômio 12-26 a Moisés está em 

que eles pressupõem uma vida sedentária, de aldeias com suas práticas de culto 

agrícola, que dificilmente teria sido operante entre os israelitas no deserto723. Ainda 

afirma Schmidt que o Deuteronômio reflete as circunstâncias da época da monarquia; 

portanto não poderia ser atribuído a Moisés. Provavelmente não é mera coincidência 

que ele conheça os riscos da monarquia (Dt 17, 14.) 724. 

Sicre confirma que o código deuteronômico é o conjunto de leis que formam hoje 

o núcleo básico de Deuteronômio (12-26). Em suma, parece que o primeiro esboço 

do novo código teve lugar no Reino do Norte (Israel). Com a sua destruição no ano 

722 a. C, um grupo de fugitivos o levou para Jerusalém725. Sob Josias, em 622 a.C., 

o Deuteronômio tornou-se lei oficial do Estado. Passou por uma revisão que acentuou 

mais ainda o seu estilo admoestativo. Essas são as duas fases da edição que a 

maioria dos pesquisadores afirmam poder identificar com o código deuteronômico (Dt 

12-26). São quinze capítulos que se constituem no centro mais antigo do 

Deuteronômio. 

Para Crüsemann, Dt 12-26 é a segunda formulação da vontade de Deus 

registrada em um livro de leis. O primeiro é o código de Aliança. Geralmente, quando 

as circunstâncias mudam, as leis são ampliadas, alteradas, romanceadas. Porém no 

código da aliança não se prescrevem mandamentos para os reis, como por exemplo 

(Dt  17, 14-20) 726. Segundo Sicre, com o passar dos anos o código da Aliança ficou 

desatualizado em alguns pontos. Foi necessário atualizá-lo e completá-lo. Assim 

surgiu o núcleo básico do Deuteronômio (Dt 12-26) 727.  

                                                
721 ALTMANN, 2011, p.33 
722 OTTO, Eckart. A Lei de Moisés. São Paulo: Loyola, 2011. p. 92. 
723 GOTTWALD, 1988, p. 203. 
724 SCHMIDT, 2004, p. 122. 
725 SICRE, José Luis. Introducion al Antiguo Testamento. Estella: Verbo Divino, 2012. p. 124. 
726 CRÜSEMANN, 2002, p. 283. 
727 SICRE, 2012, p.124. 
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Ska afirma que a sociedade antiga é por natureza conservadora. Ao invés de 

descartar, opta em corrigir e interpretar. Assim também ocorre com o Código do 

Deuteronômio, que retoma o Código da Aliança e o atualiza com fórmulas novas728, 

seguindo a evolução da sociedade729. Nesse caso, o código deuteronômico atende ao 

período da realeza, assim como também adverte os israelitas contra os perigos de 

adorar deuses estranhos (Dt 13); convoca a celebração da Páscoa (Dt 16) e fomenta 

a centralização do culto apenas num lugar específico escolhido por Yahweh (Dt 12).730 

As características desse código de leis permitiram um aumento do controle político 

através da centralização religiosa. Portanto, tais características se encaixam 

perfeitamente na época dos reis, especificamente na reforma do rei Josias, em 622 

a.C. 

Gottwald afirma que a tradição deuteronômica veio à tona como força conceitual 

e documentária, impulsora da reforma iniciada pelo rei Josias em 622. Na base dessa 

reforma estavam as leis contidas em Deuteronômio 12-26731. Segundo Liverani, o 

código deuteronômico (12-26) poderia constituir a reforma de Josias ou derivar-se 

dela, correspondendo à lei encontrada por ele no templo, segundo uma hipótese que 

se remonta a De Wette (1805) e que desde então tem constituído uma das fontes de 

toda a ordem cronológica do Pentateuco732. Rendtorff diz que por ocasião dos 

trabalhos de reparo do templo, foi encontrado um código de leis (2 Reis 22) e logo a 

seguir realizou-se uma reforma do culto (cap. 23), baseada na ideia fundamental do 

Deuteronômio: a adoração a um Deus, num único lugar permitido de culto733. Para 

Cross, havia duas edições da história deuteronomista: uma escrita na era de Josias, 

um documento usado de forma pragmática em sua reforma; a segunda edição, 

completada por volta de 550 a.C., cuja função era atualizar a obra histórica 

deuteronomista, fornecendo para os exilados uma resposta para a catástrofe de 586 

a.C734. Além disso, acrescentou uma crônica de eventos subsequentes ao reinado de 

Josias, mas também tentou transformar o trabalho em um sermão sobre a história 

                                                
728 SKA, 2003.p.183. 
729 VERKINDERE, Gérard. La justicia en el Antiguo Testamento. Cuadernos bíblicos 105. Estella: 

Verbo Divino, 2001. p. 7. 
730 SOUZA, M. M, 2018, p. 75. 
731 GOTTWALD, 1988, p. 367.  
732 LIVERANI, 2008, p. 418.   
733 RENDTORFF, 1979, p.18. 
734 CROSS F. M.; “Canaanite Myth and Hebrew Epic: Essays in the History of  the Religion of  

lsrael”  (Cambridge,  Middle  Assyrian:  Harward  University  Press, 1973.p.287-288. 
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dirigido aos exilados judaicos. Nessa revisão, o relato do reino de Manassés em 

particular foi retocado. Provavelmente, essas leis se tratava do Deuteronômio, que 

continha materiais antigos. Essas ideias básicas do Deuteronômio influenciaram toda 

a historiografia seguinte, começando pelo livro de Josué até o fim do II livro dos Reis. 

Em Js 1, 7 e 8, Josué é instruído a obedecer a lei de Moisés (livro da lei) e transmitir 

ao povo que adorasse apenas um Deus, rejeitando outros deuses cananeus. (v. 7 e 

8). Para Schmidt, o Deuteronômio cresceu a partir do seu núcleo central de leis (Dt  

12-26) que foi sendo enriquecido até chegar em sua forma final. Os acréscimos 

constam de uma moldura interior (5-11; 27-28) e outra exterior (1-4; 29-30) de 

homilias, enquanto os capítulos finais (31-34) interligam o cântico (32) e a bênção (33) 

de Moisés, como também informações sobre a investidura de Josué (31) e a morte de 

Moisés (34), além de outros temas735. 

 Bandstra736 afirma que as leis principais do Deuteronômio se encontram nos 

capítulos 12-26, e foram escritas, talvez, já no início dos anos 700 a.C, mas não depois 

das reformas de Josias em 622 a.C. Com a elaboração da teoria das fontes, 

estabeleceu-se que o Dt é uma grandeza autônoma correlacionada com a reforma 

realizada por Josias no ano de 621 a.C. De fato há profundas semelhanças entre o Dt 

e o relato que se encontra em 2 Rs 22. 

  

1. A centralização do culto (comparar 2 Rs 23, 5, 8,19 com Dt 12); 

2. A festa da Páscoa, comemorada em conjunto (2 Rs 23, 21ss.; Dt 16); 

3. Proscrição da adoração dos astros (2 Rs 23, 4s.,11; Dt; 17.3); 

4. Do sexo ritualístico (2 Rs 23, 7; Dt 23, 18.);  

5. As Matzeivoth [estelas] e Asherah, do sacrifício de crianças, da adivinhação, 

da necromancia e outras práticas típicas de religiões estranhas (2 Rs 23, 4; 

10,24; Dt 12, 2, 31; 16, 21; 18, 10.). 

  

 Atualmente admite-se que o conteúdo básico do Deuteronômio provenha do 

século VII (Josias) ou da segunda metade do século VIII (Ezequias). Liverani737 

considera que a centralização do culto em Jerusalém e a ortodoxia javista da reforma 

podem ter sido o contexto da sua redação, mas o mais importante é o estabelecimento 

                                                
735 SCHMIDT, 2004, p.120. 
736 BANDSTRA, 1995, p. 180. 
737 LIVERANI, 2008, p. 223. 
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de uma relação de “aliança” entre Yahweh e seu “povo eleito”, que encontra 

fundamentação na Lei de Moisés. Esta teologia adquiriu, naquele momento, grande 

importância político-religiosa. A ideia de uma libertação do Egito se projetou como o 

futuro de Judá, pois o Deus que os livrara da escravidão egípcia, pode livrá-los 

também dos assírios, ou de qualquer outro tipo de cativeiro.  

 Carriere chama o código deuteronômico (Dt 12-26) de “Lei de Centralização” 

que, para o israelita contemporâneo de Josias, designa, sem dúvida, a cidade de 

Jerusalém, mesmo sob um aparente anonimato, como um centro de controle político-

religioso.738 Também estabelece a centralização no sentido geográfico, espacial, pois 

obriga as pessoas a um deslocamento, para que se realize a prática de culto. No 

capítulo 12, 4-7 o verbo procurar (ש  é designado como atitude religiosa, que 739(ָדרַׁ

consiste em a ir a um santuário “buscar” uma palavra divina, um oráculo ou também 

trazer ou levar (Dt 12, 26) termos que designam o ato de oferecer um sacrifício. 

Portanto, a Lei de centralização busca também uma reforma unificadora das atitudes 

cultuais, pois, para o legislador do Deuteronômio, o ato religioso de base é o 

deslocamento de que consiste a peregrinação. Isso estabelece laços entre as cidades 

e aldeias, onde cada um mora e a capital, gerando consequências culturais, 

comerciais, provocando mudanças de hábitos e interações religiosas. Essa lei de 

centralização tinha seus aspectos políticos, pois o deslocamento obrigava cada 

israelita a sair do seu mundo local, pessoal para abrir-se a uma dimensão “nacional” 

“global” do país.  

 A escolha de Jerusalém e suas implicações político-religiosas são reforçadas na 

recorrência das frases: “o lugar que Yahweh escolheu” “para colocar o seu nome” 

“para habitar” “para morar”. Richter afirma que o Deuteronômio (capítulos 12-26), 

localiza a presença de Yahweh num santuário central740. 

                                                
738 CARRIERE, Jean-Marie. O livro do Deuteronômio: escolher a vida. São Paulo: Loyola, 2005. p. 

42-46. 

739 A palavra hebraica ש  significa procurar, ansiar, e geralmente está associado ao ambiente de ָדרַׁ

culto. KIRST, 1996, p. 51. 
740 RICHTER, Sandra Lynn. The deuteronomistic history and the name theology: lšakkēn šmô šām 

in the Bible and the Ancient Near East. Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 
318. Berlin/New York: De Gruyter, 2002. p. 34. 



310 
 

 

Dt 12,5741 o lugar que Yahweh escolheu  Para nele colocar o seu nome Para morar 

Dt 12, 11 o lugar que Yahweh escolheu  Para nele fazer habitar seu nome  

Dt 12, 14 o lugar que Yahweh escolheu    

Dt 12, 18 o lugar que Yahweh escolheu    

Dt 12, 21 o lugar que Yahweh escolheu  Para nele colocar seu nome  

Dt 12, 26 o lugar que Yahweh escolheu    

   

O código chamado Deuteronômio era um conjunto de leis centralistas; que 

prevenia os perigos mortais da idolatria, estabelecia o calendário das festas 

religiosas, leis sociais e a ordem expressa de que depois que os israelitas tomassem 

a posse da terra deveriam somente venerar Yahweh, num único santuário em 

Jerusalém (“Então tomarás das primícias de todos os frutos do solo, que recolheres 

da terra, que te dá o SENHOR teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que 

escolher o SENHOR teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome.” (Dt 26,2)742. A frase: 

“lugar que escolher o SENHOR teu Deus” aparece 20 vezes somente no 

Deuteronômio, sendo que 19 vezes no código deuteronômico (Dt 12-26). Medidas de 

centralização religiosas e político-econômicas eram muito recorrentes nesse período, 

como ilustrada no obelisco negro de Salmanasar III, onde as primeiras figuras 

apresentam os dominados, entre os quais está Jeú743, em posição de humilhação 

diante do soberano Assírio e dos símbolos que representam o casal divino Assur e 

Ishtar. Os tributários estão dispostos em fila procissional de baixo para cima, 

aguardando a sua vez de curvarem-se diante do rei e dos deuses assírios.  

O Obelisco negro de Salmanasar traz no topo o formato de um zigurate (templo 

escalonado), uma forma arquitetônica cuja finalidade era revelar o papel de cada um 

no Império Assírio.  

                                                
741 CARRIERE, 2005, p. 47. 
742 FINKELSTEIN, Israel.; MAZAR, 2007, p. 80. 
743 HULSTER, Izaak.; LEMON, Joel (Eds.). Image, Text, Exegesis: Iconographic Interpretation and 

the Hebrew Bible. London: Bloomsbury T&T Clark, 2014. p. 106. 
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Todo o conjunto do obelisco744 está numa sequência de imagens dispostas num 

impressionante esquema político-religioso, os vassalos devem reconhecer e se curvar 

diante dos deuses assírios e do rei, seu representante terreno e herdeiro das terras 

conquistadas. O soberano, que também é reverenciado junto com os deuses, 

reivindica o direito divino de receber os tributos de toda a espécie, que deveriam ser 

escoados das províncias para o centro de captação assírio. (Fig. 142). 

 

                                                
744 Figura 142 – Obelisco negro de Salmanasar III, ANE 118885. Encontra-se no Museu Britânico. 

Fonte: WINTER, 2010, p. 67;  KARLSSON, 2013, p. 390. 

 

Figura 142 – Obelisco de Salmanasar III. Esquema de centralização político-religiosa 
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Recebi o tributo de Sūa, de Gilzānu: prata, ouro, latão, embarcações de 
bronze, equipes da mão do rei, cavalos, e camelos de duas corcovas. [...] Eu 
recebi tributo do Egito: camelos de duas corcovas, um hipopótamo, um 
rinoceronte, um antílope, elefantes fêmeas, macacos machos e fêmeas [..] 
Recebi tributo de Marduk-apla-usur, os Suhean: prata, ouro, baldes de ouro, 
marfim, lanças, vestuários multi-coloridos. [...] Recebi tributo de Qarparunda, 

o Patinean: prata, ouro, estanho, bronze, marfim, e ébano745. 

 

O código deuteronômico estabelece a quantidade, a qualidade e as espécies de 

ofertas, determina um local para onde serão levadas (templo), assim como os 

destinatários (sacerdotes) de grande parte dessas ofertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Então haverá um lugar 
que escolherá o SENHOR 
vosso Deus para ali fazer 
habitar o seu nome; ali 
trareis tudo o que vos 
ordeno [,,,] (Dt 12,11). 

Então tomarás das 
primícias de todos os 
frutos do solo, que 
recolheres da terra, que te 
dá o SENHOR teu Deus, e 
as porás num cesto, e irás 
ao lugar que escolher o 
SENHOR teu Deus, para 
ali fazer habitar o seu 
nome. (Dt 26,2). 

Este, pois, será o direito 
dos sacerdotes, a receber 
do povo, dos que 
oferecerem sacrifício, seja 
boi ou gado miúdo; que 
darão ao sacerdote a 
espádua e as queixadas e 
o bucho. Dar-lhe-ás as 
primícias do teu grão, do 
teu mosto e do teu azeite, 
e as primícias da tosquia 
das tuas ovelhas. (Dt 18, 
3-4). 

 
Acima, um belíssimo vaso de alabastros encontrado na cidade de Uruk 

apresenta uma iconografia que mostra de cima para baixo: (a) Inanna é identificada 

pelo sinal duplicado que está atrás da Deusa que recebe as ofertas depositadas no 

santuário. (b) Na segunda seção do vaso as ofertas são carregadas em cestos por 

                                                
745 GRAYSON, 1995. p.149. Inscrição cuneiforme de Salmanasar  III  A.0.102.89. 

Figura 143 – Vaso de Uruk: Esquema de captação de recursos para 
o templo 
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sacerdotes nus, que se dirigem a Deusa Inanna746; (c) Na base do vaso, encontra-se 

a fonte econômica agropecuária de sustento da população, que destina uma 

considerável fração para o templo.747  

   

 

Os selos acima são provenientes da cidade de Uruk748 e mostram imagens que 

retratam a relação entre o templo (casa de deus) e palácio (casa do rei). Percebe-se 

                                                
746 Inanna a rainha-Mãe da terra da Suméria, recebe o seu poder dos recursos e da fertilidade da terra. 

Uma inscrição cuneiforme, a descreve encostada numa árvore frutífera, alegrando-se com seus 
próprios poderes naturais - sua vulva maravilhosa. WOLKSTEIN, Diane and KRAMER, Samuel N, 
1983. p. 146. 
747 Figura 143 – Fonte: SCHMANDT-BESSERAT, Denise. When Writing Met Art: From Symbol to 
Story. Austin: University of Texas Press. 2007. p. 42-43. Vídeo que compara o esquema politico-
religioso ilustrado no vaso de Uruk com as leis centralizadoras do Deuteronômio: < 
https://youtu.be/V4FznNb_dJE >  
748 Figura 144 – Fonte: LIVERANI, 2014, p. 73-75. 

Figura 144 – Selos de Uruk: Esquema de captação de recursos 
para o templo 

https://youtu.be/V4FznNb_dJE
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que na Fig. 144a-b o povo entrega bens ao serviço do templo. Na sequência o rei é 

apresentado de forma heroica, defendendo o templo dos ataques inimigos. (Fig. 

144d). No mundo antigo, os reis usavam a força militar para impor a ordem. Os 

sacerdotes precisavam dos reis para proteger o templo e os interesses da religião. A 

monarquia usava a religião e seus ritos como instrumentos de persuasão e controle 

social.  

No Israel pré-exilico, usava-se o templo e seus aparatos de culto (iconografias, 

altares, vestuários, ritos e festas) como mecanismos de centralização. Os templos, 

que eram invariavelmente construídos próximos aos palácios reais, formavam assim 

uma eficiente combinação político-religiosa. A Bíblia Hebraica carrega essas 

memórias que ficaram registradas em suas páginas: “Sucedeu, pois, que, acabando 

Salomão de edificar a casa do SENHOR, e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão, 

que lhe veio à vontade fazer” (1 Rs 9, 1). 

Além dessa combinação templo-palácio, um terceiro elemento fundamental 

estava lentamente sendo inserido no programa de centralização político-religiosa: o 

escriba e o livro sagrado-lei. O Livro dos Reis relata que o sacerdote Hilquias e o 

escriba Safã aproveitaram a “menor idade” de Josias (12 anos) e, oportunamente, 

acumularam funções que lhes ampliaram o poder de influência político-religiosa no 

reino de Judá, que não dispunha, como as grandes potências mundiais, de um grande 

exército organizado como instrumento coercivo. O texto cumpriria esse papel. 

Constata-se que a médio e longo prazos o texto e os rituais, são ferramentas eficazes 

para internalizar ideologias, mais eficientes até do que a violência física. Medidas 

militares podem ter um impacto imediato, porém o texto religioso usado liturgicamente 

produz efeitos permanentes, pois internaliza ideias que são infundidas ritualmente. A 

repetição cumpre esse papel. Sabe-se que a maioria dos indivíduos de terceira e 

quarta geração que frequentam alguma denominação religiosa repete 

automaticamente as práticas, costumes e tradições religiosas que foram 

internalizados, pois eles as receberam de seus ancestrais espontaneamente como 

herança cultural. As leis deuteronômicas são verdadeiros manuais comportamentais, 

pelos quais se definia o acesso a Deus através de um lugar específico que ele 

escolheu para ser cultuado. Essa ideia, ao ser repetida, ritualizada e internalizada, 

produz os seguintes efeitos:  

1. Na primeira geração se pergunta: onde é o lugar de culto? O sacerdote e o 

escriba instruem (código deuteronômico); 
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2. Na segunda geração se diz: meu pai e minha mãe disseram onde era o 

lugar de culto. Os pais transmitem; 

3. Na terceira geração se diz: Jerusalém é o lugar de adoração. O objetivo foi 

alcançado: a tradição internalizada será repetida automaticamente em 

formas de ritos, festas anuais etc., nas quais os escribas oportunamente 

reforçam os mandamentos através das leituras públicas do livro-lei. 

 

Nesse processo de adesão, internalização e repetição ritual da tradição religiosa, 

percebe-se a eficácia do código deuteronômico, que se torna o livro didático da 

reforma religiosa de Josias para a manutenção permanente da religião javista. 

 

3.2 O MITO DO “ACHADO” DO LIVRO 

 

2 Rs 22-23 lança luz a respeito das origens da escola deuteronomista. Esses 

capítulos relatam que no 18º ano do reinado de Josias, foi encontrado um rolo no 

templo de Jerusalém durante as obras de restauração. Donnerdiz que importantes 

pais da igreja, como Jerônimo, Crisóstomo e Procópio de Gaza, acreditavam se tratar 

da forma primitiva do Deuteronômio749. Briend destaca que já no início do século XIX, 

W. M. L. De Wette (1780-1849) percebeu a ligação entre a história descrita em 2 Reis 

22-23 e o livro de Deuteronômio750. Para Wette, o "Livro da Lei" mencionado por 2 Rs 

22, 8 não seria outro senão o mesmo Deuteronômio. Obviamente não todo o 

Deuteronômio, pois as pesquisas mais recentes mostraram que ele é uma 

composição literária realizada em várias etapas, das quais a mais recente é exílica e 

pós-exílica e apontam para autores deuteronomistas751. 

De Vaux afirma que muitos tratados orientais eram redigidos em tabletes de 

argila úmida ou sobre uma estela e colocados em um templo, diante das divindades752. 

O rei assírio Salmanasar empreendeu programas de construção e reparação em 

vários templos nos quais depositou textos. “Naquela época o templo de Assur, meu 

                                                
749 DONNER, 2004, p. 400. 
750 BRIEND Jacques et al. Arqueología, Biblia, Historia, Cuadernos Bíblicos 131, Estella: Verbo 

Divino, 2006. p. 22. 
751 BRIEND, 2006, p. 23. 
752 DE VAUX, 2003, p. 182. 
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senhor - [suas] paredes [se tornaram dilapidadas. Eu os reconstruí inteiramente com 

... e depositei minha inscrição de argila (tablete cuneiforme).”753 

 

Naquela época o templo de Sarrat-niphi, a grande amante, minha senhora, que 
Tukulti-Ninurta (I), filho de Salmanasar (I), meu antepassado, vice-regente de 
Assur, tinha construído anteriormente tornou-se dilapidado e eu o reconstruí 

completamente de cima para baixo. Eu depositei minhas inscrições de pedra.754 

 

Livros sagrados encontrados em templos eram um mito muito comum na 

literatura antiga, empregados com propósitos de legitimar mudanças político-

religiosas e econômicas. Segundo Römer755 a restauração do templo e o achado do 

livro em 2 Rs 22 os situa, com toda a probabilidade, entre as outras construções 

literárias do gênero encontradas naquele contexto oriental. A origem do motivo dos 

“achados de livros” encontra-se no depósito de tabletes cuneiformes de fundação nos 

templos mesopotâmicos, que em muitos casos são “achados” por reis posteriores que 

empreenderam obras de reparos. Nas inscrições reais babilônicas, os relatos de 

descobertas variam, mas seguem o seguinte padrão: 

1. Uma pessoa importante, um rei ou príncipe, deseja realizar mudanças político-

religiosas; 

2. Ele teme algum tipo de oposição; 

3. Ele ou algum de seus servos fiéis é enviado a um lugar sagrado; 

4. Nesse lugar, descobre-se um documento escrito de origem divina; 

5. O achado dá respaldo divino aos projetos do rei. 

 

A inscrição de Nabonidus (556-539), o último rei do Império neobabilônico, é de 

particular interesse comparativo, pois nela se encontra a história da reconstrução do 

templo de Shemesh em Sippar: 

[19] um rei anterior {Nabucodonosor} havia procurado a antiga pedra 
fundamental sem nenhum sucesso. [20] Por iniciativa própria ele havia 
construído um novo templo para Shemesh, mas este não foi construído 
(suficientemente bom) para seu reino... [22] As paredes cederam e ameaçaram 

                                                
753 Inscrição cuneiforme de Salmanasar III, A.0.102.18. Este texto é sobre cones de argila encontrados 

em Assur e, embora o texto esteja muito quebrado, a narrativa militar claramente diz respeito a 
Salmanasar III e sua Intervenção militar na Babilônia em seu nono ano de governo (850 a. C). 
GRAYSON, 2002, p. 89.  
754 Inscrição cuneiforme de Salmanasar III, A.0.102.49. Este texto está inscrito em grandes blocos de 

pedra encontrados na região do templo de Ishtar em Assur. A inscrição diz respeito à reconstrução do 
templo da Deusa Šarrat-niphi.GRAYSON, 2002, p. 130.  
755 RÖMER, 2008, p. 57-58 
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ruir... [26] Eu supliquei a ele (Shemesh), ofereci-lhe sacrifícios e andei em 
busca de suas decisões, [27] Shemesh, o Senhor altíssimo, escolheu-me 
desde os primeiros dias... [32] Fiz investigações e reuni os anciãos da cidade, 
os babilônios, os arquitetos, [33] os sábios... [34]... Eu lhe disse: “Procurai a 
antiga pedra fundamental, [35] tomai conta do santuário do juiz Shemesh...” 
[36] Os eruditos procuraram a antiga pedra fundamental, implorando Shemesh, 
meu Senhor, e suplicando aos grandes Deuses, [37] inspecionaram o 
apartamento e os quartos e a viram. Vieram até mim e constataram-me: [38] 
“Vi a antiga pedra fundamental de Naram-Sin, o rei anterior, o santuário real de 
Shemesh, a morada de sua divindade”. [39] Meu coração exultou e minha face 

ficou radiante.756 

 

Römer diz que o “achado” do livro da lei foi uma fraude piedosa (pia fraus) 757, já 

que para Julius Wellhausen se tratou de uma espécie de “encenação”, que consistia 

em se esconder o livro (rolo) no templo para logo ser achado. Provavelmente esse 

texto “encontrado” trata-se da primeira versão escrita do Deuteronômio, atribuída a 

Moisés, cuja finalidade era promover a reforma “de Josias”. Observa-se, portanto, que 

os autores supracitados não negam a historicidade do evento, embora questionem a 

respeito de como ele se realizou. O texto bíblico narra que um rolo foi “achado” pelo 

sacerdote Hilquias e lido pelo alto funcionário real Safã na presença de Josias. O rei 

demonstra grande surpresa diante das palavras contidas no livro. Envia então uma 

delegação à profetisa Hulda, que confirma a legitimidade do livro. Percebe-se a pressa 

das autoridades políticas em legitimar o Livro, que servirá de base para o programa 

de centralização político-religiosa. Entretanto, apenas o peso do seu conteúdo não 

bastou para se realizar o programa das elites governamentais de Jerusalém. Segundo 

Crüseman, o “achado” de um livro da lei no templo de Jerusalém não consegue se 

impor mesmo com a dignidade do local no qual foi encontrado e com a entrega pelo 

sacerdote principal. A autoridade de Moisés como mediador não é suficiente. É 

necessário, portanto, ainda consultar os profetas, isto é, buscar a confirmação da lei 

pela profetisa Hulda (2 Rs 22,13) 758. A seguir, acontece a cerimônia solene de 

“aliança” (brit), em que o rei se compromete com esta lei diante dos anciãos e de todo 

o povo, que se associa a ele (2 Rs 23,1-3). Para Crüsemann, brit é um ato de 

compromisso ainda superior a um juramento. Tudo isso é necessário para “erigir” as 

palavras deste livro, ou seja, fazê-las vigorar (v. 3). Só assim sua validade é, na 

prática, inquestionável (v. 4).  

                                                
756 RÖMER, 2008, p.58-59. 
757 RÖMER, 2008, p. 56. 
758 CRÜSEMANN, 2002, p. 369. 
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Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram 
a ele. O rei subiu à casa do SENHOR, e com ele todos os homens de Judá, e 
todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, 
desde o menor até ao maior; e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro 
da aliança, que se achou na casa do SENHOR. E o rei se pôs em pé junto à 
coluna, e fez a aliança perante o SENHOR, para seguirem o SENHOR, e 
guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, 
com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança, 
que estavam escritas naquele livro; e todo o povo apoiou esta aliança. (2 Rs 
23, 1-3) 

 
Crüseman759 destaca a importância naquele momento de se envolver o rei, as 

autoridades e todo o povo num pacto de comprometimento com Yahweh. Aqueles que 

redigiram o livro consolidaram seus projetos político-religiosos ao submeterem as 

autoridades políticas (rei), religiosas (sacerdotes) e toda a sociedade à obediência a 

lei de Yahweh. Embora se constate as semelhanças entre o código deuteronômio e 

os tratados de vassalagem assírios760, o(s) seu autor(es) elaborou um código cujo 

propósito não era promover a aceitação de um novo soberano, mas sim um novo 

sistema de leis761. É aí que o escriba tira vantagens. 

  

3.3 O PAPEL DOS ESCRIBAS NA REFORMA 

 

Embora se perceba claramente a combinação de elementos como realeza, 

sacerdotes, templo e rituais na consolidação de uma ideologia político-religiosa em 

Judá, não se pode ignorar também o papel do escriba da corte na consolidação desse 

projeto. Com o advento da realeza, surge a capital, onde os serviços se organizam e 

os escribas administram o reino762. O primeiro uso do termo escriba (ר וֵפֵּֽ  na Bíblia (סֹּ

Hebraica ocorre em conexão com a corte real. Seraías era o "escriba" de Davi (2 Sm 

8,17); Seus filhos Eliorfe e Aías eram "escribas" de Salomão (1 Rs 4, 3); Sebna era 

"escriba" sob Ezequias (2 Reis 18,18; 19, 2); Safã era "escriba" de Josias (2 Reis 22); 

Elisama era o "escriba" de Jeoiaquim (Jer. 36); e Jonathan era o "escriba" de 

Zedequias (Jer 37). Esses homens não eram escribas comuns, mas funcionários de 

alto escalão. Sebna, por exemplo, era originalmente um administrador real (Is 22, 15). 

Como aplicado a esses homens, sofer é um título que pode ser entendido como 

                                                
759 CRÜSEMANN, 2002, p. 369. 
760 ALTMANN, 2011, p. 26. 
761 WEINFELD apud ALTMANN, 2011, p. 26. 
762 CAZELLES, 1983, p. 60. 
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"chanceler de Estado ". Sua posição se assemelhava à do "escriba egípcio" do faraó 

que, como chefe do secretariado real, era responsável pela correspondência 

estrangeira e doméstica do rei. As atividades dos escribas reais relatados na Bíblia 

têm relação com encontros diplomáticos (2 Reis 18, 17-37), consultas com 

assessores políticos (2 Reis 19, 1-7) e o gerenciamento dos fundos do templo (2 Reis 

12, 10-16, 22, 3-7). O ato físico de escrever parece ter sido um dos aspectos de seus 

deveres que estava associado a outros status, como no caso do escriba Safã, que 

nos seus selos763 é designado na função de governador da cidade (r[hrf/שר חער)  

 

 

Segundo Deutsch o “governador” era de fato alguém designado para a 

administração municipal e o proprietário deste selo exercia o cargo equivalente ao de 

“prefeito” da Jerusalém no período do primeiro templo764. Portanto, ele pode ser 

identificado com o bíblico Safã, filho de Asalias, escriba e pai de Ahiqan (2 Rs 22, 3). 

O acúmulo de funções poderia proporcionar grande influência política no Antigo 

Oriente Próximo. 

A sociedade egípcia  é  organizada com  o  rei  no  topo  e  a  importância dos  
funcionários  está  relacionada  à proximidade com ele. O poder é centralizado 
em torno de três cargos, e se algum dia eles fossem ocupados pelo mesmo 

homem, seu poder seria consideravelmente maior que o do rei.765 

                                                
763 Figura 145 – Uma bolha de argila negra fragmentada. Na parte de trás da bolha, uma marca de 

papiro é preservada. Na extremidade, as impressões gráficas são visíveis. A inscrição é dividida em 
duas linhas e é circundada por uma linha dupla de enquadramento. O texto é legível e diz: "Pertencendo 
a Safã. o governador da cidade". Fonte: DEUTSCH, R, 2003, p. 69. 
764 DEUTSCH, 2003. p. 68. 
765 BOOTH Charlotte. Guia Do Viajante Pelo Mundo Antigo: Egito no ano 1200 a.C. São Paulo: 

Ciranda Cultural, 2008. p. 24. 

Figura 145 – Selo de Safã 
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Sanders diz que os estudiosos(as) se esforçam em suas pesquisas para 

comprovar a ideologia daqueles que estão por trás da Bíblia hebraica, que, ao ser 

posta em prática na sua edição, trouxe-nos os livros bíblicos766. 

Para Römer o fato de que um escriba tenha levado o livro da lei ao rei mostra 

que o movimento de reforma se originou de uma escola de escribas da corte ligados 

ao templo, com tendências políticas pró-babilônicas767. O redator dá ênfase a Safã 

como aquele que recebe o livro e tem a incumbência de lê-lo para o sacerdote, para 

o rei e para todo o povo. Provavelmente o texto quer reforçar a importância do escriba 

como indispensável no movimento de reforma. 

  

Então disse o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei 
na casa do SENHOR. E Hilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. [...] Também 
Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Hilquias me deu um 
livro. E Safã o leu diante do rei. [...] O rei subiu à casa do SENHOR, e com ele 
todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, 
os profetas e todo o povo, desde o menor até ao maior; e leu aos ouvidos deles 
todas as palavras do livro da aliança, que se achou na casa do SENHOR. (2 
Rs 22:8, 10; 23,2) 

 

 

É possível que a família de Safã tenha sido a principal responsável pela 

produção de textos deuteronomistas768 e uma das maiores promotoras da reforma de 

Josias769. Albertz afirma que o escriba Safã, seus filhos e netos determinaram 

decisivamente o curso político-religioso das últimas décadas de Judá até o momento 

do governador Gedalias. É altamente provável que Safã e seu círculo de escritores 

desempenharam um papel essencial na concepção e elaboração de leis da reforma 

deuteronômica, além de incutir gradualmente as ideias da reforma na corte de Judá 

até a maioridade do rei Josias.770  

[...] saber escrever uma mensagem, carta ou contrato não só corretamente, 
mas também de acordo com os costumes e o direito em vigor [...]conhecer as 
diferentes tradições nacionais e  saber  redigir  tratados  internacionais,  um 
código ou anais glorificando a política do rei... Uma tal técnica era 
indispensável para a continuidade e o desenvolvimento dos reinos e dos 
impérios do Oriente Médio antigo. Aquele que a dominasse era procurado e 
podia chegar a altas funções, ou assumindo-as diretamente ou sendo 
secretário daqueles que as exerciam. Sem eles, não podia haver 

                                                
766 SANDERS, 2009, p. 8. 
767 RÖMER, 2008, p. 117 
768 LOHFINK, Norbert. Las tradiciones del pentateuco: en la época del exilio. Cuaderno biblico 97: 

Estella: Verbo Divino, 1999. p. 59. 
769 SICRE, 1996. p. 290. 
770 ALBERTZ, 2012, p. 378. 
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administração (recenseamento, impostos, rações...), nem império 

duradouro.771 

 

Percebe-se pelos seus selos oficiais que a família de Safã exerceu um longo 

período de influência política em Jerusalém, que durou até depois da sua queda em 

586 a.C. Provavelmente tinham orgulho e confiança na eleição divina de Jerusalém 

nacional. No aspecto político, compunham a aristocracia intelectual de Judá.  

 

 

Nas figuras acima, quatro selos percorrem três gerações que vão desde 

Mesulão, pai de Safã, até Gemarias, filho de Safã772. O texto bíblico mostra que 

Gemarias possuía uma câmara particular no templo para escrita e leitura pública de 

textos, o que é uma forte evidência de uma escola de escribas vigorando em Judá 

                                                
771 BARUCQ, 1992, p. 24-25. 

772 Figura 146 – (a) Asalias filho de Mesulão ל ם  ,irmão de Safã. Fonte: AVIGAD (2 Rs 22,3) (nlvm ) ְמשֻׁ

1997, p.  79; (b) Selo de Safã. DEUTSCH, R, 2003, p. 69; (c) Aicão ם  filho de Safã (2 (mqyha) ֲאִחיק 

Rs 22,12). Fonte: DEUTSCH, 2011, p. 99; (d) Selo de Gemarias filho de Safã (Jr 36,10). AVIGAD, 1997, 
p.  191 

Figura 146 – Selos da família de Safã  
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naquele período. “Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias, na casa 

do SENHOR, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à 

entrada da porta nova da casa do SENHOR, aos ouvidos de todo o povo” (Jr 36,10). 

A família de Safã, teve um papel político central na época de Josias (2 Rs 

22,3.8-10.12.14). Conhecem-se quatro filhos: Aicão (2 Rs 22,12.14; Jr 26,24), 

Gemarias (Jr 36,10,12.25), Elasa (Jr 29,3) e Jezonias (Ez 8,11). O filho de Gemarias 

se chama Miquéias (Jr 36,11.13), o de Aicão é aquele Gedalias que, depois da queda 

do templo e da cidade, esteve à frente do último vestígio de autonomia política (2 Rs 

25,22-25; Jr 39,14; 40,5-9.11-16; 41, e outros).  

Deve-se considerar atentamente estes personagens e suas famílias de escribas 

da corte, que apresentam muitas conexões com os círculos de sabedoria da época. 

O mesmo vale para os vínculos com os textos de tratados daquela época. O fato de 

Jr 8,8, no fim da época dos reis, ver a Torá relacionada à atividade dos grupos de 

sabedoria e dos escribas é mais uma confirmação. Embora a tendência entre os 

estudiosos(as) seja minimizar a difusão das instituições educacionais e da 

alfabetização em Jerusalém nesse período, muitos desses mesmos estudiosos(as) 

aceitam que deve ter havido algumas escolas para o treinamento de escribas 

profissionais na corte do Judá pré-exílico. Algumas escolas de escribas existiam em 

Judá e foram recrutadas por alguns monarcas para ajudar na propaganda política do 

Estado, na manutenção de registros e em atividades administrativas. A Bíblia 

Hebraica fala da existência desses profissionais mantidos pelo Estado, que estavam 

também a serviço do templo e do rei, os chamados “escrivãos do rei” ֵפר ַהֶמֶלְך סֹּ  (2 

Rs 12,10).  

A arqueologia também confirma o texto bíblico pelos inúmeros selos achados 

nesse período, evidenciando assim uma intensa atividade literária. Pode-se assumir 

com segurança que os rolos de papiros não resistiram a corrosão do tempo; as bulas, 

porém, foram preservadas intactas e tornaram-se testemunhas que evidenciam tanto 

a existência desses materiais escritos como a daqueles que os redigiram. Tudo o que 

resta desses textos são alguns selos e uma infinidade de bulas de argila.  
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A bula773 é um pedaço de argila, muitas vezes do tamanho de uma unha, que 

geralmente era anexada a um rolo de papiro que, após ser amarrado com um cordão, 

era lacrado e estampado com um selo774. O acesso ao conteúdo do documento não 

seria possível a menos que o selo fosse quebrado e o fio cortado. Cada documento 

poderia ser carimbado com um. selo ou vários selos.775 Após a secagem, torna-se 

                                                
773Figura 147 – Fonte: FINKELSTEIN.; NAʾAMAN, (eds.). 2011, p. 6-7. A sequência de imagens mostra 

como era feito o esquema de selagem em documentos no período dos reis de Israel e Judá. 
774 FINKELSTEIN; NAʾAMAN, (eds.), 2011. p. 1. 
775 DEUTSCH R. New bullae: “The Name of Yahweh on Manasseh” in: AVISHUR, Y. (ed.) Haivrit 

Weahyoteha: Studies in Hebrew Language and its Contact with Semitic Languages and Jewish 
Languages - Vols. 2-3. Haifa: Department of Hebrew Language, of University, Haifa, 2003. p. 183. 

Figura 147 – Processo de selagem das correspondências oficiais em Judá 
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impossível abrir o rolo776 sem quebrar a bula ou cortar o cordão. Os eruditos afirmam 

que todas as bulas da Idade do Ferro encontradas em escavações foram formadas 

por este método. 

 

 

Skaafirma que no período pré-exilico a função do escriba foi além dos limites do 

seu cargo de escriturário real777. Segundo Barucq: “A escrita se revelou instrumento 

eficaz a serviço da política; consequentemente o escriba real desempenhava muitas 

vezes papel de primeiro plano no governo dos reinos”778 Profundas mudanças político-

econômicas e religiosas exigiram a formação de funcionários qualificados para as 

mais diversas funções, sobretudo a propaganda das realizações dos projetos da 

realeza. O rei, cercado de conselheiros, formava seus projetos e empreendia 

realizações que eram registradas e publicadas para garantir sua estabilidade no trono. 

                                                
776 Figura 148 – (a) Pergaminhos selados. Fonte: FINEGAN, J. Light from the Ancient Past The 

Archaeological Background of the Hebrew-Christian Religion, Volume 1. Princeton: Princeton 
University Press, 1969. p. 318. (b) Ilustração de um rolo selado. Fonte: AVIGAD, 1997, p. 37. 
777 SKA, 2003, p.188. 
778 BARUCQ, 1992. p. 29. 

Figura 148 – Exemplares de pergaminhos selados 
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Sendo assim, o escriba era responsável pela divulgação do bom desempenho do rei 

eleito por Deus para ser o agente da sua vontade na terra.  

A figura de um escriba real é ilustrada no relevo do rei arameu Bar-Rakib.779 

Destaca-se na estela a proximidade entre o rei e o escriba, que está posicionado 

diante do trono real. O símbolo e a inscrição no topo do relevo identificam o deus 

patrono da cidade: "Baal de Haran”.  

 

 

Tendo por base os dados arqueológicos, situou-se a atividade dos escribas 

predominantemente nas capitais. Em Judá a formação do escriba seria, portanto, 

exclusivamente em Jerusalém. Um possível treinamento de escribas especializados 

                                                
779 Figura 149 – Estela de Bar-Rakib. Fonte: SCHNIEDEWIND, William M. How the Bible Became a 

Book: The Textualization of Ancient Israel. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. p. 44. 

Figura 149 – Relevo retratando o escriba da corte diante do rei arameu 
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pode ter ocorrido na corte de Ezequias. Para Barucq “[...] ir à escola nessa época, 

significava, antes de tudo, aprender a profissão de escriba e que esta abria a porta de 

acesso à burocracia real ou sacerdotal [...]”780. Römer afirma que a escola de escribas 

iniciada no reinado de Ezequias havia se estabelecido na época de Josias. O livro de 

Jeremias fala do papel do escriba de escrever os textos e lê-los diante da população 

e da corte composta pelo rei e seus oficiais, que provavelmente não sabiam ler781. 

Com tal autonomia, era possível que os escribas por sua conveniência manipulassem 

e distorcessem a lei. “Como pois dizeis: Nós somos sábios, e a lei (ּתוָרה) do Senhor 

está conosco? Mas eis que a falsa pena dos escribas a converteu em mentira” (Jr 8, 

8). Nesta passagem, aqueles que se autodenominaram sábios se vangloriam pela 

posse da Torá de Yahweh.  

 
O domínio da escrita parece ter dado aos escribas um sentimento de 
superioridade em relação às outras categorias sociais  [...] O sentimento de 
pertencer a uma classe superior era reforçado pelo longo aprendizado da 
escrita nas escolas [...] esse longo aprendizado exigia investimento 
considerável, possível, geralmente, só a famílias relativamente abastadas e 

que já exerciam funções na administração real ou imperial.782 

 

Quanto à referência sobre a "pena" dos escribas, é obvio que esta Torá é um 

documento escrito. O autor do oráculo - seja o Jeremias histórico ou sejna o editor de 

suas profecias coletadas - considera esta Torá como um "engano" ou "mentira" (ֶשֶקר) 

e nega sua inspiração divina. É possível que o oráculo se refira a uma polêmica sobre 

diferentes versões da Torá escrita, ou sobre a legitimidade de uma Torá por escrito, 

em oposição à Torá oral. Levy afirma que a escrita tornou-se a primeira maneira 

externa de preservar a memória biológica de um ser humano falante.  

[...] através da escrita algumas formas lingüísticas podem ficar por séculos sem 
a presença de qualquer falante. A linguagem tem agora uma memória própria, 
independente de qualquer indivíduo vivo. Mas ainda depende de tradições de 
interpretações. Desde a sua invenção até agora, a escrita tem sido sem dúvida 
um dos suportes principais de muitas persistentes linhagens de inteligência 
coletiva (religiões, tradições artísticas, universidades, etc.). A escrita é a 
conquista maior da revolução Neolítica que compreende a agricultura, a 
pecuária, a cidade, o Estado e religiões elaboradas783. 

                                                
780 BARUCQ, 1992, p. 34. 
781 RÖMER, 2008, p. 51-61. 
782 BARUCQ, 1992, p. 25. 
783 LÉVY, P. O ciberespaço como um passo metaevolutivo. In MARTINS, F.; SILVA, J. D. (Org.). A 

genealogia do virtual: comunicação, cultura e tecnologia do imaginário. Porto Alegre: Sulina, 2004, p. 
157-170. 
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Seja qual for o caso, os escribas que eram responsáveis por esta Torá não eram 

apenas copistas, mas também compositores do texto784. Römer diz que com o achado 

do livro e a reforma de Josias há uma substituição dos elementos religiosos basilares 

da religião oficial-monárquica. O texto bíblico menciona Hilquias como aquele que 

encontrou o livro, mas destaca o papel indispensável dos escribas na sua elaboração 

e publicidade785. Obviamente foi a classe dos escribas que redigiu o texto que 

descreve o cenário da reforma envolvendo vários elementos: Deus, templo, ritos, 

sacerdócio e rei foram unidos e articulados na trama narrativa contida no livro 

“achado” que daria a legitimidade necessária para a execução do programa político-

religioso das elites governantes de Jerusalém. Portanto, o rei, o templo e o sacerdote 

são submetidos literariamente ao escriba, que redige e lê o livro. No Antigo Oriente 

Próximo, as funções dos escribas estavam relacionadas ao aparato burocrático 

estatal, mas também comunicavam os desejos do rei para a sociedade a qual 

governava. Em Judá, na época dos reis, eram os escribas e sacerdotes que estavam 

viabilizando seus interesses através dos reis.  

 
Tinha Josias oito anos de idade quando começou a reinar, e reinou trinta e 
um anos em Jerusalém; e era o nome de sua mãe, Jedida, filha de Adaías, 
de Bozcate. (2 Rs 22,1) 

 

Para Cazelles, o jovem Josias supostamente reinou com oito anos da idade, já 

que a sua “menor idade” foi a princípio controlada pelas elites de Jerusalém786 “E os 

servos de Amom conspiraram contra ele, e mataram o rei em sua casa. Porém o povo 

da terra feriu a todos os que conspiraram contra o rei Amom; e o povo da terra pôs 

Josias, seu filho, rei em seu lugar” (2 Rs 21,23-24). Amon, filho de Manassés cujos 

nomes eram provavelmente de origem egípcia, sobretudo o de Amon associado a um 

de seus deuses principais, teve um breve reinado, que foi interrompido por um golpe 

de Estado. O menino Josias então “assume o governo”:  

 
2 Rs 14,21: "Todo o povo de Judá escolheu a Uzias", e 2 Rs 23,30: "O povo 
da terra escolheu a Joacaz." Da mesma maneira o "povo da terra" castiga os 
assassinos de Amom e proclama rei a Josias, lI Rs 21.24. Em ll Rs  L 1.14,18 
"todo o povo da terra aclama a Joás e derriba o templo de Baal": é uma 
revolução nacional, dirigida contra Atalia e sua corte estrangeira. Sem dúvida, 
o v.  20 contrapõe esse "povo da terra" e a cidade, Jerusalém. Mas é porque 

                                                
784 TOORN, 2017, p.78. 
785 RÖMER, 2008, p. 59. 
786 CAZELLES, 1983, p. 183. 
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em Jerusalém residia a corte, os funcionários, todos os que apoiavam ao 
regime derribado.  Essa expressão significa apenas a distinção entre o povo 
de Judá e os habitantes de Jerusalém em Jr 25,2. Em nenhuma parte ela 

designa um partido ou uma classe social.787 

   

Albertz afirma que as multidões788 (povo da terra) não tinham a menor 

possibilidade de sucesso sem o “apoio” das elites judaítas789. Segundo Hobsbawn 

"Todas as autoridades têm sua Bastilha".790 A Bíblia Hebraica registra que a 

separação entre Judá e Israel foi desencadeada pela opressão de Salomão e a 

promessa de ser intensificada por Roboão. As multidões que se “rebelaram” tinham 

um líder Jeroboão, e por trás, a influência política do Egito. 

Outro movimento revolucionário foi a reforma religiosa de Josias em 2 Rs 22, 

que destaca o papel central desempenhado pelo escriba Safã e Hilquias, o sumo 

sacerdote, na "descoberta" do Livro da Lei. O texto aponta diretamente para os 

grandes líderes político-religiosos da reforma, ou seja, um grupo de cortesãos 

influentes e educadas do templo em Jerusalém. 

Para Crüsemann o código deuteronômico reflete a realidade do ambiente 

agrícola da Idade do Ferro e, de certa forma, interpreta esta realidade. O “povo da 

terra”, que apoiou a ascensão do menino-rei Josias ao trono, jamais redigiu leis que 

garantissem aos sacerdotes, o direito sobre os seus melhores produtos 

agropecuários791. 

 
Este, pois, será o direito dos sacerdotes, a receber do povo, dos que 
oferecerem sacrifício, seja boi ou gado miúdo; que darão ao sacerdote a 

                                                
787 DE VAUX. 2003, p. 96. 
788 “O conceito de massa, por exemplo, é amplamente empregado pela nova historiografia política, que 

estuda, entre outras coisas, como os políticos de determinados contextos históricos usavam a 
propaganda para mobilizar a massa em benefício próprio. Rudé se preocupou principalmente em 
estudar a multidão e não a massa, ou seja, preferiu não observar a totalidade dos indivíduos, o povo 
como um todo, mas sim grupos específicos nessa população, os chamados grupos de contato direto, 
os aglomerados populares que reúnem indivíduos apenas em determinadas ocasiões. Portanto tornou-
se possível estudar a multidão a partir da análise de movimentos populares como a Cabanagem, a 
Balaiada, entre outros, buscando compreender os motivos que levavam tantos indivíduos, de forma 
“quase espontânea”, a participar de insurreições populares desse tipo. Também a observação da 
manipulação política das massas por líderes como Hitler, Mussolini, Perón e Vargas, por meio da 
propaganda. Mas há casos em que muitos episódios na história foram “protagonizados” por multidões 
(a tomada da Bastilha, a tomada de poder pelos bolcheviques etc.), São anônimos essenciais no 
desenrolar dos acontecimentos históricos.” SILVA, Kalina Vanderlei. Dicionário de conceitos 
históricos. São Paulo: Contexto, 2009. p. 274. 
789 ALBERTZ, 2012, p. 377. 
790 BAUMAN, Zygmunt. Ética pós-moderna. São Paulo: Paulus, 1997. p. 260. Em 1879 na França, a 

plebe marchou sobre a Bastilha, e foram até o palácio do rei em Versalhes. O resultado é que 
derrubaram um sistema que vigorara por séculos e estabeleceram um novo governo.   
791 CRÜSEMANN, 2002, p. 316. 
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espádua e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu grão, do teu 
mosto e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Porque o 
SENHOR teu Deus o escolheu de todas as tuas tribos, para que assista e sirva 
no nome do SENHOR, ele e seus filhos, todos os dias. (Dt 18,3-5) 

 

Diante de tais evidências textuais, Von Rad equiparou os autores do 

Deuteronômio original com o sacerdócio levítico. Essa tese não é mais suportada por 

alguns. Römer diz que após o importante estudo de Weinfeld sobre as relações entre 

o Deuteronômio e as tradições de sabedoria, a maioria dos estudiosos(as) concorda 

em localizar os autores do Deuteronômio entre os escribas da corte de Jerusalém792. 

Isso explica a continuidade entre a edição josiânica e a exílica do Deuteronômio. 

Segundo Lohfink, Dt 12-26 apresenta várias formas de leis. Por exemplo, a apodítica 

("deve”), a casuística (“se então”), ou as fórmulas conclusivas (“Você deve remover o 

mal do meio de ti")793. Essas expressões fazem referência a antigas coleções de leis 

dominadas por uma única fórmula, ou tinham desde o princípio uma mistura de 

fórmulas? Os estilos do Deuteronômio não se restringem apenas às concepções 

jurídico-interpretativas baseadas apenas nas formas de leis. Há no Deuteronômio 

uma variedade de teologias, estratos, kerigmas, que levantam a questão: será ainda 

possível, com base apenas no conteúdo legislativo, situar o texto em um determinado 

período histórico? Quem unificou estes estilos e os compactou no Dt 12-26, já que 

trata de diversos assuntos diferentes? Embora as questões literárias e de autoria 

ainda não estejam plenamente resolvidas, uma coisa é certa: quem redigiu o “Livro 

achado” possibilitou a mobilização de um rápido “golpe” na religião icônica, reduzindo-

a temporariamente do templo e de seus arredores. A reforma de Josias não encontrou 

uma conjuntura plenamente favorável para consolidar a desejada centralização 

político-religiosa do reino. Josias desde criança fora preparado pelo clero para “reinar 

e executar” o programa contido no manual redigido pelos escribas. Paralelos 

interessantes, certamente com seus distintos limites, se estabelecem entre Josias e 

Akenaton, já que ambos atenderam, ainda que temporariamente, os anseios daqueles 

que os prepararam para desempenhar seus papéis político-religiosos centralizadores. 

 
Akenaton teve sob sua responsabilidade a conclusão de um projeto político 
iniciado por seus predecessores (Thutmés IV e Amonhotep III) cujo objetivo 
político é interpretado por alguns historiadores como sendo o enfraquecimento 

                                                
792 RÖMER, Thomas.  “The  book  of  Deuteronomy”.  In:  MCKENCZIE.; GRAM, (eds.),  The history 

of Israel’s tradition: the heritage of Martin Noth. (JSOTSup 182). Shefield: Shefield Academia Press, 
1994. p. 194.    
793 LOHFINK, 1999, p. 30. 
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do poderoso clero de Amon, a imposição e manutenção de um deus único. 
Assim ocorre a possibilidade de ser este o seu objetivo maior. Se, entretanto, 
somou a isso elementos relacionados à devoção religiosa, de cunho pessoal, 
tal fato não deve ser visto como camuflagem dos objetivos principais de um 
projeto que na realidade não era só seu, mas também de todo uma dinastia 

que buscava contemplar a um novo deus dinástico.794  

 

Os escribas faziam parte do “departamento de inteligência” de Jerusalém, um 

grupo de intelectuais que refletiam sobre os problemas de instabilidade política em 

Judá na época de Josias. Segundo Cazelles, os escribas que estavam diretamente 

ligados à corte empreenderam esforços para dar legitimidade à dinastia do rei, do 

qual dependiam para executar o programa. Portanto, envidaram-se esforços para se 

“construir” literariamente o perfil do rei escolhido por Yahweh795 (Dt 17, 15), alguém 

desapegado do desejo desenfreado de acúmulo de poder e riquezas (Dt 17, 16); um 

rei letrado, que, semelhante a um escriba, saberia escrever a lei de Yahweh, (Dt 17, 

18); um leitor assíduo da lei, aprendiz do temor de Yahweh e zeloso em guardar todas 

as palavras do livro, para que soubesse como cumpri-las fielmente. Para tanto, o rei 

devia possuir uma cópia da Lei. O escrito original precisava ficar de posse dos 

sacerdotes levíticos que, no âmbito religioso, lhe eram superiores796 (Dt 17, 19). O 

resultado disso seria a aprovação de Yahweh e a permanência da sua dinastia no 

trono (Dt 17, 20).  

Porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o SENHOR teu Deus; 
dentre teus irmãos porás rei sobre ti; não poderás pôr homem estranho sobre 
ti, que não seja de teus irmãos. Porém ele não multiplicará para si cavalos, nem 
fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos; pois o SENHOR vos tem 
dito: Nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará 
mulheres, para que o seu coração não se desvie; nem prata nem ouro 
multiplicará muito para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono 
do seu reino, então escreverá para si num livro, um traslado desta lei, do 
original que está diante dos sacerdotes levitas. o terá consigo, e nele lerá todos 
os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao SENHOR seu Deus, para 
guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos, para cumpri-los; Para 
que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do 
mandamento, nem para a direita nem para a esquerda; para que prolongue os 
seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. (Dt 17,15-20). 

 

                                                
794 CAMPOS, Carlos Eduardo da Costa. A religião de Amarna: Religiosidade na Antiguidade e a 

Apropriação na Atualidade in CANDIDO, M. Regina et al. Vida, Morte e Magia no Mundo Antigo. Rio 
de Janeiro: NEA/UERJ, 2008. p.18. Carlos Eduardo da Costa Campos é doutor pela Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro (UERJ), e desenvolve pesquisas voltadas para questões político-religiosas no mundo antigo.  
795 CAZELLES, 1983. p. 154. 
796 WOLFF, Hans Walter. Antropologia do Antigo Testamento. São Paulo: Editora Hagnos, 2007. p. 

299. 
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Percebe-se que a prática do estudo da Lei não tem por finalidade habilitar o rei 

para o exercício do poder judiciário, mas ensiná-lo a ter um estilo coerente de vida. 

Deuteronômio 17, 15-20 é uma renovação que foge ao padrão do Antigo Oriente 

Póximo, onde a lei é instituída pelo rei e não para o rei797. “Eu, Hammurabi, sou o rei 

da justiça, a quem Shemesh comprometeu a lei. Minhas palavras são escolhidas; 

Meus atos não têm igual; [...] escrevi na minha estela e não rescindi a minha lei, não 

distorci as minhas palavras, não alterei meus estatutos [...]”798. As imagens que estão 

na parte superior da estela de Hamurabi799 demonstram a áura de religiosidade que 

envolve a cena. A seguir, vem o texto que apresenta a lei revelada. 

 

                                                
797  LOPEZ, F. G. O pentateuco - Introdução à leitura dos cinco primeiros livros da Bíblia. São 

Paulo: Ave-Maria, 2004. p. 240. 
798 PRITCHARD, 1969, p. 178. 
799 Figura 150 – Fonte: BERTMAN, Stephen. Handbook to Life in Ancient Mesopotamia. New York: 

New York: Facts on File, 2003. p. 69. Vídeo sobre a semelhança entre algumas leis mesopotâmicas e 
o código deuteronômico: < https://youtu.be/io7ro2_R99Y >  

Figura 150 – Estela de Hamurabi contendo o modelo político-religioso babilônico 

https://youtu.be/io7ro2_R99Y
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A imagem e o texto estão organizados para que se perceba a relação político-

religiosa dos quatro elementos dispostos em sequência hierárquica: Deus-rei-lei-

povo.800 Tal estratégia estabelecia um padrão que assegurava o poder concentrado 

nas mãos dos reis. Os textos abaixo retratam os soberanos Xerxes e Hamurabi como 

possuidores das suas próprias leis, enquanto o rei de Judá deveria se submeter a 

elas. 

 

Assim fala o rei Xerxes: estes são os países - além da Pérsia - dos quais sou 
rei sob a "sombra" de Ahuramazda, sobre a qual mantenho influência, eles 
estão trazendo o seu tributo para mim - seja o que for comandado por mim, 

eles respeitam minhas leis.801 

 

As leis da justiça, que Hamurabi, o rei eficiente, estabeleceram, e pelo qual ele 
fez com que a terra tomasse o caminho certo e tivesse um bom governo. Eu, 

Hamurabi, o rei perfeito [...]802. 

 

No final do período exílico, com a ausência do rei judaíta, os judeus 

representados pelo escriba-sacerdote Esdras, tiveram que se submeter ao esquema 

mesopotâmico, combinando a Lei de Yahweh com a autoridade política do rei 

Artaxerxes. A combinação ficou assim: Deus (Yahweh) rei (Artaxerxes) Lei (Torá) 

povo “E todo aquele que não observar a lei (ָדת)803 do teu Deus e a lei (ָדת) do rei, 

seja julgado prontamente; quer seja morte, quer desterro, quer multa sobre os seus 

bens, quer prisão” (Ed 7,26).  

No Antigo Oriente Próximo, o exercício da justiça era prerrogativa do poder real, 

sendo eficazmente um dos temas favoritos da ideologia real.804 O esquema que se 

desenvolveu pelos escribas e sacerdotes de Judá na época de Josias foi: (Deus [livro-

Lei] rei).805  

                                                
800 Figura 151 – Produzida pelo autor da tese. 
801 PRITCHARD, 1969, p. 316. 
802 PRITCHARD, 1969, p. 177. 

803 A palavra ת  que significa mandado, ordem, lei, prescrição aparece duas vezes no texto tanto ד 

associado a deus como ao rei. KIRST, 1996, p. 51. 

804 BARUCQ, 1992, p. 28-29. 
805 Figura 151 – (a) Tratado vassálico de odê. Fonte: WISEMAN, 1958, p. 1-2;  (b) Amuleto de prata 

contendo porções do Pentateuco. Fonte: LUNDBERG, 2012. p. 105. 
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A interposição do código deuteronômico entre Deus e o rei subtraiu o poder dos 

reis ao mesmo tempo que aumentou a influência daqueles que o redigiram, isto é, os 

escribas e sacerdotes.  

 

Enquanto a realeza é permitida, sua base de poder convencional do Oriente 
Próximo é negada e substituída pela obediência à lei de Yahweh. A sabedoria 
que, no Oriente Próximo, determinou o curso do Estado e da guerra é rejeitada 

em favor da palavra [...]806 

 

É claramente perceptível a preocupação dos escribas e sacerdotes em relação 

ao acúmulo e concentração de poder nas mãos do rei. Por isso, os escribas que 

redigiram leis que garantiam a centralização do culto e o escoamento das ofertas para 

Jerusalém estabeleceram também “cláusulas” que limitavam o acesso do rei a esses 

recursos. Obviamente o menino-rei Josias não teve participação da elaboração 

dessas leis. 

Porém ele não multiplicará para si cavalos, nem 
fará voltar o povo ao Egito para multiplicar 
cavalos; pois o SENHOR vos tem dito: Nunca 
mais voltareis por este caminho. (Dt 17,16) 

Provavelmente a composição de uma 
cavalaria e carros de combate que 
caracterizava um grande império 
expansionista da época, troca de soldados, 
ou até escravos, por cavalos do Egito. 

 

 

Tampouco para si multiplicará mulheres, para 
que o seu coração não se desvie; nem prata nem 
ouro multiplicará muito para si. (Dt 17,17) 

 

Impedimento de harém através de 
casamentos políticos para consolidar o poder 
e multiplicar descendentes com fins de 
garantir a sucessão dinástica. Importação dos 
sacerdotes e divindades estrangeiras como 
fizeram Salomão e Acabe (1 Rs 11,1-11; 1 Rs 
16, 31-33), com suas estratégias político-
religiosas e diplomáticas. E não acumular 
riquezas, poder político-econômico. 

                                                
806 LIND, 1980, p.168. 

Figura 151 – Esquema político-religioso comparativo 
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O código deuteronômico incentiva o rei à prática do desapego, isto é, evitar os 

excessos relacionados ao poder político-militar, haréns, riquezas materiais, que eram 

características dos reis do Oriente. Isso contraria o perfil do rei israelita descrito em 1 

Sm 8, 20.  

A sua dedicação seria às questões religiosas, como redigir e ler um texto 

religioso, aproximando-o das características inerentes a um escriba piedoso da corte. 

Percebe-se que os cargos tipicamente atribuídos ao rei lhe são subtraídos e 

distribuídos: 1) o poder de julgar é entregue ao "juiz" proveniente do círculo dos 

sacerdotes levíticos; 2) a condução da guerra é dada aos sacerdotes que convocam 

o exército. 

E nós também seremos 
como todas as outras 
nações; e o nosso rei nos 
julgará, e sairá adiante de 
nós, e fará as nossas 
guerras. (1 Sm 8, 20) 

Juízes e oficiais porás em todas 
as tuas cidades que o SENHOR 
teu Deus te der entre as tuas 
tribos, para que julguem o povo 
com juízo de justiça. (Dt 16:18) 

 

Quando alguma coisa te for difícil 
demais em juízo, [...] então te 
levantarás, e subirás ao lugar que 
escolher o SENHOR teu Deus; E 
virás aos sacerdotes levitas, e ao 
juiz que houver naqueles dias, e 
inquirirás, e te anunciarão a 
sentença do juízo. (Dt 17, 8-9) 

E será que, quando vos 
achegardes à peleja, o 
sacerdote se adiantará, e falará 
ao povo, E dir-lhe-á: Ouvi, ó 
Israel, hoje vos achegais à 
peleja contra os vossos 
inimigos; não se amoleça o 
vosso coração: não temais nem 
tremais, nem vos aterrorizeis 
diante deles, Pois o SENHOR 
vosso Deus é o que vai 
convosco, a pelejar contra os 
vossos inimigos, para salvar-
vos. (Dt 20, 2-3 ) 

 

Quais serão então as atribuições do rei? Para Wolff, não deve ser outra coisa 

além das de um israelita modelar (17.19), seu "representante", pois foi escolhido "do 

meio dos irmãos" (v. 15) e não deve "elevar orgulhosamente o seu coração sobre os 

seus irmãos" (v. 20). O rei, porém, deveria ser como irmão entre irmãos, o israelita 

modelar que vive segundo a vontade de Yahweh807. Quem governa agora é Yahweh 

por meio da Lei (Torá) redigida pelos escribas, guardada no templo pelos sacerdotes, 

interpretada pelos profetas e aplicada pelos juízes. Por meio dessa divisão de poderes 

está assegurado o domínio da Torá escrita de Yahweh.  

Para De Vaux808 as passagens de 1 Sm 8,11-18 e Dt 17,14-20 não se referem 

ao poder legislativo do rei. A primeira o previne contra os possíveis abusos de poder 

                                                
807 WOLFF, 2007, p. 299. 
808 DE VAUX, 2003, p. 184-185. 



335 
 

 

 

real e a segunda o intima a possuir uma cópia da lei divina, observá-la e conformar-

se a ela. Segundo Rendtorf a segunda versão é evidentemente a mais nova, pois 

pretende completar e corrigir a mais antiga, que praticamente retratava o rei como um 

monarca cananeu809. Dt 17,14-20 é um texto legislativo dedicado à função real. As 

exigências do Deuteronômio reservam para o rei um papel subordinado, meditando a 

lei sob o controle dos levitas.810 Nesse caso, ele é apenas o intermediário humano na 

aliança entre Deus e seu povo, sobretudo aquele que publica suas cláusulas e vela 

por sua observância.  

Nota-se que Josias desempenha o um papel análogo a Moisés no Sinai e Josué 

em Siquém. Moisés, Josué e Josias são como escribas portadores do Livro da Aliança, 

um meio de comunicação da vontade de Yahweh. Toorn afirma que os textos eram 

para ser ouvidos e não lidos pelo povo811 (Is 29,18).  

Moisés Josué Josias 

E tomou o livro da aliança e 
o leu aos ouvidos do povo, e 
eles disseram: Tudo o que o 
SENHOR tem falado 
faremos, e obedeceremos. 
Então tomou Moisés aquele 
sangue, e espargiu-o sobre 
o povo, e disse: Eis aqui o 
sangue da aliança que o 
SENHOR tem feito convosco 
sobre todas estas palavras. 
(Ex 24, 7-8 ) 

Assim, naquele dia fez Josué 
aliança com o povo e lhe pôs 
por estatuto e direito em 
Siquém. E Josué escreveu 
estas palavras no livro da lei 
de Deus; e tomou uma 
grande pedra, e a erigiu ali 
debaixo do carvalho que 
estava junto ao santuário do 
SENHOR. (Js 24, 25-26) 

ENTÃO o rei ordenou, e todos 
os anciãos de Judá e de 
Jerusalém se reuniram a ele. O 
rei subiu à casa do SENHOR, e 
com ele todos os homens de 
Judá, e todos os moradores de 
Jerusalém, os sacerdotes, os 
profetas e todo o povo, desde o 
menor até ao maior; e leu aos 
ouvidos deles todas as palavras 
do livro da aliança, que se 
achou na casa do SENHOR. (2 
Rs 23,1-2). 

 

Como o fenômeno da alfabetização e da leitura não ocorreu de modo global, o 

nível de alfabetização era relativamente baixo no antigo Israel. Tais privilégios ficaram 

limitados aos escribas profissionais. Naquela época, uma simples comunicação 

escrita como uma carta normalmente exigia a intervenção de alguém que lesse seu 

conteúdo ao destinatário. Um mensageiro não apenas entregava uma carta como um 

carteiro, ele anunciava sua mensagem. Toorn diz que o envolvimento de escribas no 

processo de produção literária excedeu o de meros copistas812. Eles tiveram uma 

                                                
809 RENDTORFF, 1979. p. 22. 
810 BRIEND, 2006, p. 31. 
811 TOORN, 2017, p.12. 
812 TOORN, Karel van der. Scribal culture and the making of the Hebrew Bible. Cambridge:Harvard 

Universidade Press, 2017. p.109-112. 
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participação ativa na formação e na transformação da tradição. Destaca-se então o 

papel dos escribas na produção dos textos e não apenas na sua reprodução.  

Toorn distingue seis maneiras pelas quais os escribas produziam textos escritos: 

1) transcrição da sabedoria oral; 2) invenção de um novo texto; 3) compilação de 

conhecimentos existentes, orais ou escritos; 4) expansão de um texto herdado; 5) 

adaptação de um texto existente para um novo público; 6) a integração de documentos 

individuais numa composição. Em todos esses papéis instrumentais, os escribas, 

impõem seu estilo, sua linguagem e suas ideias no texto. Agindo como secretários e 

transcritores, eles moldam o material que lhes chega oralmente813.  

À medida que a profecia se transforma em escritura, quando o conto se 

transforma em texto, o escriba transforma seus dados de acordo com as convenções 

do gênero escrito e sua interpretação da tradição oral. O escriba livremente 

retroprojeta sua função em Moisés e Josué, anacronicamente retratados como hábeis 

escribas, que observam e anunciam o livro da lei. 

 

Tão-somente esforça-te e tem mui bom ânimo, para teres o cuidado de fazer 
conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou; dela não te desvies, 
nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas 
por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei; antes 
medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo 
quanto nele está escrito; porque então farás prosperar o teu caminho, e serás 
bem sucedido. Não to mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; não temas, 
nem te espantes; porque o SENHOR teu Deus é contigo, por onde quer que 
andares. (Js 1, 7-9 ) 

 
Então vos anunciou ele a sua aliança que vos ordenou cumprir, os dez 
mandamentos, e os escreveu em duas tábuas de pedra. Também o SENHOR 
me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que 
os cumprísseis na terra a qual passais a possuir. (Dt 4,13-14) 

 

 

Moisés tipifica o escriba que fornece a Lei aos sacerdotes levitas e anciãos “E 

Moisés escreveu esta lei, e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca 

da aliança do SENHOR, e a todos os anciãos de Israel” (Dt 31,9). Em várias coleções 

de leis mesopotâmias, um rei é declarado como o autor. Um exemplo famoso são as 

Leis de Hamurabi. O prólogo e o epílogo desse texto propõem que seja obra de 

Hamurabi, mas na verdade esse rei é um autor honorário, enquanto os escribas que 

                                                
813 TOORN, 2017, p.115. 
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realmente escreveram os textos permanecem anônimos. A autoria honorária foi 

frequentemente usada para fins de propaganda política814.  

As leis foram concebidas para demonstrar a sabedoria do rei. O mesmo pode 

ser dito sobre inscrições reais exaltando as virtudes do monarca e a qualidade de seu 

governo, de cartas reais e hinos e orações supostamente compostas por reis, mas de 

fato redigidas por seus escribas815. Esses textos atestam uma ideologia de realeza 

sustentando que o monarca deve ser competente no domínio das habilidades 

humanas, incluindo a do escriba e do erudito. 

Hamurabi Ezequias Josias 

 

Hammurabi, o devoto, 
príncipe temente de Deus, 
para fazer prevalecer a 
justiça na terra, para destruir 
os ímpios e os maus, para 
que o forte não possa oprimir 
os fracos, para se elevar 
como o sol sobre os povos 
de cabeça negra e para 

Ilumine a terra.816 

 

No SENHOR Deus de Israel 
confiou, de maneira que depois 
dele não houve quem lhe fosse 
semelhante entre todos os reis 
de Judá, nem entre os que 
foram antes dele. (2 Rs 18,5) 

 

E antes dele não houve rei 
semelhante, que se 
convertesse ao SENHOR 
com todo o seu coração, com 
toda a sua alma e com todas 
as suas forças, conforme toda 
a lei de Moisés; e depois dele 
nunca se levantou outro tal. (2 
Rs 23, 25) 

 

A autoria honorária deve ser distinguida da pseudoepigrafia. Nos textos 

pseudoepigráficos os escribas atribuem seu trabalho a um autor que viveu ou 

supostamente existiu em tempos remotos, a fim de apresentar seu trabalho como um 

legado do passado venerável.817 É importante destacar que, para aquelas sociedades 

remotas, a antiguidade era sinônimo de autoridade. Portanto, a pseudoepigrafia é 

comum no gênero literário de autobiografia ficcional. Como é o caso da famosa Lenda 

de Sargão.  

                                                
814 TOORN, 2017, p. 33. 
815 TOORN, 2017. p. 34. 
816 PRITCHARD, 1969, p. 164. 
817 Figura 152 – Esse tablete de argila é um dos três fragmentos que se encontram no Museu Britânico 

e contém partes da lenda que conta o nascimento do rei Sargão de Akkad. A parte maior deste 
fragmento é o tablete (ME K 3401, juntamente com dois outros fragmentos de diferentes cópias do 
texto) foi encontrado por Austen Henry Layard e sua equipe arqueológica em 1850 em Nineveh 
(moderno Kuyunjik). Em 1874, George Smith, explorando as ruínas de Assurbanipal Biblioteca em 
Nineveh, descobriu um fragmento adicional. Este último fragmento, era uma porção do tablete inferior 
de ME K 3401, portanto foi juntado a ele. O lado da frente (ou do reverso) deste tablete preserva partes 
de vinte e sete linhas de escrita. O lado reverso do tablet está faltando. Certos aspectos do idioma e 
conteúdo do texto deste tablet convenceu vários estudiosos(as) que a lenda provavelmente foi criada 
durante o primeiro milênio a.C, talvez ná época de Sargão II como forma de glorificar seu homônimo, e 
assim ele mesmo também. Fonte: FANT, Clyde E; REDDISH, Mitchell G, 2008. p. 49.  
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Sargão, o poderoso rei, rei de Akkad, sou 
eu. Minha mãe era uma grande sacerdotisa, 
meu pai, eu não conhecia. O (s) irmão (s) 
do meu pai amava as colinas. Minha cidade 
é Azupiranu, que está situada nas margens 
do Eufrates. Minha mãe, a alta sacerdotisa, 
me concebeu, em segredo. Ela me colocou 
em uma cesta de juncos, com betume ela 
selou minha tampa. Ela me lançou no rio [...] 
O rio me levou para Akki, [...] me levantou 
enquanto ele mergulhava [me levou] como 
seu filho (e) me criou. Akki, me nomeou 
como seu jardineiro. Enquanto eu era um 
jardineiro, Ishtar me concedeu amor, e 
durante quatro e [...] anos exerci a 

realeza.818 

 

Textos, como a Lenda de Naram-Sin e a epopeia de Gilgamesh, adotaram esse 

esquema literário. Os escribas retrataram esses reis lendários como autores para 

aumentar o efeito do seu próprio texto. Um texto pseudoepigráfico promove um 

programa político. Em todos esses casos, o prestígio do autor alegado é utilizado para 

conferir autoridade ao texto. A Bíblia também contém boa parte de textos de 

pseudônimos. Um deles é o Livro do Deuteronômio, que pretende ser um discurso de 

Moisés falado antes da sua morte. A autoria exclusiva coincide com a configuração 

do livro (o período anterior à entrada na Terra Santa, que coloca a mensagem em um 

tempo de origem) e fornece o texto com autoridade.  

Assim como os escribas anônimos precisavam da autoridade de Gilgamesh, 

Sargão e Naram-Sim para alcançarem os seus propósitos, assim se deu com os 

escribas do Deuteronômio, que se utilizaram da autoridade de Moisés para legitimar 

uma reforma cultual que foi realizada em 622 pelo rei Josias. Precisamente porque a 

reforma era uma ruptura com a prática tradicional, a propaganda apresentou-a como 

                                                
818 As semelhanças entre a Lenda do nascimento de Sargão e o relato do nascimento de Moisés (Êxodo 

2, 1-10) são notáveis, pois ambos descrevem um recém-nascido que é colocado secretamente por sua 
mãe em um cesto feito de juncos e selado com betume. A cesta é então colocada em um rio, onde é 
descoberto por alguém que leva a criança e a adota como seu filho adotivo. No caso de Sargão, a 
criança cresce para se tornar rei, no caso de Moisés, a criança é criada na corte real, mas foge do 
palácio quando cresce. Lendas sobre um bebê exposto a morrer que é resgatado, adotado e cresce 
para se tornar um rei ou herói eram histórias generalizadas no mundo antigo. FANT, Clyde E; 
REDDISH, Mitchell G, 2008, p. 49.   

Figura 152 – Inscrição cuneiforme contendo a 
lenda de Sargão 
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a vontade de Deus revelada a Moisés, o profeta dos profetas819. Esse é o poder dos 

escribas. Para Toorn a controvérsia provocada pela alegada descoberta do 

Deuteronômio demonstra que a antiguidade e o pseudonismo fictivos não eram 

apenas convenções do gênero literário820. O Deuteronômio contém o texto do antigo 

"Livro da Torá", cuja descoberta serviu para legitimar uma reforma de culto pelo rei 

Josias em 622 (2 Reis 22-23). Jeremias fez uma denúncia surpreendente de um rolo 

como uma fraude fabricada pela "caneta enganosa dos escribas" (Jr 8, 8-9). Ele não 

era o único a ter dúvidas; pouco depois do livro da lei ter sido encontrado no templo, 

as autoridades que o acharam consultaram a profetisa Huldah a fim de verificar a 

legitimidade do documento (2 Reis 22, 11-20). Jeremias e Huldah refletem uma 

atitude crítica em relação à reivindicação da antiguidade do texto. 

Há de fato a discussão sobre a possibilidade de Josias ter sido influenciado pelos 

escribas da corte, já que o texto bíblico e a arqueologia confirmam de fato a existência 

de escolas de escribas no antigo Israel. No âmbito geral sabe-se que alguns escribas 

do Antigo Oriente Próximo não se limitavam somente a copiar e transcrever textos. 

Em alguns casos, eram eles próprios compositores de textos literários, escribas 

treinados como redatores, embora nem todos os escribas fossem redatores. Portanto, 

uma revisão do papel de escribas e escolas de escribas no Antigo Oriente Próximo 

ilumina o papel dos redatores deuteronomistas. 

Portanto, faz-se necessário entender o mundo social dos escribas israelitas para 

se obter novas respostas a velhas questões relativas à história do texto bíblico e à 

natureza da autoria israelita. A erudição recente na cultura do escriba israelita move-

se além das fronteiras tradicionais do estudo bíblico, acoplando métodos e debates 

mais amplos na antropologia social e apelando a tradições de escribas melhor 

atestadas na Mesopotâmia, Egito e Fenícia. Em consequência disso, os contornos 

sociais obscuros da atividade do escriba israelita estão entrando num relevo mais 

afiado, com um foco nos indivíduos e nos grupos sociais hábeis e autorizados para 

escrever palavras em pedras, madeiras, placas de argila ou em rolos de papiro e 

pergaminhos. O retrato emergente da atividade do escriba israelita tem sido 

destacado. Mais especificamente, o desenvolvimento de práticas do escriba no antigo 

Israel e Judá é muitas vezes entendido como um processo de institucionalização e 

                                                
819 TOORN, 2017. p. 34. 
820 TOORN, 2017. p. 35. 
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estabilização, pelo qual tradições orais tornaram-se textualmente representadas e 

preservadas por especialistas que serviam as hierarquias reais e sacerdotais destas 

emergentes políticas. 

Com relação ao escriba em Ugarite, depois de se reavaliar o corpus de textos 

ugaríticos existente, concluiu-se que escribas ugaríticos produziam vários tipos de 

literatura didática. A extensão da difusão das instituições de ensino e alfabetização no 

Israel pré-exílico permanece amplamente debatido. Há um consenso de que não havia 

muitas escolas em toda Judá nesse período e a taxa de alfabetização era 

relativamente baixa. Nesse caso, parece haver um movimento em direção a uma visão 

mais minimalista de alfabetização e das escolas para a educação no antigo Israel, 

onde se afirma que se limitavam apenas aos escribas profissionais e sobretudo que 

os documentos escritos encontrados constatam a existência de escribas, mas não 

oferece uma evidência geral de alfabetização em Judá.821 Person afirma que algumas 

associações de escribas existiram desde os tempos primitivos. Sua função era 

estritamente político-propagandística e administrativa822. Com a queda da monarquia 

no norte, uma única associação pode ter continuado a treinar escribas em Judá. Para 

Person, os argumentos a favor da existência do treinamento formal de escribas no 

Judá pré-exílico baseiam-se em quatro tipos de provas:  

 

1. A própria Bíblia hebraica contém três tipos de evidências: (a) narrativas que 

descrevem a atividade de escribas profissionais (por exemplo, 2 Rs 22, 8-13), 

(b) a menção da existência de materiais de origem, que presumivelmente teria 

vindo da corte real, como "o Livro das Crônicas dos Reis de Israel" e "O Livro 

das Crônicas dos Reis de Judá"; e (c) vocabulário que reflita a linguagem 

técnica do escribalismo. 

2. A complexidade administrativa da instituição da monarquia exigia o serviço de 

escribas profissionais; portanto, para atender a essa necessidade, foram 

estabelecidas escolas de escribas.  

3. As escolas de escribas existiram durante todo o Antigo Oriente Próximo; 

portanto, por analogia, o antigo Israel também pode ter tido escolas de 

escribas.  

                                                
821 PERSON, 2002, p. 69. 
822 PERSON, 2002, p. 69-70. 
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4. Evidências arqueológicas, especialmente fontes epigráficas, sugerem cada vez 

mais a existência dessas escolas nos séculos VIII e VII a.C. 

 

As fontes epigráficas, ao serem correlacionados com outras variáveis, 

evidenciaram em Judá indicativos da interdependência econômica regional e do 

controle centralizado. A evidência da escrita mostrou uma forte correlação, tanto 

temporal como em termos de escala, com aumentos da produtividade econômica 

regional observados nos séculos VIII e VII. Evidências de escrita também mostraram 

uma forte correlação geográfica com evidências de comércio, artesanato qualificado 

e controle centralizado durante o mesmo período. Finalmente, toda evidência apontou 

para Jerusalém como o local de tal gestão centralizada. Person823 sugere que é nesse 

contexto que a escola Deuteronomista deve ser localizada. 

Esse modelo baseia-se no pressuposto de que as instituições de controle social, 

que constituem o contexto no qual floresceu o “escribalismo” e suas escolas, estão 

inseridas em um quadro social maior824. Este quadro maior tem sido caracterizado 

pela correlação dos vestígios arqueológicos dessas nações com Israel.  

David diz que é necessário sermos cautelosos com a aproximação temporal ou 

espacial, por não ser considerada uma base adequada para inferir que as instituições 

em estados primários como o Egito ou a Mesopotâmia devem necessariamente ter 

paralelos com um reino secundário, isto é, no mesmo grau em que Judá (e Israel) se 

desenvolveram825. Uma base para comparar instituições de uma cultura secundária 

com outra primária poderia ser estabelecida através de vestígios arqueológicos 

paralelos, correlacionando-se com variáveis de instituições paralelas. De fato, a 

comparação entre culturas em qualquer base material resulta em uma conclusão 

retumbante da falta de comparabilidade entre o Judá monárquico, por um lado, e o 

Egito e a Mesopotâmia, por outro. Para Person a grande dificuldade em se estabelecer 

comparação entre os escribas israelitas, egípcios e mesopotâmicos está no número 

reduzido de objetos escritos encontrados na Judá pré-helenística. Com referência aos 

escribas mesopotâmicos e egípcios, os registros são abundantes826.  

                                                
823 PERSON, 2002, p. 71. 
824 JAMIESON-DRAKE, David W. Scribes and schools in monarchic Judah: A Socio-Arqueological 

Approach. Sheffield: Almond Press. 1991. p. 152. 
825 DAVID,1991, p. 152. 
826 PERSON, 2002, p. 75.  
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Até o presente momento foi apresentada uma grande quantidade de marcas de 

argila que eram anexadas aos rolos de papiro. A produção profissional de textos 

escritos deve ter sido significativa mesmo no período pré-exílico. E o principal legado 

dos escribas hebraicos é a Bíblia hebraica. Os primeiros manuscritos da Bíblia à nossa 

disposição são de meados do segundo século a.C. (Qumran). Person diz que para se 

descobrir a identidade dos escribas hebraicos deve-se abordá-la no seu sitz im leben, 

isto é, a sociedade e, sobretudo, as instituições com as quais se relacionaram827. 

Entende-se que esses escribas, a quem devemos a Bíblia Hebraica, foram afiliados 

ao templo. Para entender sua mentalidade e profissão, deve-se considerar sua 

educação. Evidências dos centros ou escritórios nos quais trabalharam são escassos, 

mas os poucos dados ainda permitem uma reconstrução geral do currículo. Percebe-

se que o papel desses escribas do templo é marcado por um sistema religioso cada 

vez mais baseado na autoridade de textos legais. Os poucos privilegiados que tinham 

acesso a esses textos ocupavam uma posição de poder e prestígio. As escolas 

dificilmente seriam necessárias, a menos que outras habilidades que exigiam um 

ambiente educacional fossem ensinadas ao lado da alfabetização.  

No antigo Egito, as escolas dos escribas tinham profunda consciência de sua 

importância, pois dominar a escrita e a leitura significava deter o poder. Há um texto 

egípcio conhecido como, o ensinamento de Kheti828, onde se percebe claramente o 

prestígio dessa função.  

 
Aqui começa o ensinamento feito por um homem de Tjaret, chamado Kheti, 
filho de Duauf, ao seu filho chamado Pepi, quando viajavam em direção ao sul, 
onde ficava a residência real, para o por na escola dos escribas, com os filhos 

dos magistrados, a elite da residência real. (3,9-4,1)829  

 
Olha, nenhum escriba terá falta de comida ou de bens do palácio real, 
Meskhenet fará florescer o escriba e pô-lo-á à frente do tribunal. Agradece ao 
teu pai e à tua mãe que te deram vida! Olha, isto que eu fiz para ti é também 

para as gerações futuras!» (11,2-11,4)830 

 

                                                
827 PERSON, 2002, p. 76 
828 O Ensinamento de Kheti é o texto onde há um maior número de exemplos de profissões 

do Império Médio do antigo Egito, nele um homem de Tjaret, chamado Kheti, filho de Duauf, 
leva o seu filho Pepi para a escola de escribas da residência real. CANHÃO, Telo Ferreira. A 

literatura egípcia do Império Médio: espelho de uma civilização. 2010. 444 f. Tese (Doutorado) – 
História, Departamento de História, Universidade de Lisboa – Faculdade de Letras, Lisboa, 2010. Cap. 

5.. 
829 CANHÃO, 2010, p.444. 
830 CANHÃO, 2010, p.428. 
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No antigo Egito, a partir da quarta dinastia, parece ter existido uma espécie de 

“Casa dos filhos reais” na corte831, uma espécie de escola do palácio (só para 

rapazes). Nessa escola os filhos dos altos funcionários recebiam formação na 

companhia dos filhos dos reis. Ali eles aprendiam a escrever, cantavam em coro textos 

sagrados, o que criava uma fraternidade que durava toda a vida. Essas escolas de 

formação egípcia qualificavam funcionários da administração e a diplomacia para 

atender os príncipes e filhos da classe dirigente. Estas escolas transmitiam o 

conhecimento da escrita, gramática, matemática, administração, diplomacia e ciência 

política, bem como da arte de administrar e distribuir os impostos recolhidos832. Nota-

se no texto abaixo os privilégios alcançados pelos escribas do rei.   

 
Sê escriba. Não terás canseiras e ficarás preservado de outros tipos de 
trabalho. Não terás de transportar a enxada, a picareta e o cesto. Não terás de 
guiar o arado e serás poupado a todos os tipos de canseira. Deixa que te 
recorde o estado miserável do camponês quando chegam os funcionários para 
fixar a taxa da colheita [...] E já o escriba atraca à margem do rio para calcular 
o imposto sobre a colheita, com um séquito de servos armados de bastões e 
de núbios com ramos de palmeira. Dizem: ‘Mostra-nos o trigo!’ Mas não há 
nenhum trigo e o camponês é espancado sem dó nem piedade. É preso e 
lançado de cabeça para baixo num charco, ficando ensopado em água. A 
mulher é presa na sua presença e os filhos são agrilhoados. Mas o escriba 
manda em todos. Quem trabalha escrevendo não paga impostos; não é 

obrigado a pagar. Lembra-te bem disto833. 

 

 
A formação do escriba no Egito antigo exigia que os jovens fossem submetidos 

a quatro anos de instrução primária em habilidades básicas (por exemplo, aritmética); 

a seguir, vinha a educação elementar. E depois vários tipos de estudos avançados. 

Alguns dos que foram submetidos a essa rigorosa formação, serviram como 

administradores do império. Ainda outros podem ter frequentado escolas de comércio. 

Havia aqueles que se tornavam escribas de uma instituição chamada "Casa da Vida", 

onde não se copiavam apenas textos, mas também os produziam. Normalmente era 

localizada perto de um templo. A "Casa da Vida" continha arquivos que incluía textos 

religiosos. Um escriba egípcio teria sido muito mais do que um mero copista, mas 

possivelmente um dos autores de textos834. 

                                                
831 CANHÃO, 2010, p.438. 
832 CAHIERS EVANGILE, Equipo. Las raíces de la sabiduría. Cuadernos Bíblicos 28. Estella: Verbo 

Divino, 1987. p.11. 
833 DONADONI, 1994, p.27. 
834 PERSON, 2002, p.57. 
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Keel835 diz que a monarquia, uma vez que era sem tradição em Israel, era 

obrigada a depender fortemente de formas e instituições extraídas do exterior. Assim, 

por exemplo, o aparelho oficial, tanto em títulos como em funções, foi aparentemente 

modelado em grande parte no famoso e venerável aparelho egípcio o sofer 

corresponde ao egípcio si, "escriba, secretário"; o mzkyr corresponde ao egípcio 

whmw, "orador", etc. Haveria uma alta consideração desfrutada no Egito pelas 

posições de oficial e escriba. Também é revelador que no Egito os heróis de guerra 

nunca foram deificados, enquanto os escribas e outros portadores da cultura, como 

Imhotep e Amenhotep, filho de Hapu, receberam essa honra. O tribunal era o círculo 

em que a dignidade única do rei era expressa e nutrida. Os poetas, inspirados pelo 

rei, moviam-se como a pena de um escriba ágil (Sl 45, 1). No Egito, e também na 

Assíria, tais escribas estavam presentes em todas as ocasiões importantes. Eles 

escreveram com pincéis em pergaminho ou papiro, ou com estiletes em tabletes de 

argila ou cobertos de cera. Invariavelmente o objetivo era o de agradar o rei, vistoque 

o oficial real era mantido inteiramente pela sua boa vontade. Além da atitude pessoal 

do rei para com ele, a glória do rei era sua glória (cf 1 Rs 10, 8; 33). 

Com base em 2 Rs 11,12, pode-se caracterizar a coroação com o diadema e a 

apresentação do protocolo como os momentos mais importantes da entronização (os 

salmos também mencionam a doação de um protocolo divino, pacto ao rei (Sl 2, 7; 

89,39). Em Sl 89,39, assim como em 2 Rs 11, 12, ele está lado a lado com o diadema. 

No lado esquerdo Thoth, cabeça-de-íbis, escriba dos deuses, é visto escrevendo o 

protocolo para a coroação do novo rei. Na figura a seguir, o escriba-deus e o Faraó 

elaboram o documento, auxiliado pela Deusa-escriba Seshat.836  

A participação do faraó na elaboração de sua própria escritura de nomeação é 

típica da realeza egípcia. O conteúdo principal do protocolo é o "grande nome", que 

corresponde ao texto bíblico: “E fui contigo, por onde quer que foste, e destruí a teus 

inimigos diante de ti; e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na 

terra” (2 Sam 7, 9). 

Enquanto Amon coroa o rei, o deus do escriba Thoth escreve o protocolo. Salmo 

89, 39 acusa a Yahweh: Tu renunciaste à aliança com teu servo (o rei Davídico), 

                                                
835 KEEL, 1978. p. 244-247. 
836 Figura 153 – Fonte: KEEL, 1978, p. 260. 



345 
 

 

 

contaminaste a sua coroa no pó. O rei fala: "Eu falarei do decreto do Senhor" (Sl 2, 

7). 

 

 

Também nesse ponto, o Egito podia fornecer modelos literários. A arte de 

construir uma cena psicologicamente dramática sobre um dado histórico faz parte da 

capacidade e sabedoria desses escribas, com base na sua experiência. O fato de um 

escriba saber evocar uma cena política mediante um diálogo não invalida o 

fundamento histórico da narrativa. De acordo com este ponto de vista, a produção 

textual deveria ser uma atividade que preservasse as tradições em Israel. A reforma 

mostra o oposto, através da transformação violenta da paisagem ritual, sociopolítica 

e textual do antigo Judá durante o reinado do rei Josias837. 

Segundo Watson,838 as escavações em Ras Shamra839 e em Ugarite revelaram 

também o que veio a ser identificado como a “Casa do Sumo Sacerdote”. Este prédio 

                                                
837 OlYAN, Saul M (Ed.). Social Theory and the Study of Israelite Religion: Essays in Retrospect 

and Prospect. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2012. p.112. 
838 WATSON, Wolfred. G. E.; WYATT. Nicolas. Handbook of Ugaritic studies. Leiden; Boston; Köln 

:Brill,1999. p.10. 
839 SCHNIEDEWIND, Willian M; HUNT, Joel H. A Primer on Ugarit: Language, Culture and 

Literature. Cambrigde: University Press: 2007, p.5-27. 

Figura 153 – O Faraó entre os deuses escribas Thoth e Seshat 
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mostrou-se muito mais do que uma simples residência para um importante funcionário 

do culto. O local era de fato uma biblioteca, na qual funcionava uma escola de 

escribas, onde textos eram escritos, armazenados e estudados por novos escribas. 

Também pode ter sido uma biblioteca de templos. Alguns dos textos produzidos 

poderiam ter sido lidos ou promulgados no contexto da adoração no templo.840 Parece 

que a profissão de escriba era frequentemente mantida em uma família e que os filhos 

eram habilmente ensinados por seus pais. 

O escrito alfabético foi usado para uma variedade de propósitos pelos escribas 

de Ugarite, geralmente limitado a textos que tratavam de assuntos locais, religiosos, 

econômicos ou administrativos. Textos com uma função internacional foram escritos 

em acádico841. Nas escolas de Ugarite um alfabeto foi ensinado e aprendido dentro de 

uma estrutura exatamente como se sabe dos textos da Bíblia Hebraica, escrita vários 

séculos depois. Os arquivos842 de Ugarite também sugerem que havia escolas ativas 

na cidade, na área residencial a leste do palácio e no sul da cidade, onde pelo menos 

470 textos foram descobertos, com cerca de 200 textos escolares incluindo 

abecedários e listas lexicais, gramaticais e de deuses. São textos escolares típicos do 

Antigo Oriente Próximo.  

 

 

                                                
840 WATSON.; WYATT,1999, p. 15. 
841 WATSON.; WYATT,1999, p. 51. 
842 Figura 154 – Fonte: WATSON.; WYATT,1999, p. 81. 

Figura 154 – Tablete cuneiforme escrito em ugarítico 
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A alta proporção de textos desse tipo nesses arquivos sugeriria que estas áreas 

podem ter abrigado escolas de escribas. Mais recentemente, as escavações no bairro 

sudeste da cidade descobriram outro grande arquivo, com mais de 200 tabletes de 

argila, incluindo um abecedário trilíngue (ugarítico, acádico e hurrita). Na verdade, 

parece provável que Ugarite tenha sido um dos principais centros de treinamento do 

Levante, por conta da posição geográfica no Oriente Próximo e sua sociedade 

cosmopolita por vocação.  

Para Schiniedewind, a importância de Ugarite como um centro de escribas é 

particularmente importante quando se reflete sobre os paralelos significativos entre as 

literaturas ugarítica e bíblica. Essas escolas de escribas foram, sem dúvida, um canal 

para algumas das semelhanças literárias e poéticas entre elas843. 

Mack-Fisher, depois de reavaliar o corpus ugarítico existente, concluiu que 

escribas ugaríticos produziram vários tipos de literatura didática, então reconstruiu 

uma lista de escribas ligados aos reis ugaríticos aos quais serviram. Em sua discussão 

de alguns desses escribas ugaríticos, ele observou vários papéis que o escrivão 

poderia desempenhar, incluindo o de conselheiro do rei, bibliotecário e compositor de 

obras literárias844. Como no Egito e Mesopotâmia, um escriba em Ugarite não era 

necessariamente um mero copista. 

Segundo Sanders, a nova história do alfabeto associa formas de escrita com 

esforços políticos845. Entre os muitos textos achados na cidade, um se destaca por 

refletir a vida política religiosa e cultual daquele tempo: é o épico de Baal. Gunneweg 

diz que esse documento possibilita reconstruir as estruturas básicas da religião 

cananeia, assim como distingue as divindades e a posição que ocupavam no panteão 

Ugarítico846. Schmidt afirma que Baal, "senhor, dono", é apenas o título desse deus; o 

seu nome próprio seria Hadade847. Ambos são identificados por terem o mesmo 

âmbito de atuação. Baal é o deus do tempo, que domina sobre o vento, as nuvens e 

a chuva e se manifesta através do trovão e do relâmpago. É ao mesmo tempo o deus 

da vegetação e da fertilidade. Para Smith848, a posição de Baal no panteão e o papel 

                                                
843 SCHNIEDEWIND.; HUNT, 2007, p.10. 
844 MACK-FISHER apud PERSON, Raymond F. The Deuteronomic school: history, social setting, 

and literature, Studies in Biblica Literature 2. Leiden: Brill, 2012. p. 68. 
845 SANDERS, 2009, p.41. 
846 GUNNEWEG, 2005, p. 63. 
847 SCHMIDT, 2005. p.227.  
848 SMITH.; PITARD, 2009, p. 236. 
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central desempenhado pelo templo, que se torna o foco desta história, certamente 

refletem as opiniões real / sacerdotal do autor e dos patrocinadores desta obra 

literária. Baal como concedente de fertilidade e bem-estar torna-se o tipo para o rei e 

sua função dentro do Estado (uma visão semelhante aparece em Israel, ilustrado pelo 

Salmo 72, especialmente os versículos 6-9 e 16).  

A cidade de Ugarite não era apenas um centro comercial no Levante, mas 

também uma escola de escribas, onde toda a região poderia vir e receber treinamento 

especial849. Muitos estudiosos(as) afirmam uma influência dessas escolas sobre Israel 

e Judá, preparando um limitado número de escribas profissionais. E tal fato fica 

evidenciado quando o livro achado é lido pelo escriba que provavelmente o escreveu. 

Para Fitzpatrick-Mackinley, o surgimento de uma classe de especialistas 

literários, peritos na criação de textos, destaca-se com exclusividade numa sociedade 

onde a alfabetização é restrita, o status social do escriba o torna mais próximo das 

elites políticas e mais distante da sociedade como um todo. O seu poder está na 

“pena” (texto bíblico) com a qual “decide” sobre quais regras serão aplicadas, não de 

acordo com a "necessidade social", mas conforme o raciocínio legal. A lei revelada 

por Deus é também “propriedade” estatal, e o escriba um coautor850. 

Uma vez que a criação ou a recriação de um texto envolve uma 

descontextualização ou distanciamento do texto de seu autor, contexto e público 

originais, pode-se eventualmente desenvolvê-lo criando Ideologias alternativas. Os 

escribas do antigo Israel estavam envolvidos na "construção social da realidade"851. 

Este desenvolvimento independente é facilitado pela especialização de escribas que 

tendem a manter suas próprias organizações. Em última análise, a autonomia do texto 

resulta na autonomia da organização e suas instituições. A tendência geral dos 

legisladores, tanto antigos como modernos, é recorrer a um sistema estrangeiro, mais 

desenvolvido e altamente estimado, quando se busca a solução de problemas 

políticos e religiosos. A legitimação das instituições político-religiosas destina-se a 

assegurar a sua própria continuidade e manutenção. Tal legitimação não é realizada 

por todos os membros da sociedade, mas apenas por teóricos elitistas. Em um 

                                                
849 SCHNIEDEWIND, Willian M.; HUNT, Joel H, 2007. p. 33. 
850 FITZPATRICK-MCKINLEY, Anne. The Transformation of Torah from Scribal Advice to Law. 

JSOTSup, 287. Sheffield, UK: Sheffield Academic Press, 1999. p. 78-79. 
851 FITZPATRICK-MCKINLEY, 1999, p. 141. 
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contexto moderno, seriam os políticos e a mídia. No caso de Israel, os escribas podem 

ser vistos no papel de teóricos elitistas852. 

Dever afirma que muitas vezes se ignora o fato de que os escritores e editores 

da Bíblia Hebraica, especificamente nos textos legais, eram principalmente os 

membros das elites intelectuais ligadas à corte e aos círculos sacerdotais em 

Jerusalém853. Percebe-se isso pelo elevado estilo literário dos escritos que são 

atribuídos a eles. Há muito tempo pensou-se que, se os oráculos de profetas como o 

de Isaías originalmente fossem "sermões" entregues ao público em geral. Os 

camponeses mal teriam compreendido essas mensagens, o hebraico elegante, a 

sintaxe complexa, as sofisticadas alusões literárias, o sutil jogo de palavras, tudo isso 

seria inacessível para pelo menos 90% da população do antigo Israel e Judá, a maioria 

dos quais eram aldeões e fazendeiros sem educação. 

Não se pode ignorar o nível intelectual dos escritores bíblicos. O próprio Isaías 

parece ter sido um conselheiro aristocrático, quase um primeiro-ministro, sob o 

governo dos reis Acaz e Ezequias. Jeremias nasceu em uma família sacerdotal (Jr 1, 

1). Os outros escritores bíblicos, principalmente aqueles que produziram a história 

deuteronômica, foram sem dúvida também membros da elite, como visto tanto em seu 

tema escolhido e seu estilo literário. Eles realmente constituíram uma "escola", até 

mesmo uma espécie de academia, que durante o período de Josias (640-609 a.C.) foi 

patrocinada pelo governo para redigir uma história alternativa, cujo tema central foi a 

centralidade do templo-real em Jerusalém como domicílio exclusivo de um único 

Deus. Dever854 diz que os escribas foram seletivos na escolha daquilo que se deveria 

incluir nas passagens bíblicas. Foram abertamente partidários, defendendo a causa 

do nacionalismo extremo e exclusivismo religioso. Não tinham nenhuma tolerância 

para com os diferentes. Esses extremistas faziam parte dos partidos político-religiosos 

minoritários do século VIII e VII em Jerusalém. Mas foram eles que prevaleceram e 

escreveram a Bíblia Hebraica, uma coleção de textos influenciados pelos egípcios, 

mesopotâmicos e fenícios-cananeus, e reinventados pelos escribas, intelectuais e 

literatos que refletiram neles suas preocupações e interesses. Suponha-se que 

apenas cinco por cento da população vivesse em cidades, e apenas uma pequena 

porcentagem deles morasse em Jerusalém (talvez 2.000 no século X a.C).  

                                                
852 FITZPATRICK-MCKINLEY, 1999, p.142. 
853 DEVER, 2005, p. 70-71. 
854 DEVER, 2005, p. 276. 
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Muito na Bíblia Hebraica remonta à tradição oral: dos contos dos patriarcas aos 

oráculos dos profetas, das leis sacerdotais às genealogias e provérbios. O único 

acesso a essa tradição passa por sua transcrição. Não há como contornar o escriba.  

Para que a mensagem chegue ao seu destino, no entanto, o texto escrito 

precisava de uma voz.855 Os textos eram para os ouvidos e não para os olhos. Isaías 

29,18 prediz um tempo em que também "os surdos ouvirão as palavras de um 

pergaminho".  

Para o homem pré-letrado, através do som ele tornava presente aquilo que era 
ausente: o som evocava uma imagem (mental). Por isso, dizer-se que o homem 
pré-letrado funde som a imagem. Contudo, a imprensa de Gutemberg de tipo 

móvel rompeu com essa “magia”  [...]856 

 
A formação dos escribas e sua produção literária não tinham a função de 

alfabetizar o povo, dando-lhes acesso autônomo ao conteúdo de textos escritos. Com 

as tentativas anti-icônicas baseadas no livro da Lei, reduziram-se os meios de 

comunicação e a recepção religiosa via imagem. Isso concedeu aos escribas grande 

autoridade e prestígio, pois se tornaram detentores do acesso e da transmissão das 

palavras de Yahweh, que por sua vez dependia dos escribas para realizar a leitura 

pública com fins de “informar” ao povo a sua revelação. 

Porque ter acesso à palavra escrita significa a possibilidade de dominar um 
instrumento de poder chamado linguagem formal. É na linguagem formal que 
estão escritos os códigos, as leis de um país. Manter grande parte da 
população no analfabetismo é uma das maneiras utilizadas por governantes 

que querem perpetuar-se no poder, sem sofrer ameaças857. 

 
 

Tratando-se dos escribas de Jerusalém, foram eles que redigiram a versão que 

conhecemos da história de Israel e a sua relação com o seu Deus. Tal documento 

legal tornou-se fundamental para o estabelecimento e manutenção de uma religião 

oficial centrada no templo de Jerusalém.  

 

 

 

                                                
855 TOORN, 2017. p.12. 
856 CARAMELLA, Elaine. História da Arte: fundamentos semióticos: teoria e método em debate. 

Bauru, SP: EDUSC, 1998. p. 142. 
857 MANGUEL, Alberto. Ler é poder. Entrevista concedida a Tania Menai. Disponível em: Acesso em: 

12 jan. 2019.  
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4. O PROGRAMA POLÍTICO-RELIGIOSO PARA ESTABELECER UMA RELIGIÃO 

ANICÔNICA 

 

Pierre Bourdieu afirma que a religião de Yahweh sofreu uma evolução "ética-

racional" em uma Palestina que nunca conheceu um desenvolvimento industrial 

urbano comparável ao do Egito e da Mesopotâmia. Em contrapartida, em Israel, se 

desenvolveu um grupo de sacerdotes hierocraticamente organizado e especialmente 

estruturado para sua função político-religiosa858. Jerusalém tinha um clero citadino de 

qualidade e muito bem administrado pela família Safã. Bordieu ainda reitera que se o 

culto de Yahweh conseguiu “triunfar” sobre as tendências ao sincretismo, é porque 

essa liderança urbana (Hilquias e Safã) suscitou, tanto no clero quanto nos leigos, a 

superação dos obstáculos que geralmente se opunham a um sistema religioso 

centralizado.  

É possível que os escribas da família de Safã tenham sido os primeiros editores 

da Bíblia Hebraica, já que a maioria dos estudiosos(as) concorda que o código 

deuteronômico (Dt 12-26) tenha sido elaborado no final do século VII a.C. como uma 

atualização do código da aliança (Êx 20). É provável que os seus gestores-editores 

fizessem parte dessa família de escribas residentes em Jerusalém, que tiveram a 

oportunidade de agir naquele vácuo político causado pelo "afastamento" da Assíria do 

território judaico, especificamente do espaço do templo, onde as representações de 

divindades astrais eram abundantes. Tal fato tornava desnecessário para as 

autoridades políticas de Judá a manutenção da antiga política do rei Acaz (2 Rs 16, 

14), que consistia na justaposição de diversos objetos sagrados e divindades 

estrangeiras no templo da capital. Essa era a chance de uma mudança político-

religiosa, no qual se exigia ações urgentes para se promover Yahweh como único 

Deus em Judá. Para que isso fosse possível, as elites político-religiosas de Jerusalém 

aplicaram medidas anti-icônicas a partir do templo, banindo as imagens de outras 

divindades e impedindo que Yahweh fosse identificado com esses ícones religiosos. 

Foi justamente nesse momento de “folga” das intervenções político-religiosas assírias 

que os “intelectuais da corte” em Jerusalém envidaram esforços para resolver o 

problema politicamente insatisfatório dos diferentes estilos de culto. O “achado do 

Livro” foi o ponto de partida para o desenvolvimento da ideia de que a revelação dada 

                                                
858 BOURDIEU, Pierre. La eficacia simbólica: religión y política. Buenos Aires: Bíblos, 2009. p. 51. 
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por Yahweh a Moisés deveria ser o “padrão de medida” para qualquer outra revelação 

profética. O termo "profeta" vai se tornar sinônimo de "escritura sagrada" e o vidente 

apontará o caminho da correta revelação — "Investigai na Escritura de Yahweh e 

lede!" (Is 34,16)859.  

Segundo Bordieu a “reforma de Josias” padroniza a revelação que irá 

regulamentar a religião. O texto sagrado, tornou-se o método mais racional para 

conhecer a vontade divina, o manual de culto a ser colocado em prática pelos 

sacerdotes em seu ofício860. O forte interesse ideológico e material do clero impôs-se 

sobre os interesses do culto aos deuses particulares que impossibilitavam, portanto, 

o processo de "concentração" no templo em Jerusalém. Por isso, a liderança de Judá 

precisou criar a ideia do Deus único, invisível, anicônico, desprovido de paralelos 

exatos861 que pudessem compará-lo às imagens masculinas, principalmente àquelas 

dos deuses guerreiros Hórus, Assur, Hadad e Baal. Surge o monojavismo anti-icônico, 

a partir do culto oficialmente centralizado em Jerusalém, para onde se captam os 

recursos econômicos que garantiriam a “fixidez” política do rei, seus descendentes e 

da corte liderada pelos sacerdotes e escribas. 

Segundo Albertz, o mundo ideológico-simbólico da religião "oficial" nasce de uma 

experiência coletiva, por exemplo, a de libertação política (Êxodo) 862. Moltmann o 

descreve como o acontecimento inaugural da história de Israel. Já a "religiosidade 

pessoal ou popular" é fundamentalmente orientada para as experiências familiares, 

especialmente as relações "pai/mãe-filho" (casa), com suas demandas locais de 

fertilidade e cura863. Considerando-se tais obstáculos no caminho da reforma de 

Josias, Hilquias e Safã operacionalizaram um esquema político-religioso em duas 

frentes: monopolizar o culto oficial dedicado-o somente a Yahweh864 e eliminação das 

diversas formas de cultos no templo em Jerusalém e nos demais santuários privados 

em Judá, assim como o aniquilamento de todos os utensílios de culto nesses locais a 

partir de Jerusalém. A simplificação do culto oficial teve seu processo de mudança 

                                                
859 SOUZA, Mario.Mello. Bíblia, história e política: a Bíblia como projeto político-religioso / 

dissertação de Mestrado; orientador Dr. Nelson Kilpp – São Leopoldo: EST/PPG. 2010. p. 58. 
860 BOURDIEU, 2009, p. 52.  
861 SCHWARTZ, H. E. O falo de Deus: e outros problemas para o homem e o monoteísmo. Rio 

de Janeiro: Imago, 1995. p. 119.  
862 ALBERTZ, Rainer. Historia de la religión de Israel en tiempos del Antiguo Testamento, 1 vol. 

Madrid: Trotta, 1999. p. 50. 
863 MOLTMANN, Júrgen. Experiências de reflexão teológica. Caminhos e formas da teologia 

cristã. São Leopoldo, Unisinos, 2004. p. 41. 
864 BOURDIEU, 2009, p. 52. 
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mais rápida, porém transitória. O texto abaixo quer retratar o ambiente religioso dos 

dez anos entre a primeira (596 a.C) e a segunda deportação (586 a.C).  

  

E entrei, e olhei, e eis que toda a forma de répteis, e animais abomináveis, e 
de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o 
redor. E estavam em pé diante deles setenta homens dos anciãos da casa 
de Israel, e Jaazanias, filho de Safã, em pé, no meio deles, e cada um tinha 
na mão o seu incensário; e subia uma espessa nuvem de incenso. (Ez 8, 10-
11) 

 

Quanto o culto popular (doméstico), ao se estabelecer um culto oficial, urbano, 

profissional-sacerdotal, tentou-se suprimir o que Bourdieu865 chama de “pequenas 

empresas de salvação”, isto é, o culto doméstico baseado em rituais mágico-

terapêuticos, que se dispunha de objetos religiosos mais “próximos” e que 

representavam, sobretudo, suas formas tradicionais de adoração. Inúmeras leis do 

Deuteronômio obrigam essas famílias a participar dos ritos coletivos e uniformizados 

do templo oficial. No que diz respeito à supressão do culto familiar, seu processo de 

transformação não foi imediato, já que sua prática vigorou até os períodos persa e 

grego.  

O programa de reforma político-religiosa de Josias iniciou-se com o achado do 

livro da Lei, que foi lido pelo escriba Safã diante do rei e de todo o povo. Em segundo 

lugar executou-se uma varredura religiosa a partir do templo em Jerusalém.  

  
4. 1.  O “GOLPE” NO CULTO OFICIAL ICÔNICO 

 

Segundo o texto bíblico, com a reforma de Josias inicia-se então a eliminação 

dos símbolos cultuais, o “exército celeste”, representações do sol, da lua e das 

estrelas que eram adorados em Jerusalém.  

 
E o rei mandou ao sumo sacerdote Hilquias, aos sacerdotes da segunda 
ordem, e aos guardas do umbral da porta, que tirassem do templo do SENHOR 

todos os vasos que se tinham feito para Baal (ל עַׁ  (ֲאֵשָרה) para o bosque ,(ּבַׁ
e para todo o exército dos céus e os queimou fora de Jerusalém, nos campos 
de Cedrom e levou as cinzas deles a Betel. (2 Rs 23,4) 

 

                                                
865 BOURDIEU, 2009. p. 51. 
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Segundo Donner, os deuses cananeus combinados aos deuses astrais são 

interpretações para divindades assírias866. Nesse caso, Baal e Asherah 

provavelmente se tratem de Assur e Ishtar. 2 Reis 23, 4 descreve que no templo 

sagrado de Yahweh havia utensílios cúlticos (em hebraico: kelim) dedicados "a Baal, 

a Asherah e a todo o exército celestial". É bem provável que os altares de 2 Rs 21,3 

fizessem parte desses "utensílios". Segundo o redator deuteronomista, eles se 

encontravam em “ambos os átrios da Casa de Yahweh. Donner diz que a combinação 

"Baal, Asherah e exército celestial" sugere que se observe os paralelos entre “Baal e 

Asherah” (cananeias) e “Assur e Ishtar”, isto é, do deus imperial assírio e da Deusa 

do amor e da guerra. Na Assíria, os deuses Assur e Ishtar são representados em 

iconografias que celebram a coroação dos reis, pois estes eram os principais 

representantes divinos do império neo-assírio. Black considera que o apelativo Baal 

não identificava somente uma “pessoa divina” cananeia, pois havia se tornado uma 

espécie de expressão coletiva867, que poderia designar tanto divindades femininas 

como masculinas.868 Essa generalização possibilitou sua aplicação também a Assur e 

pode ter sido facilitada pelo fato de que, em acádico, o termo que denomina os 

grandes deuses masculinos é  belu, "Senhor", nesse caso Baal (belu  em 

assírio)869 e Baalat בעלת (proto-sinaítico), “Senhora”.   

                                                
866 DONNER, 2004, p. 382. 
867 BLACK, J. A.; POSTGATE, N. (eds.) A Concise Dictionary of Akkadian. Wiesbaden: Harrassowitz 

Verlag, 2000. p. 42. Belu(m) senhor, proprietário, deuses do céu, terra, cidade, templo etc. 
868 Figura 155 – A pesquisa sobre o alfabeto primitivo começou com seriedade durante as duas 

primeiras décadas do século XX. Sir Flinders Petrie descobrira, em um templo em Serabit el-Ḫadem 
(no Sinai), algumas inscrições que o estudioso, Alan Gardiner, afirmou se tratar de inscrição alfabética 
e a classificou como “Proto-Sinaitico", além disso, ele também argumentou que o solo intelectual que 
facilitou a invenção foi certos aspectos do antigo sistema de escrita egípcio. Em última análise, com 
base na data de algumas das inscrições hieroglíficas na região de Serabit el-Ḫadem, bem como as 
semelhanças morfológicas entre esses primeiros sinais alfabéticos e certos sinais hieroglíficos, 
Gardiner declarou que acreditava que era razoável atribuir as inscrições alfabéticas ao início do século 
XVIII a.C.). Gardiner propôs que, como esses textos alfabéticos primitivos foram escritos em linguagem 
semítica, os autores eram semitas. Além disso, Gardiner argumentou, por causa das semelhanças 
entre certos sinais hieroglíficos e letras alfabéticas precoces, que esses semitas estavam familiarizados 
com hieróglifos egípcios. Além disso, ele acreditava que estes semitas estavam ligados de alguma 
forma com as minas turquesas egípcias nesta região. Em última análise, Gardiner foi capaz de decifrar 
com precisão a inscrição numa esfinge votiva da Deusa Hathor, e identificou a forma feminina do nome 
divino "Baal". Cerca de cinco décadas após o progresso inicial de Gardiner, Albright publicou sua 
própria análise dessas inscrições, e as datou em 1550-1450 a.C. Fonte: 
<http://www.proel.org/index.php?pagina=alfabetos/protosin> Acesso em: 04 abr. 2018.  
869 SAYSE, A. H. An Elementary Grammar; with Full Syllabary and Progressive Reading Book, of 

the Assyrian Language, in the Cuneiform Type. London: Samuel Bagster and Sons, 1875. p. 21. 
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Segundo Toorn, o título genérico Baal בעל poderia ser usado para identificar as 

divindades masculinas e femininas daquele período870. Para Olyan, Ba'lu (Baal - 

semítico ocidental) e Belu (acádico) de fato significam Senhor, um título geralmente 

distintivo de uma deidade principal871. Baker diz que o termo Bel/belu872 

(mesopotâmico) ou Baal (cananeu) poderia se tratar de um sincretismo 

mesopotâmico, que seria uma possibilidade naquele contexto de dominação assíria. 

É provável que nesse período houvesse uma justaposição cooperativa de divindades 

cananeias e mesopotâmicas adoradas juntas em Jerusalém. Provavelmente, Yahweh 

não possuía uma imagem que o representasse, nesse caso, as imagens masculinas 

expostas no templo poderiam cumprir esse papel. Outra questão é que as imagens 

masculinas e femininas possuíam um determinado “designer padrão”, com pequenas 

nuances de diferença, o que tornava possível a adoração de uma divindade em outras 

imagens, ou até mesmo reconhecer numa só imagem várias divindades. O fato é que 

as nações dominadoras tendiam a universalizar suas divindades. Seus deuses 

nacionais eram compartilhados entre as elites dos povos dominados e as imagens 

facilitavam a adesão oficial e popular. Havia a preferência geral por cultos icônicos, 

que garantiam a sua eficácia mnemônica, um concreto obstáculo para o movimento 

que pretendia implantar o culto a Yahweh de natureza anti-icônica. O texto abaixo 

                                                
870 TOORN, Karel van der et al. Dictionary of deities and demons in the Bible. 2nd extensively rev. 

ed. Leiden; Boston; Köln: Brill, 1999.p.543. 
871 OlYAN, 2008, p. 47. 
872 GELB, I. J apud BAKER, D. W., et al. Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Habacuque e Sofonias: 

introdução e comentário. São Paulo: Vida Nova, 2001. p. 379. 

Figura 155 –  Esfinge de Serabit el-Hadem com inscrição protossinaítica 
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mostra que “nos dias de Josias” a adoração às divindades estrangeiras estava em 

proeminência, enquanto o culto a Yahweh estava sendo abandonado (“não buscam 

ao SENHOR, nem perguntam por ele”). 

  

Palavra do SENHOR, que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, 
filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amom, rei de 
Judá. [...] E estenderei a minha mão contra Judá, e contra todos os habitantes 
de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal, e o nome dos 
sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes; E os que sobre os 
telhados adoram o exército do céu; e os que se inclinam jurando ao 
SENHOR, e juram por Milcom; E os que deixam de andar em seguimento do 
SENHOR, e os que não buscam ao SENHOR, nem perguntam por ele. (Sf 
1, 1-6) 

 

 

A relação de vassalagem entre o império Assírio e os reis de Judá “modernizou” 

e pluralizou o culto em Jerusalém, introduzindo no templo divindades astrais, que se 

popularizaram por toda a região de Judá “e os que sobre os telhados adoram o 

exército do céu.” Um exemplo disso foram as práticas político-religiosas do rei Acaz, 

cuja intenção era a manutenção do apaziguamento entre Judá e os assírios 

comandados por Tiglate-Pileser III. 

  

Então o rei Acaz foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglate-Pileser, rei da 
Assíria; e, vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acaz enviou ao 
sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar, conforme toda a sua feitura. E 
Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo o que o rei Acaz lhe tinha 
enviado de Damasco; assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz 
viesse de Damasco. (2 Rs 16, 10-11 ) 

 

 

Acaz mandou instituir dois altares: um grande altar (o novo) para o sacrifício dos 

sacerdotes e um pequeno altar (o antigo) para o sacrifício pessoal do rei, ambos 

colocados na casa de Yahweh. 

 
Vindo, pois, o rei de Damasco, viu o altar; e o rei se chegou ao altar, e sacrificou 
nele. E queimou o seu holocausto, e a sua oferta de alimentos, e derramou a 
sua libação, e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos sobre o altar. 
Porém o altar de cobre, que estava perante o SENHOR, ele tirou de diante da 
casa, de entre o seu altar e a casa do SENHOR, e pô-lo ao lado do altar, do 
lado do norte. (2 Rs 16, 12-14 ) 

 

Percebe-se então que não houve a adoção de um ou outro modelo de altar em 

substituição ao que já existia, mas uma justaposição de altares. Nesse caso, é 

importante observar as intenções político-religiosas que subjazem a tal atitude, já que, 
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numa perspectiva diplomática, adotou-se o altar assírio como modelo alternativo. 

Obviamente outras concepções religiosas assírias gradualmente se inseriram naquela 

conjuntura, que atenderam perfeitamente às necessidades vigentes dessa classe de 

dirigentes religiosos e políticos. “Também a coberta que, para o sábado, edificaram 

na casa, e a entrada real externa, retirou da casa do SENHOR, por causa do rei da 

Assíria” (2 Rs 16, 18). A figura a seguir apresenta dois selos cilíndricos onde se mostra 

o intercâmbio religioso entre a Assíria e Síria. 

 

 

No primeiro selo (Fig. 156a) combinam-se símbolos religiosos assírios com 

elementos tradicionalmente cananeus: um deus873 da montanha em posição de 

combate (provavelmente Baal) recebe oferendas do rei, que é seguido por uma figura 

suplicante com indumentária caracteristicamente mesopotâmica. Na parte inferior do 

                                                
873 Figura 156 – Fonte: PITTMAN.; ARUZ, 1987, p. 67. 

Figura 156 – A combinação de símbolos religiosos cananeus e mesopotâmicos 
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selo, aparecem duas montanhas, uma árvore e o disco lunar/solar associado a Baal. 

Sobre a lua na parte superior símbolos astrais: sol, lua e planetas semelhantes às do 

selo neo-assírio (Fig. 156b). Nota-se que no selo Assírio predominam as imagens 

astrais e no Sírio-cananeu, além dos elementos celestes, mantem-se os símbolos 

religiosos terrenos da tradição cananeia. Percebe-se no selo (Fig. 156a) que o rei faz 

ofertas a Baal, ao sol, a lua e aos planetas, imagem semelhante aquela que é descrita 

no texto de 2 Rs 23, 5 [...] queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, e aos planetas, e 

a todo o exército dos céus.  

Observou-se que os símbolos supostamente “exclusivos” de determinada 

divindade, passaram a ser intercambiáveis entre outras divindades, podendo ser 

também justapostos, isto é, compartilhados cooperativamente no mesmo espaço 

sagrado ou num simples selo. 

Para Otto, os objetos de culto descritos na reforma de Josias apontam para 

estilos diferentes de culto: 1) O culto de Baal e Asherah eram práticas religiosas 

tradicionais; 2) A adoração ao “exercito do céu”, (termo que indica a adoração de 

muitos deuses), revela as práticas de culto dedicadas as divindades astrais 

mesopotâmicas introduzidas no século VIII a.C, como um ato de modernização 

religiosa em Jerusalém874.  

Obviamente, a pesquisa em relação à “identidade precisa” das divindades 

nomeadas em 2 Rs 23,4, como Baal e Asherah, não pode ser conclusiva. Em primeiro 

lugar, não se sabe até que ponto o redator deuteronomista está descrevendo um 

cenário religioso real ou formulando o que deveria ter sido na sua concepção. Em 

segundo lugar, mesmo que uma suposta imagem de Asherah contendo inscrições 

fosse encontrada no local do primeiro templo, tal iconografia poderia representar 

muitas deusas distintas, ou poderia ser apenas uma das imagens utilizadas para 

representá-la.  

A figura abaixo é uma estela votiva encontrada no Egito. Nela estão as imagens 

das divindades estrangeiras Reshep e Astarte, que são identificadas pelos seus 

nomes acompanhados de seus epítetos. Nesse caso, o nome de Astarte está 

associado a uma das imagens que representa a Deusa875. Essa combinação de texto 

e imagem possibilita a identificação da divindade representada no artefato. 

                                                
874 OTTO, Eckart. Das antike Jerusalem: Archäologie und Geschichte. Munich: Beck, 2008. p. 65. 
875 Figura 457 – Estela votiva. Fonte: CORNELIUS, 2008, PLACA. 4.4b 
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Os selos a seguir combinam textos e imagem.  O primeiro selo876 é do século 

VII a.C, período antes da reforma de Josias, e apresenta uma composição 

iconográfica que carrega no anverso símbolos fenício-israelitas: uma roseta e quatro 

romãs (Fig. 158a). Em Ugarite, as rosetas estavam relacionados com o culto a Baal 

(ver Fig. 112). No reverso do selo encontram-se imagens astrais ligadas às divindades 

assírias (Fig. 158b). A inscrição revela o nome do seu proprietário. Observa-se no 

artefato (Fig.158) que os símbolos estão justapostos num único selo. 

O segundo selo877 (Fig. 159) é do período de reinado de Josias. Ao comparar os 

selos evidencia-se o processo de simplificação de iconografias permanecendo apenas 

a iconografia da roseta. Ambos os apresentam nomes teofóricos javistas. 

 

                                                
876 Figura 158 – Fonte: DEUTSCH, R; HELTZER, M. New Epigraphic Evidence from the Biblical 

Period. Tel Aviv-Jaffa: Israel: Archaeological Center Publication, 1995. p. 62. 
877 Figura 159 – Fonte: AVIGAD, 1997, p. 85. 

Figura 157 – Estela com iconografias e nomes dos deuses Reshef e Astart 
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Figura 158 – Selo contendo símbolos astrais assírios e cananeus  

Figura 159 – Selos com nomes teofóricos javistas e iconografia de rosetas  



361 
 

 

 

As rosetas encontradas nos selos em Judá não são de origem egípcia nem 

Assíria, mas parecem ter origem local cananeia. Entretanto, rosetas e romãs eram 

símbolos religiosos intercambiáveis entre os povos do Antigo Oriente Próximo. A 

figura abaixo data do período neo-assírio, de Sargão II (721-705 a.C), provavelmente 

representa Ishtar com sua veste decorada de resetas, no topo da imagem aparece 

uma aljava com o formato de romã.878  Fica evidenciado, portanto, que romãs e rosetas 

poderiam ser de proveniência local cananeia, ou oriundas da Mesopotâmia, Egito etc; 

já que esses símbolos, haviam se tornado intercambiáveis apresentando algumas 

nuances entre sí, mas o princípio religioso-iconográfico básico mantinha-se inalterado 

na maioria das imagens.   

 

 

                                                
878 Figura 160 – Fonte: FAVARO, 2017, p. 134.  

Figura 160 – A relação da Deusa Ishtar com imagens da romã e da roseta 
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Cerca de 160 cópias de rosetas foram encontradas em Judá e Jerusalém,  

datando do tempo de Josias.879 Segundo Taylor, as impressões de rosetas utilizadas 

no tempo de Josias estendem-se até o exílio babilônico e diferem dos emblemas reais 

da época de Ezequias880, tanto no aspecto das figuras como na ausência de inscrição 

Iamelek, (“pertencente ao rei” Fig. 161a). Portanto, é provável que as rosetas tenham 

substituído os emblemas alados nos jarros de armazenamento reais. É também 

possível que essa substituição esteja diretamente relacionada ao processo de 

simplificação de imagens no período do rei Josias.881 Embora se perceba uma 

variação das iconografias desses selos, evidentemente a sua funcionalidade era 

fundamental como parte de um quadro administrativo de longa duração para o 

controle e coleta de produtos agrícolas882.  

 

 

As iconografias aladas estampadas nas alças dos jarros do tempo de Ezequias 

estavam associadas a Hórus883. As alças desses frascos e os selos da época de 

Ezequias têm uma semelhança impressionante com os besouros de quatro asas 

atestados fora do domínio cultural sírio-palestino, isto é, na Nubia do final do VIII a.C. 

                                                
879 KEEL.; UEHLINGER, 2010. p. 404. 
880 TAYLOR, 1993, p. 43. 
881 Figura 161 – (a) Selos do tempo do rei Ezequias. Fonte: TAYLOR, 1993, p. 292; (b) Selo do período 

do rei Josias. Fonte: TAYLOR, 1993, p. 288. 
882 FREVEL, Christian et al (Eds.). ”A Religious Revolution” in Yehûd?: The Material Culture of the 

Persian  Period as a Test Case. Orbis Biblicus et Orientalis 267; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 
2014. p. 44. 
883 TAYLOR, 1993, p. 51. 

Figura 161 – Símbolos egípcios e cananeus nos selos da época de Ezequias e Josias 
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(Fig. 162b) que coincide com o período de Ezequias (Fig. 162a-c). Percebe-se que as 

iconografias abaixo combinam os três elementos: escaravelho de quatro asas, disco 

solar alado e a roseta.884  Sobretudo, atesta-se uma notável semelhança entre a roseta 

do selo egípcio com a da alça do vaso da época de Josias (Fig. 162d).  

 

 

Uma belíssima estatueta de terracota foi encontrada em Tell Zafit, ela 

pertencente ao século XIV a.C., a sua iconografia é muito peculiar, pois retrata uma 

Deusa da fertilidade flanqueada por duas rosetas (Fig. 163a). As rosetas cananeias 

possuem uma extraordinária semelhança com as rosetas dos selos estampados nos 

vasos do século VII a.C., possibilitando assim a continuidade da cultura cananeia em 

Judá no período do rei Josias. As iconografias a seguir, ao serem comparadas, 

estabelecem uma impressionante semelhança entre as rosetas da placa encontrada 

                                                
884 Figura 162 – (a) Selo de Ezequias apresentando a iconografia do besouro alado Hórus. Fonte:  

DEUTSCH, R , 2003. p.17; (b) Selo da Nubia combinando as imagens do besouro alado entre duas 
rosetas e o disco solar alado na parte superior. Fonte: TAYLOR, 1993, p. 293; (c) Disco solar alado no 
selo de Ezequias. Fonte: DEUTSCH, 2003, p.13; (d) Rosetas estampada nas alças dos vasos do 
período do rei Josias. Fonte: MAZAR, Amihai. Timnah: A Biblical City in the Sorek Valley. Winona 
Lake, IN: Eisenbrauns, 1995. p. 168. 

Figura 162 – Imagens divinas da Núbia nos selos da época dos reis Ezequias e Josias. 
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em Beth Shemesh e as rosetas estampadas nas alças dos vasos da época do rei 

Josias.885 

 

 

No entanto, é preciso ter “prudência acadêmica” com o termo: “tipicamente 

cananeu”, pois a placa 163a mostra a Deusa segurando em ambas as mãos flores de 

lótus, que são de procedência egípcia. Diante de tantas combinações iconográficas, 

seria razoável dizer que houve uma “interinfluência” entre israelitas e cananeus. É o 

que se percebe entre as rosetas886 do relevo de Maltaya, feito entre os séculos VIII ao 

                                                
885 Figura 163 – (a) Figurino em placa contendo duas rosetas ladeando uma Deusa da fertilidade. Fonte: 

CORNELIUS, 2004, placa 5.37; (b) Estampa de roseta em alça de jarro do século VII a.C., período do 
rei Josias. Fonte: TAYLOR, 1993, p. 288. 
886 KLINGBEIL, 1999, p. 239. 

Figura 163 – Semelhança entre rosetas cananeias e as rosetas do período do rei Josias 
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VI. a.C (Fig. 164b,c,d), e os selos de Judá do século VII a.C (164a). Segundo 

Jeremias, o relevo apresenta da esquerda para a direita, entre outras divindades 

astrais, Shemesh (sol), Adad e Ishtar em procissão887, cada uma está de pé em seu 

animal característico e apresentam o símbolo da roseta sobre suas cabeças.888 

 
 

 

                                                
887 JEREMIAS, 1911, p. 16. 
888 Figura 164 – (a) Selos com imagens de rosetas datados do século VII a.C. Fonte: MAZAR, Amihai, 

1995, p. 168; (b) Relevo talhado numa pedra em Maltaya entre os séculos VIII ao VI. a.C. Tem 6 m de 
comprimento e 1,85 m de altura, seu estilo é neo-assírio. Fonte: JEREMIAS, 1911, p. 16. 

Figura 164 – Semelhança entre as rosetas assírias e as rosetas do período de Josias 
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Nota-se que ambas as rosetas têm proximidade estilística, mas é importante 

considerar que, tanto as rosetas assírias quanto as israelitas são posteriores às 

rosetas cananeias datadas do século XIV a.C. (Fig. 163a). Isso sugere que a utilização 

da roseta no período neoassírio foi uma continuação, de certo modo, do estilo 

cananeu.  

No que diz respeito à roseta, sabe-se que foi usada amplamente em toda região 

do Antigo Oriente Próximo, e na maioria dos casos ela está ligada a divindades 

solares. No entanto, não é possível atribuir qualquer "significado" específico ao 

emblema.  

É difícil identificar a (s) divindade (s) por trás da roseta adotada como símbolo 

oficial da época de Josias, já que rosetas podem representar uma gama de 

divindades, como Baal, Ishtar, o besouro alado da Núbia (Fig. 162b), Asherah, (Fig. 

163a). A roseta também aparece em Ishtar no relevo de Maltaya, onde a Deusa é 

representada de pé sobre um leão (Fig. 164d).  

Na figura a seguir, várias divindades femininas de procedência mesopotâmica, 

egípcia e cananeia apresentam-se nuas com o triângulo pubiano bem destacados, 

todas seguram objetos sagrados, e estão de pé sobre leões. A primeira imagem é a 

versão nua da Deusa Ishtar (Fig. 165a), as outras três usam a típica peruca de Hathor 

e estão associadas a serpentes, símbolo da renovação e da vida no Antigo Oriente 

Próximo (Fig. 165b, c, d). Dever afirma que essas figuras se identificam com a Deusa 

Mãe Asherah, consorte de El, e grande Deusa da fertilidade em Canaã. Um dos 

principais epítetos dessa Deusa era "a Senhora do Leão". No Egito, muitas vezes ela 

é retratada nua, montada em um leão.889   

Na opinião de Spencer890, muitos estudiosos(as) das deusas do Antigo Oriente 

Próximo afirmam que seus nomes divinos comuns ou "primeiros nomes" possuíam 

diferentes "sobrenomes" como manifestações independentes. Segundo ele, a 

fraseologia "primeiro nome” e “sobrenome” ajudam a distinguir um “indivíduo divino” 

do local ou região na qual está associado o “sobrenome”. Por exemplo: Ishtar de 

Nineve e Ishtar de Arbela compartilham o primeiro nome comum "Ishtar".  

                                                
889 Figura 165 – (a) Ishtar na sua versão nua sobre duas leoas. Fonte: SUGIMOTO, David T. 

Transformation of a Goddess: Ishtar - Astarte - Aphrodite. Fribourg/Göttingen: Academic 
Press/Vandenhoeck Ruprecht. 2014. p. 20; (b) Deusa egípcio-cananeia. Fonte: CORNELIUS, 2008, 
PLACA, 5.4; (c, d) deusas cananeias. Fonte: CORNELIUS, 2008, PLACAS, 5.19, 5.20.   
890 SPENCER, 2015, p. 4. 
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Figura 165 – As deusas nuas sobre leões 
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Entre as quatro figuras891 abaixo, as três primeiras estão associadas a diferentes 

locais: Ishtar de Mari, Ishtar de Arbela (Fig. 166a-b) e o selo com a imagem de Ishtar 

proveniente de Samaria (166c). O selo traz o nome do seu portador: "Pertence a 

Shakyah" (hykv) "Shakyah" pode significar "Yahweh espreita"892. O nome é 

conhecido na Bília Hebraica: “A Jeuz, a Saquias ( ָיהכשָ  ) e a Mirma; estes foram seus 

filhos, chefes dos pais” (1 Cr 8, 10).893   

O artefato provavelmente data da segunda metade do século VIII a.C. O nome 

gravado no selo pode ter vínculos com o personagem bíblico, cujo nome teofórico 

javista está associado a dois símbolos diferentes: o símbolo egípcio Ankh  próximo 

de uma estrela de seis pontas , símbolo distintivo da deusa mesopotâmica Ishtar.   

 

 

As iconografias que representam Ishtar possuem símbolos distintivos, como o 

leão rugindo, chapéu quadrado com chifres, rosetas, mas cada imagem também pode 

                                                
891 Figura 166 – (a) Ishtar de Mari. Fonte: HEINTZ, Jean-Georges. Prophétisme et Alliance: Des 

Archives royales de Mari à la Bible hébraïque. Orbis Biblicus et Orientalis 271; Fribourg: University 
Press and Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2015. p. 34; (b) Ishtar de Arbela. Fonte: STOL, M. 
Women in the Ancient Near East. Berlin: de Gruyter, 2016. p. 623; (c) Ishtar de Samaria – selo de 
calcedônia branca opaca, oval. Mede 21,5 x l6,5 x 9,3 mm. O selo representa a deidade Ishtar de pé 
sobre um leão rugindo de frente para uma estrela e o símbolo egípcio Ankh. Fonte: DEUTSCH, R.; 
LEMAIRE André. The Adoniram Collection of West Semitic Inscriptions. Geneva and Tel Aviv: 
Archaeological Center Publications. 2003. p. 33. (d) KARLSSON, Matias, 2013, p. 383. 
892 KIRST, 1996. p. 237. 
893 Os livros das Crônicas recebem na septuaginta a designação de paralipómena, isto é, “coisas 

omitidas” ou “coisas deixadas de lado”, tal nomeação classifica os livros das Crônicas numa posição 
“inferior” por serem considerados uma releitura pós-exílica dos livros dos Reis de Israel e Judá. 
Entretanto, dois selos apresentados nesse trabalho de pesquisa possuem ligação com dois nomes de 
oficiais da corte que são citados somente nas Crônicas. Ver figura 59 (2 Cr 31,15) e 174c (1 Cr 8, 10)   

Figura 166 – Várias imagens da Deusa Ishtar 
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combinar características e “sobrenomes” diferentes. Esse fenômeno ocorre hoje com 

as imagens relacionadas a Nossa Senhora, nas suas centenas de nuances 

iconográficas.  

 

 

Portanto, assim como uma mesma divindade pode ter várias nuances894 

representativas, constata-se pela iconografia antiga que uma só imagem pode 

combinar também elementos de outras divindades.  

                                                
894 Figura 167 – (a) Nossa Senhora de Aparecida; (b) do Bom Parto; (c) da Penha; (d) do Rosário; (e) 

da Cabeça; (f) do Perpétuo Socorro; (g) do Trabalho; (h) Auxiliadora; (i) da Glória; (j) do Carmo. Fonte: 
SANTOS, José Varlos dos. Quando quero falar com Deus: Orações para o dia a dia. São Paulo: 
Paulinas. 2012. p. 98-138. Percebe-se que algumas dessas imagens possuem coroas sobre as 
cabeças a presença da coroa “A coroação da Virgem era popular desde o século XIII e o título foi 
reforçado por alguns papas, entre estes: Pio IX (Maria é a Rainha do Céu e da Terra) e Leão XIII 
(Rainha do Universo) e Pio XII (Rainha do Mundo). Este último, em 1954, decretou a celebração do 
primeiro centenário do dogma da Imaculada Conceição, na Encíclica Ad caeli Reginam sobre a realeza 
de Maria e instituiu a festa de Nossa Senhora Rainha.” SILVA, Josie Agatha Parrilha da. O Codex 
Cigoli-Galilco: ciência, arte e religião num enigma copernicano. Maringá: Eduem. 2015. p. 50. Jung 
já havia discorrido sobre a insistência de se promover Maria e ampliar a trindade numa quaternidade. 
“A ideia de uma quaternidade dos princípios divinos foi combatida com a maior veemência pelos  Santos 
Padres, quando se tentou, p.ex., adicionar a essência de Deus como quarto elemento às três pessoas 
divinas. Esta cerrada oposição é tanto mais estranha, quando se sabe que o símbolo central do 

Figura 167 – Várias imagens de Maria (Nossa Senhora) 
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No painel acima, observa-se a deusa Hathor representada pela sua cabeleira 

típica e chifres proeminentes. Na tradição egípcia, Hathor não é representada, como 

uma deusa alada. Diferentemente na literatura ugarítica, Anat, é uma deusa-donzela 

que possui asas (ver Fig. 169f). Em "Baal e Anat", um texto mitológico de Ugarite, 

temos uma passagem que descreve Anat como uma deusa alada: “A donzela Anat 

                                                
Cristianismo, a Cruz, é evidentemente uma quatemidade [...] “A iconologia da Idade Média, 

desenvolvendo as especulações a respeito da Θεοτόκος (mãe de Deus), imaginou um símbolo 

quaternário, mediante as representações da coroação de Maria, e o Introduziu, por assim dizer de 
mansinho, no lugar da Trindade. A Assumptio Beatae Mariae Virginis [Assunção da Bem-Aventurada 
Virgem Maria] significa que a alma de Maria foi introduzida no céu juntamente com o corpo, e é uma 
doutrina admitida pela Igreja. A Assumptio Mariae significa uma preparação, não apenas para a 
divindade de Maria, mas também para a quaternidade.”JUNG, C. G, Psicologia da religião ocidental 
e oriental. Petrópolis: Vozes, 1983. p. 170-171. Seguindo o argumento de Jung, Tillick fala da 
importância dada a Maria no Catolicismo. “Outro motivo para a ampliação da Trindade foi a elevação 
da Virgem Maria a uma posição em que ela se aproximou cada vez mais da dignidade divina. [...] Caso 
se tome dogma a doutrina (já discutida pela Igreja Católica) de Maria como co-salvadora, a Virgem 
passará a ser questão de preocupação última e, consequentemente, também uma persona dentro da 
vida divina. Nenhuma distinção escolástica poderia então impedir que a Trindade se tomasse uma 
quaternidade.” TILLICH, Paul. Teologia Sistemática. 5. ed. rev. São Leopoldo: Sinodal/EST, 2005. p. 
729.  

Figura 168 – Imagem da Deusa Hathor combinando características de várias deusas 
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levanta sua asa, levanta a asa e acelera em voo, para Shimak Canebrake (lago Hule 

na Galiléia), o bufalo-poderoso Baal ergue os olhos, ergue os olhos e olha, a donzela 

Anat, a mais leal entre as irmãs de Baal.”895  Percebem-se então as várias 

possibilidades de se apresentar as divindades: (1) Uma divindade pode ter muitas 

formas de ser representada (Fig. 166, 167); (2) uma imagem pode combinar 

características de várias divindades;896 (3) Mas também é possível que se possa 

identificar várias divindades em uma única imagem. No Museu de Winchester, há uma 

placa que apresenta numa única imagem três deusas sírio-palestinas distintas, 

tipicamente ilustrada, segurando objetos mágicos e montada na parte de trás de um 

leão. 

 

 
 

                                                
895 PRITCHARD, 1969, p. 142. 
896 Figura 168 – (a) Parte de um painel de marfim que decora uma cama, de Ugarite, medindo 24 cm x 

12 cm, mostra a Deusa Hathor-hairdress amamentando dois meninos (deuses?). Fonte: SUGIMOTO, 
2014, p. 26; (b) Desenho de Hathor, Fonte: BECKING, 2001, p. 139.  

Figura 169 – Três pessoas divinas distintas representadas numa só imagem da Deusa 
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O artefato mostra na placa três textos que a identificam pelos nomes de: Qudshu 

(Asherah?), Anat e Astarte897. Essa imagem898 atesta que várias deusas distintas 

podem se encontrar numa uma única imagem.899 Por conta dessa diversidade 

representativa, os símbolos que eram distintivos de determinada divindade passam a 

ser compartilhados por todo esse universo religioso plural. Iconografias de nu frontal, 

triângulos pubianos, seios pronunciados, flor de lótus, rosetas, deusas e deuses sobre 

leões, cavalos e touros. Um exemplo desse intercâmbio iconográfico são os símbolos 

das rosetas que geralmente simbolizam a Deusa Ishtar, mas também podem 

representar as divindades fenícias Baal e Astarte. Segundo Frazer:  

havia uma grande Deusa que personificava todas as energias reprodutivas 
da natureza, era adorada sob diferentes nomes, mas com uma semelhança 
mitológica e ritual, cuja união do divino par era simulada no santuário da 
Deusa em favor da fertilidade do solo e da multiplicação dos homens e 

animais”900.  

 

Estudou-se que os grandes impérios não só mudaram a geografia física dos 

reinos dominados pelo impacto promovido pelas guerras de conquista, mas 

“globalizaram” suas práticas religiosas carregados de símbolos sagrados. Tal 

“diversidade” de símbolos e ritos religiosos tornaram-se sincreticamente cooperativos 

na promoção de um intercâmbio de símbolos religiosos. Portanto, ao se comparar as 

diversas iconografias de deuses e deusas do Antigo Oriente Próximo, constatou-se 

que grande parte delas, embora sendo provenientes de regiões diferentes, 

identificavam-se pelos mesmos símbolos. É possível encontrar num único artefato a 

justaposição combinada de diversos símbolos religiosos cooperando entre sí numa 

extraordinária diversidade de culto.901 O exemplo disso está no selo abaixo. No centro 

do selo está Ishtar, com seu peculiar chapéu retangular902. A Deusa nua no selo revela 

poderes reprodutivos. O símbolo egípcio Ankh, a lua crescente e o disco solar 

                                                
897 DEVER, 2005, p. 177. 
898 Figura 169 – (a) Qedeshet/Asherah, Astarte, Anat. Fonte: CORNELIUS, 2008, PLACA 5.16; (b) 

Qedeshet/Asherah, Astarte, Anat. Fonte: DEVER, 2005, p. 178; (c) A inscrição hieroglífica do nome das 
deusas: Qedeshet/Asherah, Astarte, Anat. Fonte: CORNELIUS, 2008, p. 84; (d) Asherah alimentando 
dois animais. CORNELIUS, 2008, PLACA 2.7; (e) Deusa Astarte. CORNELIUS, 2008, 4.3; (f) Deusa 
Anat. Fonte: CORNELIUS, 2008, PLACA. 2.2. Vídeo sobre as várias faces divinas representadas nas 
iconográfias do Antigo Oriente Próximo. <https://youtu.be/NzkWq762XOw> 
899 TOORN, et al (Org.). 1999, p. 417. 
900 FRAZER, 1990, p. 331. 
901 Figura 170 – Selos reais de Alalakh provavelmente foram produzidos na capital de Aleppo, ou 

poderiam ter sido feitos em Ugarite, o selo apresenta divindades que representam o amor e a guerra. 
PITTMAN, H.; ARUZ, J, 1987, p. 68.  
902 PITTMAN, H.; ARUZ, J, 1987, p. 40. 

https://youtu.be/NzkWq762XOw
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mesopotâmicos compartilham o mesmo espaço sagrado. Uma figura masculina se 

agrega a esse ambiente ritual. É Baal, o guerreiro divino cananeu, facilmente 

reconhecido pela sua iconografia peculiar, que o representa com o braço direito 

levantado semelhante a postura egípcia de golpear o inimigo. Outros elementos 

distintivos de Baal são: o capacete com chifres, uma longa curvatura de cabelo e um 

curto kilt com linhas horizontais.   

 

 

 

 

Figura 170 – Justaposição de símbolos religiosos num único selo 
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Percebe-se que a iconografia do selo cilíndrico combina símbolos cananeus, 

egípcios e mesopotâmicos cooperando em um mesmo ambiente de culto 

proporcionando a diversidade necessária para diminuir as fronteiras entre pessoas 

oriundas de toda a região da síria-palestina e mesopotâmica. É possível que esse 

ambiente esteja bem próximo daquele descrito em 2 Rs 23.  

Clifford Geertz afirma que os símbolos sagrados são um paradigma que funciona 

para sintetizar o ethos de um povo903.  

Os símbolos religiosos formulam uma congruência básica entre um estilo de 
vida particular e uma metafísica específica (implícita, no mais das vezes) e, ao 
fazê-lo, sustentam cada uma delas com a autoridade emprestada do outro. 
Deixando de lado o fraseado, uma coisa é certa: a noção de que a religião 
ajusta as ações humanas a uma ordem cósmica imaginada e projeta imagens 

da ordem cósmica no plano da experiência humana não é uma novidade.904 

 

Portanto, aquilo que foi inicialmente imposto, em pouco tempo, transformou-se 

em adesão espontânea daqueles que lideravam os reinos conquistados, que por sua 

vez se dispuseram e reproduziram o método ideológico das superpotências 

dominadoras, ampliando a cadeia hierárquica de exploração político-religiosa interna. 

Por isso, os reis de Judá conseguiram se manter no poder, cultivando uma política de 

mediação entre a população judaíta e a Assíria. Disse o Apostolo Paulo: “sabemos 

que o ídolo (εἴδωλον), de si mesmo, nada é...” (1 Cor 8, 4) isso corrobora a ideia de 

que são as concepções subjetivo-simbólicas que dão significado aos símbolos905 

(imagens, ícones); por isso, os ídolos podem ser atraídos ou repelidos, permitidos ou 

proibidos (reforma de Ezequias e Josias) de acordo com as conveniências político-

religiosas vigentes. Entende-se então que as elites políticas e religiosas de Judá, 

desenvolveram um esquema de mediação entre a população judaíta e a Assíria. Esse 

projeto permissivo contou com duas possibilidades viáveis: 

                                                
903 GEERTZ, 2008, p. 67 
904 GEERTZ, 2008, p. 67.  
905 A abordagem seguida pelo autor é que o “significado” do símbolo é a sua concepção: Ex: a cruz 

constitui-se num símbolo, falado, visualizado, e desenhado com o movimento das mãos quando a 
pessoa se benze. A cruz que era um instrumento de medo e morte, utilizada para impressionar com 
requintes de tortura e terror psicológico. Depois do advento do Cristianismo passou a ser um símbolo 
religiosamente atraente irradiando vida, redenção e paz. Há símbolos que repeliam e agora atraem, há 
outros que atraiam, mas agora repelem. Para Gertz: “Os elementos simbólicos, são formulações 
tangíveis de noções, abstrações da experiência fixada em formas perceptíveis, incorporações 
concretas  de ideias,  atitudes, julgamentos,  saudades ou crenças.” GEERTZ, 2008, p. 67.  
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1. Política de apaziguamento – Legitimização das práticas religiosas Assírias 

(divindades astrais, sol, lua, estrelas, exercito do céu) em Judá;  

2. Política de exploração – Utilização do que era arrecadado e acumulado no 

Templo de Jerusalém, para fins de manutenção do contrato vassálico entre 

as elites governamentais de Judá e a Assíria.  

 
Entretanto, quando a Assíria relaxou o domínio sobre Judá, a parceria foi 

quebrada, e a diversidade religiosa deixou de servir aos interesses político-religiosos 

das elites dirigentes. Então, deu-se início ao programa de centralização política a partir 

do templo de Jerusalém, que foi submetido a um programa de “limpeza anti-icônica” 

de todas as imagens e objetos sagrados estrangeiros. 

Um extraordinário altar foi escavado por Paul W. Lapp em Taanaque na década 

de 1960, no lado sul do Vale de Jezreel, a cerca de cinco milhas a sudeste de Megido. 

O artefato906 contém alguns elementos paralelos ao texto bíblico que se refere à 

reforma religiosa de Josias “Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham 

destinado ao sol, à entrada da Casa do SENHOR, perto da câmara de Natã-Meleque, 

o eunuco, que estava no recinto; e os carros do sol queimou a fogo” (2 Rs 23,11). O 

artefato é uma importante evidência da presença do culto solar no antigo Israel. 

Estudiosos(as) afirmaram que as camadas sobrepostas do estande representam as 

cenas do templo. A camada superior é a mais importante e apresenta duas colunas 

que flanqueiam o “cavalo solar”. Nota-se que os pilares no nível superior apresentam 

desenhos semelhantes a capiteis com volutas em espiral estilo proto-aeólico (Fig. 

171a).  

                                                
906 Figura 171 – Stand de culto descoberto por Paul Lapp durante as escavações de 1968 em Tell 

Taanaque (final do século X a. C). O Altar de Taanaque foi encontrado no fundo de uma cisterna a 
sudoeste do tell. O objeto estava coberto por uma camada de destruição atribuída à campanha do 
Faraó Sheshonq. TAYLOR, 1993,  p. 27. Um segundo fator relacionado ao contexto diz respeito ao 
papel político-administrativo de Taanaque no final do século X. De acordo com 1 Rs 4,12, Taanaque 
foi a sede de Baana, o administrador que foi diretamente responsável por Salomão pela administração 
do quinto distrito do rei, que também incluiu a maior parte da planície de Jezreel, tanto a leste quanto 
Bethshan e uma boa parte do oeste Vale do Jordão, ao sul de Beth-Shan. “Baaná, filho de Ailude, tinha 

a Taanaque (ֲעָנך  e a Megido, e a toda a Bete-Seã, que está junto a Zaretã, abaixo de Jizreel, desde ,(ּתַׁ

Bete-Seã até Abel-Meolá, para além de Jocmeão” (1 Rs 4, 12). Fonte: KILLEBREW Ann E.; FAßBECK, 
G (eds.). Viewing ancient Jewish art and archaeology: Vehinnei Rachel, essays in honor of 
Rachel Hachlili (Supplements to the Journal for the Study of Judaism). Leiden; Boston: E. J. Brill, 2016. 
p. 313.  
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Taylor afirma que essas características estabelecem um precedente claro para 

entender também os leões ou querubins na mesma posição flanqueadora nas 

camadas abaixo como características arquitetônicas (Fig. 171c). As colunas, as leoas 

e os querubins tem a função de "abrigar" as divindades representadas pelo sol alado 

acima do cavalo, a árvore sagrada (Fig. 171b) e a divindade nua (Fig. 171d). Tais 

elementos são característicos da arquitetura dos templos Sírio-Palestinos. 

Figuras com imagens de cavalos e cavaleiros foram encontrados por todo Israel 

e podem representar Baal, Shemesh ou até Yahweh.  Portanto, a descoberta desses 

Figura 171 – Parte superior do altar de Taanaque destacando um cavalo solar  
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artefatos tornou-se muito comum em estratos do oitavo ao sétimo séculos na 

Palestina. Estas estatuetas foram invariavelmente achadas junto a figuras femininas 

nuas, templos portáteis e utensílios rituais móveis. A maioria dos acadêmicos hoje 

concorda que tais objetos serviram como finalidade cultual. Especificamente as 

figurinhas de cavalos são relevantes porque uma das interpretações mais comuns é 

que elas estão intimamente associadas à adoração do sol.  

Em 1967, a arqueóloga Kathleen Kenyon descobriu centenas de cavalos de 

terracota nas últimas duas semanas de suas escavações do Ofel em Jerusalém. Ao 

completar a escavação da Praça A26, na encosta oriental do Ofel, Kenyon achou uma 

caverna com centenas de objetos, dos quais 429 foram registrados como "figurinhas 

humanas ou de animais", datadas do século VII, isto é, período de Josias. Kenyon 

observou que eles apresentavam sob suas testas, entre as orelhas, um disco. 

Imediatamente ela os associou com os discos solares descritos em 2 Rs 23,11, 

“Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, (ou ao deus 

sol shemesh ֶשֶמש) à entrada da Casa do SENHOR”907. Keel concorda com Kathleen 

Kenyon que essas estatuetas zoomórficas encontradas na caverna 1 em Jerusalém 

estejam de fato associadas ao culto solar que se dispunha, provavelmente de cavalos 

votivos destinado ao sol908. Holland, em sua análise detalhada dessas figuras 

zoomórficas, confirmou a probabilidade da interpretação de Kenyon. E ao submeter o 

objeto sobre a cabeça dos cavalos à análise tipológica, foi possível identifica-los como 

um disco solar909. Tal identificação é perfeitamente razoável quando se comparam os 

cavalos solares da caverna 1 de Jerusalém com o cavalo solar do altar de Taanaque, 

como apresentado na figura a seguir.910  

Quase todas as famílias em Jerusalém tinham ídolos de fertilidade e figurinhas 

femininas que descrevem a Deusa Asherah, a parceira do deus Yahweh. As 

estatuetas encontradas nas casas podem ter sido imagens de culto correspondentes 

do templo de Jerusalém, as quais Josias mandou destruir (2 Rs 23, 4-5). 

                                                
907 TAYLOR, 1993, p. 59. 
908 KEEL, 2010, p. 392. 
909 HOLLAND apud TAYLOR, 1993,  p. 60. 
910 Figura 172 – (a) Placa 3-4 Vista lateral e frontal do cavalo com "disco" entre as orelhas, Jerusalém 

caverna 1 (século VII a.C); (b) Placa 1d. Nível superior do altar de Taanaque mostrando um cavalo com 
o disco solar sobre ele. Fonte: TAYLOR, 1993, p. 183-285.  
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Os objetos do culto assírio também foram removidos do templo, que tinham os 

seus correspondentes miniaturizados nos cavalos solares911 empregados nas práticas 

de adivinhação assíria. 

 

                                                
911 Figura 173 – (a, c) Cavalos-solares de terracota achados em Jerusalém na caverna 1 do monte Ofel 

nas proximidades do templo de Yahweh (VII a.C); (b) Cabeça de cavalo encontrada no sítio 
arqueológico de Hazor estrato IXB cerca de 900 a.C. período do reino “unido” de Israel), carrega um 
disco entre as orelhas. (d) A figurinha de cavalo de Hazor atesta no norte a presença do elemento solar 
dentro do javismo do final do século X a.C. Fonte: KEEL, 2010, p. 393.  

Figura 172 – Cavalos solares encontrados no monte do templo de Jerusalém 

Figura 173 – Diversos modelos de cavalos solares proveniente de vários locais 
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O belíssimo selo abaixo contém a iconografia de um cavalo galopando. Tais 

imagens nos selos não estavam ali apenas para decorá-lo, posto que a sua função 

principal era proteger o usuário. A inscrição identifica seu dono pelo seguinte nome 

teofórico: Pertence a Asaías, "servo do rei". (klmh db[ whyv[l).  

Segundo Deutsch, esse título é muito raro na epigrafia hebraica. A forma das 

letras possibilita situar a inscrição na segunda metade do século VII a.C.  Isso liga o 

selo a “Asaías, servo do rei" mencionado nos textos de 2 Rs. 22, 12-14 e 2 Cr 34, 20. 

O texto bíblico descreve Asaías912 como um dos oficiais enviados pelo rei Josias, no 

ano 622 a.C, ao templo, em conexão com a descoberta do livro do Deuteronômio913. 

Esse é um evento altamente importante na tradição judaica e cristã. “E o rei mandou 

a Hilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safã o 

escrivão e a Asaías, o servo do rei, dizendo” (2 Rs 22,12). 

 

 

Observa-se a seguir a figura que contêm três selos que podem ser identificados 

pelos nomes de três oficiais de Josias que estiveram envolvidos diretamente com a 

reforma, Hilquias, Safã e Asaías.914 Isso não pode ser uma mera coincidência de 

                                                
912 Figura 174 –  Selo de Asaías "servo do rei". Fonte: DEUTSCH.; HELTZER, 1994, p. 50. 
913 DEUTSCH.; HELTZER, 1994, p. 25.  
914 Figura 175 – (a) Figura tirada do site: < http://cojs.org/wp-content/uploads/2016/11/The-Ring-of-

Hanan-son-of-Hilqiyahu-the-priest.jpg  > Acesso em: 29 jan. 2018. Selo oficial contendo a seguinte 

inscrição: “Pertence a Hanan filho de Hilquias o sacerdote” (nhkh uuwhyqlx nb nnxl); (2) Figura tirada 

do livro: AVIGAD, 1997, p. 191. Gemarias ּ יָהו  e data da época de (npv nb whyrmg) ג ְּמַרְּ

Jeoiaquim, é citado no livro do profeta Jeremias (Jr 36,10). Como Gemarias, filho de Safã o escriba; (3) 

Figura tirada do livro: DEUTSCH.; HELTZER, 1994, p. 50. “Pertence a Asaías servo do rei". (klmh db[ 
whyv[l). 

Figura 174 – Selo icônico de Asaías, oficial de Josias, contendo a imagem de um cavalo 

http://cojs.org/wp-content/uploads/2016/11/The-Ring-of-Hanan-son-of-Hilqiyahu-the-priest.jpg
http://cojs.org/wp-content/uploads/2016/11/The-Ring-of-Hanan-son-of-Hilqiyahu-the-priest.jpg
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nomes, considerando-se que faziam parte de um círculo limitado de oficiais 

pertencentes a um reino relativamente pequeno. Outro dado que facilita a 

identificação dos portadores desses selos são suas designações: “servo do rei”, “o 

sacerdote”, o “escriba”, títulos que se associam e alinham os selos com as três 

pessoas (Hilquias, Safã e Asaías) que participaram da “descoberta” do livro da lei. 

Consequentemente, pode-se reconstruir historicamente essas personalidades 

bíblicas.  

 

 

Segundo o Livro dos Reis, a reforma de Josias proibiu todas as formas de 

imagens e símbolos que representassem outras divindades locais e estrangeiras. 

Porém, duas das três pessoas citadas acima tinham selos contendo imagens com 

temas religiosos.  

O selo915 de Asaías (Fig. 175c) carrega a iconografia de um cavalo916 em 

movimento . Esse símbolo estava ligado diretamente ao Deus Rechef e à Deusa 

Astart. Cavalos solares são atestados em diversas iconografias: altares, estelas e 

inúmeras miniaturas encontradas no monte do templo, confirmando o relato bíblico 

que descreve essa modalidade de culto no templo de Yahweh em Jerusalém na 

época de Josias (2 Rs 23,11). Todas as evidências supracitadas atestam a 

popularidade e a influência que as imagens de cavalos exerciam nas elites e no povo 

de Judá. Esses não eram apenas animais estilizados, mas seu simbolismo era 

consciente e intencional.917 Deve-se considerar também a função apotropaica 

                                                
915 Figura 175 – (a) Figura tirada do livro: DEUTSCH, 2003, p. 68; (b) DEUTSCH.; HELTZER, 1994, p. 

50. 
916 Cornelius faz a essociação tipológica entre a figura do cavalo em movimento e algumas divindades 

tanto masculinas quanto femininas. CORNELIUS, 2008, p. 78. 
917 SCHROER, 1987. p. 208 

Figura 175 – Selos de Hilquias, Safã e Asaías 
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(protetora) dessas imagens talhadas nos selos oficiais de Judá. E mesmo que se 

defenda a função estritamente decorativa dessas imagens, não se deve ignorar o fato 

de que tal imagem, presente num selo de um oficial de Josias, surge justamente numa 

conjuntura marcada pela rejeição de imagens, entre as quais está a imagem do cavalo 

associada, naquele momento, ao culto astral. O segundo selo icônico pertence ao 

escriba Safã e nele encontra-se a figura que representa o símbolo egípcio da vida, 

Ankh (Fig. 176a). 

 

  

Os selos abaixo são do mesmo período e indicam o nome e a função do seu 

possuidor (r[hrf / ר  ָחָער  Safã o governador da cidade. Eles pertencem à :(ׂשַׁ

mesma pessoa e, sobretudo, revelam um rápido processo de transição de um estilo 

icônico para o anicônico. Nesse caso, pode-se considerar que a reforma anti-icônica 

de Josias não foi um processo lento e gradual, mas imediato pela necessidade 

urgente de estabelecer a unidade nacional e político-religiosa do reino de Judá. 

Figura 176 – Selos icônicos de Safã e Asaías 



382 
 

No primeiro selo (Fig. 177), na parte superior918 ao lado do nome de Safã,  há a 

imagem do símbolo da vida egípcio Ankh. Duas linhas horizontais com laços nas 

extremidades dividem o selo em duas partes. No segundo selo (Fig. 178) observa-se 

a sua simplicidade919 caracterizada pela total ausência de iconografias e símbolos 

religiosos. Nesse caso a Bíblia Hebraica pode estar descrevendo com fidelidade 

narrativa a “pressa” que caracterizou a reforma josiânica, sobretudo em concordância 

com a mudanças atestadas em inúmeros selos da época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inúmeros selos oficiais desse período revelam mudanças significativas no seu 

estilo, provavelmente, antes que o impacto da reforma anti-icônica efetuasse suas 

mudanças radicais. Fez-se necessário, antes de tudo, que ela se iniciasse a partir das 

elites governamentais: “Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, 

rasgou as suas vestes” (2 Rs 22, 11), para depois estender-se por todo o território de 

Judá, a partir do templo e de Yahweh.  

Um dos alvos da reforma de Josias foi desinstalar e destruir o culto a Asherah 

do templo de Yahweh. Asherah era o nome da Deusa e asherins eram seus objetos 

de culto. A maneira mais recorrente de representá-la foram as árvores sagradas ou 

postes cultuais.  

 

Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque (Asherah) levando-o para 
fora de Jerusalém até ao ribeiro de Cedrom, e o queimou junto ao ribeiro de 
Cedrom, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos 
do povo. 2 Reis 23, 6 

                                                
918 Figura 177 – Fonte: DEUTSCH, 2003, p. 68. 
919 Figura 178 – Fonte: DEUTSCH, 2003, p. 69. 

Figura 177 – Selo icônico de Safã com a imagem 
do símbolo egípcio Ankh 

Figura 178 – Selo anicônico de Safã 
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No altar de Taanaque920, encontra-se também a figura da árvore sagrada 

flanqueada por dois íbex (Fig. 179b);  na base do altar há a imagem de uma mulher 

nua, entre dois leões, usando a distinta peruca de Hathor921 (Fig. 179d). Os dois níveis 

do altar são duas maneiras de se representar Asherah. 

 

 

 

Das 40 vezes que Asherah é citada na Bíblia Hebraica, quatro se encontram no 

capítulo 23 de 2 Reis, onde se relatam duas vezes a Baal, uma vez a Astarote, Milcom, 

Moloque e Kemosh. Isso mostra a importância e proeminência do culto a Asherah 

dentro e fora de Jerusalém. (2 Reis 23,15).  

Há concordância entre os estudiosos(as) que havia se instalado um culto 

organizado a Asherah no templo em Jerusalém e nos arredores. A Deusa Asherah 

                                                
920 Figura 179 – Altar de Taanaque. Fonte: FINKELSTEIN, 2013, p. 116. Vídeo que trata sobre a 

influência da árvore sagrada ou poste cultual em Israel e Judá. <https://youtu.be/iPmF6qVA8RE> 
921 DEVER, 2005, p. 137. 

Figura 179 – Altar de Taanaque, Asherah e a árvore sagrada 

https://youtu.be/iPmF6qVA8RE
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poderia ser representada no formato de estacas sagradas, pilares estilizados, 

estatuetas, pingentes ou altares como o de Taanaque. A figura a seguir compara a 

árvore sagrada esculpida no altar de Taanaque com a placa de uma Deusa. Percebe-

se que ambas alimentam dois caprinos.  

 

  

Uma das funções da árvore sagrada era suprir os devotos em suas necessidades 

básicas, entre as quais estava a potência sexual doada pela Deusa como um poder 

vivificante simbolizado pelo ramo sobre o seu triângulo pubiano. A Deusa poderia 

Figura 180 – Altar de Taanaque, Asherah e a árvore sagrada  
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também ser representada por uma árvore (Fig. 180a) ou por sua própria imagem 

alimentando dois íbex (Fig. 180b). O íbex922 e a árvore sagrada eram símbolos 

poderosos associados à Deusa-mãe-terra e, por conceder a fertilidade, sua 

iconografia era abundante entre os artefatos do final da idade do Bronze e da Idade 

do Ferro.923 Os especialistas e a Bíblia Hebraica concordam que a árvore é o símbolo 

de Asherah, a deusa da fertilidade também mencionada nos textos cuneiformes de 

Ugarite. 

 

                                                
922 Figura 180 – (a) Altar de Taanaque. Fonte: FINKELSTEIN, 2013. p. 116; (b) Placa de Deusa fenícia 

encontrada na cidade de Minet el-Beida (Ugarite). Fonte: ALTSWEEL, Mark.; SQUITIERI, 
Andrea. Revolutionizing a world: from small states to universalism in the pre-Islamic Near East. 
London: UCL Press, 2018. p. 183. 
923 FANTALKIN, A.; YASUR-LANDAU, A. (eds.). Bene Israel: Studies in the Archaeology of Israel 

and the Levant during the Bronze and Iron Ages in Honour of Israel Finkelstein. Culture and history 
of the Ancient Near East 31. Leiden: Brill, 2008. p. 215.  

Figura 181 – A árvore sagrada como símbolo da Deusa 
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Acima há duas impressões de selos cilíndricos neoassírios que ilustram animais 

copulando. A fêmea que amamenta sua prole é a figura central da cena, que está 

envolta por símbolos divino-astrais (sol lua e estrelas) e divino-terrenos (árvore 

sagradas). A função dos selos é retratar a intervenção divina no movimento 

necessário em direção à provisão e reprodução da vida. (Fig. 182a-b).924 

Entre as imagens, uma se destaca por reunir várias iconografias. (Fig. 182d) 

Trata-se de uma estatueta de argila quase completa, encontrada em 1980 próximo ao 

Kibbutz Revadim, localizado dois quilômetros a oeste de Tel Miqneh (antiga Ecrom). 

A placa de Revadim é de proveniência cananeia, suas características são marcantes 

e, sobretudo, combina num único artefato vários elementos que estão subordinados à 

árvore sagrada, a doadora de fertilidade e mantenedora da vida, posto que é 

justamente a partir dela que se possibilita todo um processo de concepção, gestação 

e parto, culminando por fim na amamentação. A intenção é mostrar o poder da árvore 

sagrada como fonte de vida que alimenta a mãe e possibilita também nutrir seu filho.925 

 

 

Percebe-se que o elemento central em destaque e importância no conjunto 

iconográfico da maioria dos artefatos é sem dúvida a figura feminina. As divindades 

                                                
924 Figura 181 – (a,b) KEEL, Othmar. Das Böcklein in der Milch seiner Mutter und Verwandtes: Im 

Lichte eines altorientalischen Bildmotivs. Orbis biblicus et orientalis 33: Freiburg, Switzerland / 
Göttingen, Germany: Universitätsverlag / Vandenhoeck Ruprecht, 1980. p. 123; (c) AVIGAD, 1997, p. 
143. (d) Placa de Revadim apresentando uma Deusa da fertilidade dando a luz e amamentando 
simultaneamente. Fonte: SPENCER, John R et al (Eds.). Material culture matters: essays on the 
archaeology of the Southern Levant in honor of Seymour Gitin. Winona Lake, Indiana: 
Eisenbrauns, 2014. 175. 
925 Figura 182 – Fonte: KEEL, 1980, p. 115-127.  

Figura 182 – A árvore sagrada como doadora de fertilidade e mantenedora da vida 
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femininas poderiam ser representadas pelo triângulo púbico, ou por uma ou mais 

árvores flanqueadas por caprinos.  

Na figura a seguir, uma Deusa expõe sua vulva próximo de um íbex 

amamentando seu filhote.926  Nota-se que na mesma iconografia se exibe tanto o 

apelo sexual quanto o instinto maternal. 

 

 

 

A figura abaixo mostra divindades femininas que foram confeccionadas para 

atender às necessidades maternas de concepção, gestação, parto e amamentação. 

Observa-se que a placa de Revadim simplifica todo o processo que vai desde a 

concepção até a amamentação em uma única peça (Fig. 184a).927 A expressão 

agonizante no rosto da figura feminina da placa de Revadim marca sua singularidade 

entre o corpus de placas de terracota encontrado em todo o Antigo Oriente Próximo e 

sugere que a placa era usada como amuleto para a proteção da mãe durante a 

gravidez e / ou no parto, muitas vezes considerado um evento perigoso na 

                                                
926 Figura 183 – Selo cilindro do século II a.C. Proveniente da Síria e, encontra-se no Museu Real em 

Bruxelas;. Fonte: KEEL, 1980, p. 101. 
927Figura 184: (a) Placa de Revadim. Fonte: < https://www.imj.org.il/en/collections/198014 > Acesso 
em: 22 nov. 2018; SPENCER, 2014. 175; (b) Pilar figurino de Laquis. Fonte: SPENCER, 2014. p. 181; 
(c) Mulher grávida de terracota. SPENCER, 2014, p. 174; (d) Placa de uma Deusa da fertilidade 
encontrada em Samaria. GOLDEN, 2004, p. 250. Vídeo sobre a placa de Revadim que combina numa 
única peça três aspectos de funcionalidade mágica: fertilidade, proteção no parto e amamentação. Já 
as estatuetas de pilar encontradas em Judá, destacam-se por seus seios grandes e pronunciados, cuja 
função mágica era a de  garantir o leite da prole.<https://youtu.be/pAHP1A-qDWc>  

Figura 183 –  A Deusa como fonte de fertilidade e mantenedora da vida 

https://www.imj.org.il/en/collections/198014
https://youtu.be/pAHP1A-qDWc
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antiguidade.928 Nesse caso invocavam-se a intervenção e a assistência divina no 

momento do parto.  

 

 

Figuras de íbex (caprinos) foram amplamente utilizados na Palestina desde o 

período Calcolítico. Eles representam poder e potência e provavelmente devem ser 

interpretados como símbolos de virilidade. Um selo encontrado em Jericó traz a figura 

da “Deusa nua”' representada com chifres de um carneiro flanqueada por ramos (Fig. 

                                                
928 BICKEL (Ed.), 2007. p. 216. 

Figura 184 – Placa de Revadim, combina várias imagens com características maternas 
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185b). O artefato combina elementos que representam a força da Deusa como 

doadora da fertilidade, tanto na vida vegetal como na animal. Ao se comparar em selos 

antigos associados à Deusa árvore com uma das iconografias de um dos pithoi929 de 

Kuntillet Ajrud (Fig. 185d), percebe-se a continuidade de temas religiosos anteriores 

ao povo israelita, mas que encontram a sua permanência nas práticas religiosas em 

Israel.930  

 

 
 

                                                
929 Grandes jarras de cerâmica usadas para armazenar grãos e azeite, isso mostra que Kuntillet Ajrud 

foi administrado por um sistema monárquico.  
930 Figura 185 – (a) Selo em formato de escaravelho apresentando iconografia de um caprídeo e um 

ramo sagrado; (b) Selo com imagem de divindade feminina apresentando chifres de caprídeo e ramo 
sagrado; (c) Selo com figura de um leão entre três ramos sagrados. Fonte:  KEEL, Othmar; 
UEHLINGER, Christoph, 2010, p. 23, (d) Um dos vasos de cerâmica encontrados em 1975-1976 por 
Ze´ev Meshel e sua equipe no sítio de Kuntillet Ajrud, o artefato foi submetido ao sistema de datação 
com radiocarbono, que o situou cronologicamente na primeira metade do século VIII a.C., (800 e 750 
a.C). Esse é o período no qual reinou Jeroboão II (788-747). KAEFER, 2016, p. 118. Em Kuntillet Ajrud 
foram encontradas diversas inscrições que mencionam o nome de Yahweh e Samaria, Fonte: HJELM, 
Ingrid.; THOMPSON, Thomas L (Eds.). History, archaeology and the Bible forty years after 
historicity. New York, NY: Routledge, 2016. p. 86; (e) Pingente de ouro com figura em relevo da Minet 
el-Beida (Ugarite), datado de 1450-1365 a.C. Fonte: SUGIMOTO, 2014, p. 96. 

Figura 185 – A árvore-íbex-leão e suas nuances na Idade do Bronze o do Ferro 
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Um pingente dourado encontrado na cidade de Ugarite, retrata uma mulher nua 

segurando caprinos de pé sobre um leão, e com serpentes na altura dos seus quadris 

(Fig. 185e). A imagem é do final da Idade do Bronze e combina as iconografias dos 

caprinos e do leão que continuam presentes nas iconografias da Idade do Ferro, como 

retratado no vaso de Kuntillet Ajrud.  

Sugimoto afirma que a posição dos braços estendidos na imagem do pendente 

se assemelha às estelas do Egito, identificadas pelo nome de qedeshet, e o leão como 

pedestal aparece nas imagens de Ishtar, mas a iconografia deve ser analisada em 

sua totalidade. As caraterísticas do nu frontal, o gesto dos braços levantados 

segurando algo e a presença do símbolo da serpente  aproximam a figura feminina do 

pendente de Ugarite à imagem da qedeshet egípcia931. 

As iconografias abaixo são pingentes que mostram a cabeça de uma Deusa com 

um penteado Hathor. Os seios são discretos, pois a intenção é dar proeminência à 

vulva. Um ramo (árvore estilizada) cresce da área púbica.932 De fato não há dúvidas 

de que o ramo de árvore está associado à Deusa. 

 

 

                                                
931 SUGIMOTO, 2014, p. 97. 
932 Figura 186 – (a-b) Dois pingentes mostrando a cabeça de uma Deusa com um colar e um penteado 

Hathor. Na região pubiana cresce um ramo (árvore estilizada). Proveniente de Ugarite, século XIV / XIII 
a. C; (c) Pingente semelhante aos anteriores, a diferença está na árvore estilizada que cresce no 
umbigo ao invés da região púbica. Orígem: Minet el-Beida, o porto de Ugarite. (d) pendente de ouro de 
Tell el-Adshul, sul de Gaza, século XV a.C. Fonte: KEEL, Othmar. The Song of Songs: a Continental 
commentary. Minneapolis: Fortress, 1994. p. 233. 

Figura 186 – Pingentes apresentando o ramo sagrado sobre a genitália da Deusa 
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Um selo de pedra enstatita possui um entalhe que mostra a iconografia de uma 

Deusa nua segurando ramos em ambas as mãos. Segundo Keel, os ramos emergindo 

diagonalmente à direita e à esquerda da sua púbis caracterizam a Mãe Terra, uma 

Deusa que produz a vegetação símbolo de fertilidade (Fig. 187a) 933. Outro selo 

semelhante exibe a figura de uma Deusa flanqueada por ramos (Fig. 187b). Ambas 

estão intimamente ligadas à vegetação, como mais tarde a Asherah bíblica.934  

 

 

Percebe-se que as iconografias da idade do Bronze e do Ferro ilustram o grande 

potencial da árvore sagrada que, como fonte de vida, oferece banquetes e amamenta 

aos seus devotos.935 Em Judá figuras de divindades femininas em forma de pilares 

exibem seios fartos que sugerem a capacidade de lactância.  

Em Ugarite, Asherah era adorada como a mãe de muitas divindades. Diz-se que 

ela deu a luz à 70 filhos e tem as características de uma dea nutrix, uma espécie de 

ama de leite de deuses e homens. Na lenda de Keret, o herdeiro do trono é descrito 

como "aquele que deve sugar o leite de Asherah,936 isso a confirma como detentora 

                                                
933 KEEL, 2013, p. 414. 
934 Figura 187. (a) selo representando uma Deusa-mãe-terra. Data: 1650-1500 a.C. Coleção: Museu 

Britânico, inventário nº. 104926. Contexto: Desconhecido. Fonte: KEEL, Othmar. Corpus der 
Stempelsiegel-Amulette aus Palästina/Israel: Von den Anfängen bis zur Perserzeit: Katalog Band 
IV: Von Tel Gamma bis Chirbet Husche. Fribourg / Göttingen: Academic Press / Vandenhoeck 
Ruprecht, 2013. p. 415. (b) Selo representando uma Deusa. Data: 1650-1500 a.C. Coleção: Bet-
Schemesch, revista do IAA, inventário nº. 74-879. Fonte: KEEL, 2013, p. 455. 
935 Figura 188 – (a) Relevo egípcio da 19ª dinastia mostra uma palmeira com características femininas 

e dois braços oferecendo comida e a bebida. Fonte: KEEL, Othmar. Das Recht der Bilder gesehen 
zu werden: Drei Fallstudien zur Methode der Interpretation altorientalischer Bilder. Freiburg, 
Switzerland / Göttingen, Germany: Universitätsverlag / Vandenhoeck Ruprechtht, 1992. p. 119;  (d) 
Figura feminina em forma de pilar encontradas em Jerusalém (século VIII a. C). Imagens de terracota 
com essa tipologia caracteristicamente representada por uma mulher segurando seus seios 
voluptuosos foram encontradas em grande número em Judá. Fonte: SCHROER, Silvia. Images and 
gender: Contributions to the hermeneutics of reading ancient art. Fribourg, Switzerland / Göttingen, 
Germany: Academic Press / Vandenhoeck Ruprecht. 2006. p. 112. 
936 GIBSON, J.C.L. Canaanite Myths and Legends. London and New York: T. & T. Clark, 2004. p. 91; 

WILFRED, G.E.  Watson; WYATT, Nicolas. Handbook of  Ugaritic  studies. HO 39. Leiden: Brill. 1999. 

Figura 187 – Selos apresentando divindades femininas ligadas a árvore sagrada 
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de fertilidade desempenhando assim um papel na ideologia da realeza.937 Observa-se 

também que a Deusa apresenta seus seios expostos, estilo bem recorrente nas 

iconografias do Antigo Oriente Próximo (Fig. 188c). 

 

 

Em vários textos, os seios e os mamilos de Asherah são mencionados, não com 

uma conotação sexual, mas como metáfora para o seu cuidado divino.938 Jung 

discorre a respeito dessa poderosa relação entre mãe e filho. 

 

A relação mãe-filho é, de qualquer modo, a mais profunda e a mais 
comovente  que se conhece; de fato, por um certo tempo, a criança é, por 
assim dizer, parte do corpo da mãe! Mais tarde, faz parte da atmosfera 
psíquica da mãe por vários  anos,  e,  deste  modo,  tudo  o  que  há  de  
original  na  criança  acha-se  indissoluvelmente  ligado  à imagem da mãe. 
Isto é verdade não só nos casos individuais, mas é atestado também pela 
História. É a experiência absoluta de nossa espécie, uma verdade orgânica 
tão indiscutível como a relação mútua dos sexos. Assim, aquela mesma 
intensidade extraordinária da relação que impele instintivamente a criança a 
se agarrar à mãe, está naturalmente presente também no arquétipo, na 
imagem coletivamente herdada da mãe. Com o passar dos anos, o homem 
cresce e se desliga naturalmente da mãe, contanto que não se ache mais 
num estado de primitividade quase semelhante à do animal, e já tenha 
alcançado um certo estado de consciência e de cultura; mas não se  desliga, 
por forma igualmente  natural, do arquétipo. Se ele é instintivo, sua vida 
transcorre sem livre escolha, porque a liberdade pressupõe sempre a 

                                                
p. 560, 570; WYATT, N. Religious Texts from Ugarit (2nd edition; London: Sheffield Academic Press, 
2002. p. 383.  
937 RÖMER, 2015, p. 161. 
938 BECKING, 2001, p. 13. 

Figura 188 – Árvores sagradas alimentando seus devotos e um pilar feminino de Judá 
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consciência. Ela se desenvolve segundo determinadas  leis  inconscientes  e  

sem  nunca  se  desviar  do  arquétipo.939   

 

Segundo Oséias, Yahweh adverte com maldições qualquer relação com 

divindades de fertilidade: “Dá-lhes, ó SENHOR; mas que lhes darás? Dá-lhes uma 

madre que aborte e seios secos” (Os 9, 14). Por que? “O seu coração está dividido, 

por isso serão culpados; o Senhor demolirá os seus altares, e destruirá as suas 

estátuas.” (Os 10, 2).  

A passagem KTU 1.15: 11.26-28, onde se recomenda que o filho de Keret deve 

beber o leite de Asherah, é submetida a uma nova releitura por Greenstein, que, com 

base em novas análises da tabuinha cuneiforme, demonstrou que o texto não 

menciona o nome de Asherah, mas sim Astart.940 Outrossim, há também artefatos 

que representam numa única imagem as deusas Asherah e Astarte.   

Um selo cilíndrico de Shahdad em Kerman, no sudeste do Irã (Fig. 189) 941 datado 

de aproximadamente 2000-1700 a.C., mostra uma divindade feminina com várias 

espigas942 erguendo do seu corpo. O artefato não deixa dúvidas de que imagens de 

ramos e árvores estão predominantemente associadas às divindades femininas. 

 

                                                
939 JUNG, Carl. G. A natureza da psique. Obras completas 5a ed. Vol. VIII/2. Petrópolis, RJ: Vozes. 

2000. p. 154. 
940 GREENSTEIN  apud BECKING, Bob et al. 2001, p. 138. 
941 Figura 189 – Impressão produzida por um cilindro de alabastro (3,8 cm de altura; 2,3 cm de diâmetro; 

Shahdad Grave 163; Obj. Nº. 1792, Inv. Nº. 488/50; Hakemi 1997: 661, Ib.2; Museu Arqueológico, 
Teerã. Fonte: BLEIBTREU, Erika; STEYMANS, Hans Ulrich (Orgs.). Edith Porada: zum 100. 
Geburtstag. Fribourg / Göttingen: Academic Press / Vandenhoeck Ruprecht,  2014. p. 631. 
942 BLEIBTREU.; STEYMANS, (Orgs.), 2014, p. 317. 

Figura 189 – Espigas brotando do corpo de uma divindade feminina 
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Uma divindade poderia ser representada de múltiplas formas e símbolos 

distintos, assim como uma imagem padronizada servia para associar várias 

divindades, como é o caso da iconografia na figura 190,943 onde se apresenta uma 

versão completa da Deusa “Qedeshet, Astarte, Anat” que nessa imagem específica,  

está nua entre dois deuses.  

 

 

O artefato revela que, naquele universo incalculável de simbolizações e 

funcionalidades divinas, tudo se resume em dois itens básicos: saúde/cura e 

fertilidade/reprodução. Na mão esquerda, a Deusa segura uma serpente apontada 

para o deus semita Reshef, ambos estão relacionados com a renovação e a cura. Na 

mão direita, a Deusa segura flores de lótus na direção do Deus Min com seu falo ereto 

(deus da potência sexual)944. O lótus azul é uma flor aquática que se abre pela manhã 

                                                
943 Figura 190 – Qedeshet/Asherah, Astarte, Anat. Fonte: CORNELIUS, 2008, PLACA. 5.4 
944 CORNELIUS, 2008, p. 80. 

Figura 190 – “Qedeshet-Astarte-Anat” entre os deuses Min e Rechef 
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e fecha-se ao entardecer, por isso tornou-se, em algumas versões da história egípcia, 

o símbolo da criação. Segundo a narrativa mítica, no Grande Lago, tradicionalmente 

localizado em Hermópolis, o ”grande lótus” apareceu por si mesmo, rompendo a 

superfície da água. “Ao despetalar-se, a flor revelou o Sol na forma de um menino. O 

menino abriu os olhos, separando a noite do dia” 945 No Egito, a Deusa Qedeshet 

ocupa um lugar à parte no panteão. Ela é habitualmente representada nua, vista de 

frente, os braços estendidos apertando lótus e serpentes nos punhos (Fig. 190,191). 

Na maioria das vezes é representada de pé sobre um leão em movimento.  

Qedeshet era uma Deusa popular, ausente dos documentos reais egípcios946, 

sua fama parece ter-se limitado à época ramessida947 que testemunha o culto de uma 

divindade considerada cananeia por causa de seu nome e imagens próprias. Mas as 

iconografias que a representam eram confeccionadas com abundância, sejam em 

grandes estelas ou pequenas placas e estatuetas. A escolha de Min e Reshef 

associados à Deusa, sublinha o poder terapêutico (apotropaico) de Qedeshet.948 O 

lótus era um dos símbolos mais poderosos do antigo Egito, expressando a unidade 

das "Duas Terras", uma tradição que se refere à unificação da nação egípcia em 3100 

a.C. Foi também o emblema de Nefertum, o deus da fragrância949. Inúmeras cenas 

em painéis nos templos e túmulos, apresentam pessoas cheirando uma fragrante flor 

de lótus azul, que abre suas pétalas todas as manhãs em direção ao nascer do sol, 

significando, portanto, a esperança, renascimento e renovação da vida950. 

Provavelmente nas práticas de sexo ritual, odores agradáveis, música e bebida eram 

combinados para se alcançar o êxtase.  

Na figura 191 a Deusa carrega em uma das mãos a serpente que, por trocar a 

sua pele periodicamente, tornou-se símbolo de renovação e vida. Portanto a imagem 

apresenta dois emblemas de renovação: a flor de lótus e a serpente, elemento 

                                                
945 TRAUNECKER, 1995, p. 100. 
946 TRAUNECKER, 1995. p. 134. 
947 TOORN, K. van der et al, 1999, p. 416. 
948 Figura 191 – Fonte: BAUKS, M, “sacred trees in the garden of eden and Their ancient near 
eastern Precursors,” Journal of Ancient Judaism Supplements 3. p. 267–301 in 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013 p. 272. 
949 DAVID, 2008, p. 204. 
950 WATTS, Edith W. The Art of Ancient Egypt: A Resource for Educators. New York: Metropolitan 
Museum of Art, 1998. p. 80. 
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apotropaico que aparece como símbolo distintivo da maioria das deusas do Antigo 

Oriente Próximo.  

 

 

Entende-se que as serpentes Uraeus estampadas nos selos judaítas, assim 

como a serpente Nehustan cultuada no templo em Jerusalém (2 Rs 18, 4), revela a 

influência que essas imagens exerciam sobre Israel e Judá naquele período.  No 

Figura 191 – “Qedeshet-Astarte-Anat”, símbolos de cura e fertilidade  
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famoso Papiro de Turim,951 a flor de lótus está presente nas cenas que mostram atos 

sexuais. (Nº. 55001). Uma mulher é retratada com um lótus acima de sua cabeça. A 

imagem combina sexualidade e sacralidade, a vagina penetrada pelo pênis está entre 

dois objetos sagrados, a flor de lótus e o sistrum952.  

 

 

David953 diz que é tentador interpretar o lótus azul como um afrodisíaco, tendo 

por base a sua presença nas cenas eróticas do Papiro de Turim, pois tal associação 

                                                
951 Figura – 192. GRAVES-BROWN, Carolyn. Dancing For Hathor Women in Ancient Egypt. New 

York: Continuum, 2010. pp. 114-115. 
952 Sistrum era um tipo chocalho usado nos ritos de muitos povos, para induzir frenesi ou afugentar os 

maus espíritos, principalmente na hora do parto. HALL, James. Illustrated dictionary of symbols in 
eastern and western art; illustrated by Chris Puleston. New York: IconEditions, 1994. p. 84-85. 
953 DAVID, Rosalie (ed.). Egyptian Mummies and Modern Science. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2008. p. 215. Esse livro é também uma reação ao documentário de televisão do Canal 4 (Reino 
Unido), como parte da série "Vidas Privadas dos Faraós" (2000). Pois o documentário apresentou uma 
interpretação ultra-sensacionalista dos resultados científicos obtidos pela equipe de cientistas da 
Universidade de Manchester. O documentário sugere que o lótus azul era o antigo equivalente egípcio 
do Viagra ®. As discussões no livro fornecem a oportunidade para esclarecer essa problemática.  
 

Figura 192 – O erótico e o sagrado em uma das cenas do papiro de Turim 



398 
 

não pode ser sustentada pela ciência. Especialistas e documentários 

sensacionalistas afirmam que a flor de lótus era usada como um intoxicante 

recreacional. Mas evidências científicas não apoiam o uso do lótus azul (Nymphaea 

caerulea) como narcótico ou afrodisíaco, embora possa ter benefícios para a saúde 

devido ao seu alto conteúdo de bioflavonoides. Assim como o sistrum e a flor de lótus 

no Papiro de Turim, a serpente e a flor de lótus funcionavam como amuletos mágicos 

na imagem que apresenta a Deusa Quedeshet expondo sua vulva enquanto Min 

apresenta o seu falo ereto. A cena sugere o sexo ritual que poderia ser estimulado 

por meio de amuletos, isto é, miniaturas representando órgãos sexuais fixados no 

templo onde se reproduzia de modo teatral-sexual aquilo que ocorria entre os casais 

divinos: “Depois que ele entra em sua sagrada vulva, fazendo com que Inanna se 

regozije, Inanna o segura para ela e murmura: "o Dumuzi, você é verdadeiramente 

meu amor"954. 

 

 

                                                
954 WOLKSTEIN.; KRAMER, 1983, p. 108. 

Figura 193 – Amuletos sexuais das cerimônias de sexo ritual no templo de Ishtar 
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As figuras acima são alguns itens de natureza sexual encontrados no templo de 

Ishtar em Assur955. A estatueta mostra uma cena de interação sexual ocorrendo sobre 

um altar. Vários modelos de órgãos sexuais humanos perfurados para que fossem 

suspensos e instalados em lugares visíveis: falos de pedra, um triângulo púbico e uma 

vulva de argila cozida956. Esses amuletos de fertilidade eram largamente fabricados 

em todo o Antigo Oriente Próximo. A combinação icônica entre a figura do falo 

ejaculando , com a símbolo da casa  resultava num dos hieróglifos para 

templo (Fig. 193c). A figura de um órgão sexual masculino ejaculando como elemento 

de designação para a “casa de Deus” ressaltava uma das funções mais importantes 

atribuídas às divindades: conceder fertilidade. 

Judá, à semelhança dos outros povos, também ansiava e buscava obter a 

fertilidade por meios mágicos, sejam as autoridades políticas e religiosas ou as 

pessoas comuns. Em Judá a adoção do símbolo estilo flor de lótus é atestada por 

inúmeras impressões em selos oficiais.957  

 

 

                                                
955 BLACK, J.; GREEN, A, 1992, p. 152.  
956 Figura 193 – (a-b) Fonte: BLACK.; GREEN, 1992, p. 152; (b) Fonte: BUDGE, 1920, p. 454. 
957 Figura 194 – (a) O selo traz a iconografia da flor de lótus. Os nomes Jeoab (selo) e Joab (Bíblico) 

significam Yahweh é Pai.Figura tirada do livro: DEUTSCH, 1999. p. 116. (b) Selo contendo o nome 
teofórico de Yazaniahu (Jazanias) e a iconografia com o estilo de flor de lótus. Figura tirada do livro: 
DEUTSCH, 1999. p. 114; (c) O nome do proprietário é Safã. O selo trás a iconografia com o estilo de 
flor de lótus. Figura tirada do livro: DEUTSCH, 1999, p. 162. 

Figura 194 – Selos oficiais de Judá com iconografia da flor de lótus 



400 
 

Entre os selos acima está um cujo nome é semelhante ao de um personagem 

bíblico citado nas profecias de Ezequiel 8, 11: Jaazanias, filho de Safã. (Fig. 194b).  

Os ritos de fertilidade no templo e ao “ar livre” contavam com estimulantes visuais 

muito comuns entre os povos do Antigo Oriente Próximo: “edificaram altos, e estátuas, 

e imagens de Asherah” (2 Rs 17, 10).958 Postes ídolos, ídolo do bosque são algumas 

traduções para a Deusa Asherah que poderia ser representada por galhos de árvores 

ou estacas sagradas, postes sagrados de madeira959 

Num artefato proveniente da região de Choga Zanbil estão representados um 

par de figuras masculinas nuas, agachadas uma diante da outra. Provavelmente 

representem sacerdotes, pois há abundantes iconografias que mostram sacerdotes 

nus ou seminus em ambientes de culto, principalmente nas cerimônias de sexo 

ritualístico. Nota-se que as imagens dos homens nus estão ladeadas por duas 

estruturas escalonadas, vagamente semelhantes a zigurates da região 

mesopotâmica. No artefato, há também figuras conhecidas no texto bíblico: duas 

bacias retangulares, um grande vaso ritual (2 Rs 23, 4), uma estela, e três árvores em 

forma de estacas sagradas, conhecidas na Bíblia Hebraica como Asherah.960  

 

Os mitos se exprimem através de símbolos. Observando-se os símbolos, 
entende-se a mitologia que os envolve. Um desses símbolos é um pau, um 
pilar, um mastro ou outro objeto, fincado no chão [...]. Não há tribo, nação, 
povo ou grupo que não utilize essa maneira de ligar o grupo com a terra e 
também com o céu. [...] o seu enraizamento que atesta a religiosidade como 
contato e ligação com o Divino”. Do pilar evolui a ideia de templo, onde estão 
contidos todos os símbolos religiosos, e a ideia do zigurate ou da montanha 
sagrada — elementos que simbolizam a ligação da terra com o céu e a posse 

daquela terra por determinado grupo.961 
 

                                                
958 Figura 195 – Período Medio Elamita II (1400–1200 a.C.) Uma plataforma ritual feita de bronze fundido 

descoberto na área do templo de Ninhursag na Acropole, o sit shamshi, O objeto constitui-se numa 
representação única de um ritual em ação. O modelo consiste em um plano de 60 X 40 cm. Encontra-
se no Museu do Louvre. Provavelmente representa uma atividade de culto que ocorre ao romper do dia 
em que duas pessoas, presumivelmente sacerdotes, se envolvem em ritual de purificação no mesmo 
lugar onde os sacrifícios e libações do dia serão realizados. (a) Estela ritual, conhecida na Bíblia 
Hebraica como Matzeivah; (b) Poste ritual ou árvore sagrada. Na Bíblia Hebraica é chamada de 
Asherah; (c) Altar; (d) Vaso ritual, peça presente também no templo de Jerusalém; (e) Um dos 
sacerdotes oficiantes do culto; (f) Todas as peças de culto estão sobre uma plataforma que sugere um 
santuário ao ar livre (Bamah), o que a Bíblia Hebraica chama de lugar alto. Figura tiradas do livro: 
POTTS, Daniel T. The archaeology of Elam: formation and transformation of an ancient Iranian 
state. New York: Cambridge University Press, 1999. p. 239. 
959 FINKELSTEIN, Israel.; SILBERMAN, Neil A, 2003, p, 238; 356; 357;  
960 POTTS, 1999, p. 239. 
961 LEITE FILHO, T. G. Origem e desenvolvimento da religião: a religiosidade primitiva. Rio de 

Janeiro: JUERP, 1993, p. 61.  
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Abaixo há um grupo típico de selos962, em forma de escaravelho, feitos de ossos 

e calcário (materiais disponíveis localmente). Eles apresentam árvores estilizadas 

                                                
962 Figura 196 – (a) Escaravelho feito de osso. Datação: EZ IIA início IIB (980-800 a.C). Coleção: 

Jerusalém, École Biblique et Archéologique Française. Local: Tell el-Far`a, strato II ou VIIc, início de 
EZ IIB (cerca de 840-800). Fonte: KEEL, Othmar. Corpus der Stempelsiegel-Amulette aus 
Palästina/Israel: Von den Anfängen bis zur Perserzeit: Katalog Band III: Von Tell el-Farʿa Nord 
bis Tell el-Fir. Fribourg / Göttingen: Academic Press / Vandenhoeck Ruprecht. 2010. p. 7.; (b) 
Escaravelho tipo II (§ 133.135), gravura plana, pedra, provavelmente calcário, Local: Betel. Iconografia: 
Uma árvore com coroa na forma de dois "ramos" horizontais sobrepostos e flanqueada por duas figuras 
humanas com os braços estendidos. Datação: Provavelmente início de EZ IIB (800 a.C.). Fonte: KEEL, 
Othmar. Corpus der Stempelsiegel-Amulette aus Palästina/Israel: Von den Anfängen bis zur 
Perserzeit: Katalog Band II: Von Bahan bis Tel Eton. Fribourg / Göttingen: Academic Press 
/Vandenhoeck Ruprecht. 2010. p. 29. (c) OBJETO: Skaraboid, tipo III (§ 133.137), calcário, marrom 
escuro Datação: EZ IIA início IIB (980- cerca de 800). Coleção: Jerusalém, Museu Rockefeller, IAA 
J.216F. Local: Necrópole Noroeste, sepultura 1, Bet-Schemesch. Fonte: KEEL, 2010, p. 231. (d) 
Escaravelho tipo II (§ 133.135), Material: pedra de calcário preto acastanhado. Local: Gezer. 
Iconografia: uma árvore muito esquemática com cinco ramos, ladeada por dois adoradores dançando 
e com os braços levantados. Datação: EZ IIA início IIB (980-800). Coleção: Bet-Schemesch, revista do 
IAA, inventário no. 74-732. Campo IX, quadrado 2, locus 2009, objeto nº 1883; estrato local I, estrato 
geral I. Fonte: KEEL, 2013. p. 453. (e) Escravelho tipo I (§ 133f), provavelmente calcário, duas figuras 
humanas esquemáticas com braços lateralmente inclinados, talvez dançarinos, flanqueiam uma árvore 
sagrada. Local: Gibeon. Datação: EZ IIA ao início IIB (cerca de 980-800 a.C.).  Coleção: Jordan 
Archaeological Museum, Inventario nº. J5221 Área: encosta nordeste de Tell, a leste da fonte, túmulo 

Figura 195 – Peças de culto de um santuário ao ar livre (Bamah) 
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flanqueadas por dois adoradores. Os selos provêm de Betel, Bet-Shemesh, Tel El 

Far’ah etc. Os locais desses selos estão no coração israelita. Sua produção autóctone 

é uma clara indicação do culto das árvores sagradas em Israel e Judá do período 

monárquico. E embora documentados em estilos variantes, são sempre 

representações de uma palmeira.963 As peças se referem claramente a um culto com 

dança ao redor da árvore sagrada. Portanto, Asherah não pode ser dissociada do 

símbolo da árvore. 

 

 

Os selos a seguir mostram imagens de árvores sagradas ou postes cultuais, 

semelhantes a palmeiras, sendo cultuadas por duas figuras humanas. As cenas 

evidenciam que a árvore sagrada fazia parte do sistema de símbolos964 de Israel e de 

Judá dos séculos VIII e VII a.C. 

                                                
número 3. A peça se refere claramente a um culto com uma dança ao redor da árvore: Fonte: KEEL, 
2013, p. 467. (f) Escaravelho tipo I (§ 133f), de calcário e apresenta-se desgastado. Local: Ralif. 
Iconografia: Árvore flanqueada por duas figuras com braços erguidos como devotos Data: EZ IIA 
começando EZ IIB (980-800 a.C.). Coleção: Kibbutz Lahav, Centro Joe Alon, IAA, Inventario nº. 65.797, 
sepultura 1162, Cesto 425; aproximadamente no meio de EZ IIA meio EZ IIB (900-750). Fonte: KEEL, 
2013, p. 535. 
963 KEEL, Othmar; UEHLINGER, Christoph, 2010, p. 172.   
964 Figura 197 – (a) Selo estilo escaravelho com duas figuras flanqueando uma palmeira estilizada. 

Fonte: MCCOWN, C. C. (ed.). Tell en-Nasbeh. Excavated under the Direction of the Late William 
Frederic Bade 1: Archaeological and Historical Results. Berkeley and New Haven: The Palestine 
Institute of Pacific School of Religion and The American Schools of Oriental Research, 1947. Pl  55, fg. 
63; (b) Escaravelho de calcário castanho-cinzento, perfurado retratando um poste cultual (árvore 
sagrada) flanqueada por duas figuras dançantes, provavelmente sacerdotes. Inscrição: pertence a 
Halasyahu nome hebraico teofórico-javista. Fonte: AVIGAD,1997, p. 97; (c) pedra avermelhada em 
forma de cúpula e perfurada. A parte de trás do selo é decorada com uma cena retratando uma arvore 
sagrada ladeada por dois adoradores dançantes, o selo é dividido em dois registros por duas linhas 
paralelas. As letras hebraicas são bem talhadas e podem ser datadas para o  VII séculos a.C. O selo 
Pertencendo a Yad’ auyahu filho de Pelatyahu, dois nomes hebraicos teofórico-javista. Fonte: 
DEUTSCH, R.; HELETZER, M. West Semitic Epigraphic News ofthe lst Millennium BCE . Tel 

Figura 196 – Selos com árvores sagradas flanqueadas por adoradores dançantes  
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Porque os costumes dos povos são vaidade; pois corta-se do bosque um 
madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado; Com prata e com 
ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se 
mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar; 
certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhais receio 
deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. (Jr 

10, 3-5) 

 

Percebe-se que os quatro selos semelhantes apresentam árvores sagradas 

entre dois adoradores, e revelam que o culto envolvendo esse objeto estava de fato 

sendo largamente utilizado por Israel e Judá no período monárquico. O primeiro selo, 

do século VIII a.C., foi encontrado por ocasião das escavações em Tell en-Nasbeh e 

mostra dois adoradores ladeando uma árvore sagrada (Fig. 197a). Um segundo selo, 

que provavelmente foi encontrado dentro das fronteiras do Judá monárquico, 

pertenceu a um homem chamado pelo nome teofórico-javista Halasyahu, filho de 

Pady, inscrito com letras hebraicas e, segundo considerações paleográficas, é 

contemporâneo do selo de Tell en-Nasbeh.965 A cena é relativamente clara e mostra 

uma palmeira estilizada no centro, ladeada por dois adoradores do sexo masculino, 

                                                
Aviv: Archaeological Center Publications, 1999. p. 33. (d) Selo de calcedônia acinzentada, perfurada. 
Iconografia: palmeira ladeada por dois homens ajoelhados com cabelos longos, usando coroas duplas 
do Egito com serpentes Uraeus. Data: com base paleográfica, século VIII a.C. Pertenceu a Baraka. 
AMIT, 2006, p. 149.  
965 AMIT, 2006, p. 149. 

Figura 197 – Selos de Judá com postes cultuais ladeados por adoradores dançantes 
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que estão usando vestidos estampados até o joelho e um chapéu chato.966  Os 

cultuadores  parecem estar segurando a árvore ou poste cultual enquanto dançam 

em torno dela.967 Na maioria dos artefatos apresentados, os adoradores estão 

celebrando com danças ao redor do poste sagrado um culto no qual a emoção e 

consciência do adorador se ligam na manifestação ritual dedicada ao objeto adorado. 

Segundo Klingbeil, a árvore estilizada, em torno da qual os dois adoradores estão 

dançando, representa uma Deusa da fertilidade968. 

Os símbolos, como os mitos, servem para unir o intelecto e as emoções; 
integram as dimensões sociais e pessoais da religiosidade, ajudando as 
pessoas a compartilhar suas crenças. “Em muitas sociedades primitivas, o 
aspecto compartilhado do símbolo é importante como princípio unificador da 

vida.969 

 

O terceiro selo da sequência mostra dois nomes teofórico javistas, Yad’ auyahu, 

filho de Pelatyahu, associados com a árvore sagrada (Fig. 197c). O último selo traz a 

imagem de uma árvore estilizada ladeada por dois homens ajoelhados com cabelos 

longos, usando coroas duplas do Egito com serpentes Uraeus. A análise paleográfica 

datou esses selos entre o VIII e VII séculos a.C. Segundo Eliade,970 uma árvore 

sagrada era um meio físico de comunicação entre o Céu e a Terra. Todas as imagens 

simbólicas da ligação entre Céu e Terra não passam de variantes da Árvore do Mundo 

ou do Axis Mundi (eixo do mundo).   

No Candomblé, o poste de madeira (Ixé)971, que se localiza no centro do 

barracão, é o local ao redor do qual dançam os adeptos, e é o elemento físico que 

une os o céu e a terra, isto é, do Orún com o Aiê. O ritual tem por objetivo principal 

                                                
966 KLINGBEIL, M. 1999, p. 21 
967 Segundo Willis: “Em muitas mitologias há um pilar central ou eixo que une os três mundos que 

constituem o cosmos. Às vezes esse eixo central toma a forma de uma Arvore do Mundo. A Árvore do 
Mundo mais conhecida é a Yggdrasil da tradição nórdica. Outros exemplos notáveis são aqueles do 
povo ngaju dayak de Kalemantan (Bornéu indonésio), dos povos maias da América Central e dos povos 
da região do Saara. A ideia  também ocorre nas histórias da criação dos povos aborígines das Américas 
do Norte e do Sul. Um conceito similar é a Árvore da  Vida, que ocupa uma posição central na cabala, 
a tradição mística  hebraica.” WILLIS, 2006, p. 36;  
968 KLINGBEIL, M. 1999, p. 294. 
969 LEITE FILHO, 1993. p. 61- 62.  
970 ELIADE, Mircea. O xamanismo e as técnicas arcaicas do êxtase. São Paulo: Martins Fontes, 

1998. p. 533. 
971 Ixé é um poste central sob o qual ficam enterrados os Axés (assentamentos) da banação (casa) 

MACHADO, Ana Rita Araújo. Bembé do mercado. Salvador, BA: Fundação Pedro Calmon; IPAC, 
(Cadernos do IPAC, 7.). 2014, p. 156. “Para o babalorixá José Raimundo, “erigir a cumeeira” é 
transformar o espaço num centro de força, estabelecendo-se ali o centro do mundo. No alto, o mundo 
do Orum, embaixo, o Àiye. É nesse espaço que os diferentes terreiros da cidade desenvolvem laços 
de intimidade com seus orixás. MACHADO, 2014. p. 55. 
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pedir a proteção dos Orixás e garantia de vida próspera para o povo de santo, como 

também para os moradores da cidade. Na ilha de Chipre, pessoas também dançavam 

ao redor de um poste ou árvore sagrada em busca de fertilidade e proteção.972  

 

 

 

Originalmente, as estelas e árvores sagradas eram símbolos da fertilidade, que 

representaram o divino na dualidade masculino-feminino, tão típica das religiões do 

Oriente Médio. Nos tempos mais antigos, os santuários cananeus chamadas de 

“lugares altos” (bamot) possuiam colunas de pedra (matzeivoth), representando a 

divindade masculina, e estacas de madeira (Asherah), representando a adivindade 

feminina.973 A figura de Choga Zanbil apresenta duas peças rituais que estão 

justapostas (Fig. 199)974; uma estela ritual (matzeivah) ao lado da árvore975 ou estaca 

sagrada,976 um dos símbolos da Deusa Asherah, expressamente proibida no 

Deuteronômio: “Não plantarás nenhuma árvore (ֲאֵשָרה) junto ao altar do SENHOR ( 

                                                
972 Figura 198 – Um artefato de argila achado na ilha de Chipre mostra três adoradores ao redor de 

uma árvore sagrada. Fonte: SCHROER, 1987, p. 513. 
973  BORN, A. Van Den (org.). Dicionário enciclopédico da Bíblia. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1977. p. 
716.  
974 Figura 199 – Modelo de bronze representando um ritual da manhã (nascer do sol), proveniente de 
Susa, século XII a.C. Fonte: PRITCHARD, 1954. p. 203. 
975 PRITCHARD, 1954. p. 324. 
976 BORN, 1977, p.125. 

Figura 198 – Adoradores dançando ao redor de uma 
árvore sagrada  
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ַׁח ְיהָוה זֵּב  teu Deus, que fizeres para ti” (Dt 16, 21). Esse é único versículo que liga (מִׁ

diretamente Yahweh e Asherah. 

 

 

Becking afirma que o poste/árvore sagrada foi tratado como um símbolo da 

Deusa Asherah. Dos textos de 2 Rs 21,7 e 23,4; 7, pode-se concluir que o culto de 

Asherah foi outrora praticado no templo de Yahweh em Jerusalém (cf. 1 Rs 15,13). A 

proibição explícita contra a instalação de um poste sagrado ao lado de um altar de 

Yahweh, Dt 16, 21 mostra que isso realmente aconteceu. O texto bíblico se opõe de 

modo flagrante às práticas divinatórias e oraculares ligadas a esses objetos 

cúlticos977: “Ai daquele que diz ao pau: Acorda! e à pedra muda: Desperta! Pode isso 

ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito 

algum” (Hc 2, 19). Os profetas do VII século denunciam as práticas religiosas 

envolvendo estacas de madeira e estelas rituais: “E sucedeu que pela fama da sua 

prostituição, contaminou a terra; porque adulterou com a pedra e com a madeira.” (Jr 

3, 8); “E o que veio à vossa mente de modo algum sucederá, quando dizeis: Seremos 

como os gentios, como as outras famílias da terra, servindo ao madeiro e à pedra.” 

(Ez 20, 32). O poste sagrado ou árvore estilizada978 era um fenômeno de culto 

                                                
977 BECKING, 2001, p. 73.  
978 Figura 200 – (a) desenho de um suporte de bronze cipriota proveniente de Kurium. Nele há quatro 
cenas onde um adorador traz peixe, jarro, tecido, e toca a harpa na frente da árvore sagrada. Fonte: 

Figura 199 – Uma árvore sagrada ao lado de uma estela ritual (matzeivah)  
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generalizado no Antigo Oriente Próximo, e a sua imagem escolhida para exprimir a 

vida, a  juventude, a imortalidade, a sapiência.979 Segundo Becking, era um elemento 

religioso tradicional, pertencente ao padrão habitual nas religiões domésticas e 

nacionais, contra as quais o movimento profético e deuteronomista levantou sua 

voz980.  

 

 

Segundo Gerstenberger, o poste cultual de Asherah, a árvore de oráculo, ou as 

varas divinatórias eram usadas como a boca dos deuses.981 “O meu povo consulta a 

sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana, e 

prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus.” (Os 4, 12). Como Asherah, a 

Deusa mesopotâmica Inanna poderia ser representado antropomorficamente através 

de uma figura feminina e, na maioria das vezes, por pilares ou varas sagradas.982  

                                                
SCHROER, 1987, p. 512 (b). imagem do suporte de bronze cipriota. Fonte: MAITLAND A, Edey. 
Orígenes del hombre 23: los fenicios I. Barcelona: Folio, 1995. p. 56.  
979 A história das religiões conhece árvores da vida (Mesopotâmia), da Imortalidade (Ásia, Antigo 

Testamento), da Sabedoria (Antigo Testamento), da juventude (Mesopotâmia, Índia, Irã) etc. Em outras 
palavras, a árvore conseguiu exprimir tudo o que o homem religioso considera real e sagrado por 
excelência, tudo o que ele sabe que os deuses possuem por sua própria natureza. ELIADE, 1992. p. 
74. 
980 BECKING, 2001, p. 126. 
981 GERSTENBERGER, 1981, p. 236.  
982 Figura 201 - (a, b) Pilares sagrados de Inanna. Fonte: NEUMANN. Erich, The Great Mother: An 

Analysis of the Archetype. Princeton NJ, Princeton Universidad Pess, 2015. p. 124; (c) Inanna e seus 
pilares sagrados. Fonte: KRAMER, Samuel N. Mesopotâmia: O Berço da Civilização. Rio de Janeiro: 
Livraria José Olympio Editora, 1969. p. 101; (d) Inanna diante de um sacerdote nu carregando 

Figura 200 – Cenas de um homem cultuando um poste sagrado ou árvore estilizada 
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Percebe-se então que a grande ameaça ao culto exclusivo a Yahweh era na 

verdade a possibilidade de se cultuar e consultar a Deusa através de seu objeto 

sagrado oracular e divinatório.  

 

Convém se conscientizar, no entanto, de que os israelitas proibindo quaisquer 
imagens de Deus, partiram de pressupostos diferentes. Também naquela 
época, convém lembrar, adorar a um Deus não-representável era um 
fenômeno inédito; jamais, contudo, um problema intelectual para os crentes 
do mundo semita. Tratava-se, antes, de uma questão de poder. Os israelitas 
consideravam ilegítimo tentar capturar a potência divina por meio de artefatos 
humanos (cf. Is 44.9ss). Provavelmente, não fora assim desde o início da 

história de Israel983. 

 

Ottermann afirma que o símbolo da árvore sagrada como representação da 

Deusa  nas culturas semitas ocidentais, sobreviveu na forma da menorá984. Percebe-

                                                
oferendas para o seu templo. Fonte: LIVERANI, 2014, p. 73-75. O poste de cabeça de anel era comum 
no início da arte histórica, principalmente na cidade de Uruk, frequentemente mostrado como uma 
estrutura construída de juncos unidos, com as extremidades superiores inclinadas formando um anel. 
E se constituiu na forma mais antiga de se representar a Deusa Inana. BLACK.; GREEN, 1992, p. 154.  
983 GERSTENBERGER, 1981, p. 26. 
984 OTTERMANN, 2007, p. 146. 

Figura 201 – A Deusa Inanna-Ishtar e as varas que representavam seu nome 
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se facilmente o mesmo padrão que se repete: o talo central cortado por três linhas 

curvadas para cima, resultando em “sete braços”. É importante observar o 

desdobramento do símbolo simplificado impresso nos selos e nos vasos até chegar 

numa forma mais elaborada, sem perder, no entanto, as suas características 

primordiais.  

 
 

 

 

Também farás um candelabro de ouro puro; de ouro batido se fará este 
candelabro; o seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões, e as 
suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão seis hastes; três hastes 
do candelabro de um lado dele, e três hastes do outro lado dele. Numa haste 
haverá três copos a modo de amêndoas, um botão e uma flor; e três copos 
a modo de amêndoas na outra haste, uma maçã e uma flor; assim serão as 
seis hastes que saem do candelabro. (Ex 25, 31-33) 

 

Figura 202 – A menorá e a sua relação com a árvore sagrada no Antigo Oriente Próximo 
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Para Jung, os símbolos são produções inconscientes, que podem ser 

elaborados posteriormente de forma consciente: 

 

Há muitos símbolos, no entanto (e entre eles alguns do maior valor), cuja 
natureza e origem não é individual, mas sim coletiva. Sobretudo as imagens 
religiosas: o crente lhes atribui origem divina e as considera revelações feitas 
ao homem. O cético garante que foram inventadas. Ambos estão errados. É 
verdade, como diz o cético, que símbolos e conceitos religiosos foram, 
durante séculos, objeto de uma elaboração cuidadosa e consciente. É 
também certo, como julga o crente, que a sua origem está tão soterrada nos 
mistérios do passado que parece não ter qualquer procedência humana. Mas 
são, efetivamente, "representações coletivas" — que procedem de sonhos 

primitivos e de fecundas fantasias.985  

 

Para se observar as coisas numa perspectiva mais ajustada da realidade 

precisamos, porém, entender tanto o passado do homem quanto o seu presente. Essa 

é a importância essencial de compreendermos mitos e símbolos.986 

Supõe-se que a Menorá do Período do Segundo Templo, na forma de uma 

espécie de árvore estilizada, foi uma sobrevivência tardia de seu símbolo de culto, 

ainda representando a presença de Yahweh e os poderes de bênção. 

O Rabino Alfred J. Kolatch afirma três vezes em seu livro que a menorá era a 

peça central987 no Tabernáculo do deserto, no primeiro e no segundo Templos de 

Jerusalém, como revela o texto pós-exílico de Zacarias.  Sicre988 diz que dentro do 

ciclo das visões de Zacarias, destaca-se o candelabro como o elemento essencial. 

Por isso ocupa o lugar central nesta visão, embora o seu significado seja muito 

discutido. 

 
E disse-me: Que vês? E eu disse: Olho, e eis que vejo um castiçal todo de 
ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas sete lâmpadas; e sete 
canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E, por 
cima dele, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e outra à sua 
esquerda. (Zc 4, 3-4) 

 

 

                                                
985 JUNG, C.G. O homem e seus símbolos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. p. 55. 
986 JUNG, 1999, p. 58. 
987 KOLATCH, Alfred J. Livro Judaico dos porquês. 5ª ed. São Paulo: Sêfer, 2007. p. 137, 182 
988 SICRE, 1996, p. 488. 
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É provável que a menorá seja uma síntese da árvore sagrada989 com os 

símbolos astrais: o sol, a lua e os cinco planetas conhecidos na antiguidade.990 A 

adaptação dos sete ramos da menorá dourada significando os planetas e o sol 

produzia uma luz brilhante, como uma epifania de Yahweh.991  

 

O Antigo Testamento não enuncia, em nenhuma passagem, o sentido 
pretendido com a menorá, mas a associação da luz com  o Senhor mesmo 
sugere algo  a  partir da  luz —  desde a criação que dispersou as  trevas e 
suas  nefastas nuanças à árvore da vida do jardim, à ideia da provisão de 
fertilidade e de bênção por parte do Senhor. O fato de o candelabro ter uma 
estrutura semelhante à de uma árvore (Êx 25.31-36) pode tender a favor da 

segunda opção.992 

 

Na próxima figura993, compara-se um selo judaíta do século VII a.C., com várias 

iconografias que apresentam representações da Deusa flanqueada por caprinos. 

Uma delas apresenta a imagem da própria Deusa (Fig. 203a). Poderia se representar 

a Deusa também pela imagem de uma vulva aberta expondo a vagina (Fig. 203b), 

por um triângulo pubiano (Fig. 203c), ou uma árvore estilizada de sete galhos (Fig. 

203d). No selo judaíta observa-se, portanto, que as figuras dos ibex seguem o padrão 

semelhante à dos outros artefatos. Porém, no lugar do ícone que representa a 

divindade feminina, há dois nomes teofórico javistas, Nataniahu, filho de Abdniahu.  

                                                
989 Figura 202 – (a) Painel do arco de Tito em Roma com imagem do saque de Jerusalém no ano 70 

d.C. Nele se destaca a menorá do templo de Jerusalém. Fonte: NEGENMAN, Johan Hendrikus. 
Grosser Bildatlas Zur Bibel. Gütersloh 1969. p. 189; (b) Pedaço de um vaso encontrado em Laquis 
apresentando a imagem de uma árvore sagrada. Fonte: KEEL, Otmar. Die Geschichte Jerusalems 
und die Entstehung des Monotheismus, 2 vol. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 2007. p. 926; 
(c) Selo cilindro com imagem esquemática de uma árvore sagrada com sete ramos. Fonte: KEEL, 2007, 
p. 962; (d) KEEL, Othmar; UEHLINGER, Christoph, 2010, 415; (e) Selo com iconografia de uma árvore 
estilizada. Local: Gezer. Data VII século a.C. Fonte: KEEL, 2013, p. 167; (f) Árvore esquemática com 
sete ramos semelhante ao candelabro de sete braços. Local: Gezer. Data:  séculos VIII / VII a.C. Fonte 
KEEL, 2013, p. 455; (g) EGGLER, Jürg; KELL, Othmar. Corpus der Siegel-Amulette aus Jordanien: 
Vom Neolithikum bis zur Perserzeit. Fribourg / Göttingen: Academic Press / Vandenhoeck Ruprecht. 
2006. p. 405; (h) Desenho de um jarro de armazenamento. Local: Berseba. Data VIII século a.C. Fonte: 
KEEL, Othmar; UEHLINGER, Christoph, 2010, p. 269.  
990 VANGEMEREN, Willem A.  (Org.). Novo dicionário internacional de teologia e exegese. V. 1. 

São Paulo: Cultura Cristã, 2011. p. 2298. 
991 TAYLOR, 1993, p. 77. 
992 MERRILL, 2009, p. 348. 
993 Figura 203 – (a) Placa de de Minet el-Beida (Ugarite). Fonte: ALTSWEEL, Mark.; SQUITIERI, 

Andrea.  2018. p. 183. (b) Placa de Revadim. Fonte: BICKEL, 2007.p. 217. (c) Uma taça ritual que foi 
encontrada no templo da cidade de Laquis, nela é mostrando um triângulo púbico ladeado por íbex. (X 
século a. C.) Fonte: DEVER, 2005, p. 227 (d) Vaso ritual cananeu da cidade de Laquis. Fonte: DEVER, 
2015, p. 226. (e) Selo do Sexto século, período de Josias. (f) desenho do selo de  
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Segundo Nahman Avigad,994 os nomes estão divididos por duas linhas paralelas 

que aparecem como um substituto para o caule de uma árvore flanqueada por dois 

íbex eretos (Fig. 203f). Ao serem observados na posição vertical, nota-se a 

semelhança de uma árvore alimentando os caprinos, símbolo da Deusa mãe.995 

É evidente que o selo de Nataniahu possui a imagem amplamente conhecida da 

árvore sagrada (ou árvore da vida) que recebe a sua forma através de dois nomes 

teofórico-javistas simetricamente justapostos. Quando se liga o selo aos outros 

artefatos, percebe-se que todas essas iconografias carregam significados divino-

femininos.  

                                                
994 AVIGAD, 1997, p. 132. 
995 BENZINGER, Immanuel. Hebräische Archäologie. Tübingen: Verlag, 1907. p. 230. 

Figura 203 – As diversas iconografias que representam a Deusa da fertilidade  
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O selo judaíta, embora siga o padrão semelhante das outras imagens, deve ser 

avaliado em seu contexto histórico-social para uma melhor análise tipológica do 

artefato. O portador do selo viveu no final do VII século a.C., período das reformas 

político-religiosas anti-icônicas do reino de Judá, iniciada a partir da corte e seus 

oficiais. Contudo, o selo pode revelar o processo pelo qual Yahweh “teve” que 

assimilar características inerentes a Deusa representada pela iconografia da árvore. 

Na narrativa do capítulo 3 do Gênesis, percebe-se o destino daqueles que 

optaram pela árvore proibida e rejeitaram a árvore da vida de Yahweh.  

 

 

Mandamentos  

Gênesis Deuteronômio, 1 e 2 Reis 

Mas da árvore do conhecimento 
do bem e do mal, dela não 
comerás; porque no dia em que 
dela comeres, certamente 
morrerás. (Gn 2, 17) 

Não plantarás nenhuma árvore 

ה) ֵּֽ  Asherah) junto ao altar do - ֲאֵׁשרָּ

SENHOR teu Deus, que fizeres para ti. 
(Dt 16, 21) 

Serpente em 
oposição ao 
mandamento 

Então a serpente disse à mulher: 
Certamente não morrereis. (Gn 
3, 4) 

Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, 

deitou abaixo os bosques (ה ֵּֽ   - ֲאֵׁשרָּ

Asherah), e fez em pedaços a serpente 

de metal que Moisés fizera; porquanto 
até àquele dia os filhos de Israel lhe 

queimavam incenso, e lhe chamaram 
Neustã. (2 Rs 18, 4) 

Desobediência 
ao mandamento 
e consequên-
cias: expulsão 
do Éden, exílio 
babilônico. 

O SENHOR Deus, pois, o lançou 
fora do jardim do Éden, para 
lavrar a terra de que fora tomado. 
(Gn 3, 23) 

 

Também o SENHOR ferirá a Israel 
como se agita a cana nas águas; e 
arrancará a Israel desta boa terra 
(expulsão da terra) que tinha dado a 
seus pais, e o espalhará para além do 
rio; porquanto fizeram os seus ídolos, 

ה) ֵּֽ  Asherah) provocando o ֲאֵׁשרָּ

SENHOR à ira. (1 Rs 14, 15). 

 

Segundo Rendtorf, Gênesis 3 é de uma saga etiológica (do grego aitia, causa), 

criada para revelar as origens das perturbações na vida humana. Mas também nela 

se identificam indícios que sugerem o contexto histórico das reformas de Ezequias e 

de Josias996. 

A carta a Diogoneto diz que a fonte do mal não é a árvore proibida, e sim a 

desobediência de Adão e Eva diante da “irresistível” árvore “boa, agradável e 

                                                
996 RENDTORFF, 1998, p. 10. 
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desejável” (Gn 3, 6) 997. As consequências da desobediência são anunciadas a partir 

de Jerusalém. “Relacionar-se” com o poste sagrado ou árvore estilizada (1 Rs 14, 15) 

não traz fertilidade e proteção, mas maldições, como previstas no texto Javista de Gn 

3, 16-17: aumento dos incômodos da maternidade (área específica de atuação das 

divindades femininas), incômodos no trabalho campesino, espinhos e cardos e, 

sobretudo, experiência da morte numa escalada crescente (Caim e Abel, dilúvio). 

Diante da nudez (vergonha) o casal busca recursos numa árvore (folhas de figueira), 

mas é Yahweh que lhes cobre a nudez: “E fez o SENHOR Deus a Adão e à sua mulher 

túnicas de peles, e os vestiu” (Gn 3, 21).  

Segundo o texto bíblico, tudo começou no contato com uma “árvore proibida”. no 

santuário paradisíaco; mas em outro santuário jerusalemitano, Asherah era uma 

árvore proibida que precisou ser cortada, e despedaçada, na tentativa de banir o seu 

culto, começando por Jerusalém. No Gênesis, o ato de comer da árvore proibida, 

torna-se condição de impedimento a árvore da vida de Yahweh, que fica guardada e 

vigiada por querubins. Na Mesopotâmia, esses seres alados guardavam a entrada 

dos palácios, lugares santos ou até os tronos divinos.998 Funcionavam como sentinelas 

que vedavam o acesso dos mortais à divindade.999  

 “O SENHOR reina; tremam os povos. Ele está assentado entre os querubins; 

comova-se a terra” (Sl 99, 1). A imagem remete ao Santo dos Santos do templo de 

Jerusalém monárquico, onde Yahweh está assentado entre querubins monumentais 

de dez côvados. (1 Rs 6, 25). O termo “entronizado entre os querubins” pertence à 

esfera real, e não ao imaginário pastoril.1000 Segundo Albertz, a expressão aponta 

para o culto oficial monárquico.1001  

No Santo dos Santos estava o trono1002de Yahweh, inacessível aos cidadãos 

comuns. Segundo a Bíblia Hebraica, dentro do trono-arca, havia também a “vara de 

Arão que pela casa de Levi, florescia; porque produzira flores e brotara renovos e 

dera amêndoas” (Nm 17, 8). As paredes do templo foram decoradas para recriar a 

imagem de um jardim. “E todas as paredes da casa, em redor, lavrou de esculturas e 

                                                
997 A CARTA A DIOGNETO. Tradução do Original: Abadia de Santa Maria. Introdução e Notas: 

Frei Fernando Figueiredo OFM. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1984. p. 29. 
998 TEB – Tradução Ecumênica da Bíblia, São Paulo, Loyola, 1994. p. 29. 
999 VON ALLMEN, J. J. Vocabulário bíblico, São Paulo, ASTE, 1972. p. 25.  
1000 SCHÖKEL, Luis Alonso.; CARNITI, Cecilia. Salmos II: Salmos 73-150. São Paulo: Paulus. p. 

1033. 
1001 ALBERTZ, 1999, p. 165. 
1002 VAUX, 2003, p.338. 
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entalhes de querubins, e de palmas, (ornamento de palmeiras1003 ּתִׁ ּמֹוָרה) e de flores 

abertas, por dentro e por fora” (1 Rs 6, 29). Albertz afirma que as pessoas só podiam 

participar do culto do átrio exterior; Javé, ironicamente, o Deus da libertação, 

desapareceu atrás das espessas paredes do santuário oficial. O que restou ao povo, 

foram as impressões visuais da sua majestade inacessível1004. Aos poucos Yahweh 

assume para si atributos de fertilidade que eram inerentes à Deusa mãe. Uma 

tendência crescente de sincretismo político daquela época. Yahweh, o Deus 

guerreiro, foi transformado numa divindade com características nutricionais. “Pelo 

Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso” (Shadai י דַׁ  o qual te ,(שַׁ

abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, 

com bênçãos dos seios (Shadaim  ׅים  e da madre” (Gn 49, 25). Das 6 passágens (ָשדַׁ

do Gênesis que se referem ao Todo-Poderoso, cinco se referem ao seu poder de 

conferir a benção da fertilidade.      

 

Dar à divindade local o nome de Javé ou, então, "suprimi-la" em favor de 
Javé, afinal de contas, apenas resultou na domesticação do Deus da guerra 
Javé, na transformação do Deus guerreiro em um Deus que garante a 

fertilidade [...]1005 

 

Na Babilônia, um texto sagrado conhecido como Ennuma Elish, era recitado com 

pompa todos os anos no grande ritual de ano novo (akitu). Sua função era político-

religiosa, e objetivava elevar Marduk sobre os deuses babilônicos, assim como os 

seus sacerdotes sobre os outros sacerdotes. A tabuinha VII do poema revela os 50 

nomes associados a Marduk.1006 É evidente, nesse texto mesopotâmico, a tendência 

de se simplificar num só Deus os atributos de várias divindades. 

 

Marduk tendeu a se tornar não só o rei dos deuses, mas também aquele com 
o qual se identificaram, por sincretismo, todas as outras figuras divinas, 
tomando-se cada uma "um aspecto de Marduk". Os babilônios nunca 
ultrapassaram esse nível de sincretismo ao ponto de chegarem à noção de 

um deus único.1007   

 

                                                
1003 KIRST, 1996, p. 268; HOLLADAY, 2010, p. 558. MITCHEL, Lany A. Pequeno dicionário de Iínguas 

biblicas: hebraico e Grego. São Paulo: Edições Vida Nova, 2002. p. 90. 
1004 ALBERTZ, 1999, p. 240. 
1005 GERSTENBERGER, 2007, p. 128. 
1006 BARUCQ, 1992, p. 160. 
1007 BARUCQ, 1992, p. 159.   
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Até então se falou sobre o sincretismo político-cooperativo, no qual as 

divindades estrangeiras poderiam ser justapostas e adoradas juntamente com 

Yahweh num mesmo espaço sagrado, mas essa prática evoluiu para a fusão-

sincrética, ou sincretismo completo,1008 onde atributos de outras divindades foram se 

incorporando em Yahweh, e isso também inclui a Deusa Asherah. Segundo 

Albertz1009, o sincretismo não é uma coisa ruim em sí mesmo, mas algo perfeitamente 

normal - e até mesmo necessário em uma sociedade sujeita a profundas mudanças 

estruturais e sempre novas e imprevisíveis exigências.   

O culto a Asherah no “templo de Yahweh” contava com um complexo aparato 

visual, que envolvia: postes cultuais de madeira estilizadas (2 Rs 13, 6; Is 27, 9), que 

se podiam “montar” (2 Rs 17.10), “confeccionar” (2 Rs 17, 16; 21,3; 17,8) ou “plantar” 

(Dt 16,21). E vasos rituais (2 Rs 23, 4).  

 

 

Os vasos acima apresentam iconografias de árvores sagradas. O primeiro vaso 

mostra a imagem de um adorador nu diante de uma árvore sagrada. (Fig. 204a). O 

segundo vaso traz a imagem de uma árvore estilizada semelhante a um candelabro, 

e sobre ela o nome divino-feminino Elat (Fig. 204b) 1010.  

                                                
1008 GOTTWALD, 1988, p. 262. 
1009 ALBERTZ, 1999, p. 164. 
1010 Figura 204 – (a) Imagem masculina ajoelhada com os dois braços erguidos em sinal de adoração 

para objeto de culto representado por uma palmeira. Local: Hazor. Data: 830-700 a.C., período da 
monarquia em Israel e Judá. Fonte KEEL, 2013, p. 591; (b) Vaso ritual com figura de uma árvore 

Figura 204 – Vasos contendo iconografias de árvores sagradas  
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A Bíblia Hebraica não nega que o culto oficial era controlado pelas elites de 

Jerusalém, seja para ampliar o repertório de deuses, seja para suprimi-los. Na época 

de Josias, além dos utensílios de culto e aparatos religiosos, haviam também pessoas 

dedicadas exclusivamente ao culto de Asherah. O texto bíblico diz que mulheres 

teciam1011 para a Deusa (2 Rs 23, 7), eram pessoas consagradas1012 ao seu serviço 

ritual.1013 “Também derrubou as casas dos sodomitas (quidushim - santos1014 

oficiantes das cerimônias) que estavam na casa do SENHOR, em que as mulheres 

teciam casinhas para o ídolo do bosque.” (2 Rs 23, 7).  

Segundo Becking, “casinhas” (batim) era uma espécie de vestimenta cúltica 

para a Deusa, ou seu poste sagrado. 1015 De Vaux1016 as chama de véus para Asherah, 

e a casa dos quedushim – santos, o lugar onde se praticavam sexo ritualístico.  

Os “sodomitas” (quedushim), que estavam a serviço do culto em Jerusalém, já 

existiram em Israel desde o período de Roboão, filho de Salomão (1 Reis 14, 24). Seu 

neto Asa, no entanto, parou essa atividade (1 Reis 15,12), e o que Asa deixou 

inacabado, seu filho, Josafá, completou (1 Reis 22, 47). Mais tarde, esse serviço 

sagrado foi retomado no templo de Yahweh, mas a reforma religiosa de Josias em 

620 a.C. o interrompeu novamente: "derrubou as casas dos sodomitas que estavam 

na casa do Senhor” .  

O  gráfico a seguir sugere que os quidushim (קדשים), interpretados como 

“prostitutos cultuais” eram um grupo de sacerdotes a serviço: 1. Das famílias reais -  

Práticas de sexo ritual eram patrocinadas pelo “Estado”1017: a rainha mãe Maaca de 

Judá fez uma imagem de Asherah.1018 Manassés deliberadamente colocou uma 

                                                

sagrada semelhante a uma menorá, e sobre ela a inscrição com o nome da Deusa Elat ( tela feminino 

de El). Fonte: DEVER, 2015, p. 226. 
1011 Jung diz que a antropomorfização da árvore é um fator importante em todos os lugares onde as 

árvores são adoradas, como por exemplo na Índia, onde cada aldeia tem sua árvore sagrada, que é 
vestida, ungida com águas de cheiro, enfeitada com grinaldas etc. JUNG, C.G. Símbolos da 
transformação. Petrópolis: Vozes, 1986. p. 341. 
1012 HOLLADAY, 2010, p. 446. 
1013 Tanto no Hebráico como no ugarítico o termo qds denota “funcionário cultual”. TAWIL, Hayim. An 

Akkadian lexical companion to biblical Hebrew: etymological-semantic and idiomatic 

equivalents with supplement on biblical Aramaic. Jersey City, NJ: KTAV Publishing, 2009, p. 335-336. 
1014 KIRST, 1996, p. 211-212 
1015 BECKING, 2001, p. 119.  
1016 DE VAUX, 2003, p. 422.  
1017 HENDEL, Ronald S. Remembering Abraham: culture, memory, and history in the Hebrew 

Bible. New York: Oxford University Press, 2005. p. 16. 
1018 Nicolas Wyatt observou os paralelos entre a Deusa-Mãe no mito ugarítico é a rainha-mãe que 

controla a linhagem do rei e, por essa razão, detinha grande honra; Ele também detecta esse padrão 



418 
 

imagem de Asherah no Templo de Yahweh. 2. De toda Judá – O sexo sagrado com 

seus “oficiantes” quidushim estendeu-se permissivamente ao povo: “edificaram altos, 

e estátuas, e imagens de Asherah sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda a árvore 

verde. Havia também sodomitas (קדשים) na terra” (1 Rs 14, 24)     

 

No reinado de Roboão, filho de 
Salomão o primeiro rei de Judá já 
haviam prostitutos cultuais em Judá, 
provavelmente associados ao culto 
de Asherah. 

Porque também eles edificaram altos, e estátuas, e 
imagens de Asera sobre todo o alto outeiro e debaixo de 

toda a árvore verde. Havia também sodomitas (קדשים) 

na terra; fizeram conforme a todas as abominações dos 
povos que o SENHOR tinha expulsado de diante dos filhos 
de Israel. (1 Rs 14: 23-24) 

A rainha mãe Maaca, fez uma 
imagem de Asherah em Judá onde 
havia prostitutos-cultuais a serviço 
desse culto. 

E Asa fez o que era reto aos olhos do SENHOR, como 
Davi seu pai. Porque tirou da terra os sodomitas 

 e removeu todos os ídolos que seus pais ,(קדשים)

fizeram. E até a Maaca, sua mãe, removeu para que não 
fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a 
Asera; também Asa desfez o seu ídolo horrível, e o 
queimou junto ao ribeiro de Cedrom. (1 Rs 15,11-13) 

Os prostitutos cultuais estavam 
presentes no governo de Jeosafá 

Também expulsou da terra o restante dos sodomitas 

 que ficaram nos dias de seu pai Asa (1 Rs ,(קדשים)

22:46) 

 

  Um relevo votivo de calcário encontrado em Ur mostra duas cenas de 

libação,1019 Na primeira cena, um oficiante masculino nu derrama libações diante de 

um Deus, o libador é seguido por três figuras femininas menores vestidas de maneira 

semelhante, com penteados idênticos. (Fig. 205a) No registro inferior, um casal 

trazendo uma oferenda, possivelmente os líderes seculares da comunidade, os 

ofertantes estão seguindo em procissão atrás de outro oficiante que derrama libação 

diante do templo. (Fig. 205b). Os sacerdotes nus são combinados na mesma placa 

que os mostra dedicados (separados) ao serviço de deus e do templo. 

                                                
de linhagem na Bíblia Hebraica e observa o papel de proeminência da rainha-mãe nesses escritos. Na 
literatura ugarítica, lê-se que o herdeiro do trono "deve beber o leite de Asherah". Asherah é a rainha-
mãe do panteão, a consorte de El e a protetora do rei. Assim, ela é "mãe dos deuses" e "mãe dos reis". 
Provavelmente tais características de Asherah atraíram a Rainha-Mãe Maaca que se identificou com o 
seu culto, assim também como Jezabel esposa de Acabe. Wyatt apud BICKEL, Susanne. et al, 2007. 
p. 216. 
p. Images as Sources. 252. 
1019 Figura 205 – (a-b) Relevo calcário de Ur. Fonte: WILHELM, 2012, p. 293; (c) Fonte: KEEL, 1978, 

p. 179. 
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Outro artefato1020 mostra um sacerdote nu oferecendo libação para a Deusa 

Ninhursag na Mesopotâmia.  

 

 

Percebe-se que os ramos em sua coroa (Fig. 206) aludem às tarefas divinas de 

criar e fornecer abundância e prosperidade. Ninhursag também era a mãe de todos 

os seres vivos e especialmente a mãe dos reis da terra. Os primeiros reis sumérios 

gostavam de se descrever como “constantemente nutridos com leite por 

                                                
1020 Figura 206 – Imagens da Deusa Ninhursag. Fonte: ASHER-GREVE, Julia M; WESTENHOLZ, 

Joan Goodnick. Goddesses in Context: On Divine Powers, Roles, Relationships and Gender in 
Mesopotamian Textual and Visual Sources. Fribourg / Göttingen: Academic Press / Vandenhoeck 
Ruprecht, 2013. p.  385. 

Figura 205 – Relevo de Ur mostrando cenas de oficiantes nus oferecendo libações  

Figura 206 – Relevo mostrando um oficiante nu oferecendo libação para Ninhursag 
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Ninhursag.”1021. Römer, afirma ser possível haver alguma ligação entre a casa dos 

quedushim e o lugar onde as mulheres faziam roupa para Asherah1022. Pode-se então, 

estabelecer paralelos entre os quedushim e os assinus, sacerdotes reservados ao 

serviço da “casa de Ishtar”. Para Toorn, sacerdotes realizando rituais nus, podem ter 

sido inspirados por um desejo de mostrar a integridade de seus corpos aos deuses1023.  

Römer diz que a atividade de prostituição nos templos era normalmente usada 

para se obter ganhos suplementares.1024 E alguns santuários funcionavam como um 

“bordel” onde os sacerdotes alugavam mulheres para homens bem-sucedidos com o 

propósito de levantarem uma renda extra. Como já foi visto, Asherah, tinha atributos 

semelhantes a Ishtar. Segundo Eichrodt a Deusa Asherah foi identificada com a 

Deusa assíria Ishtar, o que facilitou a introdução de todo um sentido de culto 

materialista e sexual1025.  

Essa identificação entre as deusas e, sobretudo, o estilo de culto a elas prestado 

poderia estar sendo explorado pelos sacerdotes de Jerusalém para fins de lucro 

pessoal. Isso pode estar de acordo com 2 Rs 23, 7 que se refere aos lugares 

específicos, talvez alugados, no templo de Jerusalém.  

O livro de Miquéias relata que os apetrechos cultuais de Samaria seriam 

destruídos por terem sido fornecidos pelas generosas doações de prostitutas das 

taxas que recebiam pelos serviços prestados: “E todas as suas imagens de escultura 

serão despedaçadas, e todas as suas ofertas serão queimadas pelo fogo, e de todos 

os seus ídolos eu farei uma assolação; porque pela paga (ֶאתנַׁן) de prostituta os 

ajuntou, e para a paga de prostituta voltarão” (Mq 1, 7). A palavra “paga” ֶאתנַׁן (ethnan) 

significa um presente e, em especial, a paga de uma prostituta1026 “Não te alegres, ó 

Israel, não exultes, como os povos; porque ao prostituir-te abandonaste o teu Deus; 

amaste a paga (ֶאתנַׁן) de meretriz sobre todas as eiras de trigo” (Os 9,1). 

 
Também te prostituíste com os filhos da Assíria, porquanto eras insaciável; 
e prostituindo-te com eles, nem ainda assim ficaste farta entes multiplicaste 
as tuas prostituições na terra de Canaã até Caldéia, e nem ainda com isso 

                                                
1021 PATAI, R. The Hebrew Goddess. Detroit, Michigan: Wayne State University Press,1990. p. 119. 
1022 RÖMER, 2015, p. 199. 
1023 TOORN, 1985. p. 29.  
1024 RÖMER, 2015, p. 199. 
1025 EICHRODT, W. Teología del Antiguo Testamento. tomo I. Madrid: Ediciones Cristiandad.  1975. 

p. 106. 
1026 KIRST, 1996, p. 21. 
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te fartaste. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor DEUS, fazendo tu todas 
estas coisas, obras de uma meretriz imperiosa! Edificando tu a tua abóbada 
ao canto de cada caminho, e fazendo o teu lugar alto em cada rua! Nem foste 

como a meretriz, pois desprezaste a paga (ֶאתנַׁן); Foste como a mulher 

adúltera que, em lugar de seu marido, recebe os estranhos. A todas as 

meretrizes dão paga  (ֶאתנַׁן), mas tu dás os teus presentes a todos os teus 

amantes; e lhes dás presentes, para que venham a ti de todas as partes, 
pelas tuas prostituições.  (Ez 16, 29-33)  

 

A reforma de Josias entrou em rota de colisão com essas práticas ao demolir as 

“casas dos santos” (quedushim) Isto é, seus aposentos instalados na casa de Yahweh 

(2 Rs 23, 7). Nota-se que o Deuteronômio não só proíbe a prostituição, mas também 

o travestismo: “Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa 

de mulher; porque, qualquer que faz isto, abominação é ao SENHOR teu Deus” (Dt 

22, 5). Os sacerdotes e devotos de Ishtar adaptavam a sua sexualidade para 

desempenharem melhor suas atividades cultuais. 

 
[...] Uruk, a morada de Anu e Ishtar, cidade de prostitutas, cortesãs [...] Que 
Ishtar privou de maridos as manteve em seu poder [..] e garotos festeiros que 
mudaram sua masculinidade para a feminilidade para fazer as pessoas 

reverenciarem a Ishtar.1027 

É possível que o redator do deuteronômio esteja estabelecendo essas leis com 

fins de criar dispositivos de controle que impedissem práticas de sexo ritual há muito 

já institucionalizadas na Mesopotâmia. 

 

Não haverá prostituta (ְקֵדָשה) dentre as 

filhas de Israel; nem haverá sodomita 

 dentre os filhos de Israel. Não (ָקֵדש)

trarás o salário da prostituta (זֹוָנה) nem 

preço de um sodomita (ֶכֶלב) à casa do 

SENHOR teu Deus por qualquer voto; 
porque ambos são igualmente 
abominação ao SENHOR teu Deus. (Dt 
23, 17-18).  

Se um pai dedicou sua filha à divindade como um 
uma prostituta sagrada, ou uma devota e não 
apresentou um dote para ela, depois que o pai foi 
para o seu destino (morte), ela receberá um terço 
da sua parte nos bens do patrimônio paterno, mas 
ela terá apenas o usufruto de (ela) enquanto ela 
viver, desde que sua herança pertence a seus 

irmãos.1028 

 

Nissinen observa que tal passagem não só sugere que os votos foram pagos 

por meio da prostituição e que o templo se beneficiou dessa prática, mas também faz 

                                                
1027 PRITCHARD, 1969, p. 413. texto cuneiforme de Uruk 
1028 PRITCHARD, 1969, p. 174. O famoso código de Hamurabi, o sexto dos onze reis da antiga dinastia 

babilônica dos amorreus. Ele governou por 43 anos, de 1728 a 1686. A estela de diorito tráz na parte 
de cima um baixo-relevo mostrando o deus-sol Shemesh, o deus de Justiça, promulgando leis que 
também regularizariam o direito das prostitutas cultuais que prestavam serviços no templo.  
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uso da palavra hebraica zoná (ֹזוָנה), comumente usada para prostituta, e a associa 

com as palavras quedeshah (ְקֵדָשה), qadesh (ֵדש  os equivalentes (ֶכֶלב) e kelev (ק 

femininos e masculinos de uma "pessoa consagrada, santa". Normalmente, isso é 

interpretado como prostitutas e prostitutos sagradas (traduzido em algumas bíblias 

como "prostituta do templo", "sodomita", hieródulo) ou pelo menos profissionais dos 

cultos que eram dedicados à deidade e tinham funções sexuais1029.  

Almeida Corrigida Fiel Possível tradução 

Não haverá prostituta (ְקֵדָשה) dentre as 

filhas de Israel; nem haverá sodomita (ֵדש  (ק 

dentre os filhos de Israel. (Dt 23, 17). 

Não haverá quem se consagre ao sexo ritualístico 

 dentre as filhas de Israel; nem haverá (ְקֵדָשה)

quem se consagre ao sexo ritualístico (ֵדש  (ק 

dentre os filhos de Israel. (Dt 23, 17). 

Não trarás o salário da prostituta (ֹזוָנה) nem 

preço de um sodomita (ֶכֶלב) à casa do 

SENHOR teu Deus por qualquer voto; 
porque ambos são igualmente abominação 
ao SENHOR teu Deus. (Dt 23, 18).  

Não trarás o salário da prostituta (ֹזוָנה) nem preço 

de um sodomita (ֶכֶלב) à casa do SENHOR teu 

Deus por qualquer voto de “consagração” por meio 
do sexo ritualístico; porque ambos são igualmente 
abominação ao SENHOR teu Deus. (Dt 23, 18).  

 

O quadro a seguir mostra os versículos 17 e 18 de Deuteronômio 23, destacando 

a equivalência sinonímica entre os termos santo(a) e prostituta(o). 

V. 17 Não haverá prostituta (ה  (זֹוָנה) santa)  V. 18 não trarás salário de prostituta/ְקֵדשָׁ

V. 17 nem haverá sodomita (ָקֵדׁש/santo) V. 18 nem preço de sodomita  (ב לֶּ  1030(כֶּ

Os termos acima querem reforçar a ideia de que havia em Israel pessoas dedicadas ao sexo 
ritualístico no templo de Yahweh. O v. 18 a ordem de não se pagar esses serviços rituais sugere 
que o povo (filhos de Israel) estavam envolvidos com essa prática.  

 

Possivelmente, as lideranças políticas de Judá “criaram” convenientemente 

essa lei do Deuteronômio proibindo tais práticas de culto, revelando que esses 

modelos religiosos praticados desde Jeroboão até Josias já não atendiam mais aos 

                                                
1029 NISSINEN, Martti. Homoeroticism in the Biblical World: A Historical erspective. Minneapolis: 

Fortress Press, 1998. 39-40. 

1030 Segundo o Léxico hebraico e aramaico do Antigo Testamento, kelev ֶכֶלב pode significar o servo 

fiel de um superior ou de uma divindade 2 Sm 7, 21; e também um prostituto cultual Dt 23,19. 
HOLLADAY, 2010, p. 223;  
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interesses “diplomaticamente agregadores” dessas elites político-religiosas. O fato é 

que a Bíblia Hebraica classifica esses costumes de culto como os atos abomináveis 

de outras pessoas “Havia também sodomitas na terra; fizeram conforme a todas as 

abominações dos povos que o SENHOR tinha expulsado de diante dos filhos de 

Israel”  (1Rs 14, 24). A ideologia deuteronomista limita-se a condenar essas práticas 

e não as descreve. A evidência extra bíblica tem sido frequentemente procurada para 

ajudar na determinação do cenário social-religioso dos quedushim. Existem 

equivalentes linguísticos derivados da raiz cadesh (ֵדש  que significam pessoas (ק 

“santas”, isto é, destacadas e consagradas ao serviço religioso de um templo ou 

divindade. É possível que os quedushim assumissem o papel sexual incomum, e, 

dessa forma, expressassem sua dedicação a uma divindade.  

Na prática, isso poderia ter significado travestismo ou também atos sexuais 

homossexuais. O apoio à identificação dos “prostitutos e prostitutas cultuais” vem de 

outras culturas do Antigo Oriente Próximo. 

 Em acádico, qadishtum era uma santa sacerdotisa (que poderia ser ou não uma 

prostituta).  Em Memphis, um monumento a qudshu, uma Deusa síria associada ao 

amor e fertilidade, tinha a sua iconografia com características semelhantes a uma 

prostituta cultual (Fig. 190).  

Nissinen afirma que termo kelev (ֶכֶלב), traduzido como "cão" na lista de Dt 33, 

17-18, embora esteja ligado ao serviço sagrado da casa de Yahweh, o redator não 

descreve suas funções, isto é, seu papel ritual-sexual1031. Uma inscrição fenícia em 

Chipre, datada do século IV a. C, identifica o kelev como um funcionário religioso que 

desempenhou um papel no serviço sagrado de Astarte. Mas em cuneiforme a 

designação de "cão” significa apenas os devotos da Deusa Ishtar.   

Segundo Greenberg o ideograma sumério assinu 1032 descreve o 

prostituto masculino-homossexual1033. Textos babilônicos e assírios referem-se a 

assinu, como funcionários religiosos associados à Deusa Ishtar, que dançavam, 

                                                
1031 NISSINEN, 1998. 41. 
1032 GEORGE, Smith. The Phonetic Values of the Cuneiform Characters. London: Williams & 

Norgate, 1871. p. 23. George Smith foi o erudito que traduziu a inscrição cuneiforme do teblete que 
continha a epopeia de Gilgamesh. 
1033 GREENBERG,  David F.  The  Construction  of  Homosexuality.  Chicago/London:  The  

University of  Chicago Press, 1988. p. 95.   
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tocavam instrumentos musicais, usavam máscaras e eram considerados como 

afeminados. Para Nissinen, é possível que ocasionalmente um assinu servisse como 

parceiro passivo no contato sexual com um homem. Mas tal contato sexual não 

expressava orientação sexual de qualquer uma das partes significava apenas que o 

contato sexual com uma pessoa cuja vida inteira foi dedicada à Deusa equivalia à 

união com a própria Deusa1034. Portanto, constata-se que uma das funções do assinu 

era servir aos adoradores masculinos na relação sexual anal1035. As sacerdotisas 

sumérias eram chamadas assinutum, a forma feminina de assinu, que para evitar a 

gravidez, recorriam ao sexo anal como método contraceptivo.  

Textos mesopotâmicos afirmam que "a alta sacerdotisa permitirá a relação 

sexual pelo anus para evitar a gravidez". A figura abaixo é um molde1036 encontrado 

no templo de Ishtar. Nele se observa certa “preferência” por uma determinada posição 

sexual utilizada pelas sacerdotisas, provavelmente o molde facilitava a produção em 

série desses amuletos. 

 

 

Verifica-se, portanto que o sexo ritualístico ocorre também por penetração anal. 

As iconografias a seguir mostram que o sexo ritual era estimulado com muita bebida 

                                                
1034 NISSINEN, 1998. p. 33. 
1035 GREENBERG, 1988, p. 97. 
1036 Figura 207 – Fonte: CHENG.; FELDMAN (eds.), 2007, p. 404.  

Figura 207 – Molde encontrado no templo de Ishtar  
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(Fig. 208c,d,g), odores (flor de lótus, Fig. 192) e música (Fig. 208a,b). Um culto 

animado com muito “sexo, drogas e Rock and roll”.1037  

 

                                                
1037 Figura 208 – Várias cenas de sexo ritualístico de estilo predominantemente anal. (a) Relevo de 

terracota babilônico. Berlim; (b) Relevo de terracota de Larsa, babilônico antigo. Museu do Louvre. Os 
relevos de terracota babilônica representam um casal nu dançando e tocando música num contexto de 
culto.  (c) Relevo de terracota babilônico antigo. Encontra-se atualmente no Louvre; (d) Relevo de 
terracota babilônico antigo. Encontra-se no museu Britânico; (e) Estatueta de chumbo do palácio de 
Tukulti-Ninurtas I em Assur, século XIII a. C.; Berlim. A cena retrata um ritual de sexo sagrado no templo 
de Ishtar (f) Estatueta de chumbo de Tukulti-Ninurtas I século XIII a. C.; Outra cena de sexo ritual no 
templo de Ishtar; (g) Selo cilíndrico cipriota - Idade do Bronze tardia (1400-1200 a.C.); (h) Selo cilíndrico 
sírio antigo; (i) Selo de cilíndrico de Chipre (1500-1200);  Fonte: WINTER, U. Frau und Göttin: 
Exegetische und ikonographische Studien zum weiblichen Gottes-bild im Alten Israel und in 
dessen Umwelt. Orbis biblicus et Orientalis 53. Freiburg (Suíça) / Göttingen, Germany: 
Universitätsverlag / Vandenhoeck Ruprecht, 1983. p. 261-358. 

Figura 208 – Cenas de sexo ritualístico 
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É provável que o redator do Deuteronômio tivesse em mente os assinnus, que 

eram modelos religiosos vigentes, principalmente após o forte impacto cultural que a 

Assíria teve na síria-palestina, durante os séculos VIII e VII a.C. Para Kramer, essas 

cerimônias tinham caráter privativo das elites político-religiosas:  

No templo de todas as cidades principais da Mesopotâmia havia sacrifícios 
diariamente propiciados aos deuses. Eram oferecidos vegetais e carnes, 
libações de água, cerveja e vinho; queimavam-se especiarias aromáticas e 
incenso perfumado. Tais cerimônias eram realizadas por sacerdotes e, de um 

modo geral, delas bem pouco ou nada participavam os cidadãos comuns.1038 

 

Kramer informa que o festival do Ano Novo na Mesopotâmia era celebrado na 

primavera como a comemoração mais importante da região, e contava com vários 

dias de cerimônias, tendo o seu apogeu no “Casamento Sagrado”, no qual o rei 

assumia o papel de Dumuzi, um antigo governante de Erech, e uma alta sacerdotisa 

que representava o papel de Inanna.  

 
Esse ritual era a reprodução de uma cerimônia que, segundo a legenda, fora 
primeiramente cumprida por Dumuzi quando desposou Inanna, a deidade 
padroeira da cidade de Erech. As núpcias sagradas tiveram um duplo 
objetivo: assegurar a fertilidade do solo e -- pelo menos o rei assim esperava 

garantir a sua longa vida como esposo de uma Deusa.1039 

 

Um vaso Hitita datado de 1600 a.C., de Inandik, revela um cenário ritual festivo 

retratado com muita produção musical. Na parte inferior, uma oferenda é sacrificada 

para o deus-touro (Fig. 209b3). O friso mais alto mostra a última cena do ritual, 

músicos tocam pandeiros e um alaúde e são seguidos por dois dançarinos acrobatas. 

(Fig. 209b2).  O ápice da figura: duas pessoas praticam sexo na posição do cão.1040 

Para Hass o coito deve ser entendido como o ponto alto de todo o ritual1041 (Fig. 

209b1). Hazembros diz que se trata de coito entre o Rei e a Rainha que estão 

realizando um rito de fertilidade1042.  

                                                
1038 KRAMER, 1969, p. 106.  
1039 KRAMER, 1969, p. 106.  
1040 Figura 209 – Fonte: STOL, 2016. p. 107.  
1041 HAAS, Volkert.  Geschichte der hethitischen Religion, (Handbuch der Orientalistik), Leiden; 

New York; Koln: Brill, 1994. p,  
1042 HAZEMBOS, Joost, Hettitische feesten: Phoenix 55. 2009. p. 61-75.  
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Através da iconografia comparada, comprova-se que o sexo ritualístico com 

significado religioso era uma característica das civilizações do Antigo Oriente 

Próximo. E foi praticada no Templo de Yahweh em Jerusalém, bem como no culto 

dos povos vizinhos. 

 
Uma prostituta sagrada que um homem casou deve se virar na rua, mas aquele 
com quem um homem não se casou deve ter sua cabeça descoberta na rua; 

ela não deve se encobrir.1043 

 

Batista diz que o tema da “prostituição sagrada” tem sido abordado na 

atualidade por pesquisadores que preferem o termo sexo ritualístico1044, pois isenta 

tais práticas sexuais-religiosas das interpretações baseadas em valores morais da 

                                                
1043 PRITCHARD, 1969, p.183. 
1044 BATISTA, Keila Fernandes. (2011), “Debate Historiográfico Acerca da Ideia de ‘Prostituição 

Sagrada’ no Antigo Crescente Fértil”. Revista Vernáculo (periódico da Universidade Federal do  
Paraná, n° 28: 189.  

Figura 209 – Vaso Hitita de Inandik revela cenas de culto com sexo ritualístico 
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sociedade ocidental contemporânea. E, sobretudo impede, que se desqualifique o 

caráter sagrado de tais práticas de culto.  

 
A “prostituição sagrada” ou sexo ritualístico seria uma prática ligada à religião, 
na qual mulheres comuns e sacerdotisas (as “prostitutas sagradas”) teriam 
relações sexuais com quem as procurasse com objetivo de ser abençoado 
com fertilidade, seja para si, esposa, terras ou animais. Por essas relações 
sexuais, elas receberiam um pagamento, porém o pagamento seria oferecido 

à divindade ou ao templo.1045 

 

Os estudiosos(as) discorrem sobre a relação que Israel e Judá tiveram com as 

divindades estrangeiras: Segundo Liverani, Davi importou a adoração de Yahweh, 

que seria colocada ao lado das outras divindades locais. Werner Schmidt1046 afirma 

que a "Casa de Omri" usou a estratégia político-religiosa de ampliar o panteão com 

fins de integrar a população cananeia local1047. Gunneweg segue opinião semelhante:  

 

Os omridas, uma dinastia importante em termos políticos, buscavam na 
politica externa uma política de alianças com outros pequenos estados contra 
a expansão cada vez mais ameaçadora do império assírio (em 854/3 houve 
uma batalha bem-sucedida contra Assur em Carcar junto ao rio Orontes), e 
na política interna seu alvo era consolidar em definitivo o Reino do Norte. 
Samaria foi adquirida por Omri em um ato de compra e transformada em um 
centro estatal de propriedade do rei, à semelhança de Jerusalém em Judá. 
Outro objetivo era urna convivência pacífica de israelitas e cananeus em um 
país, o que em termos de política religiosa significa uma concomitância e 

certamente também um sincretismo de culto a Baal e fé em Javé.1048 

 

Gerstenberger acrescenta dizendo que os israelitas embarcaram nesse 

esquema noqual se podia expandir o panteão à vontade, ou identificar divindades 

umas com as outras, enquanto se reconheciam as funções do deus alheio no seu 

próprio deus1049. Para Albertz, tal esquema político-religioso não era uma novidade, 

pois essa concepção teológica havia sido desenvolvida anteriormente no templo 

central de Jerusalém, como resultado da política religiosa de Davi e Salomão com os 

sacerdotes e teólogos de corte (1 Rs 14, 23; 2 Reis 18, 4). Percebe-se então que o 

Estado desenvolveu uma síntese das concepções israelitas, egípcias, 

mesopotâmicas e cananeias, que pudessem funcionar como práticas religiosas 

oficialmente aceitas. O objetivo era atender com mais precisão as demandas de 

                                                
1045 BATISTA, 2011, p. 190. 
1046 SCHMIDT, W. H. Introdução ao Antigo Testamento. São Leopoldo: Sinodal, 2004.p.29 
1047 LIVERANI, 2008, p.130. 
1048 GUNNEWEG, 2005, p. 254.  
1049 GERSTENBERGER, E. Deus no Antigo Testamento. São Paulo: Aste, 1981. p. 234. 
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transformações sociais e político-diplomáticas vigentes1050. Donner diz que os 

santuários construídos por Salomão, dedicados a vários ídolos eram testemunhas do 

sincretismo político-religioso existente na capital (1 Rs 11, 4-8) e destinados  aos 

súditos do reino1051. Rendtorf fala de transladação, assimilação,  adoção relativamente  

suave de elementos religiosos essenciais como resultado dessa relação político 

diplomática entre israelitas, cananeus etc1052.  

A região sírio-palestinense é, sob muitos aspectos, extremamente fracionada, 

cujos aspectos geográficos, culturais, político e religiosos foram marcados pela 

diversidade.1053 Martin Noth descreve a síria-palestina como uma espécie de corredor 

das nações, cuja vocação era converter-se em uma região onde se incorporam 

elementos de vários sistemas religiosos, político, econômicos etc. Nota-se na Bíblia 

Hebraica esse amálgama cultural proveniente de vários povos com os quais Israel e 

Judá entraram em contato ao longo de milênios1054.  

Embora saibamos que a reforma religiosa conduzida por Josias não teve a 

permanência esperada, foi ela que desencadeou o processo que culminou no 

estabelecimento do monojavismo. A arqueologia descobriu inúmeros selos reais 

possuindo imagens astrais do período de Ezequias e Manassés seu filho, mas na 

época de Josias  elas desaparecem quase por completo.  

Keel afirma que os selos com nomes teofóricos judaicos da Idade do Ferro IIC 

mostram uma clara tendência para a aniconicidade, revelada na forma como as 

decorações iconográficas são limitados nesse período1055. Grabbe confirma ser 

genuína e existente, em Judá entre os séculos VIII e o VII a.C., a tendência de um 

movimento de selos icônicos para anicônicos1056 (ou selos com quantidade reduzida 

de decoração). 

                                                
1050 ALBERTZ, 1999. p. 241.. 
1051 DONNER, 2004, p .253. 
1052 RENDTORFF, Rolf. El, Baal e Javé: considerações sobre a relação entre as religiões cananeia 

e israelita. In: GERSTENBERGER, E. S. Deus no Antigo Testamento. São Paulo: Aste, 1981. p.157-
176. 
1053 RENDTORFF, In: GERSTENBERGER, 1981, p.157-176. 
1054 NOTH, 1976, p. 302 
1055 KEEL, 2010, p. 357. Vídeo sobre o processo de transição de selos icônicos (com imagens) para 

anicônicos (sem imagens) em Israel e Judá nos séculos VIII e VII a.C. <https://youtu.be/Iyb-vBtzlJg> 
1056 GRABBE, Lester L. “Religious and Cultural Boundaries from the Neo-Babylonian to the Early 

Greek Period: A Context for Iconographic Interpretation” pp. 23–42 in FREVEL, Christian; 
PYSCHNY, Katharina; CORNELIUS, Izak (eds.), 2014. 

https://youtu.be/Iyb-vBtzlJg
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Imagens egípcias1057 

VIII século a.C.  

Imagens Assírias1058 

VII século a.C.  

Ausência de imagens egípcias e assírias 

 VII século a.C. 1059 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, motivos ornamentais simplificados ou mesmo anicônicos foi uma 

consequências diretas da proibição de imagens1060. “Não farás para ti imagem de 

escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem em baixo na terra, 

nem nas águas debaixo da terra“ (Dt 5, 8) reforçado pela concepção deuteronomística 

de que Yahweh estava presente no templo somente através de seu "nome" (Dt 26, 2). 

Percebe-se então que as imagens divinas dão lugar a uma decoração básica que 

servia como moldura para os nomes teofóricos Javistas. Esse processo de 

simplificação iconográfica será apresentado nos quadros comparativos  a seguir, nos 

                                                
1057 Figura 210 – Imagens zoomórficas egípcias em selos israelitas. Fonte: DEUTSCH, R; LEMAIRE, A, 

2000. p.14-20. 
1058 Figura 211 – Imagens astrais assírias em selos Judaítas. Fonte:  tiradas do livro: DEUTSCH, R; 

LEMAIRE, A, 2000. p. 47; 51; 90. 
1059 Figura 212 -  Selos anicônicos judaítas. Fonte: AVIGAD,1997, p. 53; 62;82; 87; 93; 100;114; 181; 
1060 KEEL, 2010, p. 361. 

Figura 210 – Selos  
icônicos israelitas 

Figura 211 – Selos 
icônicos judaítas Figura 212 – Selos anicônicos judaítas 
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quais serão visualizados a transição dos selos icônicos egípcios e neoassírios para 

selos predominantemente anti-icônicos do VII século a.C. Nota-se a mudança de selos 

icônicos (com iconografias) para selos anicônicos (sem iconografias) também nas 

famílias sacerdotais como se percebe nos selos abaixo.1061  

 

 

Observa-se o selo oficial pertencente a uma família sacerdotal do VIII século a.C. 

(Zadoque (qdz), filho de Mika, e a Zacarias (wyrkz - Zacariahu o sacerdote (nhk) 

da porta [templo]). O selo carrega a imagem da serpente egípcia Uraeus. (Fig. 213a). 

Já os selos sacerdotais do século VII a.C. Hanan, filho de Hilquias o sacerdote (nhkh  

whyqlx - Hilquiahu o mesmo que achou o livro da lei no templo de Yahweh) e o selo 

de Azarias (whyrzO[ - Azariahu uuu filho de Hilquias) são anicônicos.   

A supressão das imagens estrangeiras, principalmente as astrais, que eram 

cultuadas no templo de Jerusalém assim como a destruição de seus altos (bamah) e 

estelas (matzeivoth) foram realizados com um certo “sucesso” transitório. Entretanto 

a fiscalização dessas práticas não teve a extensão desejada, posto que Josias não 

tinha tantas guarnições que pudessem “fiscalizar” minunciosamente todas as regiões 

de Judá, principalmente as áreas rurais. 

                                                
1061 Figura 213 – (a) Selo de Zadoque filho de Mika, e a Zacarias o sacerdote da porta. (século VIII a.C). 

Fonte: AVIGAD, 1997, p. 60.; (b) Hanan filho de Hilquias o sacerdote. Fonte: AVIGAD, 1997, p. 60  (c) 
Selo de Azarias filho de Hilquias (século VII a.C.) Fonte:  AVIGAD, 1997, p. 224. 

Figura 213 – Transição dos selos icônicos sacerdotais para os selos anicônicos 
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4.2  O “GOLPE” DO CULTO POPULAR ICÔNICO 

 

 Embora a reforma de Josias tenha conseguido “conter” por algum tempo as 

práticas religiosas icônicas que haviam sido instaladas em Jerusalém por seus 

antecessores, no âmbito familiar, tais práticas continuaram a existir. Para Wolff, o 

templo reflete a ideologia dominadora patrocinada pela corte que tentou estabelecer 

um sistema político-religioso centralizador, porém limitado1062. 

Em Jerusalém, as pessoas comuns não tinham acesso completo à casa de 

Yahweh. As áreas internas do templo eram restritas aos sacerdotes e escribas, as 

famílias que peregrinavam para Jerusalém limitavam-se a “depositar” suas ofertas no 

altar instalado no pátio externo do santuário. Mas nos arredores do templo, nas 

aldeias e cidades de Judá, cultuavam-se divindades confeccionadas numa 

escalamenor e sob medida para os interesses cotidianos dessas famílias: fertilidade, 

gestação segura, parto “normal” e capacidade de amamentar a prole. As figuras 

abaixo mostram divindades femininas que foram confeccionadas para atender as 

necessidades maternas desde a concepção à amamentação1063. 

 

   

                                                
1062 WOLFF, Guenter. A fé em Javé no campo e na cidade – ou como os vencedores da luta de 

classes tentaram se apropriar de Javé. Estudos Bíblicos n. 36. Petrópolis: Vozes, 1992. p. 21. 
1063 Figura 214 – (a) Placa de terracota. Fonte: CORNELIUS, 2004, PLACA 5.58; (b) mulher grávida. 

Fonte: SPENCER, 2014. p. 174 (c) mulher dando a luz. Fonte: SPENCER, p. 175. (d) Pilar figurino da 
Judá SPENCER, p. 181. 

Figura 214 – Divindades femininas destacando atributos de fertilidade e de maternidade 



433 
 

 

 

O texto bíblico revela que o culto a Deusa mobilizava toda a família. “Os filhos 

apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa, para 

fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses, para me 

provocarem à ira” (Jr 7,18). 

Inúmeras estatuetas de Asherah ou Astart foram encontradas na caverna I, 

próxima ao monte do Templo, pela arqueóloga Kathleen Kenyon (1960). As 

estatuetas foram projetadas segurando os seios (Fig. 214d), como muitas deusas do 

Antigo Oriente Próximo. Muitas dessas imagens, pelo seu tamanho reduzido, 

poderiam ser usadas no culto doméstico, ou em pequenos santuários portáteis. Esse 

achado de Kathleen Kenyon em 1967, identificou cultos alternativos na colina Ofel, 

que remonta o VII século a.C., período de Josias.  

 

 

 

Figura 215 – Mapa da cidade de Jerusalém e a localização da caverna cultual  
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O relatório inicial de Kenyon observou que a caverna1064 era "notavelmente bem 

cortada" e preparada por aqueles que tinham a preferência por um culto menos 

“ortodoxo".1065 O local estava bem próximo ao santuário central de Jerusalém, mas o  

culto era independente do templo. A caverna I na colina do antigo templo de 

Jerusalém continha inúmeras estatuetas de deusas-mãe. Além da confecção das 

estatuetas divinas em forma de pilares, havia também as réplicas miniaturizadas dos 

templos, e muitos deles estavam a serviço do culto doméstico (Fig. 216).  

 

   

Alguns desses santuários1066 foram confeccionados para conter imagens das 

deidades. Estudiosos(as) assumem que uma pequena imagem portátil era colocada 

                                                
1064 Figura 215 – (a) Mapa da cidade de Jerusalém. Figura tirada do livro: MEYERS, Eric M. (Ed.). The 

Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East, vol. 3. New York: Oxford University Press, 
1997. p. 228; (b) Caverna 1 em Jerusalém. Figura tirada do livro: AULD, Alan G; STEINER, Margrete 
L. Jerusalem I. From the Bronze Age to the Maccabees (Cities of the Biblical World); Cambridge: 
Lutterworth/Macon: Mercer University Press, 1996. p. 74. (3) Divindades femininas do VII a.C., 
Jerusalém, caverna I. Figura tirade do livro: DARBY Erin. Interpreting Judean Pillar Figurines Gender 
and Empire in Judean Apotropaic Ritual. Tübingen: Mohr Siebeck, 2014. p. 4-5. 
1065 BARKER, Margaret. The Mother of the Lord, v. 1, The Lady of the Temple. London: Bloomsbury 

T&T Clark, 2012. p. 119. 
1066 Figura 216 – Miniaturas de Templos (santuários portáteis): (a) Museu de Israel, Jerusalém, altura 

30 cm, porta de 12,5x13 cm, um modelo com um grande pórtico frontal, pilares redondos com capiteis 
de flores e duas aberturas ovais no nicho.  (b) Santuário com fachada alta e larga sobre a qual há uma 
figura de pássaro, duas colunas com capiteis de flores, a entrada é ladeada por dois leões. No interior 

Figura 216 – Templos portáteis 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Eric+M.+Meyers%22
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no interior quando o santuário estava em uso. Entende-se que o culto as outras 

divindades foi suprimido, mas não se ofereceu alternativas concretas e próximas das 

necessidades vitais da família como geração de filhos (manutenção do clã), 

suprimentos agrícolas, gado miúdo (alimento básico) e criação de gado (fonte de 

alimento e ferramenta de trabalho). Para Römer, a tentativa de supressão do culto à 

Deusa ou às deusas pela reforma de Josias causou uma ruptura radical numa longa 

tradição religiosa que envolvia tanto as elites políticas de Judá1067: “queimando 

incenso à rainha dos céus, e oferecendo-lhe libações, nós e nossos pais, nossos reis 

e nossos príncipes”, como a população em geral: “Os filhos apanham a lenha, e os 

pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa, para fazerem bolos à rainha 

dos céus” (Jr 44, 17-19).  

No Brasil, e por todo o mundo, a veneração a Maria constitui-se numa longa 

tradição que vigora por séculos. Em 1954 se conferiu o título de “Rainha do Céu” (Ad 

Caelis Reginam) a Maria pelo Papa Pio XII. 

 

Desde os primeiros séculos da Igreja católica, elevou o povo cristão orações 
e cânticos de louvor e de devoção à Rainha do céu tanto nos momentos de 

alegria, como sobretudo quando se via ameaçado por graves perigos; e nunca 
foi frustrada a esperança posta na Mãe do Rei divino, Jesus Cristo, nem se 

enfraqueceu a fé, que nos ensina reinar com materno coração no universo 

inteiro a Virgem Maria, Mãe de Deus, assim como está coroada de glória na 

bem-aventurança celeste.1068 

 

                                                
do santuário há um trono. (c) Hecht Museum, Haifa, altura 32 cm, porta 11x10 cm. Tem uma fachada 
grande e alta, um nicho com um pássaro, uma varanda com pilares arredondados e destacados com 
capiteis de lótus. Seu estilo é do Período do Ferro II. (d) Kirbeth Qeiyafa. Altura 28 cm, altura da porta 
10 cm, na parte superior, a decoração aplicada na frente cria um pórtico estreito, com dois pilares que 
repousam sobre os protomes (adorno frontal na forma de uma cabeça de animal ou humana 
em utensílios ou obras de arte) de leão (apenas um está intacto) isto é, a base de pilares em forma de 
leão; (e) Moussaieff collection:  Altura 31 cm, cubículo interno 18 cm; porta 14 cm. Este é o modelo 
mais ornamentado neste grupo. Tem uma larga e alta fachada, mas não retangular; um pórtico com 
figuras femininas moldadas em pilares independentes, com capitéis de palmeira acima de suas 
cabeças; perto de seus pés estão protomes de leão; acima vários protomes femininos; (f) Tel el-Far'ah, 
Idade do Ferro II, altura 20,6 cm, porta 13x8 cm. O modelo foi encontrado em um poço L241 em uma 
sala de nível III (sugestões sobre a idade do artefato variam de 10 a 8 séculos); tem cantos 
arredondados e pilares com capiteis helicoidais (espiralados). Figuras tiradas do livro: KLETTER, Raz 
et all (Eds.). Yavneh II: The ’Temple Hill’ Repository Pit. Fribourg / Göttingen: Academic Press / 
Vandenhoeck Ruprecht. 2015. p. 41- 45.  
1067 RÖMER, 2015, p. 200. 
1068 Documentos do Vaticano http://w2.vatican.va/content/pius-xii/pt/encyclicals/documents/hf_p-

xii_enc_11101954_ad-caeli-reginam.html Acesso em: 04 ago. 2018.  
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É evidente que a maioria dos cristãos católicos, cléricos e leigos, dão grande 

proeminência a Maria. Segundo Tillich, a veneração a Nossa Senhora vai para além 

de simples devoção popular.   

 
Na vida devocional da maioria dos católicos romanos, ela é muito mais 
importante do que o Espírito Santo e, no catolicismo moderno, do que todas 

as três personae da Trindade.1069 

 

Entende-se, portanto, que as mudanças implementadas pela corte de Josias 

não poderiam ser facilmente aceitas pelos habitantes de Judá e Jerusalém. 

Imediatamente a proibição é entendida no evento catastrófico da destruição de 

Jerusalém em 586, como punição divina pela Deusa cujo culto Josias tentou proibir.  

 
Mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, 
queimando incenso à rainha dos céus, e oferecendo-lhe libações, como nós 
e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, temos feito, nas cidades de 
Judá, e nas ruas de Jerusalém; e então tínhamos fartura de pão, e 
andávamos alegres, e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de 
queimar incenso à rainha dos céus, e de lhe oferecer libações, tivemos falta 
de tudo, e fomos consumidos pela espada e pela fome. E quando nós 
queimávamos incenso à rainha dos céus, e lhe oferecíamos libações, acaso 
lhe fizemos bolos, para a adorar, e oferecemos-lhe libações sem nossos 
maridos? (Jr 44, 17-19) 

 

Rainha do Céu pode ser um dos nomes usados para Asherah. Para Keel, essa 

identificação "Rainha dos Céus" para uma Deusa da Judá é particularmente 

problemática, já que esse epíteto é muito geral e não pode ser usado para identificar 

uma Deusa específica.1070  Muitos estudiosos(as), afirmam que se trata da Deusa 

Ishtar, apenas pela concepção de um possível assédio político-religioso assírio. No 

Egito, um termo semelhante, "Senhora dos céus ", era usado para Hathor, Anat, 

Astarte, Qedeshet (Asherah) e Ishtar. Mas, até o presente momento, ainda não se 

achou alguma inscrição de Judá dos séculos VII/VI a. C, que ligasse as figuras de 

deusas a esse epíteto.  

No quadro abaixo, além do pictograma que designa o epíteto, “Senhora dos 

Céus”  para as deusas Anat, Astarte e Qedeshet (Asherah)1071, aparece também 

                                                
1069 TILLICH, 2005, p. 729.  
1070 KEEL, 2010, p. 386. 
1071 CORNELIUS, 2008, p. 81-83. 
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o símbolo da serpente  como um ícone distintivo dos nomes e epítetos relacionados 

às deusas. A serpente estava intimamente associada às iconografias das divindades 

femininas, em especial, às deusas cananeias. 

 

Anat 

 
 
 

"Anat, senhora do céu, 
amante dos deuses". 

 

 
 
"Anat, senhora do céu" 

Astarte 

 
"Astarte, senhora do céu, 
amante das duas terras" 
 

 
"Astarte, senhora do céu, 
amante dos deuses". 
 

Qedeshet 

 
“Qedeshet, senhora do 
céu” 
 

 

Observou-se, então, que o epíteto “Senhora dos Céus” era usado para as deusas 

cananeias. Já o epíteto “Rainha dos Céus”, citado no livro do profeta Jeremias, 

aparece nas inscrições mesopotâmicas como designação para a Deusa Inanna, uma 

das deusas mesopotâmicas da fertilidade. Segundo Kramer o nome Inanna quer dizer 

“Rainha do Céu”. Ela era adorada em toda a Mesopotâmia como a Deusa do amor, 

da procriação e da fertilidade1072. 

“Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem 
o fogo, e as mulheres preparam a massa, para 
fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem 
libações a outros deuses, para me provocarem 
à ira.” (Jr 7,18). 

Inanna colocou a shugurra, a coroa da estepe, 
em sua cabeça. Ela foi ao curral, ao pastor. Ela 
recostou-se contra a macieira. Quando ela se 
inclinou contra a macieira, sua vulva era 
maravilhosa de se ver. Regozijando-se com sua 
vulva maravilhosa [...] Ela disse: Eu, a Rainha 
do Céu, visitarei o Deus da Sabedoria. Eu irei 

para o Abzu, o lugar sagrado em Eridu.1073 

                                                
1072 KRAMER, 1969, p. 103. 
1073 WOLKSTEIN, Dianem; KRAMER, Samuel N, 1983,  p. 12. 



438 
 

  

Frevel fala sobre a importância crucial de se entender que o culto à Deusa não 

é atestado apenas por figurinhas. Há ampla evidência que uma Deusa foi venerada 

também na religião oficial pelo menos até o século VII a.C, se não além1074. 

Até hoje, as descobertas arqueológicas e as fontes iconográficas revelaram que 

as reformas de Ezequias e Josias não conseguiram eliminar completamente os 

“outros deuses”. Römer afirma que não se pôde fazer mudanças político-religiosas 

permanentes em Jerusalém e Judá. Portanto, a profecia anuncia “antecipadamente” 

a irreversibilidade do processo que desembocará na destruição da cidade e de todas 

as suas vilas1075. 

  

Porquanto me deixaram, e queimaram incenso a outros deuses, para me 
provocarem à ira por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu 
contra este lugar, e não se apagará. (2 Rs 22, 17) 

 

Assim diz o SENHOR dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre esta 
cidade, e sobre todas as suas vilas, todo o mal que pronunciei contra ela, 
porquanto endureceram a sua cerviz, para não ouvirem as minhas palavras. 
(Jr 19,15 ) 

 

Gass afirma que o tradicional culto a Asherah foi eliminado em Israel pelo rei 

Josias. Ao que parece, Asherah “sumiu” da cena religiosa em Israel e Judá depois da 

reforma radical de Josias, ou pelo menos nos registros oficiais. 

 

Na mitologia ugarítica, a Deusa Asera, “a senhora do mar” era a esposa de 
El. No Primeiro Testamento, aparece como mulher de Baal. Como Anat e 
Astarte, era Deusa da fecundidade. Aparece, por exemplo, em 1 Rs 15,13; 
18,19. O culto a Asera foi eliminado em Israel somente pelo rei Josias, ao 

redor de 620 a.C. (cf. 2Rs 23,4-20).1076 

 

No entanto, as evidências arqueológicas mostram que o culto a Asherah foi para 

o subterrâneo, expandindo-se ainda mais para a margem dos cultos domésticos.1077 

Embora o culto de Asherah tenha sido violenta e abruptamente abolido do Templo, 

isso não significa que tenha desaparecido em toda a cidade ou nas adjacências. Para 

Becking, a celebração do festival da “Rainha do Céu” (Jr 7,18) sugere a continuidade 

                                                
1074 FREVEL, 2014, p. 6. 
1075 RÖMER, 2008, p. 57. 
1076 GASS, Ildo Bohn. (org.). Formação do Povo de Israel - Uma introdução à Bíblia. v. 2. São 

Leopoldo: CEBI/Paulus, 2002. 
1077 BECKING, 2001, p. 120. 
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de seu culto. Pode-se até supor que a menorá do período do segundo Templo, na 

forma de uma espécie de árvore estilizada1078, foi uma sobrevivência tardia de seu 

símbolo de culto. 

 A arqueologia comprova também que o culto familiar das casas com suas 

nuances rituais de fertilidade continuou a ser praticado pela população. Embora os 

textos de 2 Rs 17-23 relatem a radicalidade das reformas de Ezequias e Josias, o fato 

é que, ao longo de todo o período do ferro, cultos familiares dedicados a divindades 

masculinas e femininas foram praticados nas casas1079 dos israelitas. Isso mostra que 

essas reformas não tiveram a extensão que pretendiam obter.  

 

 

 A investigação sobre a religião do lar no antigo Israel revelou notáveis 

progressos. A abordagem religiosa e histórica tem ajudado na reconstrução de vários 

aspectos da religião israelita e forneceu uma base teórica que permitiu à religião da 

família se situar dentro da religião geral de Israel. A abordagem orientada pelos 

conceitos de fertilidade e manutenção da vida contribuiu com muitos insights 

antropológicos e interculturais, que serviram para destacar as funções religiosas 

importantes e responsabilidades das mulheres na família e na religião das famílias. A 

                                                
1078 BECKING, 2001, p. 120. 
1079 Figura 217 – Uma estatueta de pilar encontrada em Jerusalém (VII século a.C.) Fonte: BEN-TOR, 

1993, Plate 46.; Foto de uma réplica de um antigo lar israelita. Remonta a Idade do Ferro (1200-586 a. 
C), durante a qual a monarquia do antigo Israel emergiu. A réplica da casa encontra-se no Harvard 
Semitic Museum. <https://semiticmuseum.fas.harvard.edu/houses-ancient-israel> Acesso em: 19 set. 
2018 

Figura 217 – Uma casa israelita com nicho de culto para ritos domésticos 
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abordagem arqueológica contribuiu com riquezas de provas materiais para o culto 

doméstico executado pelos próprios membros das famílias. Isso não deixou dúvidas 

sobre a precisão das interpretações de outras provas religiosas, históricas e 

antropológicas para a existência de uma religião da família israelita. 

 A tese de que a família e a religião do lar constituíam-se em um segmento 

específico da antiga religião israelita pode agora ser considerada firmemente 

estabelecida.  

Uma das evidências arqueológicas mais importantes para o entendimento das 

atividades de culto doméstico naquela região da síria-palestina, sem dúvida, foram as 

escavações em Megido. Ali foi encontrada uma casa do século X e, no seu interior, 

uma espécie de "capela" doméstica com utensílios agrupados e dispostos para 

práticas de cultos familiares. Albertz afirma que a análise da sua produção cultural-

religiosa possibilita reconstruir parte da sua história para, em seguida, descobrir o que 

se passou em tais lugares e, enfim, refletir sobre as crenças e religião familiar 

praticadas em tais santuários1080. Essa instalação de culto doméstico constava de dois 

altares, plataformas de pedra e uma enorme quantidade de copos, tigelas, vasos e 

utensílios domésticos.1081 Presumivelmente, estes altares, com um dos potes 

totalmente perfurados, serviram para a oferta de incenso. No entanto, a descoberta 

não é um caso isolado, pois uma abundância desses tipos de altares e objetos de 

culto foram encontrados em diferentes locais espalhados por toda a Palestina. Os 

utensílios de culto não diferem muito em escala. Os altares domésticos são 

geralmente miniaturas típicas, como foi encontrado em Tell Beit Mirsim, com 11 cm 

de altura, e em Gezer, com 9 cm de altura. Eles eram portáteis, possibilitando a 

mobilidade do culto1082, podendo ser utilizados tanto em contextos domésticos 

internos, como nos externos relacionados ao trabalho. Os pequenos altares, 

evidentemente, não foram adaptados para oferendas de animais e podem ter sido 

usados para queimar incenso ou pequenas ofertas secas, como pão ou frutos, bem 

como para libações.  

 

                                                
1080 ALBERTZ, 2012, p.11. 
1081 Figura 218 – Casa contendo santuário de culto em Megiddo. Locus 2081, Edifício 10. Fonte: 

ALBERTZ, 2012, p.137. 
1082 ALBERTZ, 2012, p.71. 
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Na casa em Megido foram encontrados 30 ou mais astrágalos1083 em uma tigela. 

Provavelmente eles foram utilizados para fins de adivinhação, ou como parte de um 

jogo ritual. Dever afirma que essas peças eram pequenos ossos de ovinos e caprinos, 

dentro de tigelas polidas e utilizadas para a arte "mágica", em particular, na prática da 

adivinhação. Os ossos eram sacudidos como dados, depois jogados sobre uma mesa 

ou no chão, e se eles formassem um padrão revelador, então os deuses haviam se 

comunicado com eles1084. Nota-se que a religião popular se baseia muito mais na 

experiência pessoal, onde a divindade é mais amplamente acessível, do que a religião 

oficial, restritiva, e espiritualmente hierarquizada.  

Albertz diz que o conjunto mais completo de objetos sagrados vem de uma casa 

em Berseba1085. No Locus 25 foram encontrados pilares-figurinos identificados pela 

sigla JPF (Judean Pillar Figurines)1086. O conjunto de artefatos ali encontrados sugere 

atividades cultuais. Escavações posteriores no Locus 3622 revelaram uma única 

estatueta típica de um contexto da idade do Ferro II (monarquia em Judá), que foi 

encontrada em um pátio aberto ao lado de uma casa. A peça apresenta as 

características de um animal, embora a cabeça seja semelhante às estatuetas 

daquele período. Ela também pode ser associada a uma esfinge ou querubim (Fig. 

219b), usualmente encontrados em selos contemporâneos. O artefato é, portanto, 

mais bem interpretado como um objeto apotropaico ou uma estatueta da guarda. 

                                                
1083 ALBERTZ, 2012, p. 74. 
1084 DEVER, 2005, p. 125. 
1085 ALBERTZ, 2012, p.82 
1086 Figura 219 – Objetos sagrados encontrados em residências na cidade de Berseba. Fonte: 

ALBERTZ, 2012, p. 83-86. 

Figura 218 – Santuário doméstico em Megido 
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Cultos envolvendo imagens zoomórficas e antropomórficas eram proibidas pela Bíblia 

Hebraica, porém praticadas nos arredores de Jerusalém. 

 
 

 

Um sítio fundamental para a compreensão do culto doméstico em Israel é o de 

Tell el-Farah, localizado a 11 km a nordeste de Siquém, nas colinas ao norte de 

Samaria provavelmente do século IX a.C. Ele foi escavado entre 1946 e 1960 pela 

École Biblique, sob a direção de R. de Vaux. El-Farah1087 é plausivelmente identificada 

                                                
1087 Figura 220 – Objetos rituais encontrados nas residências em Tell el-Farah, século X-IX a.C. Fonte: 

ALBERTZ, 2012, p. 95-96. 

Figura 219 – Objetos rituais encontrados nas residências em Berseba 
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com a bíblica Tirza, como afirmam De Vaux1088 e Dever1089. O culto doméstico nessa 

cidade é atestado pelos objetos de culto ali encontradas: várias figuras femininas, um 

santuário miniatura quase completo dentro de um poço na casa do Locus 241 (Fig. 

220), pertencentes ao estrato VIIb (século X a.C.)  

 

                                                
1088 DE VAUX, 2003, p.168. 
1089 DEVER, 2005, p.115. 

Figura 220 – Objetos rituais encontrados nas residências em Tell el-Farah 
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Em Laquis1090, um total de 144 figuras foram descobertas pelas expedições 

britânicas (a escavação realizada por Y. Aharoni) e as escavações renovadas de 

Ussishkin, que descobriram grande material do período do Ferro II.  

 

 

 

                                                
1090 Figura 221 – Residências em Laquis contendo objetos rituais. Fonte: ALBERTZ, 2012, p.121-122. 

Figura 221 – Objetos rituais encontrados nas residências em Laquis 
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Dever1091 diz que arqueólogos encontraram um local de culto datado do século 

X a.C. Esta foi uma pequena sala de culto onde foram encontrados pequenos altares 

de quatro chifres, estandes de terracota destinados a oferendas. Numa parte de um 

edifício no quarto 1008, achou-se uma cabeça JPF. Outra cabeça JPF foi encontrada 

no quarto 1078 (Nível III), que pertencia a um dos edifícios domésticos ao norte na 

saída do portão. Esses figurinos são evidências do culto doméstico realizado nesses 

edifícios, especificamente no período do Ferro IIC (Nível III). 

Práticas de culto doméstico também vigoraram em Beit Mirsim,1092 um sítio 

escavado por Albright entre 1926 e 1932, que foi identificada com a bíblica Debir.1093 

Ali surgiram abundantes estatuetas de vários tipos. A maior parte dos fragmentos data 

da idade do ferro II. Sabe-se que essas estatuetas vieram de contextos judaítas. Em 

Beit Mirsim foram encontrados um JPF completo, dois fragmentos adicionais, três 

fragmentos de figuras de animais, e dois vasos de libação usados no culto doméstico.  

Entre os vários recipientes de cerâmica associados à produção de azeite, outra 

casa continha a cabeça e base de uma estatueta, uma figura zoomórfica, uma 

lâmpada em miniatura com suporte, uma pedra de amolar, uma panela e um jarro. A 

presença de vários objetos de cerâmica antropomórficos e zoomórficos sugere sua 

possível utilização no culto doméstico. Tomado como um todo, Beit Mirsim revela uma 

clara evidência do uso doméstico desses objetos cultuais.  

Para Willett  alguns estudiosos(as) entenderam  que houve uma sucessão das 

estatuetas de placa para as estatuetas de pilar (JPF) 1094. As estatuetas femininas de 

placa entraram em declínio tanto em Israel quanto em Judá durante o século IX, dando 

lugar às estauetas com bases de pilar que, por sua vez, foram adotados por Israel no 

oitavo século a.C., e por Judá no final do VIII ou na metade do VII século a.C., no sul. 

Foi analisado no sítio em Tel Beit Mirsim no nível B (cerca de 1000-925 a.C.). Notou-

se que no nível B ocorreu o predomínio das figuras de placa, mas nos níveis mais 

recentes, A1 e A2, surgem as estatuetas de base quadrada. Logo se percebeu a 

diferença entre essas imagens: enquanto as figuras da placa dão ênfase a cabeleira 

feminina, seios e a vulva proeminentemente destacados, as estatuetas pilar de base 

                                                
1091 DEVER, 2005, p.117. 
1092 Figura 222 – Residências em Beit Mirsim contendo objetos rituais. Fonte: ALBERTZ, 2012, p.87-

89. 
1093 DEVER, Willian G. Who Were the Early Israelites and Where Did They Come From? Grand 

Rapids, Michigan/Cambridge: William Eerdmans Publishing Company, 2003. p. 49. 
1094 WILLETT, 1999, p. 81 
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dos séculos VIII e VII a. C., as JPFs consistem em cabeças pesadas, cabelos curtos, 

seios enfatizados. Tal mudança de um tipo de figura para outro no mesmo sítio levanta 

a hipótese de que essas figurinhas, ainda que com formas diferentes, continuaram a 

representar a mesma Deusa.  

 

 

É notável o fato de que a religião Israelita, “séculos depois” da consolidação das 

leis que Moisés recebeu de Yahweh, ainda apresentasse tantas modalidades de culto 

e iconografias. Parece que as insistentes recomendações bíblicas de não fabricar 

imagens de escultura não tiveram êxito, ou talvez tais leis codificadas nem existissem 

naquela época, pois é surpreendente a riqueza e multiplicidade de estilos, em se 

tratando de arte religiosa Israelita.  

Ainda que se verifique uma “preferência” por um Deus masculino por parte das 

elites político-religiosas de Judá, ela ficou restrita ao âmbito do Templo e do Palácio 

Figura 222 – Objetos rituais encontrados nas residências em Bet Mirsim 
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real. Nas casas prevalecem as figuras femininas. Mayer afirma que na idade do ferro 

houve uma proliferação de estatuetas do tipo conhecido como "estatuetas pilar", que 

possuíam forma cilíndrica a partir da cintura para baixo1095. Raz Kletter apontou para 

o fato de que muitos pilares figurinos foram encontrados em casas na Judéia1096. Isto 

dá uma boa impressão da extensão desse culto doméstico no período do Ferro II.1097 

Mazar confirma que centenas de fragmentos de tais figurinhas foram encontrados em 

Jerusalém que datam do oitavo e sétimo séculos a. C., indicando que enquanto os 

profetas de Jerusalém pregaram contra Asherah, o culto a tal divindade era popular 

na cidade, bem como em outros lugares em Judá1098. 

As estatuetas de pilar proliferaram depois da queda de Samaria em 722 a.C. 

Observou-se que, dos 854 JPFs, 822 (96%) foram encontrados em Judá. 75 % (628) 

foram encontrados nas montanhas ao norte da Judéia, 15 % (126) na Shephelah e 

cerca de 10% (89) no Neguev. Para Dever, todos esses lugares onde elas foram 

deixadas só confirmam a utilização doméstica desses pilares associados diretamente 

com a religião da família1099. 

 

                                                
1095 MEYERS, C. Discovering Eve: Ancient Israelite Women in Context, New York, Oxford University 

Press, 1988, p.162. 
1096 Raz Kletter apud OlYAN, 2008, p. 96. 
1097 Figura 223 – Estatuetas JPFs (Judean Pillar Figurines). Fonte: SUGIMOTO, 2014, p. 142. LANGIN-

HOOPER, Stephanie (ed.). Figuring Out the Figurines of the Ancient Near East. Occasional Papers 
in Coroplastic Studies 1. USA: Association for Coroplastic Studies, 2014. p. 14-19 online. 
http://coroplasticstudies.univ-lille3.fr/fichiers/fichierspdf/ouvrages/occasional/figuring_out1. pdf. Acesso 
em 18 set. 2016. 
1098 FINKELSTEIN, I.; MAZAR, A, 2007, p. 177. 
1099 DEVER, 2005, p. 180. 

Figura 223 – Estatuetas originárias da Judeia dos séculos VIII e VII a.C. 

http://coroplasticstudies.univ-lille3.fr/fichiers/fichierspdf/ouvrages/occasional/figuring_out1.%20pdf.
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As mulheres israelitas, assim como as cananeias, também sabiam do seu papel 

reprodutivo. No entanto, a proliferação de figuras enfatizando os seios pode fornecer 

um testemunho da necessidade dessas mulheres israelitas em nutrir muitas 

crianças1100. Ao contrário, as cananeias nunca usavam objetos votivos que não 

enfatizassem e representassem a sexualidade associada à parte inferior do corpo.1101 

O fato é que essa era a representação mais difundida do divino na Idade do Bronze.1102 

Em Israel, mais especificamente no Reino do Norte, as imagens de divindades 

masculinas são muito raras, havendo milhares de estatuetas femininas de estilo 

fenício, pois grande parte deste culto do norte foi realmente influenciado pela religião 

fenícia.  

 

 

                                                
1100 Diz-se nada existir nas relações humanas que seja mais poderoso do que o vínculo entre um bebê 

e a mãe (ou o seu seio) [...] a mãe constitui o meio circundante e a provedora das comuns necessidades 
físicas de segurança, calor e imunidade ao imprevisível. Nada estabelece tão clara e satisfatoriamente 

a concepção infantil da mãe como um ser humano total [...] WINNICOTT, Donald Woods. A criança 
e o seu mundo. 6 ed. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 1982, p. 49 – 
57. 
1101 Figura 224 – (a) Representação da Deusa Asherah, com cabelos estilo “ômega”, expondo a sua 

vulva e segurando flores de lótus em ambas as mãos, Samaria, séculos X à VIII a.C. Fonte: GOLDEN, 
2004, p. 250; (b) Pilar figurino da Judá. Fonte: SPENCER, p. 181. 
1102 As figuras de barro da Deusa-Mãe nua eram veneradas por toda a Palestina, geralmente sob o 

nome de Astart. Eles encontraram grandes quantidades destes amuletos nos estratos correspondentes 
a Idade do Bronze e do ferro, nas cidades da Palestina. Eles aparecem em várias formas de amuletos 
e eram muito populares entre as mulheres. NOTH, 1976, p.176-177 

Figura 224 – Placa de terracota com imagem de uma Deusa cananeia  
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Muitos intérpretes têm argumentado que as estatuetas de placa com bases 

planas devem ser contrastadas com as estatuetas de pilar femininas, pois a distinção 

está no âmbito funcional entre as estatuetas cananeias de "fertilidade" e as da Judéia, 

cuja função era de “curar” os seios, e "nutrir" o recém-nascido. 

Não se sabe ao certo por quê a população de Judá, depois da destruição de 

Samaria em 722 a.C., passou a produzir esse estilo de JPFs em grande escala. É 

possível que isso esteja associado às suas memórias amargas decorrentes da 

invasão e destruição das suas cidades por parte da Assíria comandada por 

Senaqueribe, que, depois de aniquilar completamente o Reino do Norte, partiu numa 

campanha militar que também arrasou várias cidades do território de Judá. Portanto, 

é nesse contexto marcado por inseguranças, fome, doenças e morte, que a 

necessidade de procriar cede lugar a outras prioridades como preservação, segurança 

e manutenção da vida. A estatueta em forma de pilar, com seus seios 

pronunciadamente fartos, significando a capacidade de lactância, tornaram-se, 

portanto, o objeto de culto mais eficiente naquela conjuntura. 

A escola deuteronomista ataca de modo veemente essas práticas, divulgando 

a ideia de que a religião israelita esteve absolutamente em oposição ao culto da 

fertilidade em Canaã, pois ela reduziu esses ritos de fertilidade em caricaturas anti 

cananeias. Isso esconde o fato de que antigos israelitas também foram bastante 

preocupados com problemas de fertilidade. E as milhares de estatuetas encontradas 

em toda a Idade do Ferro em estratos de locais israelitas1103dão testemunho do culto 

à Deusa amplamente praticado em Israel. As escavações arqueológicas têm 

descoberto muito mais objetos cúlticos nas casas dos israelitas do que nas regiões 

destinadas ao culto oficial. Deusas domésticas foram moldadas aos milhares; 

pequenos altares, amuletos, incensários etc., revelam a complexidade e diversidade 

desse culto popular dentro e fora de Jerusalém. 

Para Dever, a religião popular opera de modo diferente da religião oficial e 

estatal. Enquanto a religião do Estado tende a ser mais ortodoxa, fixa e repetitiva, a 

religião popular é heterodoxa, adaptável, mimética. No Israel antigo, ela possibilitava 

a convivência entre israelitas e cananeus, um elo religioso que os identificava1104. 

                                                
1103 MORELAND, 2004, p. 57. 
1104 DEVER, 2005, p. 5. 
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Willian Dever descreve num gráfico comparativo as características que diferenciam a 

religião oficial da popular.  

 

Religião oficial Religião popular 

Letrada Iletrada 

Usavam textos Objetos, artefatos, iconografias 

Mitológica Mágica 

Teológica Cultual 

Cerimonial Ritual 

Intelectual Emocional, passional 

Ideológica Prática 

Estatal Familiar 

Ortodoxa Heterodoxa 

Sagrada Profana 

Pública Privada 

 

Mazar afirma que os escritos deuteronomistas sempre desqualificam esses 

cultos populares, dando-lhes uma interpretação negativa. Sendo assim, "religião 

popular" foi definida posteriormente como alternativa e não ortodoxa, isto é, não-

sacerdotal, não-deuteronomista, não-profética, em contraste com a "religião do 

livro"1105. Dever completa o argumento de Mazar, descrevendo a religião oficial como 

canônica, e, portanto, produto da tradição literária preservada na Bíblia Hebraica1106. 

Othmar Keel diz que a iconografia israelita é absolutamente fundamental para 

um estudo da religião popular, pois nos leva a enxergar para além do "culto do Estado" 

até os níveis da "família", "local". Ele argumenta que as imagens fornecem uma 

compreensão mais profunda da evolução histórico-religiosa de Israel do que uma 

leitura puramente orientada pelo texto1107. Jung fala a respeito dessa “interinfluência” 

que faz da religião popular oficial, sem que se distancie absolutamente do popular.  

 

Se o cristianismo tivesse sido de fato tão estranho e inadequado aos povos 
germânicos, eles o teriam rejeitado facilmente, depois do declínio do prestígio 

                                                
1105 MAZAR, 2003, p.120. 
1106 DEVER, 2005, p.6 
1107 KEEL apud DEVER, 2005, p. 7. 
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das legiões romanas. Mas o cristianismo permaneceu, porque corresponde ao 
modelo arquetípico vigente. [...] O fato de que o povo aceitasse o novo tão 
impensadamente quanto havia rejeitado o velho não constituía problema nessa 
época. Hoje seria isto um problema? Será que podemos vestir como uma roupa 
nova símbolos já feitos, crescidos em solo exótico, embebidos de sangue 
estrangeiro, falados em línguas estranhas, nutridos por uma cultura estranha, 
evoluídos no contexto de uma história estranha? Um mendigo que se envolve 
numa veste real; um rei que se disfarça em mendigo? Sem dúvida, isto é 

possível?1108 

 

Não é simples descrever aquilo que é chamado de "religião popular" no antigo 

Israel somente pelos registros contidos na Bíblia Hebraica. Por isso, não é algo 

simples desenhar um retrato fiel da antiga religião israelita. Faz-se necessária uma 

leitura comparada com outros documentos extrabíblicos, pois sozinha ela não é 

suficiente para se construir a história da antiga religião de Israel.  Em primeiro lugar, 

as histórias da Bíblia foram escritas séculos depois dos eventos que pretendem 

descrever. E em segundo, é possível de que elas tenham sido escritas a partir de uma 

minoria letrada que fazia parte das elites em Jerusalém, eram religiosos do templo, 

intelectuais da corte que recontaram, editaram essa versão que hoje se tem em mãos.  

   

Peças rituais encontradas em todo 
Israel (de Dan a Berseba) e utilizados 
tanto nos cultos públicos como nos 
domésticos (Figura 22) 

Os mesmos modelos de peças rituais foram ampliados, 
ressignificados e utilizados exclusivamente no culto 
oficial, que só poderia ser praticado no Templo em 
Jerusalém, depois das reformas de Josias 

Altares de incenso com 4 pontas. 

Altares de sacrifício com 4 pontas. 

Duas colunas com capitéis decorativos 
na entrada dos templos públicos e nas 
miniaturas utilizadas para ritos 
domésticos. 

Lâmpada, castiçais de 7 pontas, 

pias e pás de bronze, Incensários.  

Figuras zoomórficas semelhantes a 
querubins. 

Santo dos Santos ou lugar santíssimo 

Depois fez Hirão as pias, e as pás, e as bacias; e acabou 
Hirão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, 
para a casa do SENHOR. A saber: as duas colunas, e 
os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 
duas colunas; [...] Juntamente com as dez bases, e as 

dez pias sobre as bases; [...] E os caldeirões, e as pás, 
e as bacias, e todos estes objetos que fez Hirão para o 
rei Salomão, para a casa do SENHOR, todos eram de 

cobre polido. [...] E os castiçais, cinco à direita e cinco à 
esquerda, diante do oráculo, de ouro finíssimo; (1 Rs 
7,40.41.45.49 ) 

Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do 
SENHOR ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar 
santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Porque 
os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da 
arca; e os querubins cobriam, por cima, a arca e os seus 
varais. (1 Rs 8, 6-7) 

 
 

                                                
1108 JUNG, 2000, p. 25. 
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Para Olyan, o conceito de pluralismo oferece grandes possibilidades de 

descrever a religião popular e familiar e as possíveis interações entre a religião local 

e a estatal. A religião dessas famílias tinha um grau de institucionalização muito baixo; 

por isso, não havia a necessidade de um especialista em religião, o pai ou a mãe 

realizava as funções rituais1109.  

Ackerman começa por referir que a criação bíblica elitista tem tipicamente 

admitido "religião popular" como a religião das massas ignorantes, supersticiosas, e, 

portanto, indignos de consideração séria. Não é a religião dos textos canônicos1110. 

Esse é, portanto, um grande equívoco, pois a descrição da religião popular Israelita é 

um componente essencial em qualquer tratamento de religião israelita como um todo. 

De fato, a arqueologia está ajudando a reescrever a história da religião de Israel, a fim 

de resgatar a religião popular e o seu culto doméstico. Segundo Olyan, o adjetivo 

"doméstico" implica que a casa é o foco das atividades religiosas; a especificação 

"família" põe em relevo que as crenças e práticas estão vinculadas à unidade social 

da família1111. 

Dever argumenta que a Bíblia Hebraica não é uma fonte adequada, em si, para 

reconstruir um retrato confiável das religiões israelitas como elas realmente eram, uma 

vez que a história oficial de Israel revelada na Bíblia não se sustenta por si só, pois 

carece de evidências históricas. Dever diz que apenas cinco por cento da população 

vivia nas cidades, e apenas uma pequena porcentagem deles vivia em Jerusalém. 

Subtraindo-se as mulheres que, certamente representavam 50% da população, e em 

seguida, seleciona-se uma porcentagem muito pequena que são as elites urbanas, 

então chega-se à seguinte estatística: essas elites que escreveram e editaram a Bíblia 

Hebraica não podem ter constituído mais do que uma pequena fração de um por cento 

de toda a população1112. Isso faz da história bíblica de Israel o "relatório dessa 

minoria". 

As escavações arqueológicas revelaram ao mundo uma história diferente 

daquela relatada nas páginas da Bíblia. Objetos rituais como: templos miniaturas com 

duas colunas decoradas com romãs e cadeias, figuras zoomórficas protetoras 

semelhantes aos querubins, altares de 4 pontas, pás para limpar as cinzas das 

                                                
1109 OlYAN, 2008, p. 92 
1110 ACKERMAN apud DEVER, 2005, p.47. 
1111 OlYAN, 2008, p.20. 
1112 DEVER. 2005. p.276. 
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oferendas, lâmpadas (algumas com sete pavios), incensários etc, centenas de 

miniaturas dessas peças rituais foram encontradas por toda a região de Israel tanto 

no período do Bronze, como no do Ferro, época em que esses pequenos objetos 

ritualísticos serviam tanto ao culto popular quanto ao oficial das cidades. A próxima 

seção abordará como desdobrou o processo que pretendeu estabelecer Yahweh 

como deus único e o seu culto exclusivo em Jerusalém.  

 

4.3  A TENTATIVA DE ESTABELECER O MONOJAVISMO 

 

4.3.1 O MOVIMENTO MONOJAVISTA 
  

O conflito entre a religião oficial e as religiões estrangeiras e nativo-populares 

se estabeleceu pela quebra do pacto de interesses bilaterais. A reforma iconoclasta 

foi a quebra desse acordo. O fato é que, a monarquia judaíta, junto com os sacerdotes 

de Jerusalém, elegeu o Deus Yahweh, entre as outras divindades, e o oficializou como 

único.  

Em Jerusalém prevaleceu por séculos a convivência religiosa diplomática. O 

Templo, a realeza e a teologia de Jerusalém eram nada mais do que uma construção 

sincrética. Olyan nega que as crenças e os ritos das pessoas comuns fossem mais 

sincréticos do que a do culto oficial estatal. É preciso lembrar que o sincretismo é um 

processo bem-sucedido, no qual os elementos estrangeiros são aceitos como parte 

da religião e não mais vistos como estrangeiros1113. No aspecto interno, os elementos 

da religião popular considerada "pagã" encontraram seu caminho para o Templo de 

Jerusalém; foram aderidas e inseridas no sistema de culto e tornadas oficiais pela 

monarquia e “reelaboradas” e adaptadas a serviço do culto oficial, mas no final do VII 

século, acontece a reforma de Josias, cujo objetivo era a centralização política, 

econômica e religiosa. A reforma não só negou a validade do culto a outros divindades 

estrangeiras, assim como destruiu-as com violência. O legado da tradição popular e 

familiar em Judá perdeu sua legitimidade, assim como a licença para funcionar em 

seus santuários locais (culto popular) e domésticos (culto familiar).  

O javismo foi um movimento que se lançou contra essa heterogeneidade cúltica, 

que fazia parte de uma corrente chamada de deuteronomista, cuja intenção era 

                                                
1113 OlYAN, 2008, p.92 
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mostrar que as outras modalidades de culto são um “desvio” daquilo que deveria ser 

feito única e exclusivamente a Yahweh, cujo culto era bem diferente dessas práticas 

tipicamente egípcias, mesopotâmicas e cananeias. Mas não é isto que a arqueologia 

vem descobrindo nesses 200 anos de escavações na síria-palestina e em Israel. 

Havia uma acentuada diversidade de cultos a inúmeras divindades, tanto masculinas 

como femininas. Tais práticas eram tão populares em Jerusalém, que foram 

assimilads tanto por camponeses como por citadinos.  

Os indícios da religiosidade fenício-cananeia são perceptíveis na Bíblia 

Hebraica. De Gênesis a Samuel, percebe-se a predominância dos nomes próprios 

israelitas ligados ao nome da divindade El (ֵאל - chefe do panteão cananeu). Essa 

combinação está presente nos exemplos a seguir: Eliezer, Bezalel, Uziel, Misael 

Elzafã, Elcana, Samuel, Eliú etc. Trata-se de associação religiosa semelhante ao que 

ocorre na atualidade, quando, por devoção, um pai ou uma mãe coloca em seu filho 

o nome de um santo ou santa padroeira (o), por exemplo: Maria e os seus epítetos 

(Aparecida, Conceição, Consolação, das Dores etc.) Daví, João Batista, Mariana, 

Antônio, Pedro, Tiago etc. Percebe-se então, que essa prática oferece um elemento 

de identificação predominantemente cristão.  

Para Albertz, as famílias israelitas se adaptaram às condições religiosas do 

contexto em que viviam, e isso se relaciona também a questão dos nomes 

teofóricos1114. Mais tarde, surge outro contexto no qual os nomes teofóricos Javistas 

(associados a Yahweh) predominaram sobre os nomes teofóricos associados a El. A 

Bíblia Hebraica tenta explicar que El e Yahweh são a mesma pessoa e, sobretudo, 

que a transição de um nome para o outro se deu como uma espécie de evolução da 

revelação “E eu apareci a Abraão, a Isaque, e a Jacó, como o Deus (ֵאל - El) Todo-

Poderoso; mas pelo meu nome, o SENHOR, (ְיהָוה - Yahweh) não lhes fui 

perfeitamente conhecido” (Êx 6, 3). Percebe-se que o deus conhecido pelos 

ancestrais chamado El, passa por uma “atualização” que o torna “perfeitamente 

conhecido” através da mediação de Moisés (um profeta/levita ligado a família 

sacerdotal). Mas, incrivelmente, o que esse texto nos mostra de fato, é uma perfeita 

assimilação sincrética entre as pessoas divinas e a prevalência do nome Yahweh 

                                                
1114 ALBERTZ, 1999, p. 182. 
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sobre El. O quadro a seguir mostra essa assimilação-transição por meio da mudança 

dos nomes teofóricos. 

  Nomes próprios associados ao elemento 

teofórico El (ֵאל) do período patriarcal até a 

monarquia unida.  

Nomes próprios associados ao elemento 

teofórico Yah, Yahu (ָיהּו ou ָיה) no período 

dos reinos divididos. 

Pariarcas nômades, profetas e sacerdotes: 

Betu-el (ְּבתּוֵאל) Gn 22,22; Isra-el (ׂשָרֵאל  Gn (יִׁ

32,32; El-ifaz (ז יפַׁ  Gn 36, 4; Meetab-el (ֱאלִׁ

בֵאל)  filho de (ְימּוֵאל) Gn 36,39; Jemu-el (ְמֵהיטַׁ

Simeão com uma mulher Cananeia. El-iezer 

יֶעֶזר)  filho de Moises Êx 18,4; Bezal-el (ֱאלִׁ

לֵאל)  da tribo de Judá, artífice do santuário (ְּבצַׁ

Êx 36,1; Uzi-el (יֵאל  de família levita, e seus (עּוזִׁ

filhos são: Misa-el (יָשֵאל  Êx (ֶאלָצָפן) El-zafã ,(מִׁ

6,22; El-cana (ֶאלָקָנה) família coraíta Êx 6,24; 

Samu-el (ְשמּוֵאל) Juiz, sacerdote, profeta, filho 

de El-cana (ֶאלָקָנה), 1Sm 3,1;  El-iseu (יָשע  (ֱאלִׁ

1 Rs 19,16; Asa-el (ֲעָׂשהֵאל), El-Hanã (ֶאלָחָנן), 

El-isua (ישּוַׁע יָשָמע) El-isama ,(ֱאלִׁ  e El-iada ,(ֱאלִׁ

יֶפֶלט) e El-ifelete ,(ֶאלָיָדע)  filhas de Davi. 2 (ֱאלִׁ

Sm 5,15-16. 

Profetas, reis e sacertotes: Aías (ָיהּו  ;(ֲאחִׁ

Sema-ías (עָיהּו  Elias ;(ֵיהּוא) Jeú ;(ְשמַׁ

ָיהּו)  enquanto El-Iias significa El é ,(ֵאלִׁ

Yahweh (fase de identificação entre El e 

Yahweh), Joel (יֹוֵאל) significa Yahweh é El 

(assimilação concluída); Isa-ías (עָיהּו  (ְישַׁ
profetizou em Judá e Jerusalém, nos dias dos 

reis Uz-ias (ָיהּו  Ezequ-ias ;(יֹוָתם) Jotão ,(עּוזִׁ

ָיהּו) זקִׁ רְמָיהּו) Jeremias ;(Isa 1,1) ,(ְיחִׁ  filho (יִׁ

de Hilqu-ias, (ָיהּו לקִׁ  um sacerdote de (חִׁ

Anatote. Profetizou em Jerusalém, nos dias 

dos reis Joaquim de Jos-ias (ָיהּו  Rei de (יֹואשִׁ

Judá, Joaquim (ין ) Jeoacaz ,(ְיהֹוָיכִׁ ֹהוָאָחזיְְ ), 

Jeoiaquim (ים ָיהּו) até Zedequ-ias (ְיהֹוָיקִׁ דקִׁ  (צִׁ

ultimo rei de Judá Jr 1,1-3; Sofon-ias (נָיהּו  (ְצפַׁ

profetizou também nos dias de Josias; 

Obadias (דָיהּו  (עֹובַׁ

   

 Tomando por base as listas acima, é possível afirmar que o movimento javista 

se situe no período monárquico (850-800 a.C.), e isso evidencia-se pelo surgimento 

de nomes javistas, principalmente associados aos reis e profetas de Judá. Nesse 

período surgem nomes teofóricos javistas em Israel, Acazias (זָיהּו  Yahweh – ֲאחַׁ

apreendeu) e Jorão (ְיֹהוָרם– Yahweh ressuscitou), fílhos de Acab e Jezabel, são os 

primeiros reis de Israel a apresentar nomes javistas. Porém, são reprovados pelas 

ações anti-baalistas do rei Jeú (ֵיהּוא – Yahweh é) de Israel. O movimento javista 

encontrou sua expressão mais radical nas reformas de Ezequias e Josias. Garbinidiz 

que a difusão de nomes javistas é muito bem documentada nessa época1115. A 

                                                

1115 GARBINI, Giovanni. "Myth and history in the bible". London, NY: Sheffield Academic Press, 

2003. p. 64. 
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abundância de documentos com nomes teofóricos javistas no final do VII século a.C., 

é uma das provas contundentes da difusão do javismo nesse período.  

Em 1924, escavações conduzidas por Macalister e Duncan encontraram no 

cume da “Cidade de Davi”, em Jerusalém (Ofel), um óstraco1116 com a inscrição bem 

preservada. 

 

 

 

A morfologia, o tamanho e a posição das letras refletem o padrão do final do 

século VII a. C.,1117 e revelam o trabalho de um escriba experiente. Percebe-se que, 

nesse pequeno fragmento de cerâmica, predomina o elemento teofórico javista (yahu) 

compondo os nomes próprios judaítas desse período. Ḥzqiyahu, Buqiyahu, Aḥyahu, 

Gamaryahu, Uryahu). Tais nomes são também atestados na Bíblia Hebraica. 

Gerstenberger confirma a adoção do nome de Yahweh por parte dos israelitas e 

a sua conexão com os nomes teofóricos.  

[...] é sabido que nas ciências orientalísticas, as pesquisas básicas sobre a 
origem do nome de Deus e sua estrutura filológica não se preocupara  somente 
com a forma completa do tetragrama. Mas basearam-se  essencialmente nos 
elementos teofóricos Jo-, Jeho-, e -jo, jahu, que aparecem em nomes  de  

pessoas.1118 

 

                                                
1116 Este fragmento de óstraco mede (10 x 8 cm) foi descoberto durante escavações no Ofel (área ao 

sul do monte do templo em Jerusalém) O artefato é datado do final do sétimo ou começo do sexto 
século a.C. O texto parece ser uma lista de nomes próprios predominantemente javistas que 
provavelmente serviram a algum propósito administrativo. HALLO, 2003, p. 203.  
1117 Figura 225 – Óstraco de Ofel. Fonte: FAIGENBAUM-GOLOVIN, Shira et al. The Ophel (Jerusalem) 

Ostracon in Light of New Multispectral Images. Semitica: Revue publiée par l’Institut d’études 
sémitiques du Collège de France, Paris, v. 57, p.113-137, 19 nov. 2015. 
1118 GERSTENBERGER, 1981, p. 138. 

Figura 225 – Óstraco de Ofel, contendo cinco nomes teofórico javistas 



457 
 

 

 

A Bíblia Hebraica diz que Josias baniu inúmeras divindades do templo de 

Yahweh: Baal, Astarote, Milcom, Moloque e Kemosh. Entre eles merece destaque a 

Deusa Asherah, que é citada 4 vezes em 2 Rs 23.   

Em dois sítios arqueológicos muito importantes foram encontradas inscrições 

monumentais, que nos revelam a ligação que Yahweh tinha com Asherah, a Deusa 

mãe cananeia. Os documentos achados em Kuntillet 'Ajrud e Khirbet el-Qom datam 

da época de Ezequias e Josias e nos ajudam a interpretar com mais precisão histórica 

o Antigo Testamento, no que se refere às reformas religiosas desses reis.  

A questão é que o Antigo Testamento, na maioria das ocasiões em que se refere 

a essa Deusa, trata-a como se fosse um objeto.1119 A pesquisa provou que ela não era 

apenas um simples objeto de madeira. Sabe-se também que os seus rituais eram 

praticados em conexão com o sofrimento da infertilidade, gravidez e nascimento. A 

mãe da casa estava no centro do culto doméstico. A figura da Deusa-Mãe Asherah 

funcionava especialmente neste caso, como uma representação da mediadora que 

iria interceder junto a Yahweh na hora do parto. A mulher que tinha dado à luz louvava 

a Deus, dando-lhe ação de graças e trazendo-lhe ofertas.  

Percebe-se que essas evidências comprovam, além da masculinidade de 

Yahweh, o fato de que ele tinha uma deusa-esposa semelhante aos outros deuses 

antes e depois dele, posto que, naquele contexto religioso, era comum os deuses 

possuírem uma consorte como, por exemplos, Osiris e Isis, El e Asherah, Baal e 

Astart, Zeus e Hera. Observando tais recorrências de pares de deuses em diversos 

lugares e períodos históricos (da antiguidade até o período greco-romano), torna-se 

possível analisar arquetipicamente a relação também entre Deus, Maria e Jesus. Pois 

no cristianismo, Deus, à semelhança de El e Zeus, possui características masculinas 

e paternas. No cristianismo, Deus é chamado de Pai, pois ele fecunda pelo seu sopro 

(espírito) uma mulher chamada Maria, que concebe seu filho-Deus Jesus, que por sua 

vez será chamado de Filho de Deus. Na sua crucificação, Jesus clama ao seu pai pelo 

nome preferido El. “E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, 

 lamá sabactâni; isto é, Deus meu, Deus meu, por que me (אלי) Eli (אלי)

desamparaste?” (Mt 27,46) 

                                                
1119 BINGER, Tilde. Asherah: Goddesses in Ugarit, Israel and the Old Testament. Journal for the Study 

of the Old Testament Supplement Series 232: Sheffield Academic Press. Sheffield, 1997, p. 129. 
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Provavelmente o processo de interinfluência religiosa tenha sido acelerado em 

Israel e Judá pelos matrimônios dinásticos, pois tais uniões fomentavam as relações 

internacionais e o intercâmbio religioso, contribuindo para difundir o culto de certas 

divindades estrangeiras. Segundo a Bíblia Hebraica, o Rei Salomão foi o principal 

promotor dessas práticas, que incluíam desde cultos de fertilidade (Astarote) até 

adoração de deuses que exigiam sacrifícios infantis (Dagom). Assim se lê em 1 Rs 

11, 1-8: 

 
 

o Rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó: 
moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hetéias, Das nações de que o 
SENHOR tinha falado aos filhos de Israel: Não chegareis a elas, e elas não 
chegarão a vós; de outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes 
os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha setecentas 
mulheres, princesas, e trezentas concubinas; e suas mulheres lhe perverteram 
o coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas 
mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses; e o seu coração 
não era perfeito para com o SENHOR seu Deus, como o coração de Davi, seu 
pai, Porque Salomão seguiu a Astarote, Deusa dos sidônios, e Milcom, a 
abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do 
SENHOR; e não perseverou em seguir ao SENHOR, como Davi, seu pai. Então 
edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o 
monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de 
Amom. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais 
queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses.  

 
 

Em 1968, a oeste de Hebrom, foi achado o sitio de Khirbet el-Qom 

(possivelmente a Makedah bíblica), uma caverna na região da Shephelah, datada 

século VII a.C. Numa das tumbas, havia uma inscrição que revolucionou a forma com 

que os estudiosos(as) viam a questão do monojavismo. A inscrição foi publicada em 

1969 por Dever. No texto aparece a seguinte frase: “Yahweh e sua Asherah”.  

A combinação entre Yahweh e Asherah em Israel revela-se como uma 

sucessão de El e Asherah do panteão de Ugarite. Assim como indica uma forte 

continuidade da religião cananeia em Judá, pode também evidenciar uma teologia 

substancialmente diferente da religião monojavista oficial, como encontramos na 

Bíblia Hebraica, na qual Asherah é condenada de modo radical pelos profetas de 

Jerusalém. Provavelmente, pares de deuses representaram a nova teologia que 

estava surgindo no fim da monarquia entre a elite intelectual de Jerusalém, mas entre 

o povo comum, essa tradição já acontecia preservando ideias e crenças enraizadas 

na religião cananeia1120.  

                                                
1120 FINKELSTEIN.; MAZAR, 2007, p.175.  
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Na placa de Khirbet el-Qom1121 há uma mão aberta estendida, abençoando, e 

sua finalidade era mágica, isto é, afastar o "mau olhado"1122. Esse artefato contendo a 

mão é do século VIII a.C; portanto, genuinamente israelita.  

 

 

Na segunda linha da placa aparece: ְיהָוה Yahweh, o Deus de Israel. Na terceira 

linha o nome: ֲאֵשָרה Asherah, a Deusa mãe cananeia. A tradução mais aceita pelos 

especialistas é: Yahweh e sua Asherah. 

Um texto em hebraico antigo, contendo uma dedicação ou oração a Yahweh e 

"sua Asherah", aparece também nas inscrições de Kuntillet 'Ajrud.  

Em 1975-76, durante a ocupação do Sinai uma escavação israelense revelou 

sua história. As escavações mostraram que a sua arquitetura e estrutura difere das 

outras fortalezas no Néguev e que ela existiu apenas por pouco tempo (cerca de 850-

750 a.C). Ela não fora criada para a defesa militar, mas sim para proteger as pessoas 

contra ventos frios e da areia do deserto. Na época foi usado como uma estação de 

beira de estrada. Era também utilizado por pessoas de Israel e Judá como local de 

culto nas peregrinações religiosas. 

Zeev Meshel, arqueólogo que conduziu as escavações de Kuntillet 'Ajrud, 

sugeriu que o local servia como um centro religioso. Era um lugar de peregrinação 

frequentada por tribos locais e por caravanas e peregrinos a caminho do Sinai. Era 

um polo administrativo e, como tal, também tinha uma sala de aula, onde os escribas 

                                                
1121 Figura 226. Fontes: DEVER, 2005, p.133; https://astudyoftheoldtestament.wordpress.com/search/ 

title/page/6/ Acesso em: 20 ago. 2018. 
1122 DEVER, 2005, p.131-133. 

Figura 226 – Placa mortuária de Khirbet el-Qom com o texto: “Yahweh e sua Asherah”   
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eram treinados, pois a descoberta de textos e desenhos com nomes divinos e imagens 

religiosas dá a entender que se tratava de um santuário local.  

Becking1123 afirma que foram encontrados no sítio inscrições com nomes cuja 

ortografia apresenta o elemento teofórico (yahu ou yah), derivado do nome divino 

Yahweh, e isso constitui característica distintiva para os nomes javistas (Jz 17, 7; 18, 

3). Pinturas foram encontradas em grandes potes de cerâmica1124 contendo 

dedicatórias, orações e bênçãos em nome de Yahweh e (sua) Asherah. Os habitantes 

da Palestina as escreveram no período dos reinos separados de Israel e Judá (926-

587 a.C.). Essas descobertas mudaram muito o modo de ver a religião no antigo Israel.  

 

 

Na figura acima encontra-se o casal divino egípcio Bested e Bes, mas a inscrição 

que está sobre suas imagens diz: Yahweh hwhy (ְיהָוה) de Samaria, o Deus israelita, 

e sua Asherah (ֲאֵשָרה), Deusa fenícia. Bes1125 era identificado como um anão que 

                                                
1123 BECKING, 2001, p. 21. 
1124 Figura 227 – Fragmento de cerâmica de Kuntillet Achrud, contendo duas figuras, e sobre elas 

encontra-se o texto escrito em hebraico: Yahweh h why (ְיהָוה) de Samaria e sua Asherah t rval 

 Fontes: MAZAR, 2003, p. 426; THOMAS, Ryan. The Identity of the Standing Figures on .(ֲאֵשָרה)

Pithos A from Kuntillet ʿAjrud: A Reassessment. JANER 16 (Journal of Ancient Near Eastern 
Religions). 2016. p. 121-191. 
1125 Figura 228 – Amuletos encontrados na região de Judá contendo a imagem de Bes. A característica 

típica de Bes e a coroa de pena e o rosto semelhante ao de um leão. (a,b) Amuletos de Laquis; (c) 
Amuleto de Tel es-Safi ao leste de Hebron; (d,e,f) Três amuletos encontrados em Tell El-Farah, a bíblica 
Tirza; (g) Amuleto encontrado em Gezer;  Fonte: KEEL, O.; UEHLINGER, C, 2010, p. 249. 

Figura 227 – Placa mortuária de Kuntillet 'Ajrud com o texto: “Yahweh e sua Asherah”   
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protegia do mau-olhado1126 e estava ligado à fertilidade, protetor das mulheres 

grávidas etc.  

 

 

Bes não era uma das principais divindades do panteão egípcio, mas um dos 

demônios mais populares usados no culto doméstico, por ter o papel de divindade 

protetora na gravidez e no parto. Dezenas de amuletos foram encontradas em várias 

escavações revelando a sua importância na Palestina1127. 

Abaixo, a figura de um belo selo fenício de cristal translúcido, oval.1128 Ele 

apresenta a iconografia do Deus Bes. O registro inferior contém a inscrição com o 

nome Baal. Embora Keel e Uehliger descrevam Bes como uma divindade de menor 

importância no panteão egípcio, o selo oficial fenício mostra a importância de Bes 

entre os fenícios.   

                                                
1126 CARDOSO,  1982, p. 33. 
1127 KEEL; UEHLINGER, 2010, p. 248.  
1128 Figura 229 – Selo fenício de cristal translúcido, oval medindo 23,8 x l7.3 espessura, 3 mm. A 

superfície trás a iconografia do Deus Bes, e na parte inferior o texto diz: pertence a Baal, provavelmente 
o proprietário do selo; DEUTSCH, R.; LEMAIRE A, 2003. p. 18.   

Figura 228 – Amuletos do Deus Bes 
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Kuntillet 'Ajrud estabelece estreitos laços culturais entre Judá e Israel. A 

arqueologia e a Bíblia revelam o culto dedicado ao casal divino estava bem enraizado 

e florescente em Jerusalém nos tempos monárquicos1129.  

Um templo da Idade do Ferro foi descoberto em Tel Arad, localizado ao norte do 

Negev e ao leste de Berseba. O templo foi escavado por uma equipe israelense, de 

1962 à 1976, sob a direção de Y. Aharoni. A presença de um templo dentro de uma 

fortaleza real no sul do Judá trouxe grandes implicações para o estudo da religião em 

Judá no período monárquico1130.  

O sitio de Tel Arad consiste de uma pequena fortaleza com um templo 

tripartido.1131 Provavelmente foi construído entre os séculos IX e VIII a.C., da época 

pós-salomônica, e isso faz com que essa cronologia tenha implicações importantes 

para a história bíblica. O templo de Tel Arad1132 é composto por uma sala principal, 

com um nicho (santo dos santos) aberto no lado ocidental, semelhante à descrição 

bíblica do templo de Salomão em Jerusalém.1133 Em frente ao salão principal há um 

pátio espaçoso onde funcionava um grande altar sacrificial.  

                                                
1129 FINKELSTEIN, Israel.; SILBERMAN, Neil A, 2003. p. 327. 
1130 HERZOG, Ze`ev. The Date of the Temple at Arad: Reassessment of the Stratigraphy and the 

Implications for the History of Religion in Judah in MAZAR, Amihai.  Studies in the Archaeology 
of the Iron Age in Israel and Jordan. Sheffield:  Sheffield Academic Press, 2001.p.156 
1131 MAEIR, A.M.; MIROSCHEDJI, P. (Eds.). "I will speak the riddles of ancient times": 

Archaeological and Historical Studies in Honor of Amihai Mazar on the Occasion of his Sixtieth 
Birthday, Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 2006. p. 469. 
1132 Figura 230 – Fonte: KEEL, 1978, p. 129. 
1133 HERZOG apud MAZAR, 2001, p.157. 

Figura 229 – Selo Fenício contendo a iconografia do deus egípcio Bes 
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Keel também concorda que o nicho da sala principal do templo foi utilizado 

como Santo dos Santos. Os símbolos que representavam o Deus (es) do templo foi 

mantido dentro deste nicho1134. Um deles era uma estela de pedra retangular cumprida 

com as pontas arredondadas. Na parte superior ainda havia resíduos de tinta 

vermelha1135.  

Dever afirma que essa estela era fálica e representava Yahweh, a entidade 

masculina adorada nesse templo1136. Outra estela menor também foi encontrada no 

mesmo local (Fig. 231a-b)1137 e representava uma segunda divindade justaposta 

cooperativamente a Yahweh. Diante das estelas, foram descobertos dois belos altares 

de pedra, o maior era usado para queimar incenso a Yahweh, e a menor era dedicada 

a segunda divindade “acompanhante”.  

As estelas foram enterrados sob uma parede do estrato 8 (Fig. 231a). As 

estelas e os altares de incenso encontrados no santo dos santos devem ter sido 

usados no estrato 9. Essas peças (matzeivoth, colunas rituais). foram encontradas 

cuidadosamente colocadas uma ao lado da outra e encobertas por um piso.  Aharoni, 

                                                
1134 KEEL, 1978, p. 128. 
1135 HERZOG, apud MAZAR, 2001, p.166. 
1136 DEVER, 2005, p.173. 
1137 Figura 231 – (a) Santo dos santos do templo em Tel Arad. Fonte MAZAR, 2001, p.167; (b) Fonte: 

DEVER. 2005, p.174. 

Figura 230 – Planta do templo da fortaleza em Tel Arad 
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argumentou que elas foram escondidas no período das reformas de Josias no VII 

século (2 Rs 23). 

 

 

A descoberta de Tel Arad, revela que havia um outro templo funcionamento em 

plena atividade no mesmo período do templo e Jerusalém. A matzeivoth maior do 

templo, representava Yahweh, e a menor, na opinião de Dever, pertencia a Deusa 

Asherah. Dever testifica ainda que se houvesse alguma dúvida sobre o caráter 

"judaíta" do templo em Arad, ela seria retirada pelo testemunho das dezenas de 

óstracos encontradas no local, escritas em hebraico do oitavo e sexto séculos a.C1138. 

Entre eles está um que traz a inscrição com a designação bíblica usual para templo 

como casa de Yahweh (Beit Yahweh) 1139. Nesse caso, a inscrição não se refere ao 

templo oficial de Jerusalém, mas ao templo em Arad.  

 

                                                
1138 DEVER, 2005, p.170-175. 
1139 Figura 232 – Fonte: DEVER, 2005, p.172. 

Figura 231 – Santo dos santos em Tel Arad com as estelas e altares de incenso 

Figura 232 – Óstraco de Tel Arad com a inscrição: Casa de Deus (Yahweh) 
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A construção do templo dentro da grande fortaleza pode refletir a necessidade 

de centros cerimoniais alternativos em todo o Reino de Judá do VIII e VII séculos a.C. 

A presença de vários lugares de culto no Reino do Norte é sugerido pelos registros 

bíblicos e até agora suportada pela evidência arqueológica de Tel Dan1140.  

O templo em Arad não foi destruído por um incêndio. Não havia sinais de fogo 

em qualquer parte do templo. O seu desmantelamento, e o enterro completo de suas 

peças mais sagradas (estelas, altares de incenso e o altar sacrificial) pode ser 

considerada um ato de reforma religiosa. Tal evidência deixa poucas dúvidas de que 

esta reforma pode, portanto, ser atribuída ao rei Josias e, sobretudo, fornece uma das 

mais importantes correlações entre o relato bíblico e o registro arqueológico. 

 

 
 

                                                
1140 HERZOG apud MAZAR. 2001, p.170. 

Figura 233 – Santo dos santos original encontrado em Tel Arad 
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A foto acima mostra o santo dos santos original1141 achado em Tel Arad, 

atualmente ele encontra-se no museu de Israel. Nota-se nele a ausência da estela 

menor que era adorada juntamente com a estela de Yahweh1142. 

A religião oficial de Judá legitimou pretensões políticas reais que refletiam seus 

anseios. Evidentemente que a capacidade de escrever rolos se limitava a um pequeno 

grupo de funcionários superiores, os sacerdotes e escribas.1143 No Judá monárquico, 

esses “intelectuais” só podiam estar situados no palácio ou no santuário real, o templo 

de Jerusalém1144.  

Obviamente, o Livro da Lei possibilitou essa reforma de culto liderada por Josias, 

e serviu tanto aos interesses sociopolíticos da monarquia, quanto aos interesses 

classistas sociais variados de Judá e do antigo Reino do Norte, pois o fio comum que 

agora unia todas essas tradições era a rejeição da influência estrangeira por via da 

centralização do culto. O estado cresceu junto com a revolução da escrita, algo que 

nunca houve em épocas anteriores.1145 Agora Yahweh passou a ser cultuado de modo 

exclusivo, escondido no interior do santo dos santos, como rei sentado em seu trono 

de ouro, flanqueado de querubins que guardavam a sua própria carta de divórcio, 

chamada de “mandamentos” entre os quais se diz: “não terás outros deuses (ou 

deusas) diante de mim”, um instrumento jurídico que separou “Yahweh de sua 

Asherah” 

Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se 
não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á 

uma carta de repúdio (ְּכִריֻתת), e lha dará na sua mão, e a despedirá da sua 

casa. (Dt 24,1). 

 

Os artefatos encontrados em Kuntillet 'Ajrud e Khirbet el-Kom (Fig. 234a-b)1146 

são placas e jarros com iconografias e inscrições que descrevem o casal divino 

Yahweh e Asherah, sendo invocados para abençoar o morto na sua partida. Esses 

                                                
1141 Figura 233 – Essa foto mostra o santo dos santos original achado no templo de Tel Arad, porém a 

estela que representa a Deusa não aparece como originalmente a encontraram ao lado da estela maior 
que símbolizava Yahweh. A estela maior dedicada a divindade masculina tinha um altar de incenso 
maior. Figura tirada do site: http://huntsmansintheholyland.blogspot.com.br/2012/07/a-day-at-
museums.html  
1142 Vídeo sobre a Casa de Yahweh (templo) em Tel Arad: < https://youtu.be/6OyZLyFi0Hw > 
1143 SOUZA, 2010, p. 20 
1144 RÖMER, 2008, p. 52.  
1145 SOUZA, 2010, p. 22. 
1146 Figura 234 – (a) Desenho e inscrição em um dos vasos do sítio em Kuntillet 'Ajrud; (b) Placa de 
Khirbet el-Kom (c) Pergaminho de prata encontrado em Ketef Hinnom. KEEL.; UEHLINGER, 2010, p. 
419. 

http://huntsmansintheholyland.blogspot.com.br/2012/07/a-day-at-museums.html
http://huntsmansintheholyland.blogspot.com.br/2012/07/a-day-at-museums.html
https://youtu.be/6OyZLyFi0Hw
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textos foram encontrados em túmulos do século VIII a. C, do período de Ezequias. Ao 

compará-los com o amuleto de prata encontrado numa tumba de Jerusalém do século 

VII a. C., período de Josias, percebe-se que a inscrição no amuleto evoca somente a 

benção de Yahweh (Fig. 245c). 

 

 

Não foram encontrados nos túmulos de Ketef Hinnom figurinos de divindades 

zoomórficas, antropomórficas etc. Naquela conjuntura marcada pelas reformas do rei 

Josias, Yahweh deveria ser o único a acompanhar o falecido com a sua benção e 

proteção1147. O texto escrito no pergaminho de prata traz a seguinte mensagem “O 

SENHOR te abençoe e te guarde; O SENHOR faça resplandecer o seu rosto sobre ti, 

e tenha misericórdia de ti; O SENHOR sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.” (Nm 

6, 24-26 ). Por outro lado, muito além do horizonte da piedade supostamente 

documentado neste túmulo, há um detalhe que não passa despercebido, são os 

“encostos” dos túmulos de Ketef Hinnom (Fig. 235).1148  

                                                
1147 KEEL.; UEHLINGER, 2010,  p. 422. 
1148 Figura 235 – (a) Tumulos de Kitef Hinnon em Jerusalém. Fonte: KEEL.;UEHLINGER, 2010, p. 423. 

(c) Desenho da Deusa Hathor. Fonte: ERMAN, A. A Handbook of Egyptian Religion: With 130 
Ilustrations. london: Archibald Constable, 1907. p. 13. 

Figura 234 – Inscrições de Kuntillet 'Ajrud. Khirbet el-Kom e Ketef Hinnom 
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O arqueólogo Gabriel Barkay, diretor das escavações nesses túmulos que datam 

da Jerusalém do VII século a.C., afirma que esses encostos poderiam ser identificados 

como semelhantes às perucas da Deusa egípcia Hathor. O texto do profeta Jeremias, 

que viveu nesse mesmo período, faz referência a uma Deusa cujo epíteto “rainha dos 

céus” (Jr 7,18) se assemelha ao da Deusa Hathor. “Faça oferendas à Senhora dos 

céus; ore, satisfaça Hathor. Se você fizer isso, [...] A prosperidade estará entre 

vocês.”1149 Hathor era uma Deusa egípcia, cuja característica mais marcante era a sua 

cabeleira em formato de ômega (Ω). Cornelius, catalogou do Egito até Ugarite na 

Fenícia, isto é, por toda a síria-palestina, diversas deusas que apresentam 

semelhanças notáveis com Hathor (Fig. 236.).1150  

                                                
1149 PRITCHARD, 1968, p. 230. 
1150 Figura 236 – Fonte: CORNELIUS, 2008, PLACAS. 3.11 à 5.78. 

Figura 235 – Túmulos de Jerusalém com encostos funerários estilo peruca de Harhor 
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A imagem a seguir retrata a importância de Hathor como Deusa da terra, que 

com a parceria de Nut, a Deusa do céu, responsável pelo ciclo do sol. As iconografias 

que a representam mostram a Deusa levando (engolindo) o sol todas as noites, e 

trazendo-o ao mundo novamente pela manhã. Por isso, Nut é uma Deusa da morte e 

da vida. Ao dar à luz ao sol, a Deusa celestial irradia Hathor, a Deusa do nascimento 

e da vida, que concede fertilidade ao solo. Na iconografia abaixo1151 Hathor aparece 

ladeada por duas plantas que crescem ao seu lado.  

                                                
1151 Figura 237 – Fonte: RUSSEL, Stephen C. I Images of Egypt in Early Biblical Literature. 

Cisjordan-israelite, Transjordan Israelite, and Judahite Portrayals, Berlin: Gruyter, 2009. p. 48.  

Figura 236 – Deusas sírio-palestinas e a sua semelhança com a Deusa Hathor 
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Para Keel os encostos de Ketef Hinnom são associados ao símbolo ômega (Ω) 

que representa o útero: um símbolo de feminilidade e maternidade associado a Deusa 

mesopotâmica do nascimento, Ningursag1152.  

Keel observou que Ningursag foi identificada com Nintu, a senhora do 

nascimento, e interpretou o símbolo em forma de ômega (Ω) como um útero1153. Um 

amuleto datando do final da Idade do Bronze foi encontrado no túmulo de uma criança 

em Chipre. Os objetos tipo (Ω)1154 têm na parte inferior um triângulo, tal padrão 

                                                
1152 KEEL apud DURAND, Jean-Marie et al. Les vivants et leurs morts: Actes du colloque organisé 

par le Collège de France, Paris. Fribourg / Göttingen: Academic Press / Vandenhoeck  Ruprecht. 2012. 
p. 188. 
1153 KEEL, 1989, p. 46. 
1154 Figura 238 – Fonte: KEEL, 1989, p. 42-51. 

Figura 237 – As deusas Nut e Hathor, doadoras da vida e fertilidade. 
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tipológico se observa também nos selos da Anatólia, no norte da Síria e Palestina 

datados de 1750 e 1500 a.C.1155  

 

 

                                                
1155 KEEL, 1989, p. 18. 

Figura 238 – Mapeamento dos amuletos contendo símbolos no Antigo Oriente Próximo 
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Alguns desses objetos foram encontrados em túmulos, e por isso, lançam luz 

sobre as questões relacionadas ao nascimento e à morte. Em vários locais do Antigo 

Oriente Próximo, túmulos apresentam o morto na posição fetal.1156 Os pesquisadores 

fazem a conexão dessas práticas funerárias de estilo ancestral por meio das quais se 

enterravam seus mortos dentro da própria casa e na posição fetal como ilustrado na 

imagem abaixo.1157  

 

 

O livro de Jó pode ampliar mais essa compreensão. Após as primeiras tragédias 

marcadas pela morte de seus filhos e a destruição de seus bens, Jó rasga suas 

roupas e se prostra no chão (estes são gestos de luto característicos do Antigo 

Oriente). A frase inicia com uma descrição antropológica: “E disse: Nu saí do ventre 

de minha mãe e nu tornarei para lá”. A expressão é estruturada em um paralelismo. 

Em Jó 1, 21, a terra é claramente chamada de ventre; além disso, a existência 

embrionária da morte é entendida de forma estritamente análoga. Somente a primeira 

                                                
1156 Era prática comum no Antigo Oriente Próximo que o morto levasse consigo suas posses e ofertas 

de comida e bebida, o corpo seria colocado na sepultura ou cripta em uma pose simulando o sono 
relaxado do qual seu espírito despertaria, ou em posição fetal prenunciando seu renascimento no além. 
Em túmulos humildes, o corpo poderia ser deitado ou enrolado em um simples tapete de junco. Em um 
nicho, uma lâmpada de barro era usada para iluminar o caminho do defunto através da escuridão do 
submundo. BERTMAN, 2003, p. 282.  
1157 Figura 239 – Fonte: KEEL, 1989, p. 73. 

Figura 239 – Posição fetal do morto 
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parte indica o lugar (a útero da mãe). Adão (ָאָדם), cujo nome indica sua origem 

adama, terra (ֲאָדָמה), deverá retornar ao seu nascedouro: “No suor do teu rosto 

comerás o teu pão, até que te tornes à terra (ֲאָדָמה); porque dela foste tomado; 

porquanto és pó e em pó te tornarás” (Gn 3, 19).  

O símbolo ômega possui muitas nuances que tem sido interpretadas de diversas 

maneiras. Os especialistas modernos sugerem: chifre, peruca, útero etc. Aqueles que 

apoiam as duas últimas sugestões, costumam conectar o símbolo com a Deusa-Mãe 

Ninhursag, ou com Nintu (deusas da concepção e do nascimento). Algumas placas 

de argila1158 provavelmente de Isin-Larsa, ou do antigo período babilônico, apresentam 

um relevo que mostra a Deusa flanqueada por símbolos "ômega" (Ω) alongados e 

posicionados sobre duas formas humanas semelhantes a bebês recém-nascidos, 

como se fossem recentemente “paridos” do útero. Sugeriu-se que essas formas 

humanas pudessem representar os demônios kubu (fetos de bebês mortos 

deificados). Mas para Motz, a figura central do relevo é de fato uma Deusa.1159  

Provavelmente, as figuras abaixo representam a Deusa Ninhursag, por conta 

dos títulos que lhe asseguram o status de "Mãe dos deuses" e "Mãe de todas as 

crianças."1160 Embora não se possa definir com precisão a identidade da Deusa, a 

composição do artefato parece retratar as diversas fases relacionadas à gestação, ao 

nascimento e à alimentação da criança: (1) duas figuras em posição fetal estão nos 

cantos como se saíssem dos símbolos ômega (que podem representar o útero de 

onde a Deusa tirou a criança); (2) a Deusa  amamenta o recém-nascido em seus 

braços; (3) na figura surgem também duas cabeças de crianças que emergem dos 

ombros da Deusa e são alimentados por ela. Porada1161 afirma que as duas figuras 

embrionárias, que flanqueiam a Deusa, podem ser interpretadas como nascimentos 

prematuros. Isso sugere o potencial da Deusa que além de recuperar a vida minguada 

do feto, também o sustenta com suas provisões. 

 

                                                
1158 Figura 240 – (a) Desenho da placa de Ninhursag. Fonte: ASHER-GREVE, 2013. p. 431, (b)  Relevo 

de terracota da Babilônia (1800 a.C.) encontra-se atualmente no Museu do Louvre (AO 12442).tirada 
do livro: MOTZ, 1997, p. 94.  
1159 MOTZ,  1997, p. 94-95. 
1160 KEEL, 1989, p. 60. 
1161 PORADA apud KEEL, 1989, p. 60. 
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O símbolo "ômega" na Mesopotâmia está ligado a várias divindades 

principalmente com Ishtar (Inana),1162 pois em selos neoassírios1163 aparecem dentro 

de seu santuário. Isso mostra que Ishtar também assume funções e títulos das antigas 

deusas-mãe do tipo de Ninhursag1164. 

 

                                                
1162 BLACK.; GREEN, 1992, p. 146. 
1163 Figura  241 – Fonte: KEEL, 1989, p. 67 
1164 KEEL, 1989, p. 65. 

Figura 241 – Selos ômega associados à Deusa Ishtar 

Figura 240 – Nunhursag, a Deusa da concepção e do nascimento  
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Os selos1165 abaixo mostram os símbolos ômega associados a diversas 

divindades mesopotâmicas.   

 

 

Para Ward1166 os artistas cananeus adaptaram o escaravelho egípcio às crenças 

locais e técnicas de gravura já na Idade do Bronze Médio. Uma dessas adaptações é 

o uso do símbolo "ômega" representando a Deusa Asherah ou Astarte.1167  

Keel observa que alguns símbolos ômega (Fig. 243) estão conectados a um 

sinal, o qual pode ser descrito formalmente como um semicírculo dividido em duas 

partes por uma linha vertical. Portanto, se o sinal Ω simboliza o útero, o semicírculo 

abaixo pode ser a vulva, semelhante ao ideograma sumério para “mulher” 

representado por um triângulo com uma linha vertical (Fig. 244f) 1168. 

                                                
1165 Figura 242 – (a) Clássico selo de cilindro babilônico antigo de tradição neosumerianas; (b) Clássico 

selo de cilindro babilônico antigo; (c) selos típicos do período da Babilônia Antiga (cerca de 1700-1600 
a. C). Fonte: KEEL, 1989, p. 61-63; (d) selo de cilindro região Siria-Anatólia setentrional, de Kültepe 
Strato Ib (cerca de 1800-1740 a, C). Fonte: KEEL, 1989, p. 178. 
1166 WARD W.A. Beetles in Stone: The Egyptian Scarab. Biblical Archaeologist vol. 57, n. 4, 1994. p. 

191. 
1167 Figura 243 – Fonte: KEEL, 2013, p. 151. 
1168 KEEL, 1989, p. 75. 

Figura 242 – Selos cilíndricos com imagens do símbolo ômega 
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 A interpretação como vulva é suportada por um pingente de ouro (Fig. 244d), 

que foi encontrado no Tell el-Aggul e datado do final da Idade do Bronze Médio II B. 

Em vez do sinal Ω, aparece uma cabeça com peruca Hathor. Os seios e a vulva são 

representados de forma desproporcional, mas sugerem um corpo feminino, pois é 

reforçado pelo destacado triângulo pubiano, semelhante ao pictograma sumério para 

representar o sexo feminino ( ) que representava mulher1169.  

Em sumério, a palavra para útero e vulva é a mesma e, 1170 sobretudo, ao se 

referir às deusas, assume um caráter santo-sensual. “O pastor Dumuzi [...] acariciou 

meus pelos púbicos, Ele regou meu útero. Ele colocou as mãos na minha santa 

vulva.”1171  

                                                
1169 Figura 244 – (a,b) símbolos ômegas com o triângulo; (c) pingente de ouro em forma de pera. 

Apresenta a figura da Deusa com cabelos em forma de omega, seios discretos e triângulo pubiano 
proeminente; (d) pingente de ouro encontrado em Tell el-Agul, mostra uma Deusa com cabelos em 
forma de omega, e flor de lotus no pescoço (símbolo da regeneração egípcia), os seios discretos estão 
sobre um ramo que cresce acima da sua vulva. Fonte: KEEL, Othmar; UEHLINGER, Christoph, 2010,  
p. 28; 63. 5) Figura tirada do Livro: GOLDEN, 2004, p. 250. Representação da Deusa Asherah, com 
cabelos estilo “ômega”, Samaria, séculos X à VIII a.C; (6) Figura tirada do livro: FAVARO, 2017, p. 55. 
O pictograma que representava mulher (3.300 a.C) e a sua transformação até tornar-se um ideograma 
cuneiforme em 700 a.C. É interessante observar que as iconografias que representam a Deusa 
começam a partir de figuras simplificadas (Idade do Bronze) até ganham elementos que as 
caracterizará com imagens femininas (idade do Ferro I e II). Percebe-se então nesse processo de 
“corporificação simbólica” que o significado original (útero-vulva = fertilidade-concepção-nascimento) 
não se perdem no processo.  
1170 WOLKSTEIN.; KRAMER, 1983, p. 146. 
1171 WOLKSTEIN.; KRAMER, 1983, p. 36.  

Figura 243 – Símbolo ômega combinado ao triângulo num mesmo amuleto 
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A figura1172 a seguir mostra uma Deusa exibindo a vulva para um homem 

sentado.  

 

 

                                                
1172 Figura 245 – Fonte: MARINATOS, 2000,  p. 7. 

Figura 244 – O símbolo ômega e o triângulo pubiano como representação da Deusa  

Figura 245 – O triângulo pubiano como amuleto mágico 
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Essa figura masculina pode ser interpretada como um governante morto 

deificado. O homem de pé é provavelmente o dono do selo, em favor de quem a Deusa 

intercede levantando sua saia. Nesse caso, a Deusa exerce o papel de intermediária, 

mediadora entre a figura entronizada e o adorador. A revelação da vulva tem função 

apotropaica, curativa e vitalizadora. O pássaro e o peixe na lateral do selo, simbolizam 

o céu e o mar, isto é, representam os domínios da Deusa, estendendo o seu poder 

fertilizador na natureza. 

Diante de tantas evidências, não se pode considerar os encostos das tumbas em 

Ketef Hinnom, simplesmente como “almofadas de pedra” para acomodação da cabeça 

do morto. Ainda que o amuleto de prata contenha somente a benção de Yahweh sobre 

o falecido na sua partida, os inúmeros encostos em formato ômega não permitem 

negar indícios de uma companhia divino-feminina presente também no VII século, 

época da reforma de Josias.  

Até aqui observou-se que a reforma de Josias foi transitória e limitada.  As 

pesquisas e as imagens revelam que o período pré-exílico foi marcado por intensa e 

diversificada atividade de culto icônico, tanto no templo como na casa e, sobretudo, 

que a reforma de Josias conseguiu “frear”, por um período, as antigas tradições 

religiosas herdadas, conservadas e praticadas pelos israelitas ao longo de séculos. 

Como já abordado, as escavações realizadas por toda a região da síria-palestina 

revelaram que a religião de Judá era heterogênea, tanto no templo como na casa. O 

governo apropriou-se dos utensílios rituais do culto popular da família. As estacas 

cultuais, arvores sagradas, até então, cultuadas ao ar livre, encontraram suas versões 

correspondentes ampliadas como colunas do templo-citadino. Em contrapartida, o que 

se tornou religiosamente monumental foi miniaturizado e reencontrou o seu caminho 

para o culto da casa (pilares femininos). Estudiosos(as) afirmam que a pureza 

necessária e o monojavismo desejado, só foram alcançados no período Persa. Uma 

hipótese que insiste em afirmar que o habitual culto icônico, representado pelos 

milhares de estatuetas, utensílios rituais domésticos, encontram a sua 

descontinuidade no exílio e pós-exílio, depois da destruição do templo em Jerusalém 

e as deportações para a Babilônia.   

Stern afirma há uma total ausência de estatuetas no período Persa em contraste 

com a grande diversidade deles antes de 586 a.C. Por isso, essa seria a grande 

indicação de um movimento anti-icônico que teria promovido definitivamente o  

"monojavismo" ou "ortodoxia” judaica na província de Yehud (Judá). Este argumento 
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é promovido pela evidência de ausência total, em todos os territórios de Judá de culto 

icônico “pagão”.  A conclusão de Stern é que houve a instalação deliberada de um 

movimento de “purificação” promovido pelos exilados da Babilônia. Foi aí que os 

cultos “pagãos” deixaram de existir entre os judeus. O culto e o monojavismo judaico 

foram finalmente consolidados1173, uma verdadeira e singular "revolução religiosa". 

Porém, a figura abaixo revela as tendências em figuras de terracota do período persa 

e fornece uma tipologia específica para cada uma delas. 

 

                                                
1173 STERN apud FREVEL, 2014, p. 9. 

Figura 246 – Figuras de terracota encontradas na Judéia no período persa 
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Cornelius mostra que a hipótese da descontinuidade no uso de terracota em 

Judá não é consistente e muito menos pode sustentar a tese de uma suposta 

"revolução religiosa".1174 O mapa acima descreve a distribuição regional de imagens 

por toda a região da Judéia pós-exílica, negando, assim, a possibilidade de uma 

possível revolução religiosa monojavista e anti-icônica, já que a presença dessas 

imagens reforça ainda mais a tese da continuidade dessas práticas votivas, 

associadas às figurinhas de terracota nas cidades como En-Gedi, Gezer, Jericó, 

Jerusalém, Tell en-Naṣbeh e Ramat Raḥel. Outra evidência que atesta a continuidade 

de iconografias divinas em Judá e Samaria é o reaparecimento, no período pós-

exílico, de cinco desenhos1175 que se encontram impressos nos vasos do VIII século 

a.C encontrados em Kuntillet Ajrud., e portanto, do período monárquico. 

 

                                                
1174 Figura 246 – Fonte: FREVEL, 2014, p. 81. 
1175 Figura 247 – (1) fragmentos de cerâmica de um vaso encontradas em Kuntillet Ajrud. Fonte:: 

HJELM.; THOMPSON (eds.), 2016, p. 96. 

Figura 247 – Continuidade das iconografias religiosas em Judá no período persa 



481 
 

 

 

Percebem-se na figura acima semelhanças impressionantes entre os desenhos 

nas moedas pós-exílicas e os vasos de cerâmica do período monárquico. A 

iconografia da vaca amamentando o bezerro, a árvore entre as cabras, uma das 

iconografias usadas para representar as deusas na sua função de conceder 

fertilidade, A figura de Bes, a divindade anã da vida e prosperidade. Outra imagem 

compartilhada por Kuntillet Ajrud e as moedas de Samaria é a iconografia de um 

harpista sentado em uma cadeira.  

Um importante paralelo se estabelece entre as figuras de Kuntillet Ajrud e os 

emblemas nas moedas samaritanas: é o símbolo do leão em movimento e a árvore 

sagrada flanqueada por cabras. Nota-se que ambas foram inspiradas por ícones 

fenícios semelhantes aos que foram impressos na taça de Baal encontrada na cidade 

de Ugarite (Fig. 248a) 1176 

 

                                                
1176 Figura 248 – (a) Taça de ouro de Baal coma iconografia do leão e a árvore sagrada flanqueada por 

cabras. Figura tirada do livro: FRANKFORT, 1971, p. 257; (b) Vaso de cerâmica de Kintillet Ajrud 
apresentando desenho do leão e arvore sagrada ladeada de cabras. Figura tirada do livro. 
THOMPSON, 2016. p. 86; (c) Moedas cunhadas com a figura do leão e da árvore sagrada. Figuras 
tiradas do livro:  FREVEL, 2014, p. 81. 

Figura 248 – Continuidade das representações divinas icônicas no período pós-exílico 
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Ao longo dessa tese, a abordagem iconológica pôde fornecer uma resposta 

satisfatória para se avaliar o desenvolvimento de atividades religiosas icônicas ao 

longo do período monárquico, pré-exílico e, também no período pós-exílico (Persa). A 

abordagem absteve-se de julgamentos-padrão e classificatório como ortodoxia, 

heterodoxia, pagão etc1177. baseados em pressupostos dogmáticos e ideologicamente 

tendenciosos, que criam a falsa suposição de que as práticas de "religião popular" 

com figurinhas de terracota devem ser classificadas como "pagãs" ou 

"estrangeiras"1178. Isso promoveu e ainda promove uma enganosa caricaturização da 

identidade religiosa de determinados segmentos religiosos. 

Portanto, a pesquisa revela que tanto no período pré-exílico (Assírio e 

Babilônico) quanto no pós-exílico (Persa e Grego), as tentativas de uma “revolução 

religiosa” não  lograram o êxito esperado como confirma De Vaux.  

 
Josias morreu em Megido em 609, o país recaiu sob domínio 
estrangeiro, o do Egito e depois o da Babilônia, e voltou aos antigos 
costumes: sincretismo no Templo, cultos estrangeiros, renascimento 
dos santuários no campo, Jr 7.1-20; 13.27, e outros. Entre os dois 
cercos de Jerusalém, Ezequiel anuncia o castigo das montanhas de 
Israel e a destruição de seus lugares altos, Ez 6.1-6,13. A situação 
quase não muda em Judá durante o Exílio: um profeta da escola de 
Isaias, pouco depois do retorno, condena ao mesmo tempo seus 
contemporâneos e seus ancestrais que queimavam perfumes sobre as 
montanhas, Is 65.7. Desde 586, o Templo estava em ruínas e, mesmo 
que se continuasse a ir para lá, cf. Jr 41.4-5, e sem dúvida a oferecer 
sacrifícios nele, a história parecia ter anulado os esforços da reforma 

de Josias.1179 

 

Embora o texto bíblico celebre Ezequias e Josias como reformadores bem-

sucedidos, tais “reformas” não se sustentaram diante das evidências arqueológicas. 

A abordagem iconológica constatou uma continuidade tipológica e funcional das 

imagens cultuais ao longo da história de Israel e Judá.   

 

 

 

 

 

                                                
1177 FREVEL, Christian; PYSCHNY, Katharina; CORNELIUS, Izak (eds.),  2014, p. 10. 
1178 FREVEL, Christian; PYSCHNY, Katharina; CORNELIUS, Izak (eds.),  2014, p. 13. 
1179 VAUX, 2003, 376. 
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CONCLUSÃO  

 

O movimento monojavista se originou num espaço geográfico conhecido como 

corredor sírio-palestino. Uma região imprensada pelos grandes impérios 

expansionistas que disputavam encarniçadamente o seu domínio.  Esse cenário 

efervescente, foi marcado por súbitas e recorrentes mudanças externas e internas, 

que por sua vez, transformaram a região em um ambiente de intenso intercâmbio 

político-religioso. As campanhas militares possibilitaram o ingresso de superpotências 

estrangeiras que compartilharam sua cultura com os povos conquistados, seja por 

meio da imposição, ou seja pela adesão voluntária. Observou-se que diversas 

tendências de natureza cultural e religiosa ganharam a adesão também dos reinos 

emergentes. 

Evidenciaram-se os elementos político-religiosos de dominação e controle 

utilizados pelas superpotências da Era do Ferro, dos quais se destacam o Egito e a 

Assíria, que por sua vez, foram sucedidas por novas potências que usaram 

mecanismos semelhantes de controle político-religioso na consolidação dos seus 

impérios. Entende-se que parte dessas ideologias também foram apropriadas e 

adaptadas por Israel e Judá. A ideologia do deus guerreiro, a escolha (unção) divina 

do rei como filho de Deus e agente da sua vontade na terra; a instalação do Templo 

como domicílio da divindade anexada ao palácio real; a centralização político-religiosa 

por meio de contratos divino-reguladores, cujo objetivo era uniformizar o império sob 

a égide de leis divinas. Aqueles que quebrassem essas leis “reveladas” pelos deuses 

sofreriam as maldições e pragas previstas nesses contratos. 

Em Judá, no século VII a.C., os escribas da corte, absolutos mestres no domínio 

da leitura e da escrita, reescreveram esses tratados, adaptando-os para que 

pudessem ser utilizados na reforma político-religiosa de Josias1180, pois o cenário 

internacional era favorável para medidas de emancipação externa e unificação 

interna. A Assíria, que havia destruído Samaria em 722 a.C., estava politicamente 

enfraquecida e distante dos reinos vassalos, tal conjuntura acendeu as esperanças 

de Judá que almejava havia muito a emancipação política e, sobretudo, a reunificação 

de todo o território devastado pela Assíria. Então os escribas e sacerdotes 

entenderam que essa seria a chance de implementarem um projeto político-religioso 

                                                
1180 SOUZA, 2010, p.15. 
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a partir de dentro, isto é, eliminando os instrumentos de dominação ideológica 

instaladas na capital Jerusalém, no templo de Yahweh e nas adjacências. Nesse 

período, os cultos e os deuses eram bastante diversificados. E na ausência de uma 

imagem que representasse Yahweh, os israelitas não hesitaram em identificá-lo com 

as imagens de outros deuses estrangeiros. No aspecto interno, houve também uma 

interinfluência da religião oficial com a religião popular, doméstica, familiar como 

ilustradas na figura abaixo.1181  

 

 

                                                
1181 Figura 250 – Peças rituais encontradas em Dã, Hazor. Fonte: DEVER. 2005, p. 104-149;  Beth-

shean, Megido, Samaria, Tirza, Jerusalém, Laquis, Bet Mirsim, Berseba, Tel Jawa. Fonte: ALBERTZ, 
2012, p. 90-179   

Figura 249 – Estatuetas espalhados por todo o território de Israel e Judá 
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A figura a acima é um mapa iconográfico1182 que identifica peças do culto 

espalhadas por todo o território de israel, mas que, segundo a Bíblia, deveriam ser 

restritos somente ao templo em Jerusalém. Como descrito nos livros dos Reis e 

                                                
1182 Figura 250 – As figuras que compõem essa imagem foram utilizadas ao longo de todo esse trabalho 

de pesquisa e formam uma composição ilustrativo-didática que tem por finalidade ajudar o leitor ou o 
pesquisador a compreender como de fato acontecia a religião no antigo Israel. 

Figura 250 –  Objetos cultuais espalhados por todo o território de Israel e Judá  
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Crônicas, essas evidências revelam uma verdade por trás da religião oficial do Israel 

antigo. Seus aparatos de culto (templo, sacerdócio, ritos de sacrifício) são descritos 

na Bíblia como exclusivos dos israelitas. Mas eles foram o resultado da interinfluência 

entre a cultura religiosa israelita com a síria-palestina e Mesopotâmica.  

O projeto político-religioso é desencadeado pelo “achado” do Livro da Lei, que 

os especialistas chamam de código deuteronômico (Dt 12-26), essas “Leis divinas” 

contém as exigências de um culto unificado e direcionado a um único Deus. Esta 

exigência não nega a presença de outras divindades existentes em Israel, apenas as 

confirma e, sobretudo, destaca da importância que elas tinham naquele contexto 

religioso plural1183.  

Ao se ler a Bíblia Hebraica sem o acesso às outras fontes históricas, é possível 

se conceber a religião do Israel antigo como se fosse monojavista e em oposição 

constante aos “cultos estrangeiros”. Isso é perceptível pelo retrato insistente que pinta 

do contraste entre a religião javista (verdadeira) e “pagã” (falsa). Foi justamente a 

partir do Exílio Babilônico que se criou uma das histórias de Israel. Nela os israelitas 

são retratados como se fossem monojavistas desde o tempo de Moisés. As inúmeras 

imagens de divindades instaladas no templo de Jerusalém parecem práticas que há 

muito foram censuradas. Provavelmente a História Deuteronomista esteja idealizando 

sobre como deveria ter sido a vida religiosa em Judá, em vez de retratá-la como 

sempre foi. O fato é que a arqueologia constatou uma enorme diversidade de imagens 

não só em Jerusalém, mas espalhadas por todas as cidades de Judá. Algumas delas, 

encontravam suas versões menores e portáteis, feitas sob medida para atender as 

necessidades do culto doméstico.  

E foi justamente “idolatria” interpretada no pós-exílio como causa da punição 

divina que tornou Deus ainda mais fortalecido do que antes. Os escribas do exílio 

criaram uma ideologia muito mais elaborada, o Deus do templo de Jerusalém tornou-

se aquele que tem o controle da história de Israel, e de todo o universo, de modo que, 

os reis da terra agora estavam a serviço da sua vontade soberana (Ciro o Messias). e 

poderiam ser escolhidos (ungidos) para satisfazer os seus desígnios. Foi no exílio e 

pós-exílio que a história de Israel e Judá ganhou suas configurações finais, a 

monarquia, que nunca mais voltou a ter vigência em Judá, sofreu uma rigorosa 

                                                
1183 CRÜSEMANN, 2002.p.311. 
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classificação baseada na sua relação positiva ou negativa com o “padrão de medida” 

anti-icônico, retroprojetado do exílio.  

As divindades com maior proeminência, eram aquelas que governavam o 

panteão das superpotências mundiais como: Egito (Hórus, Amon, Hathor), Fenícia (El, 

Baal, Asherah), Assíria e Babilônia (Assur, Ishtar, Shemesh e outras divindades 

astrais). Todas essas divindades eram consideradas Elohim. O escritor do livro de 

Josué revela a necessidade de se escolher entre Yahweh e os Elohim. Já no texto 

sacerdotal, exílico e pós-exílico, o Deus de Israel é identificado pelo termo genérico 

Elohim. Essa estratégia literária foi eficaz naquele contexto de abertura político-

religiosa do império Persa.   

 

Porém, se vos parece mal aos vossos olhos 
servir ao SENHOR, escolhei hoje a quem sirvais; 

se aos deuses (Elohim ים  a quem (ֱאלֹוהִׁ

serviram vossos pais, que estavam além do rio 
(Mesopotâmia), ou aos deuses dos amorreus 
(cananeus), em cuja terra habitais; porém eu e a 
minha casa serviremos ao SENHOR. (Js 24, 15). 

 

 

No princípio criou Deus (Elohim ים  os (ֱאלֹוהִׁ

céus e a terra. (Gn 1, 1). 
 

 

 

 

Percebe-se então, que o monojavismo triunfou, e Yahweh tornou-se “um” 

porque absorveu atributos de diversas divindades com as quais “conviveu”. Essa 

capacidade de adaptação foi fundamental para a sobrevivência do judaísmo, o 

nascimento do cristianismo e o surgimento do Islamismo. É a manutenção da 

memória fragmentada das diversas divindades que sobreviveram em Yahweh, e 

estão emergindo na história graças a pesquisa combinada do texto Bíblico com os 

artefatos arqueológicos iconográficos. A Bíblia Hebraica afirma que Josias deflagrou 

um processo anti-icônico contra as imagens astrais, zoomórficas, antropomórficas, 

principalmente do Egito e Assíria. Portanto, o mandamento bíblico de não se fazer 

imagens, assim como a ordem divina de bani-las, não refletem necessariamente uma 

preocupação com a forma (tridimensional ou bidimensional) do objeto, mas com a 

origem dessas figuras intimamente ligadas ao culto astral mesopotâmico e 

antropológico-zoomórfico egípcio: “Agora, pois, temei ao SENHOR, e servi-o com 

sinceridade e com verdade; e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais 

além do rio (Mesopotâmia) e no Egito, e servi ao SENHOR” (Js 24,14). Os selos 

israelitas e judaítas datados do século VIII a. C. apresentam iconografias de 
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divindades egípcias, com destaque especial, os selos do rei Ezequias e de seus 

oficiais da corte, o que inclui também a classe sacerdotal.  

 

Figura 251 – Coletânea de selos judaítas contendo imagens egípcias, século VIII a.C.  
 



489 
 

 

 

Já nos selos do século VII a.C., prevalecem as iconografias astrais 

mesopotâmicas, o que reflete a influência político-religiosa Assíria sobre Judá nesse 

período.  

 
Figura 252 –  Coletânea de selos israelitas contendo imagens egípcias, século VII a.C. 
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O mandamento que proíbe as imagens corresponde à realidade histórica, que 

também é confirmada pelas abundantes iconografias egípcias e mesopotâmicas 

impressas nos selos oficiais de Israel e Judá. As imagens nos selos foram analisadas 

e interpretadas pela abordagem iconológica. Os resultados iconológicos aproximam o 

texto bíblico da sua realidade histórica.  

 

1. Com relação à proibição de imagens no culto: A Bíblia Hebraica proíbe os 

israelitas de cultuarem várias divindades e, sobretudo, de representá-las 

artisticamente: “Não terás outros Elohins diante de mim; Não farás para ti 

imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, 

nem em baixo na terra, nem nas águas debaixo da terra” (Dt 5, 7-8). Esse 

mandamento é reforçado por Josué: “deitai fora os Elohins” (Js 24,14), que 

também especifica a proveniência deles “aos quais serviram vossos pais além 

do rio (Mesopotâmia) e no Egito”. Mas as imagens dos querubins que 

decoravam o templo de Jerusalém e alguns selos oficiais eram esfinges, seres 

híbridos que combinavam características humanas e animais (homem, águia, 

leão, touro). As evidências mostram que essas imagens egípcias e 

mesopotâmicas foram sancionadas e padronizadas em Israel e Judá. 

2. Com relação à adesão de imagens egípcias e mesopotâmicas no período 

monárquico: O mandamento de banir os deuses mesopotâmicos e egípcios 

não existia antes do estabelecimento dos reinos de Israel e Judá, já que os 

selos estão em flagrante desacordo com o mandamento, e isso inclui o piedoso 

rei Ezequias que usou três imagens representativas de Hórus (uma das 

principais divindades egípcias) ao longo do seu governo, fato atestado pelas 

iconografias impressas nos seus selos oficiais. Os nomes egípcios do seu filho 

Manassés, e de seu neto Amon, também alegam a relação de proximidade 

entre a família de Ezequias e o governo egípcio. 

3. Com relação à data do mandamento que proíbe as imagens: Muitos(as) 

eruditos(as) preferem acreditar que a maioria desses mandamentos foram 

elaborados justamente para corrigir esses problemas vigentes (período pré-

exílico). Outros afirmam que tais documentos legais foram redigidos 

posteriormente, numa época na qual surgiu a necessidade de se construir uma 

história que justificasse o fracasso dos reis impiedosos, que falharam na sua 

missão de sustentar a fé em Yahweh (período exílico e pós-exílico). 
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A história dos Reis de Israel e Judá registrada na Bíblia Hebraica apresenta a 

versão religiosa dessa história, assim como a origem do problema religioso de se 

venerar imagens. Mas a tese demonstrou que esse problema não está na forma, nem 

na funcionalidade desses objetos. As razões que levaram as autoridades do tempo 

de Josias a varrer as imagens do templo de Yahweh foi política.  

Percebe-se que a presença das imagens astrais mesopotâmicas, tanto nos 

selos oficiais, como no templo de Yahweh, atestam o alto grau de colonialismo 

político-religioso estrangeiro, sobretudo consentido pelos reis e oficiais da corte. A 

Bíblia Hebraica e alguns documentos extrabíblicos testemunham que a maioria dos 

reis de Judá pagavam pesados tributos a essas potências para manter-se no poder e 

a fonte que garantia essa “segurança” e estabilidade política, eram as reservas 

(tesouros do Templo) escoadas de todo o país, e depositadas no templo de Yahweh. 

No aspecto religioso-diplomático, ajustava-se cooperativamente as divindades no 

templo, possibilitando-se adequar um espaço de culto para atender a diversidade de 

ritos que demandavam as comitivas estrangeiras.  

Esses pequenos selos do tamanho de uma unha, são capazes de combinar 

numa única fonte texto e imagem, o que os torna fundamentais para se chegar a uma 

visão mais equilibrada dos aspectos político-religiosos do antigo Israel.1184 Uma 

imagem às vezes diz mais do que mil palavras. Portanto, a tese de que a religião do 

Antigo Israel era “icônica" não pode ser mais refutada, pois as inumeráveis evidências 

arqueológicas, em especial os selos israelitas e judaítas, preservaram variadas 

imagens divinas de caráter zoomórfico, antropomórfico e astral.  

A abundância dessas imagens reforça a importância do método da abordagem 

iconológica como ferramenta de pesquisa, assim como constitui-se num apelo para 

que os estudiosos(as) se disponham mais dos abundantes materiais epigráficos e 

pictóricos do Antigo Oriente Próximo, na perspectiva de se reconstruir, o melhor 

possível, a memória histórica do povo de Israel e, sobretudo, da sua relação com 

Yahweh, mostrando o processo que o levou a ser masculinizado, solitariamente 

exclusivista, reinando no seu trono e habitando em seu templo particular, significa em 

ultima análise, tentar entender as concepções sacerdotais-patriarcais que o 

elaboraram. Buscar compreender os propósitos daqueles que, redigiram, editaram e 

concluíram o canôn do livro-sagrado-lei requer a ajuda de outro livro, um “livro de 

                                                
1184 CORNELIUS, 2008, p. 15. 
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pedras”, cacos de cerâmica, artefatos e iconografias, um album de memórias 

fragmentadas, que está sendo exumado pela pá da arqueologia em todo o Antigo 

Oriente Próximo. Tal empreendimento revelou ao mundo milhares de artefatos que, 

ao serem submetidos a abordagem iconográfica/iconológica, podem recontar de 

modo objetivo e eloquente e em alguns casos, oferecer uma versão diferente da 

história de Israel além daquela disponível na Bíblia Hebraica.  
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