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P (CÓDIGO SACERDOTAL)

Essa é uma das alegadas múltiplas fontes informativas do 
Pentateuco. A letra P, que a designa, corresponde à palavra inglesa 
priestly, «sacerdotal». Nesta enciclopédia, nos comentários sobre essa 
fonte, usei a sigla P(S). «P» representa sua designação em inglês e 
em alemão; «S» fala sobre sua designação em português.

Os estudiosos datam essa alegada fonte informativa em al
gum tempo após o exílio babilónico, ou seja, após 535 A.C., fa
zendo da mesma uma compilação bastante tardia, por parte de 
algum autor desconhecido, interessado na casta sacerdotal e suas 
funções. É de se presumir que o sacerdócio oficial da época 
designado elaborou as práticas rituais dos judeus, tornando-as 
obrigatórias para todos os judeus; a fim de emprestar a isso uma 
maior força, incluíram essas práticas no que, finalmente, veio a 
tornar-se o nosso Pentateuco. Quanto a maiores detalhes sobre 
essa teoria, ver o artigo geral J.E.D.P.(S.). Desnecessário é dizer 
que essa questão tem suscitado intensas disputas, porquanto põe 
em dúvida tanto a integridade do Pentateuco quanto a autoridade 
mosaica.

PÁ
Nas páginas do Antigo Testamento, duas palavras hebraicas di

ferentes são traduzidas por «pá», a saber:
1. Yaim, «pás». Essa palavra, sempre no plural, ocorre por nove 

vezes. Por exemplo: Êxo. 27:3; 38:2; Núm. 4:14; I Reis 7:40,45; Jer. 
52:8.

2. Rachath, «pá». Esse termo ocorre somente em Isaías 30:24.
O primeiro desses vocábulos refere-se a um implemento cerimo

nial, empregado na remoção das cinzas e dos restos dos holocaustos 
oferecidos nos altares do tabernáculo e do templo de Jerusalém. Na 
qualidade de objetos de uso cerimonial, o termo parece ter sido de 
origem semita ocidental; há cognatos que se encontram no 
judeu-aramaico e no hebraico de períodos posteriores.

O outro termo pode ser encontrado somente no livro de Isaías, 
em conexão com a palavra forquilha (vide), pois ambos os implementos 
eram usados na agricultura. Essas pás para grãos eram feitas de 
madeira, o que as diferenciavam daquelas outras, usadas para fins 
cerimoniais. Com base no texto de Isaías 28:17, alguns estudiosos 
chegaram à conclusão que, no hebraico, havia um verbo que teria o 
significado de «varrer junto com», embora isso seja muito difícil de 
comprovar. Ambos os vocábulos para «pá», provavelmente, eram 
substantivos hebraicos primários, cujos únicos cognatos remotos 
acham-se no árabe, no aramaico cristão e no cóptico. Essa palavra, 
«pá», aparece em nossa versão portuguesa em Mat. 3:12 e Luc. 
3:17, como tradução do termo grego ptúon que indica muito mais um 
«forcado», provavelmente correspondente ao termo hebraico mizreh, 
que aparece em Isaías 30:24 e Jeremias 15:7, mas que a nossa 
versão portuguesa traduz, respectivamente, por «forquilha» e por 
«pá». A palavra grega ptúon também acha-se nos livros apócrifos 
gregos da Septuaginta.

Usos Figurados: 1. O ato de usar a pá, que, em português, 
chama-se «padejar», é usado simbolicamente na Bíblia para indicar 
o ato de derrotar e dispersar o inimigo (Isa. 41:16). 2. Padejar às 
portas de uma cidade indica derrotar e dispersar um inimigo que 
esteja às fronteiras do país (Jer. 15:7). 3. Também está em foco a 
obra julgadora de Cristo, que separará os bons dos maus (Mat. 3:12), 
ou a mesma operação, feita por Deus (Jer. 15:7; Isa. 30:24). 4. Os 
medos e os persas foram executores de certos juízos terrenos de 
Deus (Jer. 41:2). 5. O simbolismo também é usado para indicar a 
dispersão da nação de Israel, em face de seus pecados (Eze. 36:19).

6. Em um sentido geral, Deus é quem submete a seu crivo os atos de 
todos os homens, a fim de testar a qualidade dos mesmos (Isa. 
30:28).

PAARAI
No hebraico, «bocejo». Nome de um dos poderosos guerreiros 

de Davi, e que foi juntamente com ele para o exílio, quando esse 
ungido de Deus fugia de Saul. Ver II Sam. 23:25, onde ele é chama
do de «arbita». Em I Crô. 11:37, seu nome é grafado de maneira 
mais correta, isto é, Naarai. Ele viveu na época de Davi, cerca de 
1000 A.C. Há quem pense que seu nome, no hebraico, significa 
«revelação de Yah» (forma abreviada de Yahweh).

PAATE-MOABE
No hebraico, «governador de Moabe». Esse foi o nome de uma 

proeminente família da tribo de Judá. Nada menos de dois mil oitocentos 
e doze de seus descendentes voltaram do cativeiro babilónico e passa
ram a residir em Jerusalém (ver Esd. 2:6; Nee. 7:11). Esse grupo retomou 
à Terra Prometida em companhia de Zorobabel. O trecho de Nee. 7:11 
fala em dois mil oitocentos e doze descendentes de Paate-Moabe. outros 
duzentos e um descendentes de Paate- Moabe voltaram à Palestina em 
companhia de Esdras (ver Esd. 8:4). Vários homens haviam-se casado 
com mulheres estrangeiras durante o cativeiro e então foram forçados a 
divorciarem-se delas, quando Israel renovou o seu pacto com Yahweh 
(ver Nee. 10:14). Hassube, que pertencia a esse clã, é mencionado 
como um dos reconstrutores das muralhas de Jerusalém (Nee. 3:11).

PACTO
Ver os dois artigos: Pactos e Alianças.
Entre outras formas de linguagem antropomórfica nas Escrituras, 

encontramos o termo pacto. A palavra é usada para designar a ma
neira de Deus tratar com o homem e de entrar em alianças com ele; 
ou então somente entre seres humanos. No primeiro caso, há um 
uso antropomórfico; no segundo, um uso literal. O termo hebraico 
envolvido é berith, que significa «corte». Como o sentido de pacto 
deriva-se desse verbo, não é bem claro. Talvez deva-se ao costume 
de compartilhar alimentos, em uma refeição, por ocasião do estabe
lecimento de um pacto, nos dias antigos. Porém, também conjectura-se 
que o termo hebraico envolvido esteja relacionado às idéias de «alge
mas», de «decidir», de «aquinhoar», mediante diversas conjecturas 
etimológicas. Ou então «cortar um acordo» era simplesmente uma 
expressão idiomática para «estabelecer um acordo».

O vocábulo diathéke, usado no Novo Testamento, é o termo 
grego que significa pacto ou testamento. Essa é a palavra envolvida 
no título «Novo Testamento», que alguns estudiosos prefeririam ver 
alterado para Novo Pacto.

1. Na terminologia religiosa, temos os acordos formais estabele
cidos entre Deus e o homem, dos quais há diversos, no Antigo Testa
mento. Ver os detalhes abaixo. A teologia cristã distingue entre o 
antigo e o novo pacto: o primeiro repousa sobre a lei mosaica, e o 
segundo, sobre a graça divina, por meio do sangue de Cristo. Paulo 
ensinava que o primeiro pacto foi ultrapassado pelo segundo. Segun
do o islamismo, a esses dois pactos foi adicionado um terceiro, final, 
por meio da aliança estabelecida entre Deus e Maomé.

2. Na teologia, a palavra «pacto» é usada para designar alguma 
interpretação particular da doutrina cristã. Ver o artigo sobre a Teolo
gia do Pacto ou Teologia Federal. Uma aplicação especial desse 
vocábulo encontra-se no título pacto do meio caminho, que se refere 
a certa prática da Nova Inglaterra, mediante a qual crianças eram 
admitidas ao batismo se tivessem pais simpáticos à Igreja, embora 
não fossem membros qualificados.
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3. Inspiração por Fatores Sociais. Na primitiva sociedade israelita, 
nômade ou seminômade, os pactos entre os homens e seus vizinhos 
eram necessários à sobrevivência. Assim, os vizinhos cortavam acor
dos uns com os outros, usualmente erigindo algum sinal visível do 
pacto estabelecido, como uma coluna ou um monte de pedras, com o 
acompanhamento de votos e sacrifícios, além de uma refeição da 
qual participavam aqueles que tinham feito o pacto. Visto que a segu
rança de que os homens mais precisam é a da paz com Deus, as 
relações com o Ser divino eram tidas como acordos ou pactos. Era 
questão séria alguém agir de modo contrário às estipulações de um 
pacto humano, com a quebra de votos e o desprezo a colunas ou 
montões de pedras, com tudo que esses sinais externos representa
vam. Portanto, em certo sentido, o pecado consiste em romper o 
pacto, com Deus, desprezando seus sinais externos. Consideremos 
os conflitos causados por causa da circuncisão (vide), que era o sinal 
do pacto abraâmico, quando os primitivos cristãos começaram a di
zer que esse sinal não era necessário à salvação (Atos 15). A Igreja 
cristã entrou em estado de turbilhão por esse motivo, por um longo 
período de tempo, visto que a circuncisão era um grande montão de 
pedras, uma nobre coluna que assinalava o pacto feito entre Deus e 
Abraão. Mas, se era o sinal desse pacto, não era o próprio pacto. E 
foi isso que Paulo e outros líderes cristãos logo compreenderam.

Deus escolheu Israel, e impôs acordos, acompanhados por cer
tas bênçãos, sob a condição dos acordos serem observados. Esses 
pactos foram estabelecidos em períodos históricos críticos, isto é, 
com Noé, com Abraão, com Moisés e com Davi. Isso posto, toda a 
teologia judaica estava envolvida no conceito de pactos. Destarte, 
poderíamos afirmar que o Antigo Pacto é a súmula do relacionamen
to diversificado de Deus com o povo de Israel.

4. Nos Profetas Posteriores. Escritores sagrados como Oséias, 
Jeremias, Ezequiel e Moisés, no livro de Deuteronômio, fazem uso 
do conceito de pacto a fim de expressar algumas de suas principais 
idéias. Em Oséias 6:7; 8:1; Jeremias 11:1 ss, e 34:18, lemos que 
Israel quebrou sua aliança com Deus. Disso resultou um intenso 
sofrimento.

5. No Novo Testamento, o vocábulo grego diathéke é usado com 
os sentidos de pacto e testamento. No grego helenista, era comum 
essa palavra ter o sentido de «testamento». 0  nono capítulo da 
Epístola aos Hebreus retém a idéia de testamento. Um testamento, 
para que entre em vigor, requer a morte do testador (Heb. 9:16). 
Porém, o conceito de pacto é o sentido mais freqüente vinculado à 
palavra grega diathéke. Todo o debate que se vê nos comentários 
em tomo dessa questão é uma perda de tempo, visto que ambos os 
lados estão com a razão, até onde cada um deles vai. 0  oitavo 
capítulo de Hebreus trata longamente da idéia neotestamentária do 
pacto, afirmando enfaticamente que o antigo pacto foi substituído pelo 
novo (Heb. 8:13). A salvação da alma é um dos resultados do novo 
pacto, conforme o contexto dessa passagem mostra claramente.

6. Considerações Teológicas. Devemos levar em conta o 
livre-arbitrio humano e o amor de Deus. Há pessoas necessitadas. 
Deus amou o mundo de tal maneira que promoveu sua vontade 
misericordiosa através de pactos. Deus dá tudo aos homens e 
espera-se que os homens dêem tudo a ele. Por sua parte, Deus 
sempre se mostra leal, constante e imutável (Êxo. 34:6). Mas o ho
mem mostra-se vacilante. Contudo, o sistema funciona no caso do 
novo pacto, porque o Espirito de Deus atua a fim de garantir a 
transação. 0  pacto com Deus, no Antigo e no Novo Testamentos, é 
retratado como um casamento (Osé. 2:22), devido à intimidade do 
relacionamento entre Israel ou a alma individual (conforme o caso), e 
Deus. 0  pacto com Deus é descrito como um acordo inscrito no 
coração (Jer. 31; Eze. 36:37; Heb. 8:10). Diz esta última referência: 
«Porque esta é a aliança que firmarei... Nas suas mentes imprimirei 
as minhas leis, também sobre os seus corações as inscreverei...» E 
o resultado disso aparece logo adiante: «...e eu serei o seu Deus, e 
eles serão o meu povo». O novo pacto opera com tão magníficos 
resultados porque Deus atua, e o homem, nesse processo, vai sendo

espiritualizado. Nisso é que consiste a nossa salvação. O alvo final 
da salvação é a participação na imagem de Cristo (II Cor. 3:18), é a 
participação na própria natureza divina (II Ped. 1:4).

PACTO DE SAL
Era costume que aqueles que estabeleciam um acordo usassem 

sal em uma refeição conjunta ou em algum ritual. Ver Núm. 18:19; 
II Crô. 13:5. Segundo as evidências indicam, esse costume originou-se 
da observação de que o sal tem a capacidade de dar maior sabor 
aos alimentos e de preservá-los, o que pode simbolizar aquilo que se 
deve esperar dos pactos firmados, isto é, força, preservação, fidelida
de, sem qualquer mescla com decadência ou hipocrisia. A lei judaica, 
em seu aspecto cerimonial, exigia o uso do sal em todas as ofertas 
de manjares; é possível que fosse usado sal em todos os demais 
tipos de oferendas. Ver Lev. 2:13. Apesar de que certas ofertas eram 
consumidas no altar dos holocaustos, a maioria das oferendas tinha 
uma porção que era entregue aos sacerdotes, para ser consumida. E 
o sal fazia parte necessária da dieta. Disso proveio o fato de que o 
sal, usado nas ofertas rituais, significava simbolicamente a perpetui
dade e a fidelidade. Essa prática parece ter sido comum entre os 
povos orientais, e não somente em Israel.

PACTOS
I. Definição e Caracterização Geral
II. Os Pactos Enumerados
III. Os Pactos e Cristo
IV. Pacto Abraâmico
V. Pacto Davídico
VI. Novo Pacto

I. Definição e Caracterização Geral. Ver sobre Pacto.

II. Os Pactos Enumerados
1. O pacto edênico (ver Gên. 1:26-28). Esse pacto condicionava 

a viaa do homem em seu estado de inocência.
2. O pacto adâmico (ver Gên. 3:14-19). Esse pacto condicionava 

a vida do homem após a queda, dando-lhe a promessa da redenção.
3. O pacto noaico (ver Gên. 9:1 e ss). Esse pacto estabeleceu o 

princípio do governo humano.
4. O pacto abraâmico (ver Gên. 15:8). Esse pacto diz respeito à 

fundação física e espiritual de Israel, impondo condições aos que 
quisessem pertencer ao Israel espiritual.

5. O pacto mosaico (ver Êxo. 19:25; 20:1-24:11 e 24:12-31:18). A 
Lei foi dada, supostamente como meio de vida, mas terminou por ser 
o motivo da morte e da condenção.

6. O pacto palestiniano (ver Deut. 28-30). Esse pacto prometeu a 
restauração de Israel no tempo devido.

7. O pacto davídico (ver II Sam. 7:8-17). Esse pacto estabeleceu 
a perpetuidade da família e do reino davídico, cumprido em Cristo 
como Rei (ver Mat. 1:1; Luc. 1:31-33; Rom. 1:3). Isso inclui o reino 
milenar (ver II Sam. 7:8-17; Zac. 12:8; Luc. 1:31,33; Atos 15:14-17; I 
Cor. 15:24), que tipifica o reino eterno de Cristo.

8. O novo pacto. Esse repousa sobre a obra sacrifical e sacerdotal 
de Cristo, tendo por fito garantir a bênção etema e a salvação para os 
homens. Apesar de os homens não poderem produzir nada que esse 
pacto exige, por si mesmos, a verdade é que ele está condicionado à fé 
e à outorga da alma nas mãos de Cristo. O trecho de Heb. 10:19-12:3 é, 
essencialmente, uma descrição de como esse novo pacto é melhor.

É o pacto mosaico que está em foco no trecho de Heb. 8:6, 
contrastado com o novo. Fazia exigências impossíveis aos homens, 
transformando-os em escravos. Mas não era capaz de dar-lhes a 
força para viverem à altura dessas exigências. Portanto, o pacto 
baseado na lei estava condenado ao fracasso. No novo pacto foi 
dada a Lei do Espírito de Deus, que opera no coração, e no qual as 
operações intimas do Espírito garantem o cumprimento das condi
ções. Daí vem o Sucesso desse novo pacto.
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III. Os Pactos e Cristo
Cristo, sua substância (Isa. 42:6; 49:8).
Cristo, seu mediador (Heb. 8:6; 9:15; 12:24).
Cristo, seu mensageiro (Mal. 3:1).

Estabelecido com:
Abraão (Gên. 15:7-18; 17:2-14; Luc. 1:72-75; Atos 3:25; Gál. 

3:16).
Isaque (Gên. 17:19,21; 26:3,4).
Jacó (Gên. 28:13,14 com I Crô. 16: 16,17).
Israel (Êxo. 6:4; Atos 3:25).
Davi (II Sam. 23:5; Sal. 89:3,4).
Renovado sob o evangelho (Jer. 31:31-33 Rom. 11:27; Heb. 

8:8-10,13).
Cumprido em Cristo (Luc. 1:68-79). Confirmado em Cristo (Gál. 3:17). 
Ratificado pelo sangue de Cristo (Heb. 9:11-14; 16:23)
É um pacto de paz (Isa. 54:9,10; Eze. 34:25; 37:36). É inalterável 

(Sal. 89:34; Isa. 54:10; 59:21; Gál. 3:17).
É eterno (Sal. 111:9; Isa. 55:3; 61:8; Eze. 16:60-63; Heb. 13:20). 
Todos os santos estão interessados no mesmo (Sal. 25:14- 89:29-37; 

Heb. 8:10).
Os ímpios não se interessam pelo mesmo (Efé. 2:12). Bênçãos vin

culadas ao mesmo (Isa. 56:4-7; Heb. 8:10-12).
Deus é fiel ao mesmo (Deu. 7:9; I Reis 8:23; Nee. 1:5; Dan. 9:4). 
Deus jamais se olvida do mesmo (Sal. 105:8; 111:5; Luc. 1:72). 
Lembremo-nos do mesmo ( I Crô. 16:15).
Cautela, contra nos esquecermos do mesmo (Deu. 4:23).
Pleiteio-o em minhas orações (Sal. 74:20; Jer. 14:21). Punição para 

quem o despreza (Heb. 10:29,30).

IV. Pacto Abraâmico
O pacto abraâmico conta com sete porções distintas (ver os tre

chos de Gên. 12:1-4; 13:14-17; 15:1-7 e 17:1-8):
1. Abraão tomar-se-ia uma grande nação: a. Isso se cumpriria 

em sua posteridade natural, «como o pó da terra» seria o seu núme
ro (ver Gên.13:16 e João 8:37), e isso fala da nação literal de Israel,
b. Teria cumprimento e está sendo cumprido na sua posteridade 
espiritual. Nesse sentido, todos os homens regenerados são filhos de 
Abraão; o seu número seria «como as estrelas do céu» (ver João 
8:39; Rom. 4:16,17; 9:7,8; Gál. 3:6,7,29). Quanto a isso, não haveria 
qualquer distinção de raça. c. Também teria cumprimento em Ismael, 
isto é, nas nações árabes (ver Gên. 17: 18-20).

2. A bênção de Deus estaria sobre ele e os seus descendentes:
a. Em sentido temporal ou material (ver Gên. 13:14,15,17; 15:18; 
24:34,35). b. Mais particularmente, em sentido espiritual, o que visa à 
vida eterna, conferida aos remidos (ver Gên. 15:6; João 8:56; Gál. 
3:13,14 e Rom. 4:1-5).

3. A exaltação do próprio Abraão, porquanto haveria de ser gran
de e famosa figura da história—e isso lhe daria um grande nome. 
Naturalmente, Abraão é um dos nomes universais da história huma
na.

4. Através dele seriam dadas diversificadas bênçãos para muitos 
(ver Gál. 3:13,14).

5. Um favor divino especial seria conferido àqueles que fos
sem bondosos para com Abraão. Por implicação, provavelmente 
está em vista a nação de Israel; por extensão, está em vista o 
grupo dos regenerados, que são filhos espirituais de Abraão (ver 
Gên. 12:3).

6. O desfavor divino se voltaria contra todos que amaldiçoassem 
Abraão, com as implicações que aparecem no ponto 5, acima. A 
própria história do mundo confirma isso, porquanto tem acontecido, 
invariavelmente, que aqueles que maltratam os israelitas serão, final
mente, julgados de maneira definida e pública. Não precisamos mais 
do que lembrar a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas tam- 
oém perseguiram os judeus, para ter uma prova disso. Assim tam
bém acontecerá no futuro, conforme lemos nos trechos de Deut. 
3C:7; Isa. 14:1,2; Joel 3:1-9; Miq. 5:7-9; Ageu 2:22; Zac 14:1-3 e Mat.

15:40,45. As hordas que invadirão a Palestina, provavelmente antes 
do fim do século atual, provocando assim a apocalíptica batalha de 
Armagedom, aprenderão a veracidade dessa provisão do pacto 
abraâmico. Israel será libertada por uma intervenção divina miraculosa, 
apesar de sabermos que essa nação será cercada por um adversário 
impossível de ser derrotado de outro modo. Reconhecendo então o 
caráter divino dessa estrondosa vitória, Israel, como nação, voltar-se-á 
finalmente para Deus e seu Cristo, o Senhor Jesus, e tornar-se-á 
uma nação verdadeiramente cristã.

7. «Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da 
terra...» Essa é a sétima e última provisão do pacto abraâmico. Nes
sa provisão cumprir-se-á o grande propósito evangélico de Deus, por 
intermédio de Cristo, o Filho de Abraão (ver Gál. 3:16 e João 8:56-58). 
Esta sétima provisão revela-nos, mais especificamente, o que se 
tencionou revelar no trecho de Gên. 3:15, no tocante ao «descenden
te da mulher», que é Jesus Cristo. O Filho de Abraão seria o Reden
tor da humanidade, e isso retrata a missão do Messias, em sua 
inteireza, incluindo até mesmo o seu segundo advento e todos os 
seus gigantescos efeitos. Essa bênção, que é prometida aos filhos 
de Abraão, não respeitará distinções de nacionalidade, mas antes, 
terá um caráter universal, atingindo todos os verdadeiros regenera
dos. Os acontecimentos do dia de Pentecostes ilustraram o começo 
do cumprimento dessa promessa (ver Atos 2:5-11). O alvo final des
sa bênção é a total transformação dos crentes segundo a imagem 
moral e metafísica de Cristo e, mediante .sso, a participação dos 
remidos na própria natureza divina, que e o alvo reai ao destino da 
humanidade salva, bem como o mais elevaao conceito que se co
nhece entre os homens (ver Rom. 6:29; II Cor. 3:18; II Ped. 1:4; Efé. 
1:23 e 4:13).

V. Pacto Davídico
O Pacto Davídico é referido em II Sam. 7:4-17 (vide). Suas previ

sões principais são as seguintes:
1. Teria continuação uma casa davídica, isto é, posteridade e 

família.
2. Haveria um trono, isto é, autoridade real.
3. Haveria um reino, isto é, uma esfera de governo.
4. Esse governo e reino se estenderiam para sempre.
5. A obediência era exigida e, por causa da desobediência por 

parte dos descendentes de Davi, sobreveio a punição divina, a linha
gem real foi interrompida e aparentemente até se perdeu no mundo 
para sempre. Não obstante, a promessa é que ela seria permanente, 
conforme vemos em II Sam. 7:15, devido às misericórdias de Deus.

6. Salvação universal, dos judeus e dos gentios, pelo «Rei» (ver 
Rom. 15:12).

7 .0  rei legítimo foi coroado de espinhos e crucificado; mas ainda 
haverá de reinar. Essa foi justamente a promessa e a afirmação de 
Pedro, na passagem de Atos 2:30. Esse pacto, confirmado por jura
mento de Deus, e renovado a Maria (ver Luc. 1:26-38), pelo anjo 
Gabriel, é imutável (ver Sal. 89:30-37). O Senhor Deus ainda entre
gará esse trono ao Salvador ressurrecto (ver Luc. 1.31-33; Atos 2:29-32 
e 15:14-17).

VI. Novo Pacto — Ver o artigo separado sobre o Novo Testa
mento.

PADÃ (PADÃ-ARÃ)
No hebraico, «planície de Arã». Essas palavras apontam para a 

área da alta Mesopotâmia, em redor de Harã, rio acima da junção 
entre os rios Eufrates e Harbur (ver Gên. 25:20; 28:8; 31:18). As 
tribos conhecidas como os arameus (da área de Arã) foram mencio
nadas, pela primeira vez, até onde vão os registros históricos, pelo 
rei assírio Salmaneser I, em cerca de 1300 A.C. Em seguida, essas 
tribos araméias ocuparam o território de Alepo até às margens do rio 
Eufrates, e até mesmo mais além, um fato que permaneceu até 
dentro da era cristã.
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Abraão residiu nessa região antes de migrar para o sul, para a 
Palestina. Mais tarde, da Palestina enviou um servo seu para buscar 
noiva para Isaque, seu filho, dentre as jovens de Padã-Arã, onde tinham 
ficado alguns parentes seus. Mais tarde ainda, Jacó fugiu da Palestina 
para Padã-Arã, sentindo-se ameaçado de morte por seu irmão gêmeo, 
Esaú, e permaneceu com seu sogro, Labão, durante longo tempo, no 
mínimo vinte anos. Ver Gên. 25:20 quanto ao nome dado à região natal 
de Rebeca; em Gên. 28:2-7, Padã-Arã aparece como lugar onde residia 
Labão. Oséias chamou a área de «terra da Síria» (Osé. 12:12). O distrito 
em foco é uma extensa planície, circundada de montanhas.

PADEIRO
Ver os artigos sobre Artes e ofícios e Pão.

PADOM
No hebraico, «redenção», «livramento», «resgate». Esse foi o 

nome de um dos netinins (vide), os servos do templo, que formavam 
a classe mais baixa em Israel, excetuando somente os escravos. 
Eles voltaram a fim de servir, uma vez mais, no templo reconstruído, 
terminado o cativeiro babilónico. Padom era um deles. Ver Esd. 2:44 
e Nee. 7:47. Ele viveu por volta de 536 A.C. O nome Padom veio a 
designar um clã em Israel.

PÃES ASMOS
Há uma palavra hebraica e uma palavra grega que precisamos 

levar em conta neste verbete, a saber:
1. Matstsah, «bolos sem fermento». Esse vocábulo ocorre por 

quarenta e duas vezes: Gên. 19:3; Êxo. 12:8,15,17,18,20,39; 13:6,7; 
23:15; 29:2,23; 34:18; Lev. 2:4,5; 6:16; 7:12; 8:2,26; 23:6; Núm. 
6:15,17,19; 9:11; 28:17; Deu. 16:3,8,16; Jos. 5:11; Juí. 6:19-21; Sam. 
28:24; II Reis 23:9; I Crô. 23:29; II Crô. 8:13; 30:13,21; 35:17; Esd. 
6:22 e Eze. 45:21.

2. Ázumos, «bolos sem fermento». Essa oalavra grega é utilizada 
por nove vezes no Novo Testamento: Mat. 26:17; Mar. 14:1,12; Luc. 
22:1,7; Atos 12:3; 20:6; I Cor. 5:7,8.

O pão asmo, ou melhor, o bolo asmo, é apenas a massa feita 
sem o emprego de fermento. Na preparação do pão caseiro, um 
pouco de massa fermentada, dc pão preparado anteriormente, era 
misturado com a massa nova, para então ser levado ao forno. Mas o 
pão asmo não levava essa nvstura de massa já fermentada. O pão 
asmo, pois, é associado aos elementos ingeridos durante a refeição 
da páscoa, aquela festividade religiosa que comemorava o livramento 
do povo de Israel da servidão no Egito. Somente pão sem fermento 
podia ser consumido durante os sete dias que se seguiam à festa da 
Páscoa (ver Êxo 12:15-20; 13:3-7).

Alguns estudiosos pensam que a festa dos pães asmos (por sete 
dias), que se seguia à Páscoa, originalmente havia sido uma festa 
ligada à colheita da cevada, que, posteriormente, teria sido transmu- 
tada para a festa da Páscoa. Finalmente, a proibição do uso de 
fermento ter-se-ia tornado mais escrupulosamente observada. Assim, 
um israelita que comesse pão fermentado, durante aqueles dias, 
seria cortado, isto é, excluído do acampamento de Israel.

Quando consumiam pão sem fermento, os israelitas estavam 
relembrando a precipitação com que haviam abandonado o Egito, e 
tudo quanto de mal o mesmo representava, o que sucedeu por oca
sião do êxodo, em meio a grandes prodígios divinos, desde algum 
tempo antes, e ainda por muito tempo depois. Naquela oportunidade, 
as mulheres hebréias não tinham tido tempo pare preparar a massa, 
esperando que a mesma fermentasse; antes, tinham levado a massa 
fermentada em separado, em suas sacolas, quando de sua precipitada 
fuga do Egito. Mas, ao chegarem ao deserto, enquanto viajavam em 
direção à Terra Prometida, foram cozendo pão com fermento. Isso é o 
que fazem as mulheres beduínas no deserto, até os nossos próprios 
dias. Ao comer o «pão da amargura», o povo de Israel relembrava a 
negra noite do Egito, e assim começava um período em que só se 
comia pães asmos, um período comemorativo de sete dias.

Simbologia dos Pães Asmos. Visto que o fermento representa o 
pecado (ver, por exemplo, I Cor. 5:8), o pão sem fermento, natural
mente, representa a ausência do pecado, ou seja, a sinceridade do 
crente. Escreveu o apóstolo: «Lançai fora o velho fermento, para que 
sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também 
Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi imolado. Por isso celebremos a 
festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e 
da malícia e, sim, com os asmos da sinceridade e da verdade» 
(I Cor. 5:7,8).

PÃES DA PROPOSIÇÃO
No hebraico há duas expressões diferentes, lechem maareketh, 

«pães do arranjo», e lechem panim, «pães da presença» ou «do ros
to». No grego, ártoi tês prothéseos,«pães da exposição». No hebraico, 
sob uma forma ou outra, a expressão ocorre em Exo. 25:30; 35:13; 
39:36; Núm. 4:7; I Sam. 21:6; I Reis 7:58; I Crô. 9:32; 23:29; II Crô. 
4:19; 13:11 e Nee. 10:33. No Novo Testamento, a expressão grega 
aparece em Mat. 12:4; Mar. 2:26; Luc. 6:4 e, com leve transposição na 
ordem das palavras, isto é, próthesis tõn árton, em Hebreus 9.2.

Ao falar sobre os pães da proposição, entretanto, as Escrituras 
utilizam-se de quatro descrições designativas distintas, no Antigo Tes
tamento: 1. «pães da proposição» (Êxo. 25:30); 2. «doze pães» (Lev. 
24:5-7); 3. «mesa da proposição» (Núm. 4:7); 4. «pão contínuo da 
proposição. (II Crô. 2:4). A primeira dessas designações fala sobre o 
«pão da face» ou «pão da presença», Há um paralelo na expressão 
assíria akal panu. A segunda dessas designações refere-se ao pão 
como um memorial. A terceira, ao pão como uma exposição perma
nente. E a quarta dessas expressões, como um arranjo ou arruma
ção, ou seja, sobre a mesa onde aqueles pães ficavam expostos. 
Essa variedade de nomes, aplicada aos pães da proposição, indica a 
importância que esses pães tinham, dentro do cerimonial do 
tabernáculo e do templo de Jerusalém. Da mesma maneira que o 
azeite era importante para que o candeeiro produzisse luz, e assim 
como o incenso era elemento imprescindível para o altar do incenso, 
assim também, esse terceiro móvel, a mesa, tinha como elemento 
indispensável os doze pães da proposição, dentro do simbolismo da 
religião revelada aos hebreus.

Os pães da proposição eram doze e não levavam fermento em 
sua fórmula (o que é confirmado por Josefo, Anti. 3:6,6). Cada pão 
era feito de um quinto de efa de flor de farinha, ou seja, a farinha de 
trigo da melhor qualidade. Usualmente, esse pão era servido aos 
hóspedes, mas, principalmente, aos reis (Gên. 18:6; I Reis 4:22). Os 
pães eram postos sobre a mesa existente no Santo Lugar, um sobre 
o outro, formando duas pilhas de seis pães cada uma. Os pães 
ficavam expostos sobre essa mesa durante uma semana e, então, 
eram removidos e consumidos pelos sacerdotes, no recinto do santu
ário (Lev. 24:5-9). Seria considerado um sacrilégio se alguém, que 
não fosse sacerdote, comesse dos pães da proposição (I Sam. 21:2,3; 
Mat. 12:4), porquanto esses pães eram considerados pães «sagra
dos» (I Sam. 21:6). Os doze pães da proposição representavam as 
doze tribos de Israel (Lev. 24:8). Os sacerdotes coatitas estavam 
encarregados da confecção dos pães da proposição e dos cuidados 
com os mesmos (I Crô. 9:32).

Os «bolos» dos pães da proposição significam, literalmente, na 
opinião de alguns estudiosos, «bolos traspassados», porquanto eles 
eram perfurados, provavelmente para permitir um cozimento mais 
fácil e uniforme. Não há qualquer indício de que os pães da proposi
ção fossem cobertos por alguma peça de pano, ou eram postos 
sobre alguma peça de pano. Os pratos usados em conexão com a 
mesa dos pães da proposição podem ter sido usados para ali serem 
postos os pães; as colheres eram usadas para pôr incenso sobre os 
pães; as taças serviam para o vinho das libações. Os pires para o 
incenso permitiam que uma agradável fragrância permanecesse no 
Lugar Santo durante a semana inteira. O que restasse de tudo, po
rém, era queimado sobre o altar de bronze, a cada sábado (Lev. 
24:7-9), juntamente com o que não fosse comido dos pães da sema-
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na anterior. Os doze pães da proposição representavam a unidade 
nacional (cf. I Reis 18:31,32; Eze. 37:16-22).

Quando o tabernáculo era transportado, durante as jornadas dos 
israelitas pelo deserto, a mesa dos pães da proposição era levada, 
juntamente com seus pratos, recipientes de incenso, as taças e as 
galhetas (Núm. 4:7). Incenso puro era posto sobre a mesa, provavel
mente em taças de ouro, sobre os pães (Josefo, Anti. 3:6,6).

Nos livros históricos do Antigo Testamento, a primeira menção 
aos pães da proposição diz respeito a Davi, em Nobe. Davi e seus 
homens satisfizeram a fome com o pão sagrado, visto estarem todos 
eles cerimonialmente puros (I Sam. 21:6). Todos os evangelhos 
sinópticos mencionam essa ocasião (Mat. 12:4; Mar. 2:26; Luc. 6:4). 
No templo de Salomão havia uma mesa especial recoberta de ouro, 
onde ficavam expostos os pães da proposição (I Reis 7:48). No 
templo restaurado houve uma taxa com vistas ao serviço da casa de 
Deus, incluindo o necessário para os pães da proposição (Nee. 10:32). 
Quando Tito destruiu o templo de Jerusalém, em 70 D.C . ele levou a 
mesa dos pães da proposição, juntamente com outros despojos, para 
a cidade de Roma. Sua gravura pode ser vista no Arco de Tito, em 
Roma, que retrata o cortejo triunfal em comemoração da vitória dos 
romanos sobre os judeus. Ver também sobre o Tabernáculo.

PAGIEL
No hebraico, «encontro com El (Deus)». Esse era o nome de um 

filho de Ocrã. Pagiel foi chefe da tribo de Aser, ao tempo do êxodo 
(ver Núm. 1:13; 2:27; 7:72; 10:26). Ele viveu em cerca 1440 A.C 
Ajudou Moisés a fazer o censo dos israelitas.

PAI
No hebraico, ab, palavra que ocorre por cerca de seiscentas e 

oitenta vezes, desde Gên. 2:24 até Mal. 2:10. No grego, pater, que 
ocorre por cerca de trezentas e sessenta vezes, desde Mat. 2:22 até 
Apo. 14:1.

Esboço
I. Significados
II. Referências Bíblicas e Significados
III. O Pai e a Família
I. Significados
A palavra grega, pater, está relacionada à raiz que significa 

«nutridor» ou «protetor». Porém, no uso comum, havia muitas aplica
ções do vocábulo, como ao pai de uma pessoa, ao chefe de um clã ou 
nação, ao cabeça espiritual dos mesmos, ou a um líder espiritual, ou a 
alguém que ajudava a outrem para conseguir um significativo avanço 
espiritual, como o originador de alguma organização, filosofia ou reli
gião; também era usado como título de honra e respeito, incluindo os 
nomes Pai, Filho e Espírito Santo, da triunidade divina, ou então, Deus 
como o Pai dos seres humanos e de outros seres inteligentes.

II. Referências Bíblicas e Significados
Consideremos os onze pontos abaixo:
1. Pai, no sentido imediato (Gên. 19:31; 44:19). 2. um ancestral 

próximo ou remoto (I Reis 15.11; II Reis 14:3; Núm. 18:2; Sal. 45:16);
3. o fundador de uma tribo ou nação (Gên. 10:21; 17:4,5); 4. o iniciador 
de alguma profissão ou arte (Gên. 4:20); 5. o iniciador de uma fé, ou o 
principal exemplo da mesma (Rom. 4:1), como Abraão, o pai dos fiéis;
6. o criador (Jó. 38:28). Deus é o criador dos homens e dos anjos, e 
também é o Pai deles, segundo se vê em Isa. 63:16. Efé. 3:14,15; 
também é o criador das estrelas, o «pai das luzes» conforme se lê em 
Tia. 1:17); 7. um benfeitor (Jó. 29:16; Isa. 22:21); 8. o Messias, como o 
eterno benfeitor e cabeça da raça espiritual, o Pai etemo (Isa. 9:6); 9. 
algum grande mestre (I Sam. 10:12), ou líder espiritual (II Reis 2:12; 
5:13); 10. um primeiro ministro, ou conselheiro-mor (Gên. 45:8). 11. um 
relacionamento íntimo, que chegue a corromper, é o pai de alguns (Jó 
17:14).

III. O Pai e a Família
Temos um artigo separado sobre o assunto, intitulado Família. 

Naquele artigo transparecem a posição, a autoridade e os deveres

de um pai, no que concerne aos seus familiares. Esses deveres são 
sociais, psicológicos e espirituais. Há três coisas que um pai deve a 
seus filhos: exemplo, exemplo, exemplo. O pior erro que um pai pode 
cometer é conhecer os ensinos espirituais das Escrituras Sagradas e 
deixar de transmiti-los a seus filhos. O artigo sobre a Família expõe a 
história dessa unidade fundamental da sociedade humana, incluindo 
o papel do pai, no seio da família.

O pai da família era o principal mestre de sua família e precisava 
levar a sério os seus deveres. Suas instruções incluíam tanto alguma 
profissão como a educação religiosa (Deu. 4:9; 6:7; 31:13; Pro. 22:6; 
Isa. 28:9). Ele exercia poder absoluto sobre seus familiares e os 
disciplinava segundo essa autoridade (Pro. 13:24; 19:18; 22:15; 23:13). 
Através das autoridades constituídas, ele tinha o poder de determinar 
a punição capital (Deu. 31:18). Um filho desobediente, por exemplo, 
arriscava-se a perder a própria vida. O Talmude Babilónico oferece 
um sumário dos deveres dos pais: circuncidar seus filhos; remi-los; 
ensinar-lhes a lei; encontrar esposa para eles; prover instruções quanto 
a alguma profissão ou negócio; ser um guia geral e autoridade sobre 
os filhos, mesmo depois de se casarem.

Os deveres das mães, as instruções apostólicas para a família 
toda, e outras questões dessa natureza aparecem no artigo geral 
sobre a Família.

PAI, CASA DO
Esse era um título conferido às famílias que navia entre os 

israelitas (Jos. 22:14). Comparar com Jos. 7-14,16-18. A palavra casc 
indica o lugar de residência de uma família, vinculada à palavra Pai. 
A combinação significa uma propriedade da família em foco íGêr 
12:1,31; I Sam. 18:2). Pcrém, a expressão também pode indicar as 
pessoas que residem naquela casa (Gên. 46:31; Êxo. 12:3), no senti
do mais lato incluindo os serves e cs escravos e não os membros 
imediatos da família. A expressão indica também as divisões princi
pais ce cada una das doze tribos de Israel íNúm. 3:15,20!. ou mes
mo cada uma das tribos inteiras (Núm. 17:2).

No Novo Testamento, a palavra «casa» pede indicar um lar ( 
Atos 7:20), o templo de Jerusalém (João 2:16) ou o céu (João 14:2). 
Nesta última referência, aprendemos que a casa dc Pai tem muitas 
moradas, isto é mu:tcs lugares ae residência, isso posto a expres
são alude à pluralidade dos céus e des lugares celestiais, uma doutri
na comum judaica e que, sem dúvida, refletia essas verdades. Com
parar isso com a expressão paulina, lugares celestiais (Efé. 1:3) acerca 
da qual examinar o NTI. nessa referência. Ve' também Efé. 1:20; 2:6 
e 3:10, onae o ccnceito é reiterado.

PALÁCIO
Esboço:
I. Caracterização Geral
II. Tipos de Pa.ácios
III. Características de Palácios de Vários Lugares
IV. Usos Figurados
I. Caracterização Geral
As diversas palavras hebraicas traduzidas nas línguas modernas por 

«palácio» também podem ser traduzidas de várias outras maneiras, como 
«cidadela», «fortaleza», «lugar alto», «casa», «templo»... Isso posto, es
ses vocábulos não transmitem necessariamente aquilo que entendemos 
por um «palácio», ou seja, uma augusta e luxuosa residência, com 
muitos aposentos, ou um lar particular de riqueza incomum. Mas, como é 
óbvio, essas idéias também podem fazer parte daqueles termos, por
quanto, na verdade, os povos antigos tinham palácios no sentido moder
no da palavra. E o significado biblico mais comum é alguma residência 
suntuosa de algum rei ou importante figura pública.

A arqueologia tem ilustrado amplamente a existência e o esplen
dor de alguns desses palácios. E assim tem ficado provado que os 
palácios de Israel diferiam bem pouco dos palácios dos povos 
circunvizinhos. Alguns palácios, na realidade, eram fortalezas, como
o palácio de Saul, em Gibeá. Podemos pensar que o mesmo era
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parecido com o palácio de Davi, que a arqueologia encontrou em 
Jerusalém (ver II Sam. 5:7-9). Salomão também tinha o seu próprio 
palácio, construido com a ajuda de operários estrangeiros 
especializados (ver I Reis 7:1-12). Esse palácio era chamado de 
«casa da floresta do Líbano», por causa das colunas de cedro que ali 
havia. Construído em tomo de um pátio central, tinha um espaçoso 
salão de espera, uma sala do trono (ricamente decorada com ouro), 
apartamentos reais, um harém e aposentos para sen/os. Havia uma 
entrada que dava para o pórtico sul do templo de Jerusalém.

Uma outra importante estrutura desse tipo era o palácio de Aca
be e Jeroboão, na cidade de Samaria. Esse palácio juntamente com 
os palácios de vários governadores pérsas, em Laquis, e as residên
cias dos Tobíades, têm sido encontrados pelos arqueólogos em suas 
escavações. Herodes mandou construir um palácio na torre de 
Hananel, à qual reconstruiu com o nome de Torre de Antônia (vide). 
E também mandou construir um outro palácio, que recebeu o nome 
de Torre de Fasael. Esta pode ser vista até hoje, em suas ruínas. 
Josefo descreve como Herodes apreciava viver na suntuosidade (Guer
ras 5:6,4). Herodes também tinha palácios em Maquero, Heródium e 
Jericó.

II. Tipos de Palácios
1. Residências Reais. As famílias reais e os principais oficiais do 

governo ocupavam esses complexos. Naturalmente, eram bem 
fornidos com sen/os. Ver II Crô. 8:11; 9:11; II Reis 7:9.

2. Principais Edifícios Públicos. Nessa classe, os especialistas 
incluem o palácio de Acabe, em Jezreel (ver I Reis 21:1); o palácio 
do rei assírio, em Nínive (Naum 2:6); os palácios de vários governantes 
babilónicos, na cidade da Babilônia (II Reis 20:18; Dan. 4:4); e o 
palácio dos governantes persas, em Susã (Esd. 4:14).

3. Os Principais Edifícios de Alguma Fortaleza ou Cidadela. Es
ses ficavam na maioria das capitais das nações: em Jerusalém (Isa. 
32:14); em Samaria (Amós 3:10,11); em Damasco, como o de 
Ben-Hadade (Amós 1:4); em Tiro (Isa. 23:13); na Babilônia (Isa. 25:2); 
em Edom (Isa. 34:13); em Gaza, Amom, Bozra, Asdode e Egito 
(Amós 1:7,12; 3:9).

A função de um palácio, como parte integrante de uma fortaleza, 
é salientada em trechos como I Crô. 29:1,19; Nee. 1:1; 2:8; Est. 1:2. 
Outras escrituras falam sobre seus jardins, pátios, complexos de 
edifícios, decorações suntuosas, colunas, etc. Ver Esd. 7:7,8; Can. 
8:9; Eze. 25:4; Dan. 9:45.

III. Características de Palácios de Vários Lugares
1. Em Israel. Supõe-se que o palácio-fortaleza de Saul, em Gibeá, 

era uma construção bastante austera, um edifício de pedra, com o 
aspecto de um quartel militar. O palácio de Davi em Hebrom prova
velmente também era um lugar rústico. Mas o palácio que ele cons
truiu em Jerusalém, que ele conquistou dos jebuseus e então 
embelezou, sem dúvida, já era um palácio suntuoso. Hirão, de Tiro, 
enviou-lhe cedros, carpinteiros, artesãos e outros operários 
especializados para garantir o resultado (ver II Sam. 5:11). O palácio 
de Salomão caracterizava-se por considerável grandiosidade, ador
nado com muitas pinturas, ouro e prata, uma sala grande que conti
nha um trono de ouro, decorada com a melhor arte fenícia. Esse 
palácio foi chamado de casa da floresta do Líbano, porque suas 
colunas, estruturas do teto, etc. foram construídas com cedro prove
niente do Líbano (ver I Reis 7:2 ss). Dispunha de uma muralha 
circundante com três fileiras horizontais de pedra, reforçadas por 
uma fileira de traves de madeira, como proteção contra abalos sísmi
cos. O trecho de I Reis 7:9 informa-nos que foram usadas pedras 
valiosas na construção. Onri e Acabe construíram palácios quase 
equivalentes. Jeremias aludiu a diversos segmentos desse palácio, 
como «casa de inverno», «átrio da guarda», etc. (ver Jer. 36:20,22; 
37:21; 38:6. Esse complexo, porém, foi destruído por Nabucodonosor. 
Demos outros detalhes a respeito na primeira seção, acima, que 
ilustram o que acabamos de dizer.

2. No Egito. Todos os Faraós do Egito (de trinta dinastias) tive
ram seus luxuosos palácios. As escavações arqueológicas têm com

provado amplamente a natureza suntuosa daquelas edificações. Elas 
foram retratadas em relevos tumulares e nas mais diversas obras de 
arte. O palácio de Meremptá, filho de Ramsés II (cerca de 1230
A.C.), foi desenterrado. Embora tal palácio tivesse sido destruído em 
um incêndio, sobrou o bastante para exibir as suas riquezas. Continha 
pinturas em afresco; paredes de tijolos; teto de madeira; uma sala do 
trono no fim de um átrio com colunata. Essa sala era sustentada por 
seis gigantescas colunas de pedra calcária branca, com cerca de 
7,60 m. de altura. As portas foram confeccionadas em bronze. Por 
igual modo, o palácio de Amenhotepe III, em Taber, foi escavado, e 
objetos ali encontrados terminaram em exibição em vários museus. 
Um outro notável palácio é o de Amenhotepe IV (1385 A.C.). Foi 
construído em Aquetaten, em Amarna. As famosas cartas de Tell 
el-Amarna (vide) foram achadas ali. O palácio de Atom era um dos 
edifícios que faziam parte de um complexo. Uma dupla muralha cir
cundava esse palácio. A rainha Nefertite (esposa de Atom) tinha o 
seu próprio palácio. E também havia luxuosas residências de altos 
oficiais do governo, nesse mesmo complexo.

3. Na Mesopotâmia. Os assírios e os babilônios dispunham de 
esplêndidos palácios. O palácio de Sargão II (772 A.C.), como o de 
seu filho, Senequeribe, foram escavados, onde os arqueólogos en
contraram evidências de sua luxuosa decoração artística e de seu 
mobiliário. O palácio de Nabucodonosor (século VI A.C.), represen
tou outro triunfo arqueológico. O palácio de Nabucodonosor II estava 
adornado com tijolos esmaltados, com artísticas linhas geométricas. 
Motivos decorativos favoritos, nesse palácio, eram os touros e os 
dragões em alto-relevo, sobre tijolos coloridos. Um outro extraordiná
rio palácio era o de Mari, que data de cerca de 1700 A.C. Trata-se de 
um tremendo complexo de construções, cobrindo nada menos que 
61 mil metros quadrados! Ali havia apartamentos reais, edifícios ad
ministrativos e até lugares especiais para os escribas trabalharem. O 
palácic era adornado com murais artisticamente trabalhados, alguns 
dos quais até hoje permanecem em condições relativamente boas. 
Esses murais ilustram todas as fases da vida da época, com cenas 
de vida secular e religiosa. Também não podemos esquecer os palá
cios dos monarcas persas, em Persépolis, quase sempre extrava
gantes. Os palácios de Susã foram escavados, provendo excelentes 
exemplos da elevada cultura da época. Neemias serviu em um des
ses palácios, como copeiro real. Ver também Dan. 8:2.

4. Em Creta. Imensos labirintos foram encontrados em Cnossos, 
pelos arqueólogos. Nesses labirintos há muitos aposentos. Tais luga
res ilustram a antiga cultura minoana, conferindo-nos muitos espéci
mes da arte antiga.

IV. Usos Figutados
Os filhos dos justos são comparados com palácios, em Sal. 144:12. 

e próprio céu é descrito como o palácio de Deus (Sal. 45:15). Para vários 
profetas, os palácios eram símbolos dos excessos reais (ver Amós 1:5). 
Certo hino cristão alude a como Cristo deixou os seus «palácios de 
marfim» para vir a este mundo de misérias. Isso refere-se ao tema do 
segundo capítulo da epístola aos Filipenses, a encarnação e a humilha
ção que isso significou para o Logos. E aí temos um reflexo do amor de 
Deus. As riquezas do céu foram derramadas sobre a humanidade, e os 
homens humildes foram beneficiados. Nos sonhos e nas visões, um 
palácio serve para enfocar a riqueza da entidade humana, os píncaros 
de seu ser e de suas potencialidades, em contraste com uma adega ou 
porão, que fala sobre seu passado primitivo e selvagem.

PALAL
No hebraico, «Deus julga». Esse era o nome de um dos filhos de 

Uzai. Ele foi contado entre aqueles que retornaram do cativeiro 
babilónico e ajudaram na reconstrução das muralhas de Jerusalém 
(Nee. 3:25). Sua época girou em torno de 445 A.C.

PALANQUIM
No hebraico, appiryon. Esse vocábulo, que só se encontra em 

Can. 3:9, é de significação incerta. Parece referir-se a uma espécie
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de cadeira transportável. A Mishnah (vide) opina que essa palavra 
indica um leito nupcial, ou mesmo um coche aberto, em ambos os 
casos, transportáveis. Várias traduções dão coche ou leito nupcial.

Há especulações a respeito, que chegam a pensar que esse 
artigo ilustra a pessoa de Cristo e seus ofícios; mas isso é exagerar o 
sentido do texto. Tal objeto foi construído em cedro do Líbano, e, 
sem dúvida, era altamente ornamentado.

PALAVRA DE DEUS
1. Essa expressão, algumas vezes, aponta para o A.T., mas 

nunca para o Novo Testamento, porquanto a formação do cânon 
neotestamentário só teve lugar após estar completo, como um docu
mento escrito.

2. Usualmente, nas páginas do N.T., essa expressão indica «a 
mensagem oral do evangelho» (ver I Ped. 1:25). Isso também se 
patenteia em Rom. 10:17.

3. A palavra de Cristo, também, pode indicar aquele corpo de 
doutrinas e de conceitos que circundam a pessoa de Cristo, em seus 
ensinamentos, em suas instruções, etc., que algumas vezes têm algo 
a ver com a moralidade e a conduta de nosso viver diário.

4. Examinar as seguintes expressões paralelas:
a. Palavra de promessa, em Rom. 9:9
b. Palavra de fé, em Rom. 10:8
c. Palavra da verdade, em Efé. 1:13
d. Palavra de Cristo, em Col. 3:16
e. Palavra de justiça, em Heb. 5:13
f. Palavra de profecia, em II Ped. 1.19
g. Palavra da vida, em I João 1:1
5. A Palavra é vivificada pelo Espírito, tornando-se assim uma 

força impulsionadora para o bem (ver Heb. 4:12). A maioria dos usos 
neotestamentários é de natureza evangelística, tendo a'guma refe
rência ao evangelho pregado pelos apóstolos, à nova fé religiosa, a 
qual, posteriormente, assumiu forma escrita no N.T. Algc como esse 
uso, provavelmente, é o que está em pauta no presente texto. Esse 
vocábulo aponta para a espiritualidade, para sua criação e desenvol
vimento.

É mister esclarecer aqui que os «dois gumes» da Esoada do 
Espírito não são a «lei» e o «evangelho» porquanto tal interpretação 
é totalmente contrária à mensagem do N.T. Não obstante, a lei con
dena, e isso tem seu devido valor, para levar os homens a se entre
garem a Cristo.

A idéia de que a Palavra de Deus é uma espada fo= tomada por 
empréstimo da interpretação rabínica. Por exemplo, o comentário 
dos rabinos (a Midrash) diz, com respeito ao trecho de Sal. 45:3 
«Cinge a espada no teu flanco, herói...» e que «Isso se refere a 
Moisés, que recebeu a Tora, que se assemelha a uma espada». 
(Rabino Judá, 150 D.C.). E acerca da «espada de dois gumes», que 
figura em Sal. 149:6, o comentário rabínico diz: «Essa é a Tora, 
escrita e oral». E a versão da Septuaginta traduz o trecho de Isa. 
11:4, que diz: «...ferirá a terra com a vara de sua boca...», como 
também «...com a espada de sua boca...» (Isso pode ser confrontado 
ainda com o trecho de II Tes. 2:8).

PALAVRA DO SENHOR
Ver o artigo separado sobre Verbo.
Por detrás do conceito de palavra, dentro da expressão «Palavra 

do Senhor», destaca-se um importante vocábulo hebraico e dois vo
cábulos gregos, a saber, respectivamente, dabar, lógos e rêma, que 
teremos de considerar um por um. Ambas as palavras gregas são 
usadas como tradução de dabar, na Septuaginta, e, além disso, es
sas palavras gregas são usadas como sinônimos virtuais nas pági
nas do Novo Testamento.

Esboço
I. Os Vocábulos

A. No Hebraico
B. No Grego

II. A Palavra no Antigo Testamento
A. A Palavra e a Revelação
B. A Palavra e os Primeiros Profetas
C. A Palavra e a Profecia
D. A Palavra e a Lei Mosaica
E. A Palavra nos Salmos

III. A Palavra Dentro da Filosofia Grega
A. A Introdução
B. Heráclito
C. Os Filósofos Sofistas
D. Platão
E. Aristóteles
F. O Estoicismo
G. O Helenismo

1. Os Mistérios
2. O Hermeticismo

H. Filo
I. Conclusão

IV. A Palavra no Novo Testamento
A. Uso Geral

1. Neutro
2. A Palavra e a Realidade
3. No Mau Sentido
4. Sentidos Específicos

B. Uso Especial
1. O Antigo Testamento
2. A Palavra a Indivíduos
3. A Palavra de Jesus
4. A Palavra Sob a Forma do Evangelho
5. Jesus Como a Palavra de Deus

a. Apocalipse 19:13
b. I João 1:1
c. João 1:1 ss.

I. Os Vocábulos
A. No Hebraico. A raiz dbr deu, no hebraico, tanto o substantivo 

quanto o verbo correspondente. A etimologia é obscura, mas muitos 
hebraístas dizem que. por detrás aessa ra'z, temos a idéia ae «aquilo 
que está por defás». Se essa opinião está com a razão, então 
devemos pensar no pano de fundo de alguma questão, ou seja, o 
significado ou conteúdo conceptual. Desde o começo, parece que 
esse vocábulo hebraico envolvia tanto um elemento poético (o pen
samento) quanto um elemento dinâmico (o poder). Dessa forma, não 
somente as palavras, mas também as ações que elas representam, 
devem ser levadas em consideração. Talvez essa idéia transpareça 
claramente em um texto bíblico como Salmos 35:20, que diz: «Não é 
de paz que eles falam; pelo contrário, tramam enganos contra os 
pacíficos da terra». A importância desse conceito da vinculação entre 
um pensamento e seu poder, ou ação, ficará mais clara à medida 
que avançarmos na discussão sobre a Palavra de Deus, tanto no 
Antigo quanto no Novo Testamentos.

B. No Grego. Os termos gregos lógos e rêma foram ambos 
usados pelos tradutores da Septuaginta, quando eles encontravam a 
palavra hebraica dabar. No entanto, no idioma grego, no decorrer 
dos séculos, esses vocábulos passaram por um desenvolvimento 
inteiramente independente e diferente um do outro. Assim, lógos pas
sou por todo um leque de significações, indo desde «memória», pas
sando por «cômputo», «cálculo», «prestação de contas», «considera
ção», «razão», «narrativa», «fala», e daí até «palavra». Por sua vez, 
desde o princípio, rêma teve o significado de «declaração», com 
todas as suas possíveis ramificações. Esse vocábulo indicava a pala
vra como algo distinto de atos, ainda que, paradoxalmente, preser
vasse em seu bojo um elemento ativo, até que os gramáticos chega
ram a adotá-lo como o termo que significa verbo (a palavra ativa), em 
distinção ao substantivo. No entanto, apesar de suas origens e histó
rias tão diversas, essas duas palavras foram usadas, mais ou menos, 
como sinônimos, tanto na Septuaginta quanto no Novo Testamento.
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E a proporção ou freqüência de uso também é interessante. Rêma é 
usada, na Septuaginta, quase três vezes mais que lógos; em propor
ções quase idênticas, em Juizes e Rute. Dai por diante, o termo 
lógos começa a predominar. É duas vezes mais usado que rêma 
entre I Samuel e Cantares; é quase oito vezes mais comum, nos 
escritos proféticos, do que lógos. E então, quando chegamos ao 
Novo Testamento, lógos preserva a sua superioridade numérica, onde 
aparece na proporção de quatro para um, em relação a rêma (cerca 
de trezentas vezes contra setenta vezes). Entretanto, no tocante à 
significação precisa, na maioria dessas instâncias é muito difícil se 
fazer qualquer distinção entre essas duas palavras.

II. A Palavra no Antigo Testamento
A. A Palavra e a Revelação. No Antigo Testamento a palavra é 

o meio supremo por intermédio do qual o Criador torna conhecidos, 
diante de suas criaturas, tanto a sua própria pessoa quanto a sua 
vontade. Uma conseqüência disso é que a religião ensinada na Bí
blia, mormente no Novo Testamento, é primariamente uma religião 
para ser percebida com os ouvidos, e não para ser apreciada com os 
olhos. Daí provém a importância dos atos de ouvir e atender, nas 
Escrituras Sagradas. Todavia, não devemos correr daí para pensar 
que a religião bíblica seja, intrinsecamente, verbal ou abstrata. A 
Palavra divina, em distinção à mera palavra humana, é co-extensiva 
com aquilo que ela afirma ou representa. E daí segue-se, logicamente, 
que o seu atributo mais importante é a veracidade. «Agora, pois, ó 
Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e 
tens prometido a teu servo este bem» (II Sam. 7:28). «Santifica-os na 
verdade; a tua palavra é a verdade» (João 17:17).

No sentido que acabamos de verificar, nessas duas passagens 
citadas, uma do Antigo, e outra do Novo Testamento, a verdade não 
aparece como mera idéia abstrata, porquanto traz consigo o sentido 
de fidelidade e de confiabilidade. Portanto, a lição que isso nos ensi
na é que aquilo que ele diz é veraz. Se a referência de alguma 
declaração divina ainda é futura, então devemos pensar que certa
mente o que Deus disse haverá de ter cumprimento. E isso, por sua 
vez, implica na força da palavra. Toda declaração divina envolve o 
poder de fazer com que aquilo que foi dito se torne uma realidade. 
Exemplificando, de acordo com aquela afirmativa de Jesus, os cren
tes são realmente santificados mediante a Palavra de Deus.

Acresça-se a isso que, no Antigo Testamento, lemos acerca de 
palavras vazias ou enganosas. Essas não contam com a força do 
Espírito de Deus, ou, em outras palavras, não foram ditas por Deus. 
Mas quando Deus fala, a palavra falada intervém ativamente nas 
atividades humanas. Isso posto, a Palavra de Deus é histórica, não 
apenas no sentido de que registra os acontecimentos históricos, e, 
sim, naquele sentido dinâmico em que ela faz a história. Isso nos é 
ensinado desde o primeiro capítulo de Gênesis, que mostra que a 
criação foi feita mediante a palavra proferida por Deus. Lemos por 
repetidas vezes, naquele capítulo: «Disse Deus...». E essa verdade 
também transparece em uma passagem como Isaías 40:26, que alu
de à criação das coisas, destacando a criação das estrelas: «Quem 
criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, 
todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes...» E a 
história inteira do povo de Israel, no Antigo Testamento, reforça esse 
conceito, com muitos lances. E um importante ponto, nessa conexão, 
que não deveríamos esquecer, é que, por meio da Septuaginta, a 
força do termo hebraico dabar é refletida nos termos gregos lógos e 
rêma.

B. A Palavra e os Primeiros Profetas. Visto que, como já vimos, 
a revelação de Deus verifica-se, primariamente, por meio de sua 
palavra falada, em Israel desenvolveu-se o ofício impar dos profetas, 
os porta-vozes de Deus. Um profeta é alguém a quem é dada a 
Palavra do Senhor, e então ele declara essa palavra, quase impulsi
vamente, como se não pudesse retê-la consigo. «Quando pensei: 
Não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me 
foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos; já 
desfaleço de sofrer, e não posso mais» (Jer. 20:9). Assim, não mais

podendo conter-se, Jeremias abriu a boca e prorrompeu em pro
fecias, à medida que a palavra do Senhor lhe vinha, pelo Espírito 
de Deus.

Muitos estudiosos têm afirmado, e com toda a razão, que a Pala
vra de Deus, por muitas vezes, é conferida ao profeta em meio a 
manifestações místicas. (Ver sobre Misticismo). Isso, sem dúvida, é 
incontestável, pois, desde os primeiros profetas de que temos noti
cia, na Bíblia, até os maiores luminares entre eles, como Isaías, 
Jeremias e Ezequiel, eles sempre aparecem como homens visionári
os. Portanto, há um aspecto plástico na profecia, que, com freqüên
cia, faz imagens e sinais acompanharem as predições e declarações 
extáticas, uma garantia extra de que a palavra proferida certamente 
terá o seu cumprimento, conforme foi «visto». Por outra parte, é 
deveras significativo que, desde o começo, em todas as revelações 
divinas o aspecto oral é o aspecto predominante. O âmago da profe
cia é o fato de que Deus fala ao profeta e através dele. De fato, isso 
vinha acontecendo desde os primeiros patriarcas de Israel, conforme 
se vê, por exemplo, em Gên. 22:1 e 46:2. Mas Moisés é que pode 
ser devidamente considerado o protótipo de todos os profetas que se 
sucederam. «Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do 
meio da sarça, o cham ou, e disse: Moisés, Moisés! Ele 
respondeu:-Eis-me aqui. (Êxo. 3:4).

Samuel, considerado o último dos juizes e o primeiro dos profe
tas da nação de Israel, foi chamado para seu ministério por Yahweh 
(cf. I Sam. 3:1 ss). E quando ele expressou sua prontidão para ouvir, 
foi-lhe dada uma mensagem, que deveria anunciar a quem de direito. 
O processo foi exatamente o mesmo em I Sam. 15:10 ss, onde foi 
anunciada a palavra de julgamento contra Saul. Ora, Saul foi rejeita
do pelo Senhor por haver rejeitado a sua palavra. Essa tradição 
profética, iniciada por Samuel, o que também deu início às escolas 
ae profetas (vide), foi continuada de forma soberba por Natã, por 
Elias, por Eliseu e por Micaias. Durante todo o período de vida deles, 
a palavra do Senhor vinha aos profetas e era por eles declarada. E, 
então, visto que tal palavra não era vazia, mas era impulsionada pelo 
poder de Deus, cumpria-se infalivelmente, sob a forma de perdão, de 
salvação ou de juízo. Assim sendo, a verdadeira diferença entre um 
profeta e um falso profeta é que este último não tem qualquer palavra 
que, realmente proceda de Deus, mas antes, apenas do espírito 
imaginativo e inventivo do homem; e os próprios acontecimentos se 
encarregam de demonstrar a falsidade da profecia e, em conseqüên
cia, do profeta. A verdadeira palavra do Senhor acontece. «Assim diz 
o Senhor: Eis que trarei males sobre este lugar, e sobre os seus 
moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá» 
(II Reis 22:16).

À palavra proferida por Deus, sob a forma de profecia, não pode 
haver resistência eficaz. «Assim pois, morreu (Acazias), segundo a 
palavra do Senhor que Elias falara...» (II Reis 1:17).

C. A Palavra e a Profecia. Aquilo que pode ser percebido, desde 
as primeiras profecias que se encontram no Antigo Testamento, pode 
ser visto, já em sua expressão clássica, nos grandes profetas escrito
res, de Oséias e Amós em diante. No caso de alguns desses profe
tas, eles também se utilizaram da fórmula: «Palavra do Senhor, que 
foi dirigida a...» (Osé. 1:1). Essa fórmula, usada por diversos dos 
profetas escritores, serve de epítome da compreensão do que seja 
uma profecia. O que o profeta disse ou escreveu era precisamente 
aquilo que Deus lhe estava dizendo, e, por seu intermédio, anuncian
do às pessoas em geral. Um profeta, pois, era chamado por Deus 
para o seu trabalho profético (ver Isa. 6; Jer. 1 e Eze. 1).

A palavra do Senhor era calcada sobre o profeta como uma 
responsabilidade pessoal, de tal modo que até podia ser chamada de 
«peso», embora a nossa versão portuguesa prefira traduzir isso por 
«sentença». Ver Isa. 13:1; Eze. 12:10; Osé. 8:10; Naum 1:1; Hab. 
1:1; Zac. 9:1; 12:1; Mal. 1:1, etc. Outra maneira de ensinar essa 
responsabilidade pessoal do profeta é quando o Senhor põe suas 
palavras na boca de um profeta. Ilustremos com o caso de Jeremias: 
«Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e me disse:
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Eis que ponho na tua boca as minhas palavras» (Jer. 1:9). E tam
bém: «Tu, pois, cinge os teus lombos, dispõe-te, e dize-lhes tudo 
quanto eu te mandar; não te espantes diante deles, para que eu não 
te infunda espanto na sua presença» (Jer. 1:17). Noutras ocasiões, a 
palavra dita pelo Senhor e entregue ao profeta aparece sob a forma 
de um rolo que ele precisava comer, a fim de que, digerindo-a, a 
entendesse e transmitisse fielmente aos seus ouvintes, «...abre a 
boca, e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se 
estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro... Ainda me 
disse: Filho do homem, come o que achares; come este rolo, vai e 
fala à casa ae Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo. 
E me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as 
tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me 
era doce como o mel» (Eze. 2:9—3:3). Ora, tudo isso garantia que a 
palavra de um profeta chamado por Deus fosse certeira, de tal modo 
que, quando ela se cumpria, o povo tomasse conhecimento de que 
um profeta estivera entre eles. «Eles, quer ouçam quer deixem de 
ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio 
deles um profeta» (Eze. 2:5).

Visto que a palavra não era do profeta, mas do Senhor, por isso 
mesmo ela era dotada de um poder irresistível, o mesmo poder com 
que Deus criou o Universo, meramente por haver falado: «disse 
Deus...». Por isso mesmo é que Deus diz que aquilo que ele procla
mava teria cumprimento, mesmo porque ele via todas as coisas, do 
princípio ao fim. «Quem anunciou isto desde o princípio, para que o 
possamos saber, antecipadamente... » (Isa. 41:26). Na maioria das 
vezes, por conseguinte, na intermediação dos profetas, a profecia 
assumia a forma de predição, de livramento, de bênção, de juízo, 
etc., porquanto o Senhor é o Deus do tempo. Essa palavra profética, 
pois, confronta o homem com uma advertência solene, com uma 
promessa segura ou com um mandamento incondicional, meramente 
por ser a palavra dita por Deus, que assim age com base em sua 
retidão, veracidade e graça. Em face disso, ninguém pode se mostrar 
desatento para com uma palavra dita por Deus e ficar isento de 
culpa. Essa é a conclusão claríssima do Novo Testamento: «...como 
escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, 
tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confir
mada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com 
eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do 
Espírito Santo, segundo a sua vontade?». (Heb. 1:3,4). «Se eu não 
viera, nem lhes houvesse falado, pecado não teriam; mas agora não 
têm desculpa do seu pecado» (João 15:22). E há muitas declarações 
semelhantes a essas, no Antigo e no Novo Testamentos!

D. A Palavra e a Lei Mosaica. Alguns eruditos têm feito a distin
ção entre a profecia e a lei. Para tanto, eles gostam de basear-se em 
Jeremias 18:18, onde se lê: «...porquanto não há de faltar a lei ao 
sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta...» 
Mas, à luz do ensino bíblico, porém, isso é mais fantasioso do que 
real, os profetas declaram a vontade e a palavra de Deus à sua 
própria época; mas fazem isso dentro do contexto e à base da vonta
de e da palavra de Deus para o seu povo de todos os séculos, isto é, 
a revelação da lei. Assim, se é verdade que a palavra profética vem 
ao profeta e ao povo com grande potência e força de convicção, isso 
não é menos verdade no caso da lei. Afinal de contas, Moisés foi o 
primeiro e o maior de todos os profetas. A lei, dada por Deus a 
Moisés, e, através deste, a todo o povo de Israel, é a palavra de 
Deus, tanto quanto a profecia. Na verdade, Deus utiliza-se de vários 
métodos para tornar conhecida a sua vontade: lei, história, poesia, 
profecia, evangelho, sem que alguém tenha o direito de dizer que 
este ou aquele método é mais condizente com a revelação divina do 
que qualquer outro método igualmente usado por Deus. Por seme
lhante modo, tanto as duas táboas da lei (os dez mandamentos) 
quanto os preceitos e estatutos do resto do Pentateuco têm igual 
valor como revelação divina: «Veio, pois, Moisés e referiu ao povo 
todas as palavras do Senhor e todos os estatutos; então todo o povo 
respondeu a uma voz, e disse: Tudo o que falou o Senhor, faremos»

(Êxo. 24:3). Nossa atitude deve ser idêntica à dos israelitas, nessa 
oportunidade.

E o livro de Deuteronômio ainda expõe com mais clareza esse 
ponto de vista. Esse livro, com todo o seu conteúdo, começa com 
estas palavras: «São estas as palavras que Moisés falou a todo o 
Israel...» (Deu. 1:1). Essas palavras ele havia recebido da parte de 
Deus e as transmitiu ao povo de Israel. É dentro desse livro de 
Deuteronômio que Moisés se chama de «profeta», ao dizer: «O Se
nhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, 
semelhante a mim: a ele ouvirás» (18:15). Isso indica que as pala
vras que ele transmitia ao povo, fazia-o como um profeta, e essas 
palavras consistiam em uma revelação profética. A palavra estava ali 
mesmo, sem necessidade de alguém rebuscá-la no mar ou em terra 
(ver Deu. 30:11 ss). Em outras palavras, o que Moisés dizia era uma 
autêntica palavra profética, entregue e recebida. Quando a lei mosaica 
é corretamente compreendida, então, não a aceitamos como mero 
código de regulamentos externos. Pelo contrário, ela faz parte da 
Palavra de Deus, recebida e entregue como qualquer outra revelação 
divina. Se, tecnicamente, a lei pertence aos sacerdotes, e a predição, 
aos profetas, isso não forma uma antítese final. Afinal, o próprio 
Jeremias, em cujo livro (18.18) se encontram aquelas palavras «...por
quanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, 
nem a palavra ao profeta...», tanto era profeta quanto era sacerdote! 
A lei é Palavra de Deus, tanto quanto as profecias bíblicas!

E. A Palavra nos Salmos. Embora o saltério nada nos apresente 
de novidade, no tocante à nossa compreensão acerca da Palavra de 
Deus, contudo, enfoca certas coisas. A poesia é uma das formas 
mediante as quais Deus achou por bem nos revelar a sua vontade. A 
relação entre os Salmos e a criação (Sal. 33) e entre os Salmos e a 
lei mosaica (Sal. 119) é um ponto especialmente enfatizado. No Sal
mo 119, «palavra» é um termo significativamente empregado ccmo 
alternativa para «lei», «mandamentos», «estatutos», «precehos», etc. 
Tal como se vê no livro de Deuteronômio, os Saimcs saieruam a 
qualidaae profética intrínseca da lei. Ao assim fazer taívez os Sal
mos nos forneçam a melhor deserção isolada da «palavra». r>a Bíblia 
inteira: uma descrição que pode ser aplicada não meramente à lei 
mosaica, como também às Sagradas Escrituras, em sua inteireza. 
Assim, a palavra de Deus oreva.ece no céu (Sai. 115:89). Ela tam
bém é luz que nos alumia o carrnho (vs. I05 j; proporciona vida (vs. 
160); podemos confiar nela totalmente (vs. 42); podemos fazer nossa 
esperança depender dela (vs. 74); requer de nós a obediência (vs. 
57); deve ser entesourada no coração (vs. 11); é doce pare o paladar 
espiritual dos justos (vs. 103); produz tanto deleite como quando 
alguém encontra um rico despojo (vs. 162). A língua dos justos have
rá de falar de acordo com a Palavra de Deus (vs. 172). Acima de 
tudo, a Palavra de Deus é o alvo não somente da fé e da esperança, 
mas também do amor de todos os remidos. É justamente porque a lei 
de Deus é a Palavra de Deus, que o salmista, expressando-se de 
modo totalmente contrário ao que faria o legalismo, pôde clamar: 
«Quanto amo a tua lei! E a minha meditação todo o dia» (Sal. 119:97)1

III. A Palavra Dentro da Filosofia Grega
A. Introdução. É preciso reconhecer que, paralelamente ao de

senvolvimento da doutrina bíblica da Palavra de Deus, no Antigo 
Testamento, dentro da filosofia grega também estava havendo um 
desenvolvimento do logos, posto que de natureza diversa. Isso suce
deu assim porque Cristo Jesus é «...a verdadeira luz que, vinda ao 
mundo, ilumina todo homem» (João 1:9). Além disso, visto que o 
Novo Testamento foi escrito tendo como pano de fundo o helenismo, 
é necessário que examinemos toda essa questão, embora de forma 
breve. Que significação a idéia da «palavra» foi adquirindo no mundo 
helenista? O desenvolvimento do pensamento grego, quanto a isso, 
foi-se desdobrando de acordo com duas linhas mestras: o lógos é: 1. 
o poder noético de aquilatar as coisas, ou seja, o conteúdo racional 
sobre as coisas; 2. uma realidade metafísica que se vai expandindo 
gradualmente, até chegar ao conceito de um ser cosmológico, um 
representante da divindade.
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B. Heráclito. A principal contribuição de Heráclito foi que ele via, 
no lógos, a interconexão entre homem e homem, entre homem e 
Deus, e, finalmente, entre toda a existência e Deus; o lógos tanto é a 
palavra como a mensagem transmitida pela palavra, o seu conteúdo. 
No lógos estão embutidas tanto a fala quanto a ação correspondente. 
O lógos envolve a eterna ordem por detrás das coisas, como uma lei 
cósmica e eterna, e também a base da psique humana. Em última 
análise, não está em foco alguma palavra proveniente de fora do 
homem e, sim, a palavra imanente no homem. No entanto, 
estranhamente, para Heráclito, o olho, e não a audição, seria o ins
trumento principal de captação do lógos, por parte do homem.

C. Os Filósofos Sofistas. Entre os pensadores sofistas, a pala
vra era concebida como algo mais intimamente associado à mente 
do homem; o lógos, para eles, era a faculdade racional que está por 
detrás da fala e do pensamento. Como tal, seria indispensável para a 
vida política e cultural de todos os povos. Além disso, também de
sempenharia um papel importantíssimo na pedagogia. No entanto, 
eles afastaram-se da idéia do lógos como um principio dotado de 
proporções cósmicas, reduzindo-o a apenas uma faculdade humana.

D. Platão. Embora Platão seguisse as diretrizes do pensamento 
dos filósofos sofistas sobre o lógos, não se mostrava defensor de um 
tão grande individualismo para a «palavra», quanto eles. Para ele, o 
lógos seria muito mais do que a faculdade racional individualizada 
Antes, haveria um lógos comum, alicerçado, em última análise, sobre 
a concordância que há entre as palavras e as coisas; o iogos tanto 
derivar-se-ia das coisas quanto as interpretaria. Não seria meramen
te uma opinião, um ponto de vista particular. Visto que combinaria o 
pensamento, a palavra e a coisa assim concebida e expressa, seria 
mais amplo que a faculdade individual da razão, sendo uma reauda- 
de maior do que essa faculdade.

E. Aristóteles. Aristóteles manifestou entender a dupla natureza 
do lógos: seria palavra e compreensão, por um lado, e, por outro 
lado, o resultado da palavra e da compreensão. O indivíduo proferiria 
a palavra; mas, em certo sentido, suas ações também se^am contro
ladas pela palavra. E, visto que o lógos conduziria à ação, a «pala
vra» poaeria ser considerada como a ongem das virtudes peculiares 
ao ser humano.

F. O Estoicismo. Os filósofos estoicos voltaram à idéia do lógos 
como um princípio cósmico. No lógos, pois, expressar-se-ia a ordem 
racional do mundo, a razão cósmica. Assim sendc o lógos poderia 
ser tomado diretamente como Deus, ou Zeus. C lógos seria o germe 
(no grego, lógos spermatikós), que se d e s a o D ra r ia  na forma de for
mas orgânicas ou inorgânicas. E também seria o lógos clhós, a lei, 
que transmitiria conhecimento aos homens. Todas as coisas proce
deriam do lógos e retornariam ao lógos. O lógos geral tomaria forma 
consciente no lógos particular do ser humano. Todavia, no estoicismo 
posterior, o lógos foi sendo crescentemente identificado com a natu
reza. Essa fusão da ordem racional e dos poderes vitais criava um 
entendimento panteísta.

G. O Helenismo
1. Os Mistérios. O vocábulo lógos encontrou um uso religioso 

especial, dentro das religiões misteriosas orientais. O santo lógos era 
considerado alguma revelação ou doutrina sagrada. Por meio do 
lógos, pois, haveria a ligação com a deidade. Em algumas instâncias, 
o lógos era o equivalente aos próprios mistérios, e um indivíduo aue 
se iniciasse era chamado de lógos de Deus. O lógos também indica
va as orações como um caminho até Deus. O lógos também ensina
ria o indivíduo tanto a orar quanto a adorar corretamente.

2. O Hermeticismo. Uma significativa característica, quanto a esse 
ponto, é que o deus Hermes personificava o lógos. Estava em foco 
uma personificação genuína e não uma encarnação. O princípio por 
detrás de todas as coisas, portanto, era identificado com uma divin
dade popular. Hermes foi escolhido com base no fato de que ele era 
tido como o mensageiro dos deuses, o mediador, e tomava conheci
da dos homens a vontade dos deuses. Também havia um elemento 
racional, porquanto um conhecimento secreto seria desvendado por

Hermes. Hermes, à raiz dessa idéia, personificava o princípio mais 
amplo da vida. Todas essas idéias, inevitavelmente, aproximavam-se 
do panteísmo. A relação entre o lógos e Deus era tema de muitas 
especulações. Deus seria o pai do lógos; e o lógos procederia de 
Deus. Uma outra linha de pensamento, entretanto, dizia que o lógos 
é a imagem de Deus, ao passo que o homem seria a imagem do 
lógos. Porém, a despeito de algumas similaridades verbais, essas 
idéias estão bem pouco relacionadas à doutrina neotestamentária de 
Jesus Cristo como o Verbo ou Palavra de Deus.

H. Filo. Para esse pensador judeu (vide), a palavra lógos era 
muito importante. Ele a usou de muitas maneiras diferentes, de tal 
modo que é quase impossível falar de uma doutrina do lógos, nos 
escritos de Filo. A grande dificuldade que ele enfrentava, como suce
dia a todos os demais pensadores não-cristãos, era manter harmôni
cas entre si as suas convicções judaicas e as idéias da filosofia 
grega. Assim, os eruditos modernos estão divididos, sem saber se, 
para Filo, o lógos era um conceito predominantemente grego ou 
predominantemente judaico. Até onde vai o lógos divino, parece que 
as raízes desse conceito são judaicas, mas que o desenvolvimento 
do mesmo foi tremendamente influenciado pelo pensamento grego.

O lógos de Deus, ou lógos divino, não seria o próprio Deus. Seria 
apenas uma das obras de Deus. Porém, também seria a imagem de 
Deus e o agente da criação, o que já importa em uma contradição, 
pois uma criatura não pode ser o criador. Filo identificava o lógos 
com o cosmos noético. Mas sen/iria de intermediário entre o Deus 
transcendental e o homem. No lógos estariam embutidos os lógoi, ou 
seja, as idéias individuais. O próprio lógos, entretanto, era mais do 
que um mero conceito. Filo personificava o lógos. Ele dizia que o 
lógos é filho de Deus. A herança judaica de Filo, entretanto, 
resguardou-o tanto de deificar o lógos quanto de conceber um 
imanentismo total de Deus, o que já seria equivalente ao panteísmo. 
De fato, o lógos, para ele, parecia um elo conveniente entre o Deus 
criador e o mundo que ele criou.

I. Conclusão. Visto que o Novo Testamento apresenta Jesus 
Cristo como o Verbo encarnado de Deus, sentimo-nos fortemente 
tentados a buscar paralelos desse conceito bíblico no mundo grego 
ou helenista, como se as idéias gregas fossem as fontes de onde 
João extraiu o seu entendimento acerca do lógos ou Verbo de Deus. 
Fazer tal coisa, entretanto, é ignorar as diferenças decisivas entre o 
pensamento grego e o pensamento bíblico e neotestamentário. Po
deríamos sumariar essas diferenças quanto a quatro pontos princi
pais: 1. a compreensão grega sobre o lógos é racional e intelectual; a 
compreensão bíblica é teológica; 2. o pensamento grego chegava a 
dividir o lógos único em muitos lógo; o Novo Testamento, por sua 
parte, reconhece somente um Lógos, o Mediador entre Deus e o 
homem, Jesus Cristo; 3. para os gregos, o lógos deveria ser concebi
do inteiramente fora da consideração de tempo; mas Jesus Cristo, o 
Verbo eterno, assumiu singularidade histórica quando se encarnou, 
ou seja, veio viver dentro do tempo; 4. para os gregos, o lógos 
tenderia para ser identificado com o mundo, de tal maneira que o 
mundo seria o filho de Deus, mas o Lógos da Bíblia é o Filho unigénito 
do Pai, um ser divino-humano distinto da criação, conhecido entre os 
homens como Jesus de Nazaré. A luz dessas quatro distinções fun
damentais, aqueles paralelos óbvios, dos quais falamos acima, são 
reduzidos à insignificância material.

IV. A Palavra no Novo Testamento
A. Uso Geral
1. Neutro. Embora, no Novo Testamento, lógos/rêma seja um 

importante vocábulo teológico, também pode ser usado em um senti
do geral. Em algumas instâncias, o sentido geral pode ter uma signi
ficação teológica toda própria; mas, em outros casos, essa significa
ção reveste-se de um caráter inteiramente neutro. Assim sendo, esse 
termo, no singular ou no plural, pode denotar aquilo que já ocorreu, 
no passado (Mar. 7:29). O ato de falar também pode ser distinguido 
do ato de escrever uma carta (II Cor. 10:10). Mas, é digno de nota 
que a palavra escrita também transmite a palavra (vs. 11). Além
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disso, o vocábulo «palavra» pode indicar uma notícia ou um rumor, 
ou mesmo a narrativa contida em um livro (Atos 1:1). E nem mes
mo é necessário que haja um discurso inteligível, pois as palavras 
podem ser proferidas em língua extática, tanto quanto com o enten
dimento (I Cor. 14:19). Qualquer coisa que se diga pode ser lógos 
ou rêma.

2. A Palavra e a Realidade. Um interessante uso do vocábulo 
lógos é aquele que indica uma palavra vazia em distinção à realidade 
ou a uma ação. Isso é algo teologicamente impossível, quando a 
referência é à palavra divina. Porém, a fala humana pode consistir 
apenas em fala, destituída de qualquer substância ou realidade. A 
linguagem jactanciosa da sabedoria humana cabe dentro dessa cate
goria (ver I Coríntios 1-4). Por igual modo, a profissão de amor, sem 
as demonstrações correspondentes (ver I João 3:18; cf. Tia. 2:14 ss).

3. No Mau Sentido. As palavras podem ser não-somente vazias e 
sem poder, mas também maldosas; o trecho de Efésios 4:29 alude a 
uma linguagem «torpe»; I Tessalonicenses 2:5 menciona palavras de 
«bajulação»; II Timóteo 2:17 compara as palavras ditas pelos heréti
cos a uma excrescência maligna; II Pedro 2:3 fala sobre «palavras 
fictícias»; Tiago 3:2 reconhece solenemente que quase todas as pes
soas ofendem em suas palavras. Paulo, em I Coríntios 1-4, nada de 
bom tem a dizer sobre as palavras ditadas pela sabedoria humana, 
porquanto nelas não há nem verdade e nem poder.

4. Sentidos Específicos. Nas páginas do Novo Testamento, o 
termo lógos pode também revestir-se de sentidos particulares, deri
vados de sua significação básica. Assim sendo, dar um lógos é pres
tar contas a alguém, ou, mais comumente, nas páginas da Bíblia, a 
Deus (Mat. 12:36; Rom. 14:12). Lógos é vocábulo que também pode 
significar «base» ou «razão», conforme se vê, por exemplo, em Atos 
10:29. Tema ou assunto, parecem ser os sentidos da palavra lógos, 
em Atos 8:21. Do ponto de vista espiritual, o conceito de prestação 
de contas é o mais importante dentro dessa categoria.

B. Uso Especial
1. O Antigo Testamento. Em um grupo inteiro de versículos do 

Novo Testamento, o verbo légo, «dizer», ou os substantivos lógos/ 
rêma, «palavra», referem-se ou à palavra de revelação do Antigo 
Testamento ou ao próprio Antigo Testamento, na qualidade de Pala
vra escrita de Deus. Um interessante ponto a observar, nessas refe
rências bíblicas, é que, algumas vezes, a «palavra» é descrita como 
a de algum autor humano; outras vezes, como a do Cristo preexistente
e, outras vezes, como a de Deus. Além disso, também seu uso é 
indefinido, «foi dito», ou expressão similar. E mesmo quando a ênfa
se recai sobre o orador ou escritor humano, não resta dúvida nenhu
ma de que o mesmo é um porta-voz de Deus, de tal modo que 
embora o homem esteja falando, Deus é o originador real das pala
vras ditas, no Antigo Testamento. A «palavra», sem importar se 
alguma declaração isolada, se um livro inteiro, é palavra tanto do 
homem quanto de Deus. O conceito que o Novo Testamento faz do 
Antigo Testamento, como também o conceito que o Novo Testamen
to faz de si mesmo e de sua mensagem, é a noção bíblica fundamen
tal da Palavra do Senhor. Se a expressão «palavra do Senhor» (no 
grego, lógos toü kuríou) nunca é empregada no Novo Testamento, 
nessa conexão, para isso parece haver uma razão especial. Pois, no 
Novo Testamento, kúrios e um título do próprio Jesus Cristo, pelo 
que expressões como «palavra do Senhor» ou «palavras do Senhor» 
facilmente poderiam passar por expressões dominicais. E mesmo 
quando estão sendo feitas citações do Antigo Testamento, essas 
expressões não são usadas como uma fórmula introdutória, embora 
a palavra grega kúrios, com um verbo, possa ser usada dentro das 
próprias passagens citadas, conforme se vê, por exemplo, em Roma
nos 12:19. A maneira geral como o Novo Testamento se refere ao 
Antigo Testamento, como a Palavra de Deus, deixa claro além de 
qualquer dúvida possível que, tanto a mensagem do Antigo Testa
mento como também os versículos individuais são reputados como 
divinamente dados e divinamente autoritários. O quanto isso é plena
mente endossado pode ser visto com base no fato de que, em alguns

poucos versículos do Novo Testamento, é difícil dizer se há ali uma 
referência à palavra do Antigo Testamento ou à mensagem do Novo 
Testamento (cf. Heb. 4:12 e Efé. 6:17).

2. A Palavra a Indivíduos. No Novo Testamento, tal como no 
Antigo Testamento, encontram-se exemplos de pessoas a quem foi 
dada alguma palavra ou mensagem da parte de Deus. Assim sendo, 
a rêma de Deus veio a Simeão (ver Luc. 2:29); outro tanto é dito a 
respeito de João Batista (ver Luc. 3:2). Entretanto, é significativo que, 
embora os apóstolos tivessem sido especificamente encarregados do 
ministério de pregação, essa fórmula comum do Antigo Testamento 
não aparece mais depois do evangelho de João. Conforme diz o 
próprio Novo Testamento, a lei e os profetas vigoraram até João 
(Mat. 11:13). Se, dali por diante, não lemos mais que a palavra de 
Deus veio a alguém, isso não significa, naturalmente, que a palavra 
de Deus foi retirada, e nem que toda a maneira da revelação divina 
tenha sido drasticamente alterada. A razão é outra; é que agora a 
Palavra de Deus veio, em toda a sua plenitude, na pessoa de Jesus 
Cristo. Falar, desde então, a uma palavra de Deus que tivesse vindo, 
por exemplo, para Paulo ou para Pedro, seria falar de uma maneira 
inteiramente contrária à mensagem do Novo Testamento. Agora, já 
foi proferida a palavra definitiva. Disso dá testemunho o trecho de 
Hebreus 1:1,2: «Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes, e de 
muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias falou 
pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as cousas, pelo qual 
também fez o universo». Todos os demais são comissionados para 
pregarem a palavra de Deus, e quaisquer orientações especiais que 
precisam receber ihes são dadas por meio de uma visão, de um anjo, 
do Espírito Santo, ou então, da parte do próprio Senhor Jesus.

É mister salientar que a fórmula profética do Antigo Testamen
to, que se fez ausente em todo o Novo Testamento, depois do 
evangelho de João, também aplica-se ao Senhor Jesus. Assim, 
embora ninguém tenha proferido a Palavra com tanta autoridade, 
nunca lemos no Novo Testamento que a palavra veio a Ele, como, 
por exemplo, veio a João. Uma voz manifestou-se por ocasião de 
seu batismo, e também por ocasião da transfiguração, mas essa 
voz dirigiu-se ao povo, e não ao próprio Senhor Jesus. Essa voz 
era uma confirmação e não uma comissão. Visto que, sem a menor 
dúvida, Jesus é o Profeta supremo, maior até mesmo do que Moisés, 
só podem os chegar à conclusão de que essa fórm ula 
veterotestamentária foi evitada, no caso dele, de modo proposital. 
A relação entre Jesus e Deus Pai, e também entre Jesus e a 
Palavra de Deus, transcende tão completamente o que poderia ser 
dito sobre os profetas, que falar sobre alguma palavra dada a Je
sus seria totalmente impróprio. Conforme ver-se-á mais adiante, o 
âmago da mensagem do Novo Testamento é que a Palavra de 
Deus veio com Jesus, e não a ele ou por intermédio dele. Sua 
identidade com Deus e com a revelação de Deus situa todo o 
conceito da Palavra de Deus debaixo de uma nova luz, inteiramen
te inédita e sem igual, «...o Verbo era Deus... e o Verbo se fez 
carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a 
sua glória, glória como do unigénito do Pai» (João 1:1,14).

3. A Palavra de Jesus. Embora não se possa ler, no Novo Testa
mento, que a palavra de Deus veio a Jesus conforme é dito sobre 
profetas e outros homens de Deus, o Novo Testamento, com fre
qüência, refere-se à prédica ou às declarações de Jesus, chamando-as 
de «palavra de Deus». Assim, Jesus aparece como pregador da 
palavra (ver Mar. 2:2). Jesus mencionou aqueles que dão ouvidos à 
palavra de Deus e a põe em pratica (Luc. 8:21). Na parábola do 
semeador, a semente é a palavra (Mat. 13:18-23). Com muito maior 
freqüência, o Novo Testamento registrou aquilo que Jesus disse, 
como declaração de Jesus (cf. Mar. 10:22). Nessa conexão, são 
usados os vocábulos gregos lógos e rêma. E, quando chegamos ao 
livro de Atos e às epístolas, ocorrem fórmulas como «a palavra (rêma) 
do Senhor» (Atos 11:16), «palavra (lógos) do Senhor» (I Tes. 4:15), e 
«palavras do Senhor Jesus» (Atos 20:35). É digno de atenção que 
quando Paulo apelou para certa declaração, proveniente do Senhor,
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em I Cor. 7:10, esse apóstolo considerou que essa declaração se 
revestia de autoridade conclusiva, e isso em relação com sua própria 
opinião apostólica, como alguém que também tinha o Espirito de 
Cristo.

A Igreja primitiva, como é óbvio, sentia-se em liberdade para citar 
essas afirmações, sem aderir a qualquer fórmula única de citação; 
mas, a despeito de toda a variedade, manifesta-se a mais plena 
confiança de que as afirmações citadas são autênticas, tendo sido 
fielmente transmitidas (ver Luc. 1:1-4; Atos 1:21,22). De fato, em 
algumas instâncias, até o aramaico original foi preservado (como em 
Mar. 5:41 e 7:34), embora nos evangelhos escritos, originalmente, 
em grego, dirigidos, principalmente, a leitores de fala grega. Por con
seguinte, quando alguma declaração do Senhor Jesus aparece em 
qualquer situação, ela tem toda a força e a autoridade de um clamor 
profético, como «Assim diz o Senhor». A autoridade das declarações 
do Senhor Jesus também foi sentida por seus ouvintes originais. Se 
alguns se sentiram ofendidos, e outros julgaram-no louco, chegando 
até a tentar impedi-lo disto ou daquilo, a razão dessas atitudes é que 
ficaram perturbados por sua palavra, que lhes parecia ameaçadora 
(cf. Mat. 15:12; João 10:20). Mas, todos os ouvintes de Jesus pare
cem ter reconhecido, com espanto, que ele falava com toda autorida
de e não como os escribas (Mat. 7:28). As palavras de Deus produ
ziam sobre as pessoas o mesmo impacto que a sua presença e 
pessoa. Por isso mesmo, Jesus disse que se envergonhar de suas 
palavras era envergonhar-se dele, e vice-versa (ver Mar. 8:38). As 
palavras proferidas por Jesus têm um poder dinâmico e autoritário. 
Tal como a palavra do Antigo Testamento, elas são eflcazes. Por 
meio da palavra de Jesus, os enfermos eram curados, os pecadores 
arrependidos eram perdoados, os mortos eram ressuscitados. E, po
demos acrescentar, eram e são. Pois, «passará o céu e a terra, 
porém as minhas palavras não passarão (Mat. 24:35).

A palavra de Deus realiza aquilo que ela diz (cf. Gên. 1:1 ss). 
Da mesma forma que a palavra do Antigo Testamento (ver Isa. 40:8), 
as palavras ditas por Jesus são eternas e potentes. O apóstolo João, 
à sua maneira, frisa a mesma verdade. No evangelho de João, as 
palavras de Jesus são palavras de vida eterna (ver João 6:68). Elas 
são «espírito e vida» (João 6:63’». Têm a mesma autoridade que as 
palavras já registradas nas Escrituras Sagradas (João 2:22 e 5:47). 
Se os homens tiverem de ser salvos, terão de aceitar as palavras de 
Jesus (João 12:48), guardando-as (João 8:51) e permanecendo ne
las (João 8:31). Além disso, essas palavras não eram apenas do 
homem Jesus, porquanto ele estava escudado no mandamento de 
Deus Pai, no tocante ao que ele deveria dizer e falar, «...e a palavra 
que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou» (João 
14:24).

Por isso mesmo, rejeitar a Jesus e às suas palavras sujeita o 
homem à condenação. E será a palavra proferida por Jesus se tiver 
sido rejeitada, que julgará os incrédulos, no julgamento final. «Quem 
me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue; a 
própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia» 
(João 12:48).

4. A Palavra sob a Forma do Evangelho. Os vocábulos gregos 
lógos e rêma não-somente são aplicados às palavras proferidas pelo 
Senhor Jesus. Esses vocábulos também podem denotar a mensa
gem inteira do evangelho, isto é, tudo quanto Jesus «disse» e «fez». 
Nesse sentido, encontramos especialmente três expressões, a saber: 
«o lógos de Deus», «o lógos do Senhor» e «o lógos». As expressões 
mais comuns, dentre essas três, são a primeira e a terceira. Mas, em 
várias passagens do livro de Atos (como em Atos 6:4) é a mensagem 
a respeito dele. E, se o Antigo Testamento também pode ser mencio
nado nessa conexão, isso deve-se ao fato de que a palavra e as 
realizações de Jesus foram um cumprimento do Antigo Testamento 
(cf. Atos 17:11).

A incumbência dos apóstolos, como ministros da Palavra, consis
tia em falar, proclamar, ensinar e magnificar a palavra de Deus (Atos 
4:29; 13:5,48; 18:11). As epístolas paulinas oferecem amplas evidên

cias do mesmo uso (cf. I Tes. 1:6; II Tes 3:1; I Cor. 14:36; II Tim. 2:9; 
Col. 1:25 ss e Efé. 1:13). E a «palavra», referida em I Pedro 1:23 e 
Tiago 1:21, envolve a mesma significação. Um ponto digno de aten
ção é que a palavra grega rêma raramente ocorre com esse sentido, 
embora haja boas instâncias em Hebreus 6 :5 ,1 Pedro 1:25 e Efésios 
5:26. Diz I Pedro 1:25: «...a palavra do Senhor, porém, permanece 
eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada».

Sob a forma de evangelho, a «palavra» possui os atributos e a 
autoridade de uma palavra definida enviada por Deus. Essa palavra 
é a palavra da cruz da reconciliação, da graça, da vida e da verdade. 
Quando os apóstolos pregavam a palavra, faziam-no somente como 
ministros de Cristo. Por essa razão, Paulo não ousava corrompê-la. 
Isso garantia a sua autenticidade. A palavra também é a fonte de 
autoridade e de poder. Homens podem contestar as palavras de 
outros homens; mas ninguém pode contradizer a Palavra de Deus. 
Sendo palavra de Deus, ela reveste-se de um poder vital. A palavra é 
o poder de Deus (I Cor. 1:18). Ela não está presa (II Tim. 2:9). Ela 
faz a sua própria obra, cortando como uma espada (Heb. 4:12; cf. 
Efé. 6:17, onde o original grego diz rêma), regenerando (I Ped. 1:23) 
e reconciliando (II Cor. 5:19). Na qualidade de palavra da vida ou da 
salvação, a palavra não meramente fez menção a essas coisas, mas 
também transmite vida e salvação.

Parte da eficácia da palavra de Deus consiste em impulsionar as 
pessoas pare que reajam favoravelmente a ela, quando a ouvem. Na 
verdade, a palavra de Deus pode ser aceita ou rejeitada. Pode ser 
guardada ou negligenciada. Assim, o verbo «receber» é usado, com 
freqüência, em combinação com o substantivo lógos (ver Atos 8:14; I 
Tes. 1:6; Tia. 1:21). Está em pauta muito mais do que a apreensão 
ou o assentimento intelectuais, ouvir a palavra é confiar nela (ver 
Atos 4:4). Por isso mesmo, a palavra de Deus opera nos crentes (I 
Tes. 2:13). «...a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando 
eficazmente em vós, os que credes», diz essa referência bíblica. 
Além disso, a obediência também fez parte do ato de recebimento da 
palavra de Deus (cf. Tia. 1:22; I Ped. 2:7,8). Mediante a sua obediên
cia, ou a sua desobediência, um homem pode glorificar ao Senhor 
(ver Atos ;3:48), ou pode blasfemar (Tito 2:5) contra a palavra do 
Senhor. Em tudo isso, também o papel desempenhado pelo Espírito 
Santo reveste-se de suprema importância; porém, isso já nos condu
ziria a um aspecto diferente do assunto, que é impossível cobrirmos 
no presente contexto.

5. Jesus como a Palavra de Deus. A «palavra» é a Palavra de 
Deus. Ela inclui tudo aquilo quanto Jesus disse e ensinou. Mas 
também inclui a doutrina a respeito de Jesus, e tudo quanto está 
ligado a essa doutrina, ou seja, todos os aspectos da doutrina 
cristã. Nessa qualidade, trata-se de Deus que fala aos homens por 
intermédio do Espírito de Deus. A «palavra» é a palavra de Deus 
(compreendida tanto como o objetivo quanto como um genitivo sub
jetivo), continuamente pregada ou anunciada. O ponto para onde 
convergem todas essas diferentes linhas de pensamento, bem como 
o clímax da doutrina bíblica sobre a Palavra de Deus, é que a 
Palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho eterno 
de Deus, que se fez homem, por ocasião de sua encarnação. 
A Palavra é Jesus, e Jesus é a Palavra. Consideremos três 
passagens-chaves, nessa conexão:

A. Apocalipse 19:13. Essa equiparação aparece em Apocalipse 
19:13, onde «...o Verbo de Deus.. » é o título designativo do Cristo 
exaltado e glorificado.

Esse é o nome desconhecido, mas também já conhecido. Essa é 
a base do exercício da espada, por parte do Jesus glorificado. O 
Cristo que tinha esse título é o mesmo Cristo que morreu e ressusci
tou, e agora está vivo para todo o sempre. Por igual modo, o título «o 
Verbo (Palavra) de Deus» não aparece isolado do evangelho cristão 
porquanto, nesse mesmo livro de Apocalipse, esse título já havia 
aparecido em conexão com o testemunho cristão, e o Senhor Jesus 
é a Testemunha fiel e verdadeira. Nenhuma explicação particular é 
dada ali a esse título; mas, no contexto geral, tal explicação é perfei
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tamente desnecessária, tal como quando aparece o título de «Cor
deiro», aplicado a Jesus, quando nenhuma explicação se faz neces
sária. Ficam implícitas a deidade e a eternidade do Verbo de Deus, 
Jesus Cristo (cf. Apo. 19:16).

B. I João 1:1. Há uma equiparação similar em I João 1:1, embo
ra, ali, com o Jesus encarnado. Assim, a Palavra da vida foi vista, 
ouvida e tocada pelos apóstolos. Intrinsecamente, a referência pode
ria ser à mensagem do evangelho; mas os verbos usados sugerem a 
pessoa viva de Jesus Cristo, o Verbo que se tomou carne. Essa idéia 
tem o apoio das palavras «o que era desde o princípio», nesse 
primeiro versículo da epístola. E também das palavras «com o Pai», 
no segundo versículo, sem falarmos na similaridade geral dessa pas
sagem com o versículo de abertura do evangelho de João. Todo 
encontro com a Palavra é um encontro com a Pessoa de Jesus 
Cristo.

C. João 1:1 ss. A equiparação mais plena e definitiva deve ser 
vista com os primeiros versículos do evangelho de João. Essa equi
paração nos conduz diretamente à esfera da cristologia, de tal ma
neira que, aqui, apenas algumas observações devem ser suficien
tes. Em primeiro lugar, João exprimiu a convicção neotestamentária 
comum de que Jesus é o coração da Palavra; e, além disso, ele 
levou ainda mais adiante a questão. Não somente Jesus é a Pala
vra, ou Verbo; mas também o Verbo é eterno e preexistente, junta
mente com Deus. E Jesus, por conseguinte, é o Verbo encarnado, 
que veio participar da história humana. Isso posto, aquilo que é dito 
nas Escrituras, sobre o Senhor Jesus, é dito igualmente sobre o 
Verbo de Deus. E essa é a grande razão que explica por que 
motivo o termo «lógos» não reaparece mais no evangelho de João, 
depois que termina o prólogo. Por semelhante modo, é por isso que 
nunca se lê que Jesus falou a palavra. Jesus é a própria Palavra de 
Deus, e a Palavra de Deus é Jesus. Em segundo lugar, a declara
ção sobre o Verbo, no evangelho de João, não consiste em alguma 
abstração ou personificação especulativa. O autor sagrado não par
te de um conceito teórico sobre o lógos, que, em seguida, ele 
tivesse transferido para a pessoa de Jesus de Nazaré. Bem pelo 
contrário, João começa por Jesus, ouve a palavra de Deus, em 
toda a sua plenitude, na pessoa d'Ele, aprende a sua glória, e 
assim sente-se compelido a afirmar que Jesus é o Verbo, o Filho 
unigénito de Deus, e por conseguinte o próprio Deus. É isso por
que, em Jesus Cristo, o Verbo tornou-se carne. Em terceiro lugar, o 
versículo inicial do evangelho de João parece ser uma alusão inten
cional à passagem de Gênesis 1:1. O ponto salientado é que, no 
começo mesmo de Gênesis, Deus acha-se presente, a «falar» por 
meio do Verbo, através de quem todas as coisas foram feitas. É 
como se João estivesse interpretando, cristologicamente, o trecho 
de Gênesis 1:1 ss. Dessa forma, João foi capaz até mesmo de 
sugerir a idéia da nova criação, de natureza espiritual, por intermé
dio do Verbo, Jesus Cristo. A ênfase sobre os aspectos pessoal e 
histórico da Palavra ou Verbo de Deus, no evangelho de João, 
naturalmente, ultrapassa aquilo que diz o primeiro capítulo de 
Gênesis. Mas, dessa maneira, consegue-se salientar a inter-relação 
existente entre a palavra de Deus, em ambos os Testamentos, e a 
base final da autoridade e do poder da palavra, na qualidade de 
Palavra de Deus. Finalmente, em quarto lugar, a declaração do 
evangelho de João não tem paralelo, a despeito de todas as cone
xões sugeridas e de todas as influências que os estudiosos tenham 
procurado encontrar, como, por exemplo, do lógos helenista, da 
sabedoria judaica e da legislação rabínica, sobre os conceitos do 
Novo Testamento.

Em face do exposto, percebe-se que o verdadeiro intuito do autor 
do evangelho de João é a apresentação do Verbo ou Palavra de 
Deus. Mas, em última análise, para ele, como para todos os demais 
apóstolos que escreveram, essa é a apresentação do próprio Jesus, 
encarnado e ressurrecto, em toda a sua graça e verdade. Jesus 
Cristo é o eterno Verbo de Deus, o próprio Deus. Ver também o 
artigo intitulado Lógos.

PALESTINA
Esboço
I. Nome
II. Geografia e Topografia
III. Esboço de Informes Históricos
IV. Clima, Flora e Fauna
V. A Ocupação Humana
VI. Suprimento de Água e Agricultura
VII. Regiões e Divisões
VIII. Arqueologia da Palestina
IX. Usos Figurados
X. Mapas Ilustrativos
I. Nome
O nome Palestina figura por quatro vezes na Bíblia: Êxo. 15:13; 

Isa. 14:29,31 e Joel 3:4. Essa designação geográfica é de origem 
bastante tardia. Deriva-se dos filisteus (peleste), um povo não-semita, 
proveniente da região do mar Egeu, que veio a estabelecer-se em 
grande número ao longo das planícies costeiras do Mediterrâneo 
oriental, durante o reinado de Ramsés III, do Egito (cerca de 1190 
A.C.). Essa região mais tarde veio a ser conhecida pelo nome de 
Fúístia (ver Joel 3:14), pelo que esses dois termos, Palestina e Filístia, 
sem dúvida são cognatos. Daí derivou-se também o adjetivo pátrio, 
filisteus, como transliteração de uma palavra grega. Até onde é pos
sível sondar, foi Heródoto, grande historiador do passado, quem pri
meiro empregou essa tradução grega. No latim, a região chamava-se 
Palestina. Porém, foi somente já no século II D.C., que o nome 
Palestina tornou-se a designação oficial da área; mas até mesmo 
então também indicava a planície a sudoeste da Fenícia. E daí. 
passou finalmente a designar a totalidaae da região que hoje se 
conhece como Palestina. O nome mais antigo dessa região era !erra 
de Canaã. Esse último nome parece derivar-se do vocábulo hurriano 
que significa «pertencente à terra da púrpura vermeiha». Esse termo 
continuou sendo usadc até o século XIV A.C., sem dúvida como 
referência aos cananeus ou fenícios, que comerciavam ccm corantes 
púrpura-avermelhado. fabricaccs a partir das conchas dc Murex, das 
costas do Mediterrâneo. Tanto as caras ce Teii el-Amama (vide) 
quanto os egípcics chamavam por esse nome toda a -egião a oeste 
da Síria.

Um outro nome eminentemente bíblico é Terra Santa (ver Zac. 
2:10), embora somente nessa referência apareça o nome, em todo 
o Antigo Testamento. Talvez esse seja o seu apelativo mais co
mum, hoje em dia. Ncs tempos helenísticos, Judéia era usado para 
indicar a área inteira, visto que para ali voltaram os judeus (mor
mente da tribo de Judá), após o cativeiro babilónico, ao passo que 
outros hebreus, em virtude do anterior cativeiro assírio, há muito 
haviam sido espalhados entre nações pagãs, perdendo para sem
pre a sua identidade. Na verdade, as reivindicações de judeus mo
dernos de que procedem de outras tribos, que não as de Judá, 
Benjamim e Levi, não podem ser comprovadas. Um outro nome 
para essa região é «Terra de Israel», ou mais simplesmente ainda, 
«Israel» (ver I Sam. 13:19). Finalmente, em Heb. 11:9, lemos sobre 
a «terra da promessa». Costumamos falar sobre a «Terra Prometi
da», que se tornou símbolo de todas as coisas e aspirações boas e 
celestes. O título «Terra Santa» foi muito comum durante a Idade 
Média.

II. Geografia e Topografia
É motivo de admiração verificar quão pequeno é o território da 

Palestina, levando-se em conta o gigantesco impacto histórico e cul
tural que o mesmo tem exercido sobre a civilização. Em números 
redondos, a Palestina tem 150 km. de norte a sul e uns 70 km. de 
largura, em média. Conforme é fácil de calcular, a Palestina é bem 
menor que o estado brasileiro de São Paulo. Seu comprimento, de 
norte a sul, tornou-se proverbial dentro da frase «de Dã a Berseba», 
lugares esses que assinalavam seus extremos norte e sul, respecti
vamente. Foi durante os governos de Davi e Salomão que Israel 
atingiu suas maiores proporções territoriais. Então as suas fronteiras
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estendiam-se até às margens do Eufrates e até às fronteiras com o 
Egito, embora isso incluísse povos tributários. Na época, a população 
não ultrapassaria a casa dos dois milhões de habitantes, incluindo 
somente os israelitas. E talvez chegasse aos três milhões, se fossem 
contados os povos tributários.

A Palestina é dividida em duas partes iguais, de norte a sul, por 
uma linha de colinas que, na verdade, consiste na continuação dos 
montes do Líbano, da Siria-Líbano. No seu extremo norte, essa ca
deia montanhosa tem alguns poucos picos que se aproximam dos mil 
metros de altitude. Ao descer para o sul, já no distrito da Galiléia, 
essa serra é intercalada por várias planícies. Entre essas está a 
famosa planície de Esdrelom, ou Jezreel. Também há colinas, mais 
baixas, mais ao sul, já dentro dos distritos da Judéia e da Iduméia. 
Em Jerusalém, a altitude é de cerca de 760 m., pois a cidade 
encontra-se em um platô, no alto das colinas da região. Também há 
colinas na área de Samaria, embora mais baixas, com vales espaço
sos. Da extremidade norte das colinas de Samaria, segue um espigão 
na direção noroeste, até à planície costeira de Sarom, com seu ponto 
culminante no monte Carmelo, cujo sopé é banhado pelas águas do 
mar Mediterrâneo. A parte oriental da Palestina consiste em um lon
go platô, que vai desde o monte Hermom, ao norte, até o monte Hor, 
em Edom, ao sul.

Quatro Áreas Distintas
1. A Planície Marítima. Essa planície vai desde o rio Leontes, ao 

norte, a oito quilômetros ao norte de Tiro, até c deserto oare além de 
Gaza, ao sul. O monte Carmelo, entretanto, interrompe esse vale. A 
partir do Carmelo para o sul, até Jope, a região é conhecida como 
planície de Sarom; e então como Sefelá, desde Jope até o ribeiro de 
Gaza, na direção sul. Mais ao sul ainda fica a área conhecida como 
planície da Filístia.

2. Cadeia Central. Conforme foi dito acima, as montanhas do 
Líbano internam-se Palestina adentro; e nos distritos da Galileia, da 
Samaria e ca Juaeia há extensões mais baixas dessa caaeia. A Alta 
Galiléia dispõe de certo número de colinas, algumas das quais entre 
600 e 900 m. de altura, ou mesmo pouco mais, e outras chegando 
até os 1200 m. de altitude. Aoaixo, damos as altitudes dos principais 
montes e colinas da Palestina. A Baixa Galiléia ferira um triângulo 
malfeito, limitado pelo mar da Galiléia e pelo rio Jordão, até Bete-Seã, 
a leste, e pela Dlanicie de Esdrelom, a sudeste. Colinas mais baixas 
são encontradas ali. O monte Tacor chega a 562 m. e o monte 
Gilboa a 502 m. de altitude. A planície ae Esdrelom intercepta a 
região central. Ao sul dessa área há muitos wadis (vide). O monte 
Gerizim chega aos 869 m. de altura, onde ficava a cidade de Samaria. 
De Betei a Hebrom, na Judéia. a serra continua e chega à altura de 
670 m. Betei está a uma altitude média de 792 m.; Belém, a 778 m.; 
Hebrom, a 927 m.

3. O Vale do Rio Jordão. Na verdade, esse vale é uma profunda 
e longa garganta. Desde a altitude de 518 m., no monte Hermom, vai 
descendo rapidamente na direção dc mar Morto, que já fica a 375 m. 
abaixo do nível do mar. E o mar Morto, propriamente dito, é bastante 
profundo; seu fundo fica a 396 m. abaixo de sua superfície, tornando 
esse o lugar mais baixo à face do planeta. Na verdade, tudo isso faz 
parte da falha geológica que percorre daí até o mar Vermelho e entra 
na parte oriental da África.

4. A Palestina Oriental. Temos aí um extenso platô, a maior parte 
do qual mantém-se a uma altitude de mais de 900 m. Essa área 
incluía localidades como Basã, Gileade e Moabe. Está dividida por 
quatro rios: o larmuque, o Jaboque, o Arnom e o Zerede. Os dois 
primeiros são tributários do Jordão. Mas o Arnom e o Zerede desá- 
guam diretamente no mar Morto. Ao sul do mar Morto fica a Arabá, 
rica em cobre, que se espraia até Eziom-Geber, no extremo norte do 
mar Vermelho.

Elevações de Alguns Picos e Locais Notáveis:
Monte Hermom, 3050 m.; monte Catarina, no Sinai, 2460 m.; 

Jebel Mousa, no Sinai, 2145 m.; Jebel et-Tyh, no Sinai, 1312 m; 
Jebel er-Ramah, 915 m.; Hebrom, 824 m.; monte das oliveiras, 774

m.; Safete, 762 m.; monte Gerizim, 732 m.; Damasco, 667 m.; monte 
Tabor, 533 m.; passo de Zefate, 438 m.; deserto de et-Tyh, 427 m.; 
Nazaré, 250 m.; planície de Esdrelom, 140 m.; lago de Tiberiades, 26 
m. abaixo do nível do mar. A Arabá, em Cades, 28 m. abaixo do nivel 
do mar. O mar Morto, 375 m. abaixo do nível do mar; o fundo do mar 
Morto, 771 m. abaixo do nível do mar.

III. Esboço de Informes Históricos
Para relatar tudo, teríamos de começar pela pré-história e entrar 

no relato bíblico inteiro. Portanto, demos aqui apenas um breve su
mário, em forma de esboço.

Por razões geográficas, a terra da Palestina sen/ia como cami
nho obrigatório para os povos que passavam do ocidente para o sul; 
e as forças militares, em expansão, naturalmente escolhiam essa 
rota. Assim sendo, grande parte de sua história é uma interminável 
crônica de invasões e conquistas. No entanto, foi em meio a essa 
situação sempre perigosa que o propósito divino levou a Palestina a 
desempenhar um papel tão crucial na história. Por muitas e muitas 
vezes, os habitantes da Palestina, além do fluxo de fronteiras causa
do por conflitos intensos, têm sido sujeitados às imposições de po
tências estrangeiras, algumas distantes dos estreitos limites da re
gião. Como característica geral, podemos afirmar que o principio da 
cidade estado conferiu alguma estabilidade à área.

1. Antes da Idade do Bronze. Não se sabe muita coisa sobre 
esses tempos, apesar das investigações arqueológicas. Contudo, des
de os tempos neolíticos houve ali povoados representando um perío
do cru e de baixa cultura, o décimo capitulo do livro de Gênesis 
informa-nos que Canaã descendia de Cão. e esse é o primeiro infor
me bíblico acerca da Palestina (ou terra de Canaã). Canaã era filho 
de Sidom, o que nos mostra que havia ai sangue fenício. A Tabela 
das Nações mostra-nos como esses povos espalharam-se.

2. Idade do Bronze Antiga (começando em 3000 A.C.). Esse 
período foi marcado por sucessivas invasões de povos semíticos, 
que ocuparam a região da Palestina. Em cerca de 1900 A.C. (mas 
outros pensam em data bem posterior), Abraão representaria uma 
migração semítica para essa área. Tutmés III, do Egito (cerca de 
1480, ou um pouco mais tarde), veio a dominar a área. Esse domínio 
foi interrompido pelas invasões dos nômades habiru da Mesopotâmia, 
como também pelos poderes dominantes sucessivos dos amorreus, 
vindos do Líbano, e dos hititas, da Anatólia. A XIX Dinastia egípcia 
(1304-1181 A.C.), porém, reconquistou a Palestina. Os filisteus um 
dos «povos do mar» (do mar Egeu, sem dúvida, tomaram conta das 
costas marítimas da Palestina. Os arameus estabeleceram-se na Pa
lestina, vindos do deserto da Síria, que lhe fica ao norte. E o povo de 
Israel, ao libertar-se da servidão egípcia, fez uma grande excursão 
na Palestina, tornando-se então o povo predominante. Os estudiosos 
datam a conquista israelita entre 1500 e 1225 A.C., o mais tardar.

3. O Período dos Juizes. Esse período tem sido datado entre 
1400 A.C. até 1150 A.C., o mais tardar. Se essa data posterior for 
aceita, isso já nos leva à Idade do Ferro. Na época, os ganhos 
territoriais de Israel foram alternadamente desafiados e confirmados, 
enquanto os israelitas procuravam dominar os povos por eles con
quistados, mas que se rebelavam. A fé dos hebreus consolidou-se 
em torno da adoração a Yahweh, embora com períodos de apostasia. 
Emergiu daí uma notável fé monoteísta, que estava destinada a exer
cer efeitos duradouros sobre a espiritualidade do mundo.

4. Os Reis de Israel. O período dos juizes cedeu lugar aos reis, a 
começar por Saul. A monarquia adquiriu maior ímpeto com Davi e 
atingiu seu ponto culminante de glória com Salomão. A partir de 
então, as datas podem ser fixadas com exatidão. A era áurea de 
Salomão fica entre 961 e 922 A.C. Nesse tempo, Israel atingiu o 
máximo de sua extensão territorial, e Salomão desfrutou de um perí
odo pacífico e próspero, que ele usou para impressionar os países 
em derredor. No entanto, após a sua morte, a unidade da nação 
viu-se quebrada, e o norte e o sul tornaram-se países distintos: Israel 
e Judá. Os artigos sobre Israel e Judá expõem detalhes completos 
sobre essa questão e sobre a história de ambas essas nações, até o
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final das mesmas. 0  tempo dos reis cobre as Idades do Ferro I, II e
III. Depois disso, temos o período helenístico.

5. O Cativeiro Assirio. A nação do norte, Israel (cuja capital era 
Samaria), chegou ao seu fim quando os assírios, sob as ordens de 
Sargão II, destruíram praticamente tudo ali, levando os sobreviventes 
para a Assíria. Isso ocorreu em cerca de 721 A.C. Esse foi o fim da 
história do reino do norte, Israel. A moderna nação de Israel 
compõe-se, essencialmente, de Judá, embora com vestígios de to
das as outras tribos. Senaqueribe, sucessor de Sargão, assaltou e 
reduziu Judá; mas aos babilônios coube terminar a tarefa. Ver o 
artigo Cativeiro Assirio.

6. O Cativeiro Babilónico. Nabucodonosor, rei da Babilônia, des
truiu tudo quanto pôde em Judá, e deportou os sobreviventes para a 
Babilônia. Isso teve lugar em cerca de 587 A.C. Ver o artigo intitulado 
Cativeiro Babilónico.

7. O Retorno de Judá a Jerusalém. Um pequeno remanescente 
voltou a Jerusalém, começando cerca de cinqüenta anos depois da 
deportação para a Babilônia. Isso sucedeu quando a Pérsia contro
lava a região, pois os babilônios tinham sido derrotados definitiva
mente pelos persas. Ciro, o Grande, conquistara e anexara tanto a 
Babilônia quanto a Palestina, ao seu já gigantesco império, em 
cerca de 539 A.C. Nos dias de Esdras e Neemias, a cidade de 
Jerusalém foi reconstruída e a adoração a Yahweh foi renovada. 
Um novo templo (mas bem mais modesto que o de Salomão) veio à 
existência, e o judaísmo conseguiu reequilibrar-se, após ter sido 
quase extinto.

8. Alexandre, o Grande, e os Monarcas Selêucidas.
Alexandre conquistou grande parte do mundo então conhecido e

deixou que seus generais governassem as terras do império 
macedônico, após a sua morte. Foi ele quem expulsou os persas da 
Palestina, a qual, depois, passou a ser governada pelos ptolomeus, 
do Egito (até 198 A.C.), e, então, pelos selêucidas, da Mesopotâmia 
e do sul da Anatólia.

9. A Revolta dos Macabeus. Em 168 A.C., Judas Macabeu (ver o 
artigo intitulado Hasmoneanos) e seus irmãos revoltaram-se contra o 
poder dos seiêucidas. Antíoco IV Epifânio havia tentado helenizar o 
judaísmo, e isso criou mais agitação do que alguém seria capaz de 
controlar. A liberdade religiosa dos judeus foi obtida, após muito der
ramamento de sangue, em 164 A.C. Mas essa independência foi 
mantida apenas pelo espaço de setenta e nove anos.

10. A Era Romana. As coisas desintegraram-se perigosamente 
sob os governantes macabeus, na Judéia. É que os macabeus havi
am perdido a visão dos propósitos originais da revolução. E os roma
nos intervieram para impor a sua ordem. Pompeu ocupou a Palesti
na, em 63 A.C., e esta tornou-se um protetorado romano.

11. Herodes, o Grande. Ele era um rei vassalo nativo, responsá
vel diante do senado romano pela sua administração. Foi em sua 
época que nasceu o Senhor Jesus. E foi por causa de suas ameaças 
que a santa família precisou descer ao Egito. Ele reinou sobre a 
Judéia de 37 A.C. a 4 D.C.

12. Os Procuradores Romanos. Dificuldades administrativas logo 
tornaram necessário Roma governar a Palestina mediante governa
dores ou procuradores. Isso significava que, doravante, Roma estaria 
governando a região diretamente. Os judeus, entretanto, ressentiam-se 
diante de qualquer forma de governo estrangeiro, sobretudo diante 
de um governo direto. E a revolta, que se ocultava nos corações de 
tooos os Judeus, acabou vindo à tona. Os zelotes (vide), desempe
nharam um papel liderante nisso.

13. A Destruição no Ano 70 D.C. Finalmente, foi mister que os 
romanos fizessem intervenção militar, a fim de controlar a rebelião. 
Sob as ordens de Tito (que mais tarde veio a tornar-se imperador de 
Roma), os exércitos romanos invadiram Jerusalém, executaram mi
lhares de judeus e arrasaram até o nível do chão o magnificente 
templo de Herodes.

14. Destruição e Deportação. Os rebeldes judeus conseguiram 
-ecuperar-se, e a rebelião ferveu de novo. Dessa vez, o imperador

reinante, Adriano, precisou pôr fim definitivo à questão. Isso ocorreu 
em 132 D.C. Então ele começou a esvaziar a Palestina de judeus, 
dando início à Grande Dispersão, que se estendeu de 135 a 1920
D.C., quase dezoito séculos! A Jerusalém foi dado um nome pagão, 
Aelia Capitolina, e tornou-se uma colônia romana. Aos judeus foi 
proibido de se aproximarem da cidade, exceto em suas peregrina
ções. Os centros judaicos de erudição e cultura foram transferidos 
para lugares como a Gaiiléia, a Babilônia, a colônia norte-africana de 
Cairuan e a Península Ibérica.

15. Influência Bizantina-Cristã. Quando o império romano 
metamorfoseou-se no império bizantino, e depois que Constantinopla 
tornou-se a sua nova capital (cristã), em 330 D.C., automaticamente 
a Palestina transfo rm ou-se  em uma im portante província 
cristã-bizantina, uma espécie de posto avançado da Igreja Católica 
oriental. Os patriarcados cristãos que então dominavam o cristianis
mo organizado eram Roma, Alexandria, Constantinopla, Antioquia e 
jerusalém. Somente Roma ficava na parte ocidental do império; os 
outros quatro centros ficavam na porção desse império.

16. Assanos Persas. Em 614 D.C., Jerusalém foi saqueada pelos 
persas, e quase todos os habitantes da cidade foram deportados. 
Mas o imperador Heráclio encabeçou uma cruzada contra os persas 
e restaurou na Palestina o domínio cristão, em 628 D.C.

17. Assaltos Islâmicos. A Palestina não conseguia descansar da 
guerra, e as invasões árabes (de mistura com várias restaurações, 
mediante as diversas cruzadas; vide) se processaram durante um 
longo período. O califa O nar ( ‘Umar) I conseguiu tomar Jerusalém, 
em 638 D.C., e a Palestina e a Síria viram-se assim separadas por 
longos séculcs do governo do império romano-bizantino. Foi edificada 
primeiramente a mesquita de el-Aksa. em Jerusalém; e, então, no 
século VII, no local onde estivera o famoso templo de Jerusalém, foi 
construída a mesquita de Omar. Desde então, Jerusalém tem sido 
uma cidade sagrada para os judeus, para os cristãos e para cs 
árabes. Conforme alguém já ooservou: «Jerusalém é sagrada de
mais para seu próprio bem!»

18. O Domínio Muçulmano. Esse domínio foi representado por 
diversas dinastias, entre os séculos VII e XVI de nossa era. Várias 
cruzadas cristãs foram efetuadas entre os séculos XI e XIII D.C., na 
tentativa de recapturar Jerusalém. E o poder trocou de mãos por 
várias vezes, entre cristãos e islamitas.

19. Os Turcos Otomanos. Pelos fins do século XVI os turcos 
otomanos haviam conquistado todas as terras possuídas pelos ára
bes, no oriente Próximo e Médio, incluindo a Palestina, que passa
ram a fazer parte do enorme império otomano. Naturalmente, os 
turcos otomanos acabaram convertendo-se ao islamismo, o que sig
nifica que surgiu um novo estado islâmico, composto por outra etnia. 
E quando os turcos otomanos capturaram o Egito, em 1517, eles 
também obtiveram o controle sobre Jerusalém, bem como sobre as 
santas cidades islâmicas de Meca e Medina. Durante quatro séculos, 
a Palestina permaneceu sendo uma província de importância apenas 
relativa do império otomano. Napoleão tentou alterar essa situação, 
em 1799, mas não obteve êxito!

20. Dos Fins do Século XIX a Primeira Grande Guerra. Um movi
mento nacionalista árabe começou a tomar forma nas províncias 
árabes do império otomano, com extensões pela Síria-Líbano. Uma 
força opositora foi o Movimento Sionista Mundial, encabeçado por 
judeus, cuja finalidade era pôr novamente Israel na Palestina.

21. Durante a Primeira Grande Guerra. Árabes e judeus colabo
raram com os aliados, com o propósito de liberar a Palestina dos 
turcos. Em uma das pouquíssimas vezes que assim aconteceu na 
história, árabes e judeus estiveram combatendo lado a lado. Termi
nada a guerra, as forças aliadas, Inglaterra e França, foram as potên
cias encarregadas de decidir o que fazer com a Palestina e as áreas 
adjacentes. Muitas promessas conflitantes foram feitas. Na porção 
costeira da Síria, a França sentiu-se na liberdade de estabelecer um 
centro administrativo que, finalmente, haveria de determinar seu es
tado. À Grã-Bretanha cabia exercer autoridade similar em outras áre-
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as. Em novembro de 1917, um mês antes de Jerusalém capitular 
diante do Gen. Edmund Allenby, foi publicada a Declaração de Balfour, 
em Londres. Essa declaração prometia, da parte dos ingleses, «um 
lar nacional para o povo judeu», na Palestina. Essa declaração in
cluía uma vaga previsão de que os direitos de outros povos interes
sados seriam salvaguardados. A vitória sobre os turcos foi alcançada 
no outono de 1917, e foi assinado um armistício, a 30 de outubro de 
1918. Houve ainda mais combates, mas finalmente, o mês de setem
bro de 1918 viu o fim do poder turco sobre a Palestina, ficando os 
ingleses encarregados de pôr o lugar em ordem. A parle estranha em 
tudo isso foi que os exércitos árabes mostraram ser aliados denoda
dos e eficazes dos britânicos, nessas campanhas militares. Natural
mente, eles pensavam que a Palestina ficaria nas mãos deles. Os 
ingleses passaram a exercer o controle sobre a Palestina, mediante 
um mandato da Liga das Nações. E os conflitos árabes-judeus come
çaram terminada a Primeira Grande Guerra. A divisão das terras 
palestinas entre árabes e judeus não deixou ninguém feliz, provocan
do a contenda.

22. Imigrações Judaicas. Os judeus começaram a retornar a sua 
terra, em cumprimento de antigas profecias bíblicas. Em 1935 (um 
ano extraordinário), mais de sessenta mil judeus voltaram à Terra 
Prometida. E os árabes começaram a agitar-se, pois viam o que 
estava sucedendo. Os judeus continuavam chegando de várias par
tes do mundo. Entre 1939 e 1944, cem mil judeus chegaram à Pales
tina.

23. Segunda Guerra Mundial. Foi durante esse período que o 
povo de Israel sofreu sua prova mais excruciante, desde os dias do 
cativeiro babilónico, especialmente na Europa, devido às persegui
ções nazistas, que ceifaram cerca de seis milhões de judeus, na 
mais séria tentativa moderna de extermínio de uma raça! Terminada 
a Segunda Guerra Mundial, D o ré m , passado o Desadelo, grandes 
massas de judeus retornaram à Palestina. Os conflitos continuaram, 
entretanto, em torno da problemática questão de como dividir as 
terras entre judeus e árabes palestinos. A influência norte-americana 
tem sido crítica; mas a questão parece estar longe de ser soluciona
da.

24. Estados Árabe e Judeu Independentes. O mandato britânico 
chegou ao fim, e, a 14 de maio de 1948, as Nações Unidas aceita
ram a declaração de independência do estado de Israel. Um grande 
acontecimento havia tido lugar, mais do que muitos políticos secula
res puderam perceber. Mas estou certo de que o presidente 
norte-americano, Harry Truman, um bom evangélico batista, sabia 
exatamente o que estava sucedendo. Israel era novamente, uma 
nação oficial, independente, e no seu próprio território da Palestina!

A dispersão, iniciada em 135 D.C., havia sido revertida. Os 
estudiosos da Bíblia, ao redor do mundo, saltaram de alegria e admi
ração. Lembro-me de como o pastor de minha igreja batista, bem 
como toda a irmandade, vibraram diante da notícia. E, durante algum 
tempo, a Igreja cristã foi varrida em todas as direções por um zelo 
profético. Os clamores dos céticos, que diziam que os judeus haviam 
produzido um auto-cumprimento das profecias, soavam ridículos. Os 
judeus praticamente não haviam exercido controle sobre os poderes 
em entrechoque, que tornaram tudo aquilo possível, exceto que eles 
se agitavam por detrás dos bastidores. E foi o exército britânico 
quem armou o palco para essa vitória!

Entretanto, as atividades terroristas dos árabes palestinos nunca 
cessaram. Forças das Nações Unidas foram enviadas ao local dos 
conflitos, tentando controlar a situação, mas parece que coisa algu
ma se tem mostrado eficaz.

25. A Guerra dos Seis Dias. Tal como nos dias da antigüidade, 
várias nações circunvizinhas aliaram-se contra Israel. Mas, a 5 de 
junho de 1967, Israel atacou seus adversários; e em apenas seis 
dias foi capaz de esmagar as forças combinadas do Egito, da Jordânia 
e da Síria. Isso deu a Israel a oportunidade de tomar conta da parte 
antiga de Jerusalém, com a área do templo, juntamente com outros 
territórios, aumentando substancialmente os territórios ocupados por

Israel na Palestina. Aqueles dias são inesquecíveis para este co-autor 
e tradutor, pois poucas semanas antes recebera um poderoso derra
mamento do Espírito Santo, depois de ter passado um ano e meio 
vendendo literatura evangélica entre judeus da cidade do Rio de 
Janeiro, Brasil!

26. Uma Previsão Profética. Finalmente, Israel haverá de triunfar 
em sua luta. Porém, dias negríssimos estão à sua espera. A Terceira 
Guerra Mundial verá a Rússia e seus satélites invadirem Israel, so
mente para serem derrotados pelas forças aliadas do ocidente. Quando 
a sobrevivência de Israel estiver muito ameaçada, Jesus será visto 
em forma corpórea entre as forças de Israel, e a maré virará ao 
contrário. A intervenção divina terá lugar, e Israel proclamar-se-á 
uma nação cristã. Se eu entendo corretamente a profecia bíblica, 
uma outra guerra mundial (a quarta), terá de ferir-se. A China será o 
poder opositor, e os Estados Unidos da América e a União Soviética 
novamente se aliarão. Nessa quarta guerra o mundo será reduzido a 
cinzas, e então a Fênix-lsrael levantará a cabeça entre as nações. 
Seguir-se-á o milênio. Então Jerusalém tomar-se-á a capital religiosa 
e política do mundo. Uma nova e grande força religiosa emergirá no 
mundo, e um novo cristianismo produzirá, segundo creio, uma nova 
revelação, com uma nova coletânea de livros sagrados, um novo 
Novo Testamento; e, então, os homens poderão dizer novamente: 
«Vi, pessoalmente as grandiosas obras de Deus». Ver o artigo sepa
rado intitulado Profecia: Tradição da e a Nossa Época.

IV. Clima, Flora e Fauna
A terra de Israel, embora tão minúscula, é bastante diversificada, 

com as montanhas, vales e desertos. E o resultado disso é que o 
clima também é muito variável. O monte Hermom, com seus 3050 m. 
oe altitude, fica coberto de neve no cimo. Dali o terreno desce sob a 
forma de uma garganta até 393 m. abaixo do nível do mar. Mas há 
também um quentíssimo deserto. Na região montanhosa as tempera
turas são modificadas, e, de outubro a abril, ventos ocidentais carre
gam chuvas torrenciais. Porém, ventos que sopram do deserto tra
zem um calor tórrido (ver Jó. 1:19; Jer. 18:17). A grosso modo, 
podemos falar em duas estações a cada ano: o inverno, que é chu
voso e úmido (de novembro a abril), e o verão, que é quente e sem 
chuvas (de maio a outubro).

A Palestina jaz à margem de um dos grandes desertos do mun
do, o qual se faz sentir por meio de ventos secos e poeirentos. O 
deserto vai descendo na direção do mar, e então há uma área úmida 
com cerca de cem quilômetros de largura. O vale do Jordão, com 
suas baixas altitudes, torna-se quase insuportavelmente quente du
rante os meses de verão; mas, durante o inverno, é delicioso, bas
tante parecido com o sul do estado da Califórnia, nos Estados Un:dos 
da América, ou com outros lugares de clima semitropical. A porção 
leste da garganta do Jordão praticamente desconhece chuva. Assim, 
o clima da Palestina é mais variegado do que qualquer outra área do 
mundo, de dimensões similares.

Flora e Fauna. Há três regiões florais distintas na Palestina: 1. 
Oeste (área do Mediterrâneo), um lugar dotado de árvores, arbustos 
de folhagem perene, muitas flores e prados. Amendoeiras, oliveiras, 
figueiras, amoreiras e videiras medram nessa faixa. 2. O vale do 
Jordão é subtropical, com muitas espécies de árvores, palmeiras, 
sicômoros, figueiras, carvalhos, nozes, peras, álamos, salgueiros 
acácias, oliveiras bravas, mostarda, etc. Há muitas e variegadas es
pécies de flores. 3. O deserto (no sul). O Neguebe e a área de 
Berseba têm poucas árvores e um mínimo de vegetação. Há, contu
do, arbustos anãos, alho, junipeiro e alguma vegetação desértica 
típica, com muitos tipos de flores selvagens.

Quanto à fauna, há animais de porte médio, como o gato do 
mato, o gato selvagem, a hiena listrada, o lobo, o mangusto, o chacal 
e algumas espécies de raposas. Os animais de porte pequeno inclu
em o morcego, muitas espécies de pássaros, a pomba, o corvo, a 
coruja, o avestruz, a cegonha, a garça, o ganso selvagem, a perdiz, a 
codorna e muitas outras. Cerca de cem espécies de aves habitam na 
Palestina, como residentes, ou passam por ali, em suas arribações.
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Atualmente é raro o aparecimento de espécies como o leopardo, o 
urso sírio e o crocodilo.

Os peixes ocorrem em grande variedade, nos rios e no lago da 
Galiléia. Há cobras, quase todas elas não-venenosas; abundantes 
também são os cágados, o camaleão, o lagarto, os escorpiões, etc.

V. A Ocupação Humana
Este dicionário tem artigos sobre todos os nomes locativos da 

Bíblia. Há cerca de seiscentos e vinte e dois desses locais, somente 
na parte ocidental do Jordão, o que nos dá uma idéia do enorme 
número de lugares mencionados nas Escrituras. Além dos nomes 
locativos mencionados na Bíblia, há aqueles que têm sido fornecidos 
pela arqueologia, que incluem as listas de Tutmés III, Setos I, Ramsés 
II e Sesonque I. A primeira enciclopédia cristã (a de Eusébio), cha
mada Onomasticon, como também aquela de Jerônimo, são valiosas 
fontes informativas sobre localidades. A arqueologia tem feito uma 
grande contribuição quanto a essa questão. O Dr. Edward Robison 
identificou cento e setenta e sete lugares (em cerca de 1838); e o 
Fundo de Exploração da Palestina localizou quatrocentos e trinta e 
quatro lugares (em cerca de 1865). E Conder ajuntou a isso mais 
cento e quarenta e sete nomes.

Alguma forma de vida urbana já existia na Palestina desde nada 
menos de cerca de 8000 A.C., conforme a arqueologia tem sido 
capaz de demonstrar até agora. O vale do Jordão vem sendo habita
do desde a pré-história remota. Cerca de setenta lugares dali datam 
de antes de 5000 A.C. A planície costeira, ao sul do Carmelo, tem 
contado com povoações desde tempos pré-históricos. Porém, um 
pouco mais para o norte, no vale de Sarom e na Alta Galiléia, antes 
havia densas florestas, que limitavam bastante a ocupação humana. 
Entretanto, na Baixa Galiléia e na Samaria as evidências dão conta 
de uma ocupação humana generalizada. A parte que fica ao sul de 
Jerusalém não era uma área favorável, devido a condições climáti
cas. Na Transjordânia, a arqueologia tem desenterrado grandes for
talezas, como as de Petra, Bozra e Tofé. Cidades importantes 
desenvolveram-se ao longo das rotas comerciais. Entre elas pode
mos citar Berseba, Hebrom, Jerusalém, Betei, Siquém, Samaria, Megi- 
do, Bete-Seã e Hazor.

VI. Suprimento de Água e Agricultura
O Nilo faz o Egito ser o que é. Sem esse rio, aquele território 

seria desértico, um ermo por onde somente os nômades passariam. 
A água é fonte de vida. Conforme já vimos, na Palestina há áreas 
onde as chuvas são abundantes durante os meses de inverno (ver 
ponto IV, primeiro parágrafo). Mas, no verão, as chuvas rareiam. E 
isso exigiu a criação de um sistema de cisternas e de irrigação. Por 
isso mesmo, uma fonte de água sempre foi de capital importância na 
Palestina. A palavra hebraica ‘ain, «fonte», aparece em combinação 
com setenta nomes locativos na Palestina. S/r, «poço», é outra pala
vra hebraica que aparece em combinação com cerca de sessenta 
nomes locativos. O Jordão é o único verdadeiro rio da Palestina; mas 
seus modestos tributários também são uma importante fonte de água 
potável. Há muitos ribeiros alimentados pelas águas derretidas das 
neves; esses, naturalmente, produzem água por algum tempo, mas 
logo secam quando o clima muda, e então no lugar dos mesmos 
nada mais resta senão wadis. Os trechos de I Reis 17:7; Jó 24:19. 
Joel 1:20 e Sal. 126:4 referem-se a essa situação. A invenção da 
argamassa permitiu a instalação de cisternas; oferecemos um artigo 
separado a respeito, que ilustra a importância das cisternas nos paí
ses de clima seco. Em cerca de 1300 A.C., já se usavam largamente 
as cisternas. As pessoas que vivem em áreas desérticas ou nas 
proximidades sabem a suprema importância da «água armazenada». 
Naturalmente, hoje em dia usam-se grandes reservatórios. Mas o 
método humilde de armazenar água, na antiga nação de Israel, era o 
uso de cisternas. E esse foi um importante fator na rápida coloniza
ção das terras altas da Judéia. Apesar de as cisternas praticamente 
em nada contribuírem para a irrigação, certamente facilitaram a cria
ção de gado, pelo que também grande parte das riquezas da Palesti
na girava em torno de animais domesticados. Além das cisternas

havia reservatórios primitivos, feitos conforme as indicações dadas 
em Can. 7:4. A necessidade de água chegou mesmo a ser uma lição 
moral, pois existe a água espiritual, bem como as necessidades espi
rituais da alma humana, que podem ressecar-se devido à sede espi
ritual (ver Deu. 8:7-10; 11:10-17; Jer. 2:13; 14:22). Assim, viver perto 
de águas vivas (ou correntes) constituía uma grande vantagem. E ter 
acesso às águas vivas espirituais é aquilo de que precisa a alma 
sedenta (ver João 4:7 ss).

A agricultura depende de água de modo absoluto. Isso posto, em 
qualquer região onde inexistem bons sistemas de reservatórios de 
água, um bom regime pluvial (ou, pelo menos, neves que se derre
tam) é essencial à vida das plantas, dos animais e dos seres huma
nos. A população rural da Palestina central consistia em pequenos 
proprietários de terras. A cevada era mais importante do que o trigo, 
na Palestina, porque podia ser cultivada com pouca chuva, o que já 
não sucede no caso do trigo. Além desse produto, muito importante 
era o cultivo da videira e da oliveira. A videira medrava principalmen
te na área do Carmelo, enquanto que a oliveira era plantada princi
palmente na Galiléia e no território de Efraim. A seca, porém, trazia o 
endividamento e a servidão, com seu labor servil e forçado (ver I 
Sam. 8:16; 22.7; 25:2). A vida pastoril era uma atividade proeminente 
na Transjordânia e no Neguebe. Os poços artificiais e alguns poucos 
oásis permitiam uma agricultura muito limitada no deserto e em cer
tas áreas desérticas.

VII. Regiões e Divisões
1. Regiões
Até mesmo um país pequeno, como é o caso da Palestina, se 

tiver uma natureza variegada (como é o caso ali) pode ser dividido 
em regiões e sub-regiões, pelo que aquilo que aqui dizemos está 
sujeito a revisões e objeções. Não obstante, na Palestina há algumas 
regiões naturais óbvias, que podemos mencionar. A seçãc X.1 deste 
artigo apresenta um mapa ilustrativo dessas regiões. Faiando em 
termos bem genéricos, temos na Palestina as seguintes regiõe? na
turais: a. a planície costeira; b. a região montanhosa central, c. a 
garganta do rio Jordão, d. o platô da Transjordânia; e. o deserto.

A Planície Costeira. Essa planície estende-se por cerca de cento 
e noventa quilômetros, desde as fronteiras do Líbano até Gaz. O 
monte Carmelo interrompe esse tipo de paisagem, no norte. Ao norte 
do mesmo fica a planície de Aser, que se estende por quarenta 
quilômetros até à antiga Escada de Tiro. Nesse local, as colinas da 
Galiléia chegam até bem perto das costas marítimas. Para sudeste 
fica o vale de Jezreel e a planície de Esdrelom. Amplia-se por cerca 
de quarenta e oito quilômetros, para o interior, tendo apenas dezenove 
quilômetros de largura, em seu trecho mais amplo. Uma estrada 
importante passava por ali, ligando o Egito a Damasco, na Síria. 
Várias cidades importantes achavam-se ao longo dessa rota, como 
Megido, Jezreel e Bete-Seã (ver Juí. 5; 7:1; I Sam. 31:12). Ao sul do 
monte Carmelo fica a planície ae Sarom. Cinco notáveis cidades 
filistéias existiam ali: Ecrom, Asdode, Asquelom, Gate e Gaza. Mais 
para leste ficava a Sefelá, uma espécie de zona tampão entre Israel 
e os filisteus. Nos tempos antigos as colinas da região eram densa
mente arborizadas, principalmente com sicômoros (ver I Reis 10:27;
II Crô. 1:15 e 9:27)

A Região Montanhosa Central. Essa região cobre cerca de tre
zentos e vinte quilômetros, desde o norte da Galiléia até o Sinai. 
Muitas formações montanhosas juntam-se para formar uma espécie 
de baixa serra montanhosa. Temos aí o coração geográfico de Israel. 
A região montanhosa eleva-se a um pouco mais que 900 m. de 
altitude, em seu ponto mais elevado, em Hebrom. A oeste, o declive 
das colinas, na direção do Mediterrâneo, é suave. A leste, a descida 
na direção do vale do Jordão é mais abrupta. As terras dessa área 
não são muito férteis, e dependem de fontes e poços para irrigação; 
mas grande parte da região é desértica. As colinas em torno da 
Judéia (ver Sal. 125:2) formam uma massa compacta, o que facilitava 
a defesa militar da região. Ao norte de Jerusalém ficam as colinas do 
território de Efraim, bastião de defesa do reino do norte, Israel. Trata-se
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de uma espécie de planalto dissecado, com cumes isolados, como 
os montes Gerizim e Ebal. Termina ao norte no monte Gilboa, onde 
acaba o coração geográfico da Palestina. As colinas dessa área são 
bastante modestas. Ali ficavam localizadas cidades como Gibeá, 
Salém, Siquém e Sicar. Ao norte da planície de Esdrelom espraia-se 
a Galiléia, dividida naturalmente em Baixa Galiléia (ao sul), e Alta 
Galiléia (ao norte). Ali as colinas elevam-se a nada menos de 900 m. 
de altitude, abrigando certo número de bacias. Essa área é excelente 
para as lides agrícolas. O monte Carmelo eleva-se ligeiramente mais 
de 600 m., mas está situado em uma região circunvizinha de baixa 
altitude, já perto do mar. Por isso mesmo, forma uma elevação im
pressionante, apesar de não estar em grande altura. A serra do 
Carmelo tem apenas cerca de oito quilômetros de largura, embora 
chegue mesmo a interromper a planície costeira, dividindo-a em pla
nície da Filístia e planície de Sarom, separadas das terras costeiras 
estreitas da Fenícia. E a serra do Carmelo também forma uma barrei
ra entre a planície de Sarom e a planície de Esdrelom, ficando assim 
de través da histórica rota comercial entre o Egito e a Mesopotãmia. 
Ver o artigo geral intitulado Estradas.

A Garganta do Rio Jordão. Esse vale, que é uma falha geológica 
natural, estende-se por cerca de cem quilômetros, quase cortando a 
Palestina ao meio. Ao norte temos os lagos de Hulé e da Galiléia, 
com colinas laterais, notavelmente o monte Hermom (ver Deu. 3:9), 
em cuja área o rio Jordão tem suas cabeceiras. As águas desse rio 
cortaram rochas basálticas que em tempos imemoriais bloqueavam a 
grande depressão que começa daí por diante. Uma garganta foi 
formada no caminho para o mar da Galiléia, que fica a 183 m. abaixo 
do nível do mar. Não muito abaixo, em seu curso, o rio larmuque 
aumenta as águas do Jordão. Abaixo disso, o vale alarga-se, à medi
da que o rio desce para o mar Morto. Entre o mar da Galiléia e o mar 
Morto, ficam a planície de Bete-Hã e o vale do Jordão. O que sucede 
nesse vale é que as colinas da região precipitam-se abruptamente 
até àquilo que não é tanto um vale, mas um grande buraco na 
superfície da terra. Às margens do mar Morto, a elevação é de 375 m. 
abaixo do nível do mar; o fundo desse mar fica a 771 m. abaixo do 
nível do mar, tornando-o o lugar de maior depressão à face do plane
ta. Isso posto, o grande buraco natural conta com duas grandes 
massas de água: o mar da Galiléia, ao norte, e o mar Morto, ao sul. E 
o largo vale da Arabá (que fica ao sul do mar Morto) resulta de uma 
falha geológica disfarçada. Tudo isso faz parte de um sistema ainda 
maior de falhas geológicas naturais que atravessam o oriente Próxi
mo e penetra até certo ponto do continente africano. A Arabá 
estende-se por cerca de cento e sessenta quilômetros até chegar ao 
golfo de Ácaba, onde a área é pleno deserto.

O Platô da Transjordânia. À leste do rio Jordão elevam-se coli
nas, formando uma cadeia que segue a direção norte-sul. Nesse 
lado, a paisagem é bastante diferente do que no lado ocidental. 
Conforme têm dito alguns estudiosos, a paisagem é «muito outra». A 
história mostra-nos que os habitantes dessa área oriental também 
eram bastante diferentes em sua aparência e expressão. No começo 
da história de Israel, foi ocupada pelas duas tribos e meia do leste do 
Jordão (ver Núm. 31:1-27). Para o norte, temos a Galiléia; para o sul, 
Moabe, que se estende até um pouco abaixo do mar Morto. Os 
montes formam um estreito cinturão de colinas, bem irrigadas. Esse 
cinturão varia entre 65 e 80 quilômetros de largura, jazendo entre o 
deserto, na Gor (para oeste), e o deserto da Arábia (para leste). Os 
picos mais elevados ficam a oeste, dando frente para o vale do 
Jordão. Em Gileade, os montes e suas florestas eram quase tão 
proverbiais quanto os cedros do Líbano. Nessas florestas era produ
zido o famoso bálsamo de Gileade. Pastos frutíferos tomaram-se a 
possessão das tribos de Rúben e Gade (ver Núm. 32:1). Ao sul de 
Gileade ficava Moabe. Ainda mais para o sul ficava Edom. O que ali 
predomina é uma espécie de longa e estreita faixa de terras bem 
irrigadas, que formam uma espécie de tampão que separa o resto do 
território do temível deserto, mais para oriente. Essa área sempre 
representou uma ameaça para o povo de Israel. Ali houve muitos

conflitos e muitas trocas de terras. Na época de Salomão, toda a 
região acabou sob o controle rígido de Israel; mas essa situação não 
perdurou por longo tempo.

O Deserto. As regiões adjacentes a Israel eram o Líbano, nas 
costas marítimas a oeste da Síria, no extremo norte do território de 
Israel. A oriente ficava o grande deserto da Arábia. Para oriente das 
montanhas do Líbano fica o oásis de Damasco, em meio a uma 
região essencialmente desértica, o que já fica no canto nordeste da 
Palestina. Essa área sen/ia de portão de entrada para forças invaso
ras. Para leste, além da Transjordânia, o deserto é muito vasto, 
servindo de fronteira da Palestina, ao longo de seu costado oriental. 
Essa área, que em eras remotas foi local de regular atividade vulcâ
nica, é desolada e selvática, com muitas cavernas e elevações esté
reis. Servia de abrigo para os fora-da-lei e para grupos minoritários. 
Alguns poucos corajosos nômades trafegavam por ali. Ao sul da 
Palestina, havia mais desertos. Esse deserto servia de limite da Judéia, 
ao sul e a sudeste. Tribos do deserto vagueavam por ali, e vez por 
outra atuavam com hostilidade, invadindo Judá. No idioma hebraico, 
as palavras que significam «sul» e «crestado» vêm da mesma raiz; e 
foi esse deserto sul que causou essa associação de idéias. O povo 
de Israel nunca conseguiu manter um bom controle sobre as terras 
ao sul de Berseba. Somente por breves períodos o Neguebe esteve 
sob o domínio de Israel. Edom tinha nessa região predomínio muito 
maior. As terras prometidas a Abraão estendiam-se do rio Nilo ao rio 
Eufrates, envolvendo essa área sulista; mas os israelitas nunca tor
naram isso uma realidade palpável.

2. Divisões
Aqui estudaremos como o povo de Israel dividiu o território da 

Terra Prometida, uma divisão que nada tinha a ver com regiões 
naturais, sobre as quais acabamos de discutir. Três principais perío
dos históricos proveram divisões políticas da área do mundo: a. entre 
os tempos patriarcais e Moisés; b. a invasão da Palestina, após a 
saída de Israel do Egito; c. a Palestina na época de Jesus, sob o 
domínio romano. Temos ilustrado os dois primeiros itens (a. e b.) no 
primeiro mapa apresentado a seguir, na seção X. As palavras escri
tas em letras graúdas representam os reinos que Israel encontrou 
quando invadiu a Palestina, no século XIII A.C. Os nomes em letras 
menores (mas ainda grandes) indicam a localização das tribos de 
Israel depois que o território foi dividido entre elas. Em letras ainda 
de corpo menor, há alguns poucos nomes locativos, a fim de que o 
leitor possa localizar mais facilmente certos detalhes. O território da 
Palestina, na época de Jesus, quando Herodes era o rei vassalo que 
governava a Judéia, e daí até o ano 30 D.C., é ilustrado no segundo 
mapa apresentado na décima seção deste artigo.

VIII. Arqueologia da Palestina
A despeito de suas minúsculas dimensões, o território da Palesti

na é aquele que mais intensamente tem sido vasculhado pelas explo
rações arqueológicas. O artigo chamado Arqueologia demonstra isso 
amplamente. Essa ciência moderna tem conseguido confirmar a exis
tência de mais de cinqüenta dos antigos monarcas de Israel. Locais 
pré-históricos têm sido desenterrados (entre 4500 e 3000 A.C., ou 
seja, a era calcolítica). Primitivas culturas palestinas, como aquela de 
Teleilat Ghassul, ao norte do mar Morto (perto de Jericó), têm sido 
regularmente elucidadas. As casas de tijolos de barro eram humildes, 
embora ricamente adornadas com pinturas murais e outros labores 
artísticos. Algumas surpreendentes pinturas em afresco têm sobrevi
vido até hoje, provenientes daquele remoto período. A Idade do Bronze 
(cerca de 3000 a 2000 A.C.) tem sido iluminada mediante descober
tas de antiqüíssimos povoados cananeus, como os de Megido, Jericó 
e Ai. A Idade do Bronze Média (cerca de 2000 a 1500 A.C.), biblica
mente considerada, teve início na Palestina com a chegada de Abraão 
na Terra Prometida. Na época, a região era densamente arborizada 
embora esparsamente habitada. Têm sido descobertas muitas evi
dências arqueológicas ilustrando a era dos patriarcas, que tendem 
por confirmar muitos detalhes do relato bíblico, acerca dos quais os 
céticos expressavam dúvidas. Uma notável característica desse perí-
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odo eram as cidades fortificadas, dotadas de altas muralhas, valados 
e construções gigantescas, cujo intuito era desencorajar os invaso
res. A Idade do Bronze Moderna (1500 a 1200 A.C.), do ponto de 
vista bíblico, é muito importante, porque foi nesse período que a 
Palestina foi invadida pelos israelitas, vindos do Egito. A data mais 
recuada desse evento, calculada pelos estudiosos, é cerca de 1400 
A.C., e 1300 A.C., o mais tardar. É realmente admirável o quanto os 
arqueólogos têm podido recuperar dessa época, incluindo (quase 
certamente) o altar de Josué (vide). Muitas cidades e povoados, 
mencionados em conexão com essa invasão, têm sido desenterra
dos pela arqueologia. Assim, sabemos agora que Jericó foi edificada 
sobre o mesmo local onde já tinham existido outras três cidades. A 
quarta cidade foi aquela que ruiu diante de Josué. Ai, Betei e Laquis 
foram conquistadas pelos israelitas e estão entre os lugares escava
dos pela arqueologia moderna. As descobertas arqueológicas são 
por demais numerosas para serem aqui mencionadas. Pedimos ao 
leitor que examine o artigo geral intitulado Arqueologia. Todavia, po
demos mencionar aqui localidades como Bete-Seã, Taanaque, Megido, 
Gezer, Bete-Semes, Samaria, Gibeá, Dibir, Hazor e, naturalmente, 
Jerusalém.

IX. Usos Figurados
A Palestina arrebata e galvaniza a imaginação de homens do mun

do inteiro, apesar de ser tão pequena. Judeus, cristãos e árabes cultos 
sabem tanto acerca dessa região que ela é, praticamente, uma segun
da pátria de todos eles, embora eles mesmos estejam dispersos pela 
face do planeta. Até os filhos pequenos de famílias evangélicas sabem 
muita coisa sobre a Palestina, com sua história e monumentos. A 
Igreja Católica Romana está começando a despertar para a necessida
de de ensinar sobre a Palestina às massas populares, cada vez me
nos satisfeitas com as informações parciais e dosadas que lhes são 
ministradas pelo clero. Os islamitas são um povo que segue um livro 
sagrado, o Alcorão; grande parte do mesmo está alicerçada sobre o 
Antigo e o Novo Testamentos. Eles mantêm controle sobre a área 
onde os patriarcas hebreus foram sepultados. Pcrtanto é natural que a 
Palestina tenha adquirido certas significações simbólicas.

1. A conquista da Terra Santa, por parte de Israel, veio a repre
sentar qualquer empreendimento nobre e inspirador. Israel precisava 
pôr os pés sobre a Terra Prometida, e, onde puseram os pés, a terra 
tornou-se deles. Ver Deu. 11:24,25. Ainda recentemente (na década 
de 1970), israelitas marcharam sobre os territónos ocupados, em um 
gesto simbólico, invocando Deus como testemunha, para que confir
masse os ganhos deles na Palestina. Essa conquista territorial tam
bém pode simbolizar a obtenção da vida eterna, que se segue à 
escravidão ao pecado.

2. De Dã a Berseba indicava a extensão da Palestina conquista
da, de norte a sul, pelo que também veio a representar a gama 
inteira de alguma coisa. Ver Juí. 20:1; I Sam. 3:20; II Sam. 3:10; I 
Reis 4:25.

3. A travessia do rio Jordão aponta para a transição da morte 
física, que nos conduz a uma vida superior, celestial.

4. Sião é metáfora de qualquer grande centro de empreendimen
to espiritual. Os mórmons chamam a cidade de Salt Lake de Sião, 
por ser o centro da atividade e da cultura deles. Sião também simbo
liza a habitação de Deus, e, por extensão, os céus que os crentes 
antecipam. Ver Sal. 76:2.

5. A dispersão (o exílio assírio, o exílio babilónico e a grande 
dispersão judaica de 135 D.C.) representa os recuos ocasionados 
oelo juízo divino. E o retorno de Judá representa os resultados do 
arrependimento e da restauração. E uma outra maneira de expressar 
a idéia são os contra-ataques do reino, após alguma grande derrota.

6. As instituições hebréias são emblemas dos ofícios e realiza
ções de Cristo. Isso constitui a essência da mensagem da Epístola 
aos Hebreus, no Novo Testamento.

7. As peregrinações dos patriarcas, que buscavam uma cidade 
melhor, falam acerca da nossa peregrinação terrestre, que haverá de 
terminar quando formos cidadãos do céu. Ver Heb. 11:16.

8. Os quarenta anos de vagueação pelo deserto simbolizam aque
les que hesitam e que não entram na posse imediata de seus direitos 
espirituais, ou que deixam de cumprir os seus elevados propósitos, 
por serem por demais preguiçosos ou temerosos.

X. Mapas Ilustrativos: Ver a seguir.
1. As Divisões da Palestina Entre Abraão e Moisés
As palavras em letras mais graúdas, neste mapa, indicam os 

reinos que Israel encontrou ao entrar na Terra Prometida. Aquelas 
um pouco menores indicam as localizações das tribos de Israel, após 
a conquista. Palavras em letras ainda menores indicam alguns luga
res importantes na Palestina.

(Esse mapa é adaptado da RSV, mapas 1 e 3).
2. As Divisões da Palestina nos Dias de Jesus
Temos aqui a divisão que prevaleceu durante os tempos do rei

nado de Herodes e, posteriormente, até 30 D.C.
(Esse mapa é adaptado da RSV, mapas 10 e 11).
3. /4s Regiões da Palestina
(Esse mapa é adaptado da ND, pág. 924).
Bibliografia. ALB AM ANET BA BAL IIB  ID IOT ND UN YO Z

PALHA
No hebraico, precisamos considerar três palavras, e no grego, 

duas:
1. Teben, «palha». Termo que ocorre por dezessete vezes, con

forme se observa, por exem plo, em Gên. 24:25,32; Êxo. 
5:7,10-13,16,18; Juí. 19:19; I Reis 4:28; Jó 41:27; Isa. 11:7; 65:25.

2. Mathben, «palha». Esse vocábulo figura apenas por uma vez, 
em Isaías 25:10, onde o profeta prediz um futuro muito triste oara cs 
moabitas: «Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa a palha 
na água da cova da esterqueira». Essa palavra hebraica poderia ser 
traduzida, mais acertadamente, por «resíduos vegetais».

3. Qash, «palha». Outra palavra hebraica que aparece por 
dezesseis vezes: Êxo. 5:12; 15:7; Jó 13:25; 41:28,29; Sal. 83:13; Isa. 
5:24; 33:11; 40:24; 41:2; 47:14; Jer. 13:24; Joel 2:5; Oba. 18; Naum 
1:10 e Mal. 4:1.

4. Kaláme, «palha». Esse vocábulo grego ocorre apenas por uma 
vez em todo o Novo Testamento, em I Cor. 3:12.

5. Áchron, «palha seca». Termo grego usado somente em Mat. 
3:12 e Luc. 3:17.

A palha é o refugo do grão peneirado, as cascas, etc. No oriente, 
usualmente esse material é queimado para impedir que o vento o 
sopre de volta ao grão limpo (Jó 21:18; Sal. 1:4; 35:5; Isa. 17:13; Sof. 
2:2). Em Isaías 5:24 temos uma palavra diferente, que, literalmente, 
significa «erva seca». Em Jer. 23:38 temos a palavra que significa 
«palha». E em Daniel 2:35 temos a palavra aramaica que significa 
«palha».

Na Palestina havia mais palha de cevada do que palha de trigo, 
porquanto a cevada era usada como forragem de cavalos, de burros 
e do gado vacum, além do que a grande maioria do povo comum 
consumia pão de cevada. Sem dúvida, também havia palha de espelta. 
Não há certeza, entre os estudiosos, se a palha mencionada em 
Êxodo 5:7-18 era palha de cevada, palha de espelta, ou apenas de 
ervas selvagens, porque os filhos de Israel eram forçados a apanhar 
no campo o que pudessem, a fim de usarem para reforçar a massa 
de barro usado no fabrico de tijolos. Em Gênesis 24:32, a nossa 
versão portuguesa diz «forragem». No entanto, no vs. 25 do mesmo 
capítulo, Rebeca respondeu a Eliezer: «Temos palha e muito pasto...», 
onde a palavra «palha» é a mesma que ali é traduzida por «forragem». 
Tal tradução reflete a dúvida de alguns estudiosos, se estaria em foco 
a mera palha, ou forragem para os camelos. Para que serviria a palha 
para os camelos? Nossa versão portuguesa, pois, não se mostra coe
rente consigo mesma, quanto a esse particular.

Outro trecho duvidoso, quanto ao que estaria em foco, é o de 
Isaías 11:7, onde se lê: «...o leão comerá palha como o boi». No 
entanto, sabe-se que o boi não come palha. Por esse motivo, alguns 
estudiosos têm preferido pensar que, nessa passagem de Isa.as,
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deve-se pensar antes no «feno», o que significa que o termo hebraico 
teben daria a entender tanto a «palha» quanto o «feno», apesar do 
fato de que muitas versões traduzem por «feno» uma outra palavra 
hebraica, isto é, chatsir, em Provérbios 27:25 e Isaías 15:6. Nossa 
versão portuguesa só traduz essa palavra por «feno», na primeira 
dessas duas referências.

Usos Figurados 1. A palha é algo pequeno e sem valor. Com 
base nessa circunstância, a palavra é usada para indicar aquilo que é 
doutrinário e espiritualmente destituído de valor, como o falso ensino 
(Jer. 23:28). 2. O malfeitor também pode ser considerado como se 
fosse palha, porquanto será reduzido a nada (Sal. 1:4; Isa. 33:11; Mat. 
3:12). 3. Cristo é aquele que separa o trigo da palha, no sentido espiri
tual, pois ele é o supremo Juiz (Mat. 3:12; Luc. 3:17). 4. O crente, 
quando for julgado quanto às suas obras, precisará enfrentar a possibi
lidade de suas obras serem consumidas como palha sem valor (I Cor. 
3:12 ss). 5. A palha e partículas de poeira representam as nações que 
negligenciam os princípios espirituais (Dan. 2:35). (G IID)

PALHOÇAS, TENDAS
No hebraico, sukkoh, «palhoça», palavra usada por trinta e uma 

vezes. Por exemplo: Gên. 33:17; Lev. 23:42,43; Nee. 5:14-17; Jon. 
4:5. Em nossa Bíblia portuguesa a palavra é traduzida como «palho
ça», «tenda», «tendas de ramos», etc. Indicava algum abrigo tosco, 
feito de ramos de árvores e arbustos (Gên. 33:17), como proteção 
contra a chuva, a geada e o calor. Nessas estruturas muito simples, 
os israelitas celebravam a festa dos tabernáculos (vide) (Lev. 
23:42,43). Em tais abrigos foi que Jacó habitou, em seu retorno às 
fronteiras da terra de Canaã, em razão do que o lugar foi chamado 
Sucote (Gên. 33:17), a forma plural daquela palavra hebraica. Quan
do da festa dos tabernáculos, os israelitas usavam essas palhoças, 
mas não viveram em palhoças durante seus anos passados no de
serto. No deserto eles viviam em tenda, que o hebraico chama de 
ohel. (Ver Gên. 4:20; Êxo. 16:16). Porém, ao ocuparem a Terra Pro
metida, os israelitas começaram a construir edificações mais perma
nentes. Além disso, na Palestina havia madeira em abundância para 
tais construções, como também para a feitura de palhoças, por oca
sião da festa dos tabernáculos, ao passo que no deserto não havia 
madeira suficiente.

As palhoças foram usadas por Jacó (Gên. 33.17), por Jonas 
(Jon. 4:5), pelos soldados, nos campos de batalha (II Sam. 11.11), 
peios vigias que cuidavam dos campos (Jó 27:15), nas quais eles se 
protegiam das intempéries, ou nas quais abrigavam seus animais. 
Essas palhoças eram feitas de salgueiros, de oliveiras, de murteiras, 
de palmeiras e de árvores de ramos bem copados (Lev. 23:40; Nee. 
8:15). (G HA ID S)

PALMA DA MÃO
Ver o artigo sobre Pesos e Medidas.

PALMEIRA
No hebraico, tamar; no grego, phoíniks. Há muitas espécies de 

palmeiras. Nas Escrituras, quando se lê sobre a palmeira, usualmente 
trata-se da tamareira, cujo nome científico é Phoenix dactylifera. Essa 
espécie de palmeira pode chegar a mais de 24 m. de altura. Seu tronco 
termina em um leque de ramos que se assemelha a muitos braços em 
atitude de petição. Por isso, sua aparência é pitoresca. Sua seiva pode 
ser preparada como uma bebida forte, conhecida pelo nome de araca, 
e seus frutos, as tâmaras, são muito nutritivos e de fácil digestão. Por 
esse motivo, esse fruto tradicionalmente sempre foi muito procurado, 
tendo-se tomado um importante item do comércio internacional. Nem 
mesmo as suas sementes perdem-se, pois, uma vez trituradas, são 
usadas como forragem de animais, especialmente no caso dos came
los. As palmas são usadas para tetos, em cercas, cestos, esteiras e 
vários outros artigos de uso caseiro. Na Palestina, as palmeiras geral
mente são encontradas formando bosques, embora também possam 
ser vistos espécimes isolados.

Heródoto referiu-se à palmeira como produtora de pão, mel e vinhc 
mas é provável que, no caso do «vinho», ele aludisse à aguardente 
araca. Com base nessa circunstância, é possível que algumas referênci
as veterotestamentárias a «vinho» sejam, na verdade, a essa bebida 
forte; e também que o «mel» nada tenha a ver com o mel de abelhas. 
Josefo também mencionou a existência de bosques de palmeiras. Esse 
bosques existiam na área do mar da Galiléia, no vale do Jordão, perto de 
Jerusalém e no monte das oliveiras. Certo bosque de palmeiras, perto de 
Jericó, espraiava-se por cerca de onze quilômetros.

Uma palmeira precisa de cerca de trinta anos para amadurecer; 
mas, uma vez desenvolvida, ela é duradoura, sendo capaz de viver por 
duzentos anos. Essa espécie tem uma estranha forma de polinização. 
Algumas palmeiras produzem somente gametas masculinos, enquanto 
outras só produzem gametas femininos. Por isso, nos tempos antigos 
os cultivadores cortavam inflorescências masculinas e penduravam-nas 
nas árvores femininas, a fim de garantir a polinização.

Referências Bíblicas. No Antigo Testamento há trinta e duas 
menções à palmeira, em suas três formas hebraicas: tamar, tomere 
timmorah: Êxo. 15:27; Lev. 23:40; Núm. 33:9; Deut. 34:3; Juí. 1:16; 
4:5; II Crô. 3:5; 28:15; Nee. 8:15; Sal. 92:12; Can. 7:7,8; Joel 1:12; 
Jer. 10:5; I Reis 6:29,32,35; 7:36; II Crô. 3.5; Eze. 40:16,22,26, 
31,32,37; 41:18-20,25,26. E no Novo Testamento, por duas vezes é 
empregada a palavra grega, phoíniks: João 12:13; Apo. 7:9.

As referências em I Reis aludem às decorações do tabernáculo, 
que empregavam a figura de palmeiras; em II Crô. 3:5 e 28:15 há 
menção a Jericó, a cidade das palmeiras; em Sal. 92:12 a palmeira 
aparece como símbolo de inflorescência; em Can. 7:7,8 está em foco 
a beleza e frutificação da mulher, enquanto que o fruto da palmeira 
aparece como símbolo de seus seios; nas referências do livro de 
Ezequiel temos as visões desse profeta quanto ao futuro templo 
ideal, com enfeites sob o formato de palmeiras. Quanto ao Novo 
Testamento, o trecho de João 12:13 menciona palmas em conexão 
com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Esse evento é a 
inspiração do chamado Dia de Ramos, da Igreja Católica Romana 
(vide). Em Apo. 7:9, a palmeira é símbolo de vitória.

A palmeira possui uma raiz profunda, em busca de água no 
subsolo; assim ela resiste bem em lugares áridos. É devido a esse 
detalhe que a palmeira serve de símbolo de prosperidade e vida, 
segundo se vê em Sal. 92:12. Por muitas vezes, seu nome era 
aplicado a outras coisas, como Tamar, nome de uma mulher (II Sam. 
13:1), ou nome de uma localidade (Eze. 27:19; 48:28).

PALMO
Ver sobre Pesos e Medidas.

PALTI
No hebraico, «Yahweh liberta». Esse foi o nome de duas perso

nagens que figuram nas páginas do Antigo Testamento:
1. Um filho de Rafu. Palti foi um dos doze espias enviados por 

Moisés a investigar o estado da terra de Canaã. Ficou entendido que 
Moisés agiria em conformidade com o relatório deles. Palti represen
tava a tribo de Benjamim, e deu um relatório negativo, secundado por 
nove outros (ver Núm. 13:9).

2. Palti, filho de Laís, um benjamita. Esse foi o homem a quem Saul 
deu como esposo a Mical, mulher de Davi, quando este precisou fugir 
para escapar com vida, e de quem ela foi tirada, quando Davi obteve 
novamente o poder. Ver I Sam. 25:44; II Sam. 3:15. Palti ficou desolado; 
Mical não voltou de bom grado a Davi. Finalmente, Davi percebeu que o 
que tinha feito era um erro. Uma total alienação entre Davi e Mical 
parece ter sido o que, finalmente, se instalou entre os dois. O trecho de II 
Sam. 3:15 exibe uma forma variante do nome, Paltiel.

PALTIEL
No hebraico, «livramento de EI(Deus)», ou, então, Deus liberta. 

Esse apelativo ocasionalmente foi usado como forma alternativa de 
Palti; mas também houve um príncipe da tribo de Issacar, com esse
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nome. Ele era filho de Azã (ver Núm. 34:26). Ajudou a Eleazar e 
Josué na distribuição dos territórios da parte ocidental do rio Jordão, 
quando as dez tribos, em meio a muitas batalhas, apossaram-se 
daquela área. O tempo foi cerca de 1440 A.C.

PALTITA
No hebraico, «nascido em Bete-Pelete», um lugar da parte sul do 

território de Judá (Jos. 15:27). Essa é uma forma variante do nome 
Palti. Era o nome gentílico de Helez, chefe da sétima divisão do 
exército de Davi (ver II Sam. 23:26). Ele é chamado «pelonita», em II 
Crô. 11:27; 27:10. Deve ter vivido em torno de 1000 A.C.

PALU
No hebraico, «distinguido». Esse foi o nome de um dos filhos de 

Rúben (Gên. 46:9; Êxo. 6:14; Núm. 26:5,8). Talvez o Pelete de Núm. 
16:1 seja a mesma pessoa. O trecho de Núm. 26:5 mostra-nos que 
seus descendentes tornaram-se um clã em Israel os paiuítas.

PANELA
Tradução errada de uma palavra hebraica, Kad, «jarra de barro», 

usada por dezoito vezes no Antigo Testamento (por exemplo, I Reis 
17:12,14,16;18:23), e que no oriente Próximo era usada para tirar 
água de uma fonte, ou a fim de guardar comestíveis, etc.

PANELAS DE CARNE
No hebraico, sir basar. A expressão inteira ocorre somente em 

Êxo. 16:3. Estão em foco ali as grandes panelas usadas para cozi
nhar carne. Essas panelas também podiam ser usadas para ferver 
água ou para lavagens.

Antes do êxodo, os israelitas trabalhavam duramente no Egito; 
mas também tinham muitas coisas boas para comer, incluindo a 
carne preparada nessas panelas; presumimos que os judeus comiam 
carne de vários animais, domésticos ou caçados; o peixe também 
era chamado «carne», entre os judeus. Seja como for, uma vez no 
deserto, eles relembraram a dieta abundante de carne, contrastando 
isso com a frugal alimentação que recebiam no deserte. Portanto, a 
expressão «panelas de carne» adquiriu o sentido metafórico de de
sejar algum luxo ou condição vinculado a um estado pecaminoso, ou, 
pelo menos, a um estado espiritual desvantajoso, como era continua
rem eles escravizados no Egito. Portanto, aquele anele, na verdade. 
era uma estupidez, era não entender o que Deus estava fazendo 
com eles.

A arqueologia tem mostrado que as panelas de carne do Egito 
eram vasos de bronze com três pernas. O mais prováve1. entretanto, 
é que havia muitos tipos e tamanhos de panelas. Esse utensílio 
também é usado simbolicamente para indicar a cidade de Jerusalém 
(Eze. 11:3), e também representa a avareza (Miq. 3:3) e a vingança 
imediata (Sal. 58:9).

As «panelas» usadas no santuário de Israel eram caldeirões fun
dos, feitos de bronze (ver Êxo. 38:3; I Reis 7:45; II Reis 4:38-41; 
25:14; II Crô. 4:11,16; 35:13). Também eram usados para abluções 
(Sal. 108:9) e seus formatos eram adaptados para tirar água das 
cisternas (II Sam. 3:26).

PANO DE SACO
Ver sobre Saco (Pano de Saco).

PÂNTANOS
No hebraico, gege. Esse termo hebraico, que só ocorre em Eze. 

47:11 e Isa. 30:14 (com a forma geb, em Jer. 14:3), indica água 
estagnada, repleta de vida animal e plantas aquáticas. Por causa do 
clima geralmente seco da Palestina, há bem poucos pântanos na
quela região do mundo. E os poucos pântanos ali existentes podem 
ser achados em torno do mar Morto. O lugar citado na referência do 
livro de Ezequiel fica no vale do Sal, nas proximidades do mar Morto. 
Ao predizer a mudança da sorte de Israel, aquele profeta declarou

que tais pântanos seriam deixados como depósitos de sal, para se
rem escavados.

Algumas traduções também traduzem as palavras hebraicas 
bitstsah e tit por pântano. Mas é melhor traduzi-las por «lama», «la
maçal». Ver bitstsah em Jó 8:11 e tit em II Sam. 22:43; Jó 41:30; Sal. 
69:14; Jer. 37:6; Miq. 7:10; Zac. 9:3 e 10:5. As referências do livro de 
Jó provavelmente referem-se aos alagadiços do Egito, ao longo do 
rio Nilo.

PÃO
No hebraico, lechem, palavra usada por mais de duzentas e 

trinta vezes no Antigo Testamento, tratando-se de pão comum, sem 
falar nos pães asmos etc. No grego temos ártos, que aparece em 
quase cem trechos diferentes, oitenta por cento ou mais nos quatro 
evangelhos, desde Mat. 4:3,4 até Heb. 9:2.

No hebraico, lechem, que também significa, em termos gerais, 
«alimento» ou «sustento». Esse vocábulo aparece no Antigo Testa
mento por mais de duzentas e oitenta vezes, desde Gên. 3:19 até 
Mal. 1:7, sendo, portanto, uma palavra comumente usada ali. No 
Novo Testamento, ártos é palavra grega que ocorre por noventa e 
sete vezes, desde Mat. 4:3,4 (que cita Deu. 8:3) até Apo. 20:2.

Nem sempre o pão foi leve e fofo conforme o conhecemos hoje 
em dia. De fato, foi somente a partir dos últimos cem anos que os 
panificadores têm usado regularmente o fermento, para tufar o oã^. 
Antes disse, era preciso ter muitos anos de prática para que alguém 
fizesse um bom pão, além de uma pitada de boa serte. Os padeiros 
misturavam cereais esmigalhados com água, e então a massa era 
coZ'da sobre cedras quentes ou sobre fomos primitivos. Outras ve
zes, a mistura era cozida ao ar üvre, sobre c:nzas quentes.

Devemos atribuir acs antigos egípcios a primazia no uso do fer
mento para o fabrico do pão. Os estudiosos ‘êm especulado que o 
processo foi descoberto por puro acaso, quando céluias oe fermento 
silvestre caíram sobre a massa, antes de esta ser levada ao forno. 
Mais tarde, descobriu-se aue um poucc de massa podia ser jsado 
como iniciador do processo de fermentação, para a próxima massa a 
ser preparada: desse modo, pão feito com fermento era guardado 
para esse propósito. Algumas vezes, os romanos usavam um fer
mento feito de suco de uvas e de trigo selvagem, que funcionava 
bem porque o suco de uvas continha fermento das cascas das uvas. 
A espuma que se forma na cerveja também é uma fonte de fermento, 
e os antigos celtas da Grã-Bretanha usavam essa fonte no fabrico do 
pão. Lá pelo começo do século XVIII D.C., foi identificado o organis
mo do fermento, e assim começou a indústria de fermentos artificiais. 
Ora, um dos subprodutos da cerveja é o fermento de que acabamos 
de falar, e os padeiros não demoraram a utilizar-se do mesmo. Atual
mente, quase sempre, uma dona-de-casa que queira fazer pão ca
seiro pode esperar sucesso, agradando à sua família. Um desastre 
ocasional pode ser perdoado.

Tal como nos idiomas modernos, a palavra pão, tanto no hebraico 
como no grego, significava mais do que esse artigo da alimentação. 
Assim, em Luc. 11:3, por exemplo, a palavra parece indicar toda 
espécie de alimento, embora, em outros trechos bíblicos, estejam em 
foco todos os artigos de padaria e pastelaria. Todavia, também se 
deve pensar no próprio pão, feito de trigo, de cevada ou de centeio, 
embora, conforme o conhecemos entre nós, o pão não fosse um 
artigo comum nos antigos países do Oriente. Usualmente, a palavra 
significa pães mais em formato de bolo.

1. Substâncias usadas no fabrico do pão. O melhor pão era feito 
de farinha de trigo (Juí. 6:19; II Sam. 1:24; I Reis 4:22), bem amassa
da (Gên. 18:6; Lev. 2:1), ou então um pão mais popular era feito de 
cevada (Juí. 7:13; João 6:9-13).

2. Modo de preparação do pão. O cereal era esfarinhado de 
vários modos. Em seguida, a massa era amassada em gamelas de 
couro ou de madeira, quando a farinha era misturada com água e 
fermento. Permitia-se que a massa tufasse por bastante tempo, tal
vez até por uma noite inteira (Mat. 13:33; Luc. 13:21 e Osé. 7:6), pois
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o fermento antigo era um pouco de massa já fermentada, e não era 
como os modernos fermentos quimicos são, de ação rápida. Os pães 
asmos, todavia, não requeriam o uso de fermento. Esses eram cha
mados «doçuras» (ver Gên. 18:6; 19:3; Êxo. 12:39 e I Sam. 28:24). 
Quando a massa já estava fermentada, então era levada ao forno, 
que podia ser público ou particular. Havia padeiros profissionais des
de a antigüidade (Osé. 7:4; Jer. 37:21). Ver também o artigo sobre 
Forno. Um tipo de forno era uma escavação feita no meio de um dos 
aposentos principais de uma casa, talvez com 1,20 m. a 1,50 de 
profundidade e 0,90 cm. de lado. Esse tipo de forno era forrado com 
uma espécie de cimento, ou então com pedras. O fogo era aceso no 
fundo do forno. Quando ficava suficientemente aquecido, podia cozer 
grande variedade de alimentos. Durante os dias frios de inverno, o 
mesmo forno era usado para aquecer a casa. Um outro método 
consistia em uma cavidade rasa, onde eram aquecidas algumas pe
dras, no fogo ali feito. Uma vez quentes, as pedras eram removidas e 
a cavidade era limpa. A massa era posta nessa cavidade aquecida, 
onde, por muitas vezes, era deixada a noite inteira, pois o processo 
era lento. Nesse processo, também podia ser usada a areia. Tam
bém havia panelas especialmente feitas com essa finalidade, de bar
ro, de ferro ou de outros metais. Essas panelas eram postas sobre 
pequenas fogueiras. De outras vezes, eram feitas fornalhas ou larei
ras nas casas, as quais eram usadas para cozinhar toda espécie de 
alimentos, bem como para aquecer o meio ambiente durante o inver
no. Finalmente, havia o pão de cinzas. Era feita uma fogueira no 
chão. Quando o solo estava bem quente, o pão era posto ali, e então 
coberto com cinzas e brasas. Esse método, porém, deixava a crosta 
do pão saturada de cinzas e partículas de madeira queimada. O pão 
precisava ser virado ao contrário, para não ser cozido apenas em um 
dos lados. O trecho de Oséias 7:8 diz que Efraim era «um pão que 
não foi virado», o que significa que não era bem preparado com um 
lado cozido e outro cru. Isso refere-se ao estado espiritual de Efraim, 
onde sua espiritualidade era mesclada com idolatria e corrupção. No 
Novo Testamento há uma expressão similar que lhe corresponde: 
«...tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder» (II 
Tim. 3:5). Entretanto, um Targum judaico sobre o trecho de Oséias 
também sugere estar em pauta a idéia de juízo do cativeiro. Isso 
significaria que antes de Efraim ter chegado à maturidade, povos 
pagãos haviam-no tomado e comido, ou seja, levaram-no à destrui
ção. Historicamente, foi precisamente isso que aconteceu, quando a 
Assíria levou o reino do norte para o exílio, em 722 A.C.

3. Tipos de pão. a. Bolos chatos e finos, misturados com azeite, o 
que corresponderia, mais ou menos, às nossas «pizzas», b. Uma 
espécie de panqueca feita de trigo e azeite, que era a forma usual
mente usada nas ofertas de manjares, também chamadas ofertas de 
cereais, c. Bolos de mel (Êxo. 16:31). d. Bolos de uvas ou de uvas 
passas (Osé. 3:1; Can. 2:5). e. Um pão muito macio, tipo pudim (II 
Sam. 13:6-9). f. Havia também «massas folhadas», provavelmente 
aprendidas pelo povo de Israel, no Egito, cujos padeiros eram famo
sos por sua arte (Keil, Arch., 2:126).

4. Um artigo da alimentação dos povos antigos. O pão fazia parte 
da alimentação diária dos antigos (I Reis 11:8). Sara apressou-se 
para preparar pão para os visitantes (Gên. 18:1-6). Aos trabalhado
res, nos campos, era dado pão como alimento (Rute 2:14). Nas 
campanhas militares, servia-se pão também aos soldados (I Sam. 
16:20). Os viajantes levavam pão para a viagem (Gên. 21:14; 45:23; 
Juí. 19:19). Jesus multiplicou pães e peixes para as multidões (Mat. 
14:13-21); e chegou a reiterar o milagre (Mat. 15:32-39). Era costu
meiro o cabeça de uma família iniciar uma refeição tomando um pão, 
dando graças ao Senhor, partindo-o em pedaços e distribuindo-os 
entre os membros de sua família, algo que foi imitado quando da 
Ceia do Senhor (Mat. 26:26).

5. Pão usado em ritos religiosos. Além dos sacrifícios de animais, 
havia ofertas de cereais, sob a forma de pães ou bolos cozidos ao 
forno, em uma panela ou em uma orelha (Lev. 2:4-10,14-16. Ver 
também Lev. 24:5, quanto aos doze pães postos sobre a mesa dos

pães da proposição, no Lugar Santo, referidos em Êxo. 40:23 e Heb. 
9:2). Pães eram usados nas ofertas pacíficas (Lev. 7:12), nas ofertas 
das primícias (Núm. 15:17-20). E, naturalmente, o pão fazia parte 
das cerimônias da páscoa. Com base nessa festa, a Ceia do Senhor 
foi instituída, como símbolo de seu corpo (Mat. 26:26; I Cor. 11:23,24). 
Ver os significados dessas ofertas no item abaixo, usos simbólicos.

6. Usos simbólicos, a. O uso religioso do pão, conforme descrito 
no ponto 5, acima, antes de tudo, era uma espécie de agradecimento 
pelos cuidados providenciais de Deus, como devolução simbólica de 
parte daquilo que fora provido pela bondade de Deus. A mesa dos 
pães da proposição é um tipo de Cristo como o Pão da Vida, aquele 
que sustenta os homens, espiritualmente falando (I Ped. 2:9 e Apo. 
1:6). Esse pão prefigura o grão de trigo (João 12:24), pulverizado no 
moinho dos sofrimentos (João 12:27) e sujeitado ao fogo do julga
mento divino, em lugar dos homens (João 12:32-33). b. O pão do 
céu, o maná, era, literalmente falando, a provisão divina, simboli
zando os cuidados de Deus pelos homens, em sua jornada durante a 
vida terrena, similar à subsistência de alguém no deserto, c. Além 
disso, Cristo é nosso pão espiritual, descido do céu (João 6). Ver o 
artigo separado sobre Jesus como o Pão da Vida. Ver também sobre 
a Transubstanciação. d. O pão do ágape, ou seja, a refeição memorial 
da Igreja, que comemora o sacrifício de Cristo (Mat. 26:26 e I Cor. 
11:23 ss). e. O pão da aflição, que indica a sobrevivência com base 
em ração escassa, em períodos de escassez (I Reis 22:27; Isa. 
30:20). f. O pão da tristeza ou do trabalho árduo (Sal. 127:2), que 
indica o sustento obtido através do trabalho exaustivo, g. O pão de 
lágrimas, que indica a condição de tristonha lamentação (Sal. 80:5).
h. O pão da iniqüidade, ou do engodo (Pro. 4:17; 20:17), que simbo
liza a extrema iniqüidade do indivíduo que vive como que 
alimentando-se do pecado, e cujo sustento vem através da fraude e 
de práticas enganadoras e desonestas, i. A Palavra de Deus é com
parada ao pão da vida diária, sendo a provisão para as necessidades 
espirituais do homem (Mat. 4:4). j. O lançar o próprio pão sobre as 
águas (Ecl. 11:1) provavelmente refere-se ao costume dos egípcios 
de lançarem sementes sobre as águas rasas, das inundações do rio 
Nilo. Parecia ser uma insensatez, mas a semente germinava, e o 
resultado final era o pão. Isso simboliza a nossa generosidade com 
outras pessoas, o que, pelo menos para alguns, pode parecer uma 
tolice, uma dilapidação de recursos materiais. Com a passagem do 
tempo, entretanto, a semente assim lançada germina, havendo um 
abundante retorno para esse tipo de ação. 1. O pão agradável, comi
do secretamente, refere-se a prazeres secretos e ilícitos (Pro. 9:17). 
m. Pão e água alude às coisas necessárias para o sustento do corpo 
físico, os alimentos básicos (Isa. 3:1; Mat. 6:11). n. O pão dos ho
mens, aludido em Eze. 24:17, refere-se aos alimentos comuns. (FRII 
IB NTI PRI S)

PAPIRO DE NASH
Esse manuscrito escrito em papiro, que contém pequenas por

ções do Antigo Testamento, recebeu seu nome por honra a W.L. 
Nash, que o adquiriu de um nativo. Subseqüentemente, foi publicado 
por S.A. Coe (?). Consiste em uma única folha, e não em um rolo 
inteiro; sua origem também é desconhecida. Antes da descoberta 
dos Manuscritos (Rolos) do Mar Morto (vide), era a mais antiga por
ção escrita do Antigo Testamento de que se tinha notícia. Ver o 
artigo geral intitulado Manuscritos do Antigo Testamento. Com base 
em indícios paleográficos, Albright datou esse papiro como perten
cente ao período dos Macabeus (165-137 A.C.); porém, há estudio
sos que o datam como bem posterior, até 70 D.C., pouco antes da 
destruição de Jerusalém.

O papiro de Nash contém pequenas porções do Antigo Testa
mento, como Êxo. 20:2-17 (ou Deu. 5:6-21) e a Shema (Deu. 6:4,5). 
Esse vocábulo hebraico, Shema, aponta para a primeira palavra do 
texto hebraico envolvido, «ouve», pois o mesmo conclama os israelitas 
a reconhecerem o Deus de Israel como o único Deus verdadeiro, o 
Senhor de seu povo, merecedor do amor não-dividido do seu povo. É
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provável que essa folha isolada fizesse parte de algum texto litúrgico, 
usado com finalidades de instrução.

PARÁ
No hebraico, parah, «novilha», «vaca». Esse era o nome de uma 

cidade existente no território de Benjamim (Jos. 18:23). Somente 
nessa passagem a cidade é mencionada. Ficava localizada cerca de 
oito quilômetros ao norte de Jerusalém. No local existe a moderna 
Khirbet el-Farah. É nesse ponto que existe a fonte Ain Farah, onde 
começa o wadi Farah.

PARÃ
A palavra hebraica correspondente é de significado incerto. Está 

em foco uma região desértica que se estendia desde as fronteiras de 
Judá até às margens do Sinai. Sua extensão sul é mencionada em 
Núm. 10:12 e 12:16. A parte norte fazia limites com Cades (Núm. 
13:3,26; 20:1). Provavelmente, toda a área assim encerrada era Parã, 
e não que a palavra se aplicasse a territórios separadcs, naqueles 
pontos extremos. Essa região ficava contígua à Arabá e ao golfo de 
Ácaba, a leste, e aparentemente engolfava o deserto de Sim, Cades- 
Barnéia e Elate, em seus limites para ocidente.

Foi para esse deserto que foram Hagar e Ismael, depois que 
foram expulsos da casa de Abraão (Gên. 21:21). Israel atravessou 
esse deserto, após a saida do Egito (Núm. 10:12; 12:16). Foi tam
bém dali que Moisés enviou os espias para verificarem o que pudes
sem na terra de Canaã (Núm. 13:3,26). Hadade atravessou a região, 
em sua fuga para o Egito (I Reis 11:18). Davi também se refugiou ali, 
ao evitar Saul, após a morte de Samuel (I Sam. 25:1). A El-Parã 
mencionada em Gên. 14:6 talvez seja um antigo nome de E'ate. Seja 
como for, ficava nos limites com esse deserto. O monte Parã, menci
onado no cântico de Moisés (Deu. 33:2) e, novamente, em Hab. 3:3, 
provavelmente era um pico proeminente da serra montanhosa da 
margem ocidental do golfo de Ácaba.

Os limites de região são um tanto ambíguos, embora calcule-se 
que cubra uma área de 60.000 km(2). Sua area central consiste em 
um elevado tabuleiro sedimentar, coletivamente chamado de «Jebel 
at Tih». Os montes, naquela porção do deserto, elevam-se até cerca 
de 1590 m. Ao sul desses montes ficam os montes cristalinos do sul 
do Sinai, onde predomina uma paisagem profundamente dissecada, 
com gargantas e escarpas rochosas. A margem leste da Península 
do Sinai é interrompida com colinas, mediante fa!tas geológicas e 
leitos de wadis.

PARÃ, MONTE
Esse pico é mencionado em Deu. 33 2. e era um dos marcos 

proeminentes do distrito desértico chamado Parã (vide). Tem sido 
identificado com o Jebel M’aqrah, cerca de quarenta quilômetros ao 
sul de 'Ain Qedeis. Porém, o monte Parã poderia ser qualquer pico 
proeminente dos montes do sul da Península do Sinai. Nessa região 
é que ficava situada Cades, que alguns estudiosos identificam com 
'Ain Qedeis.

PARAÍSO
Esboço
I. O Vocábulo
II. No Antigo Testamento
III. Nos Escritos e Pensamento Posteriores Judaicos
IV. No Novo Testamento
V. Homens que Ingressam no Paraíso
I. O Vocábulo
Essa palavra portuguesa vem do antigo termo iraniano pairidaeza, 

«jardim», cercado por algum muro ou sebe. A transliteração dessa 
palavra para o grego tornou-se a base da palavra moderna. No grego 
temos parádeisos. Xenofonte usou o termo para indicar os jardins 
dos reis persas. A Septuaginta traduziu a expressão hebraica gan 
eaen, «jardim do Éden», por essa palavra grega, em Gên. 2:8. Com

base nessa circunstância é que a palavra adquiriu as conotações de 
paz e esplendor, mesmo quando o paraíso celeste não está em vista.

Usos Progressivos. Um jardim terrestre, físico, literal; o estado 
intermediário de almas que ainda não entraram no céu, mas que 
merecem ocupar um lugar muito agradável da existência. Isso foi 
estendido a vários lugares intermediários; o próprio céu, ou o céu dos 
céus, ou um dos céus inferiores, em contraste com a habitação de 
Deus, que fica no céu dos céus; por extensão popular, essa palavra 
indica qualquer lugar ou condição deleitosa, terrestre ou celestial.

II. No Antigo Testamento
Na versão da Septuaginta (vide), essa palavra aparece logo em 

Gên. 2.8, para indicar o jardim do Éden. O texto hebraico, entretanto, 
só contém a palavra hebraica pardes em Nee. 2:8, onde alude a uma 
floresta que servia de suprimento de madeira para Neemias. E o 
trecho de Ecl. 2:5 usa-a a fim de referir-se a um jardim ou parque 
com muitas árvores. Can. 4:13 refere-se à esposa como um pomar; 
(paraíso) de romãs, dotado de toda espécie de fruto delicioso. Na 
Septuaginta, novamente, a palavra é empregada por mais duas ve
zes: em Gên. 13:10, que descreve o frutífero vale do rio Jordão, que 
era como o jardim do Senhor, e o jardim do Éden, antes do dia do 
julgamento, em Joel 2:3.

III. Nos Escritos e Pensamento Posteriores Judaicos
É deveras curioso ver quão pouco o Antigo Testamento tem a 

dizer sobre o estado dos seres humanos após a morte física. O texto 
mais instrutivo ali é o de Dan. 12:2,3, que ensina a ressurreição 
geral: aiguns irão para a vida eterna, e outros para a condenação e 
vergonha eternas; os sábios resplandecerão para sempre, como o 
brilho celeste, e aqueles que encaminharam outros à retidão refulgi
rão como as estrelas. Muitos eruditos estão convencidos de que 
esses pensamentos do livro de Daniel refletem a teologia judaica 
helenista; então, por essa e outras razões, atribuem a esse livro uma 
data posterior. A questão é ventilada no artigo sobre o livro de Daniel. 
Ver o artigo intitulado Estado Intermediário.

Apesar de os livros apócrifos muito expandirem as questões 
escatológicas, ainda assim temos ali bem pouco acerca do paraíso. 
A tradição judaica posterior localiza o paraíso como uma habitação 
dos mortos justos, situada no hades, embora isso não transpareça 
claramente nos livros apócrifos. O trecho de II Esdras 7:36 associa a 
Geena ao paraíso: «A fornalha da geena (inferno) será desvendada, 
e defronte da mesma fica o paraíso de deleites». Esse desenvolvi
mento prossegue nos livros pseudepígrafos, embora não seja usado 
necessariamente o termo «paraíso». I Enoque é livro que fala em um 
céu de múltiplos níveis, ou seja, um paraíso em gradação.

A literatura rabínica não usa a palavra com um único sentido. 
Algumas vezes, ela indica a habitação geral dos justos, como equiva
lente ao lado bom do hades, ou, talvez, um lugar além do mesmo, 
mais ou menos equivalente ao céu. Outras vezes, o paraíso é referi
do como o terceiro céu, uso esse que Paulo seguiu no Novo Testa
mento (ver II Cor. 12:2,3); mas esse não é o lugar da habitação de 
Deus, e sim um lugar de menor glória. Ainda noutras ocasiões, o 
paraíso é chamado de «seio de Abraão», uma expressão aproveita
da por Lucas (16:19-21); mas este autor, usando o termo específico, 
«paraíso», refere-se ao lugar para onde Cristo iria após a morte, e 
com Quem o ladrão penitente se encontraria ainda naquele mesmo 
dia (Luc. 23:43). Isso poderia referir-se, como é óbvio, ao lado aprazível 
do hades, embora possa indicar o «céu».

A tradição rabínica falava sobre oitocentas mil espécies de árvo
res frutíferas que adornariam o paraíso, cujos frutos transmissores 
de vitalidade nunca deixam de ser produzidos. Naturalmente, esse 
simbolismo foi copiado pelo autor do livro de Apocalipse, em sua 
cena sobre o céu (cap. 22). Todavia, entre aquelas tradições havia 
algumas idéias ridículas, como aquela que assevera que o Éden (o 
paraíso terrestre) continuava existindo neste mundo físico, embora 
oculto do homem. E elas chegavam a imaginar que as almas dos 
justos vão para lá. Mas, afinal, isso não é tão estranho, quando nos 
lembramos de que os antigos também localizavam o hades (tanto a
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parte boa quanto a parte má) no centro da terra; e isso mostra que 
suas noções não ascendiam muito quando eles falavam da vida após- 
túmulo. Os judeus tradicionalistas também pensavam que o Messias 
tem a chave que abre o paraíso, e que, por ocasião de sua vinda, ele 
restaurará o jardim do Éden entre os homens.

IV. No Novo Testamento
O Novo Testamento dá prosseguimento a algumas idéias típicas 

do judaísmo helenista.
O Paraíso No Novo Testamento

No Novo Testamento há apenas três usos.
1. Em II Cor. 12:4 o terceiro céu (um dos lugares celestiais) é o 

paraíso.
2. O uso que aparece em Lucas 23:34, onde está em pauta o 

«lado bom» do hades.
3. O uso que figura em Apocalipse 2:7, onde o «céu» está em 

foco. Somente o autor do Apocalipse, dentre todos os autores do 
N.T., se utiliza do vocábulo «céu» no singular, constantemente. Pos
to que ele concebia o céu como um lugar (ou reduzia os céus a um 
termo coletivo, «céu»), foi natural para ele intercambiar o termo com 
a designação «paraíso». Paulo, entretanto, lança mão, constante
mente, do plural, em consonância com a maneira de pensar dos 
judeus. Portanto, o terceiro céu, ou paraíso, dificilmente tem paralelo 
ao uso que o termo paraíso recebe no Apocalipse. Paulo não reivin
dica ter visto Deus, ou ter estado no mais elevado céu. (Ver o artigo 
sobre Terceiro Céu).

O lado bom do hades é um tema explorado por Lucas, em Luc. 
16:19-21 e 23:34. Mas a doutrina lucana fica aquém do ensino paulino 
sobre os lugares celestiais (ver Efé. 1:3). É que Lucas continuava 
martelando sobre idéias judaicas e, para ele, provavelmente a boa 
parte do hades era o céu cristão.

É um erro supormos que todos os vários escritores do Novo 
Testamento tinham recebido a mesma luz sobre aquelas outras di
mensões da existência. Grande parte dos ensinos do Antigo Testa
mento e das idéias judaicas helenistas foi meramente transportada 
para o Novo Testamento, com pouca modificação. Coube a Paulo 
trazer mais luzes sobre a vida após-túmulo, especialmente em sua 
doutrina da transformação dos remidos segundo a imagem de Cristo, 
e em sua doutrina sobre os lugares celestiais. O trecho de Efé. 
4:8-10 é usado pelos intérpretes cristãos como apoio à sua idéia de 
que a morte e a ressurreição de Cristo foram o poder por detrãs da 
transferência das almas salvas do bom lado do hades para o céu. E 
então, conforme a doutrina prossegue, a partir da ressurreição de 
Cristo os mortos justos partem diretamente para o céu, sem terem de 
fazer um estágio na boa porção do hades.

A Igreja cristã ocidental deixa a questão nesse ponto; mas a 
Igreja cristã oriental vê na descida de Cristo ao hades (ver I Ped. 
3:18-4:6) uma oportunidade oferecida aos mortos condenados, mor
mente em face do fato de que o texto petrino diz que Cristo pregou 
no hades aos injustos (3:20), e essa pregação foi a do evangelho 
(4:6). Entretanto, a Igreja ocidental (Igreja Católica Romana e as 
suas filhas históricas, protestantes e evangélicos) continua truncando 
a missão de Cristo, eliminando a extensão dessa missão ao hades. 
Na verdade, a missão de Cristo é tridimensional: na terra, no hades e 
nos céus, e sempre uma missão de salvação. E isso fornece-nos o 
poderoso ensino de que não somente o lado bom do hades foi remo
vido para os céus—o que a Igreja cristã ocidental também ensina— 
mas igualmente que a missão de Cristo modificou a parte má do 
hades, tendo-a tornado um campo missionário! Isso constitui boas 
novas para o homem moderno. Ver plenos detalhes acerca dessa 
doutrina no artigo Descida de Cristo ao Hades. Não deveríamos limi
tar o ministério de Cristo, referido em Efé. 4:8-10, como se isso 
envolvesse somente a salvação. De fato, a sua descida ao hades 
teve o mesmo propósito que a sua subida ao céu: que ele viesse a 
encher todas as coisas, tornando-se «tudo para todos», conforme 
alguém parafraseou a idéia de «preencher todas as coisas». É nesse 
ponto que brilha mais intenso o famoso amor de Deus. Esse amor

está estreitamente vinculado ao incansável poder de Cristo. E assim, 
feita essa vinculação, grandes coisas tinham mesmo de ser realiza
das. É um equívoco diminuirmos o escopo da missão de Cristo, 
mediante nossas interpretações pessimistas.

V. Homens que Ingressam no Paraíso
As tradições e a literatura judaica e cristã pintam certos homens 

especialmente justos como quem ingressou no paraíso, conforme se 
vê na seguinte declaração:

Os judeus ensinaram que existem muitos céus ou paraísos. Bem 
provavelmente, Paulo compartilhava esta idéia de múltiplos paraísos 
Não sabemos se ele estava familiarizado ou não com o ensino de 
que homens santos (antes da morte) entraram no paraíso. A literatu
ra judaica menciona nada menos de nove homens de Israel que, 
supostamente, teriam passado por tão admirável experiência. Esses 
teriam sido Enoque, Elias, o Messias, Eliezer, Hirão, Ebede, Jabez, 
Betias (filha do Faraó) Sara (filha de Aser), e, conforme alguns dizi 
am, também Josué ben Levi. (Ver Derech Eretz, foi. 19.1; Zohar 
sobre Êxo., foi. 102.3). Entre os rabinos, pensava-se que alguns 
também receberam esse privilégio, como Ben Azzai, Ben Zoma e o 
rabino Akiba.

Além disso, temos o próprio ensino neotestamentário, que parece 
fazer o antigo paraíso ser eliminado, cedendo lugar ao céu cristão, 
ao passo que a porção má do hades continuaria como o estado 
intermediário das almas perdidas. Entretanto, há indícios de que a 
doutrina da vida no além não é assim tão simples.

Parece que continuam existindo lugares intermediários de 
bem-aventurança e felicidade, que não são nem o «céu» e nem os 
«céus».

Conforme já dissemos, a escatologia ocidental tem simplificado a 
escatologia, propondo apenas dois estados: o céu e o inferno. Po
rém, as evidências fornecidas por pessoas que chegaram a entrar 
nos estágios preliminares da morte e têm voltado favorecem a exis
tência de muitos lugares intermediários, tanto bons quanto maus, e 
não apenas dois estados opostos. Além disso, alguns místicos nos 
dão informações que certamente apoiam esta idéia. Por conseguinte, 
podemos continuar usando o termo paraíso para fazer contraste com 
o céu e o hades. A Igreja oriental, por sua vez, continua crendo em 
lugares intermediários onde os destinos dos homens não são fixa
dos, e onde o propósito remidor continua atuante. De fato, tais luga
res existiriam para preparar os seres humanos para a vida eterna. 
Essa noção faz sentido. Poucas almas, podemos ter certeza, atin
gem a salvação em um único período de vida terrena. A provisão de 
Deus precisa ser mais ampla do que isso. Em caso contrário o plano 
de salvação terá fracassado miseravelmente. A Igreja ocidental, em 
seus dogmas, dá a entender que o plano de salvação realmente 
falhou miseravelmente, mas, quanto a mim, deixei de crer nesse 
ponto de vista pessimista.

Ver o artigo separado sobre Experiências Perto da Morte.

PARALIPOMENOM
A Septuaginta (vide) intitulou os livros de I e II Crônicas de 

Paralipomena. No grego essa palavra significa «coisas omitidas». 
Esses livros contêm detalhes que foram omitidos nos livros de Samuel 
e Reis, o que explica tal designação.

PARALISÍA
Ver o artigo geral sobre Enfermidades da Bíblia, 1.30. 

PARAPEITO
Essa é a forma latinizada da palavra hebraica, maageh. A pala

vra portuguesa vem do italiano parapeito, «pela altura do peito». 
Usualmente, um parapeito era uma mureta posta na beirada de um 
eirado (cobertura plana de uma casa). O seu propósito era o de 
impedir que alguém caísse da beira do eirado. Esses eirados eram 
muito usados como áreas elevadas de observação e lazer, um lugar 
para onde as pessoas iam no final de um dia quente, a fim de relaxar
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(ver Deu. 22:8). Mediante essa estrutura, pois, os proprietários das 
casas protegiam os membros de sua família ou outros circunstantes, 
de caírem de cima da casa.

PARBAR
No hebraico, «subúrbio», uma porção da cidade de Jerusalém 

mencionada em relação ao templo, em II Reis 23:11 e I Crô. 26:18. 
Nossa versão portuguesa, em ambas as passagens, diz «átrio». Ou
tras traduções, de acordo com indicações rabínicas, dizem «no lugar 
exterior». Mas é quase certo que essa palavra hebraica é cognato do 
hebraico parvarim, que significa «subúrbios», mormente em II Reis 
23:11.

Josefo aludiu a um lugar em um vale profundo, que separava a 
muralha ocidental do templo da cidade, defronte ao vale. Isso 
corresponde à extremidade sul do vale Tiropoeano, pcdenoo ser esse 
o local chamado Parbar. Também é possível que tal designação 
venha desde os tempos dos jebuseus, absorvida pelos heDreus em 
seu vocabulário. Alguns eruditos pensam estar em foco um complexo 
de construções, e não uma localidade. Por todas essas razões o 
próprio nome, sua derivação e o lugar (ou construções) oermanecem 
na incerteza.

PARDAL
No hebraico, tsippor, palavra que aparece por quarenta vezes, 

nem sempre traduzida como «pardal». Em nossa versão portuguesa, 
isso só ocorre por uma vez, em Salmos 84:3. Outras versões tam
bém dizem «pardal», em Salmos 102:7, mas a nossa versão portu
guesa diz ali «passarinho». Geralmente essa palavra é traduzida por 
«ave». Ver, para exemplificar, Gên. 7:14; Lev. 14:4-7.49-53: Deu. 
14:11; Pro. 6:5; Amós 3:5.

No grego, strouthíon, «pardalzinho». O vocábulo está no diminuti
vo. É termo que ocorre por quatro vezes no Novo Testamento: Mat. 
10:29,31; Luc. 12:6,7.

Todos os estudiosos concordam que o termo hebraico tsippor 
tem um sentido mais geral indicando a idéia de «passar nho», e um 
sentido mais específico, segundo se vê em Salmos 84:3 e 102:7 
(embora neste caso, como já mostramos, nossa versão portuguesa 
também a traduza por «passarinho»). Em Salmos 84:3 pode estar 
em foco o pardal caseiro, que tanto gosta de fazer seu ninho nas 
habitações humanas. E em Salmos 102:7, conforme persam vários 
estudiosos, estaria em foco o tordo, uma pequena ave que vive 
solitária nas rochas e nas edificações abandonadas. Na verdade, há 
ornitólogos que dizem que esse é o verdadeiro «pardal». Assim, há 
boas evidências em favor do uso geral da palavra, em Gênesis 15:1C. 
onde se refere explicitamente à rola e ao pombinho co versícuio 
anterior. A mesma palavra é empregada para indicar aves usadas no 
cardápio comum, em Neemias 5:18, ou para indicar aves oferecidas 
nos sacrifícios, em Levítico 14, sem falarmos em diversos outros 
contextos onde se lê sobre aves usadas na alimentação. Portanto, o 
sentido geral da palavra poderia ser qualquer ave pequena, limpa, ou 
seja, permitida para os judeus como alimento. Porém, sempre que 
houver comparação com alguma outra ave, deveríamos pensar no 
pardal. É precisamente o caso de Salmos 84:3, onde lemos: «o par
dal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si...»

Interessante é observar que o termo grego strouthíon também é 
uma palavra de sentido geral, que requer algum adjetivo ou frase 
qualificadora para denotar alguma espécie em particular. Os pardais, 
pois, eram tão comuns que Jesus pôde usá-los como indicação de 
coisa corriqueira e de pouco valor. «Não se vendem dois pardais por 
um asse? e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de 
vosso Pai» (Mat. 10:29).

PAREDE
Palavra que traduz diversos vocábulos hebraicos e dois vocábu

los gregos. As palavras hebraicas mais usadas sãc> chomah, «pare
de», usada por cerca de cento e trinta vezes, de Êxo. 14:22 a Zac.

2:5; e qir, «parede» ou «trave», usada por setenta e seis vezes, de 
Lev. 14:37 a Hab. 2:11. Há outras treze palavras hebraicas, 
variegadamente traduzidas, embora com a idéia geral de «muro» ou 
«parede». As palavras gregas são teíchos, «muralha» (ver Atos 9:25;
II Cor. 11:33; Heb. 11:30; Apo. 21:12-19), e toichos, «parede» (ver 
Atos 23:3).

As paredes das casas usualmente eram feitas de tijolos, coloca
dos sobre alicerces de pedras brutas. Ocasionalmente as paredes 
eram feitas de pedras irregulares, presas umas às outras com argila. 
Nos primeiros tempos, as muralhas das cidades eram feitas vertical
mente, sem quaisquer projeções ou guarnições externas, para prote
ção, prática que continuku até o começo da Idade do Ferro. Posteri
ormente, as muralhas passaram a ser sólidas e espessas, para po
derem resistir aos aríetes assírios. A espessura das muralhas variava 
entre três e cinco metros, com bastiões que se projetavam a cada 
tantos metros. Esses bastiões eram dotados de saliências para impe
dir o acesso de atacantes, havendo também grades para proteção 
dos arqueiros.

Em Cantares 8:9, a palavra hebraica chomah é usada simbolica
mente para indicar uma menina na idade da puberdade. A idéia é 
que ela era chata como uma parede, mas que em breve obteria a 
típica figura feminina, porque seus seios, comparados com «torres 
sobre a muralha», apareceriam. O aparecimento dos seics era sinal 
de que eia estava chegando à idade própria para o casamento. Os 
intércretes vêem nesse simbolismo a Igreja de Cristo, que se prepara 
como uma nciva para seu noivo; ou então qualquer forma de bênção 
que occrre quando há o devido desenvolvimento espiritual. (G HA ID)

PARENTE VINGADOR DO SANGUE
No hebraico, goel «redentor», palavra usada somente em 

Neemias 13:29. Ver o artigo sesarado sobre Goel. Na sociedade 
hebréia e em suas leis, vários deveres eram requeridos da parte dos 
parentes das pessoas. O primeiro responsável era o parente mascu
lino mais próximo. Um dos mais importantes desses deveres era o de 
servir de vingador do sangue e de parente remidor (ver os artigos 
separados). A mstitUiÇão da responsabilidade dos parentes era co
mum entre os povos semitas. Todo erro praticado contra alguém 
precisava ser devidamente vingado. E a família assumia formas de 
justiça que hoje em dia seriam prerrogativas exclusivas do Estado. O 
sangue da pessoa injustiçada (se um assassinato ou uma morte 
acidental tivesse tido lugar) é retratado como se estivesse clamando 
do chão, pedindo vingança. O parente masculino mais próximo esta
va na obrigação de ouvir o caso e cumprir o seu dever de tirar 
vingança. Um filho deveria vingar a morte de seu pai, um irmão devia 
vingar a morte de uma irmã sua. A lei do linchamento é uma forma 
primitiva de justiça. Mas, em certas sociedades, era legalizada de 
uma forma ou de outra. Em casos de morte acidental, o goel nada 
podia fazer, se o homicida se refugiasse em certas cidades. Ver 
sobre as Cidades de Refúgio. Ver o artigo separado sobre o Vinga
dor do Sangue.

PARENTE REMIDOR
Ver sobre Goel.

PARMASTA
Esse termo vem diretamente de um vocábulo persa que significa 

«o primeiro». Esse era o nome do primeiro dos dez filhos de Hamã 
(ver Est. 9:9). Foi executado pelos judeus. Deve ter vivido por volta 
de 470 A.C.

PARNAQUE
No hebraico, «dotado». Esse era o nome do pai de Elisafã, um 

príncipe da tribo de Zebulom. Elisafã foi escolhido para ajudar a 
distribuir os territórios a oeste do rio Jordão, entre as tribos que 
deveriam viver naquela faixa da conquistada Terra Prometida. Ver 
Núm. 34:25. Isso sucedeu em cerca de 1440 A.C.
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PARÓS
No hebraico, «pulga». Nos trechos de Esd. 2:3; 8:3;10:2; Nee. 

3:25; 7:8; 10:14, lê-se sobre os descendentes de Parós. Estes forma
vam uma importante família dos tempos pós-exílicos, que fixou resi
dência em Jerusalém, quando um remanescente de Judá havia 
retornado do cativeiro babilónico (vide). Na época dessa volta, eles 
eram dois mil, cento e setenta e dois. Homens dessa família tinham-se 
casado com mulheres estrangeiras e tiveram de divorciar-se delas 
(ver Esd. 10:25). Eles atuaram na reconstrução das muralhas de 
Jerusalém (ver Nee. 3:25), e assinaram o pacto com Neemias (Nee. 
10:14). Isso ocorreu ligeiramente depois de 536 A.C.

PARTEIRA
No hebraico, yalad, «quem ajuda a dar à luz», «parteira». A 

referência á àquelas mulheres que tomavam sobre si a tarefa de 
ajudar a outras mulheres, por ocasião do parto.

A cultura hebréia tinha bem pouco espaço concedido à medicina 
como uma ciência. Ver o artigo sobre a Medicina. Apesar disso, pode
mos supor que as parteiras hebréias, que talvez tivessem aprendido a 
sua técnica com os egípcios, eram dotadas de considerável conheci
mento e habilidade. Geralmente, as parteiras eram amigas ou parentes 
mais idosas, mas também parece que havia, entre os israelitas, uma 
classe de mulheres treinadas e experientes nessa técnica. Quanto a 
referências bíblicas às parteiras e ao trabalho que desempenhavam, 
ver Gên. 35:17; 38:28; Êxo. 1:15,17-21 e Eze. 16:4. A última dessas 
passagens fala sobre cortar o cordão umbilical, lavar o nascituro em 
água, esfregá-lo com sal e envolvê-lo em faixas de pano.

Outras pequenas informações que temos na Bíblia sobre a ques
tão são como aquela que historia que quando nasceram gêmeos a 
Tamar, a parteira identificou o menino «mais velho» amarrando um 
fio vermelho no seu braço. Isso, sem dúvida, atendia às exigências 
dcs preceitos sobre a herança (ver Gên. 38:28). Além disso, o Faraó, 
rei do Egito, querendo dim:nuir a ameaça representada pelo povo de 
Israel, que cada vez ma:s se multiplicava ali, ordenou que as partei
ras hebréias matassem as crianças dc sexc masculino, conforme 
fossem nascendo, mas ooupassem a vida das crianças do sexo femi
nino, por razões óbvias. O texto envolvido (Êxo. 1:15-22) indica a 
facilidade com que as mulheres nebréias ciavam à luz a seus filhos, 
em contraste com as mulheres egípcias. Talvez essa facilidade no 
parto se devesse ao fato de que as mu!heres hebréias, escravas 
como eram, faziam muito exercício físico, enquanto as damas egípci
as pouco se exercitavam. Mas, como já seria mesmo de esperar, as 
ordens do Faraó foram desobedecidas pelas parteiras hebréias. Esse 
texto, no hebraico, também menciona a banqueta ae parir, ilustrada 
em gravuras egípcias, nas paredes do palácio ae Luxor. A rainha 
Mautmés aparece sentada em uma dessas banquetas, dando à luz a 
uma criança, enquanto duas parteiras lhe esfregam as mãos, sem 
dúvida para reanimá-la. Essa banqueta podia ser algo tão simples 
como dois tijolos, postos de modo a deixarem um espaço no meio, e 
sobre os quais a mulher se assentava. Talvez a crueza ao arranjo 
admire a alguns; mas está provado que essa posição, para a mulher 
na hora de dar à luz, é muito melhor que a nossa costumeira posição 
deitada de costas, pois até a força da gravidade ajuda à mulher a ter 
sua criança naquela posição. O termo egípcio mshnt aludia à banqueta 
de parir, e o hieróglifo egípcio para «nascer» estava alicerçado sobre 
o formato daquela banqueta. E o vocábulo egípcio msi, veio a signifi
car «dar à luz». As passagens de I Sam. 4:20 e Rute 4:14,15 podem 
ser outras referências às «parteiras», embora ali não seja empregada 
a palavra hebraica propriamente dita.

Uso Metafórico. Os diálogos socráticos, que procuravam extrair 
idéias e conhecimentos de outras pessoas (em vez de simplesmente 
declará-los), eram chamados maiéticos, com base na palavra grega 
que significa «relativo às parteiras». Qualquer ato que procure extrair 
de outras pessoas o melhor que elas têm, em qualquer empreendi
mento moral, intelectual ou espiritual, pode ser considerado um tra
balho de parto.

PARTO
I. As Palavras
Precisamos considerar três palavras hebraicas e duas palavras 

gregas, quanto a este verbete:
1. Chabal, «ter trabalho de parto». Esta palavra ocorre com esse 

sentido por três vezes: Can. 8:5; Sal. 7:14.
2. Yalad, «ter trabalho de parto», «parir», palavra hebraica que 

aparece por pouco mais de duzentas vezes, conforme se vê, por 
exemplo, em Gên. 3:16; 30:39; II Reis 19:3; Jó 15:35; 39:1,2; Sal. 
7:14; 48:6; Isa. 13:8; 21:3; 33:11; 37:3; 51:18; 65:23; 66:7,8; 42:14; 
Jer. 6:24; 22:23; 30:6; 31:8; 49:24; 50:43; Osé. 13:13; 9:16; Miq. 
4:9,10; 5:3; Sof. 2:2.

3. Chui, «ter dores de parto», uma palavra hebraica que, com 
esse sentido, ocorre por quatro vezes: Isa. 23:4; 54:1; 66:7,8.

4. Odino, «ter dores de parto». Palavra grega que é usada por 
três vezes no Novo Testamento: Gál. 4:19; 4:27 (citando Isa. 54:1); 
Apo. 12:2. O substantivo, odin, «dores de parto», ocorre por quatro 
vezes:

Mat. 24:8; Mar. 13:8; Atos 2:24 e I Tes. 5:3. O termo reforçado 
sunodino, «ter dores de parto juntamente com», aparece por apenas 
uma vez, em Rom. 8:22.

5. Tikto, «dar à luz», «parir». Um vocábulo grego que é utilizado 
por dezoito vezes: Mat. 1:21; 1:23 (citando Isa: 7:14); 1:25; 2:2; Luc. 
1:31,57; 2:6,7,11; João 16:21; Gál. 4:27 (citando Isa. 54:1); Heb. 6.7; 
Tia. 1:15; Apo. 12:2,4,5,13.

No grego, teknogonia, palavra que aparece somente em I Tim. 
2:15. Consideremos os pontos abaixo:

1. O Termo. Essa palavra significa parturição, referindo-se ao 
trabalho de parto. O ato envolve intenso labor, o trabalho da mulher 
que dá à luz a um filho. O trecho de Hebreus 1:9 declara que as 
mulheres hebréias eram «vigorosas», mais que as mulheres egípci
as, podendo dar à luz com mais facilidade e menos demoradamente. 
Provavelmente isso deveria ser explicado com base no exercício 
físico regular, que prepara a mulher para o ato. As mulheres israelitas, 
sujeitas a muito trabalho, no cativeiro egípcio, naturalmente davam à 
luz a seus filhos com mais facilidade que suas sedentárias senhoras 
egípcias.

2. Estágios do Parto. a. Dilatação da boca do útero (cerviz) o 
que, geralmente, dura de oito a catorze horas. b. Expulsão da crian
ça, com as contrações uterinas, o que geralmente demora de uma a 
duas horas. c. Separação e expulsão da placenta, o que regularmen
te demora mais quinze minutos. O elemento tempo, nesses proces
sos, varia com as dimensões e o formato da pélvis da mãe, as suas 
energias físicas, o tamanho da vagina, e possíveis demoras ocasio
nadas por complicações.

3. O Trabalho de Parto. A Bíblia emprega simbolicamente essas 
dores para referir-se às angústias inesperadas (I Tes. 5:3), por oca
sião da parousia ou segunda vinda de Cristo; Mar. 13:6-8, por oca
sião dos juizes de Deus; Gál. 4:19, acerca do desenvolvimento dos 
convertidos, que são filhos dos mestres cristãos; Rom. 8:22, acerca 
dos sofrimentos da criação, na expectativa da restauração (vide), o 
que, de acordo com Gênesis 3:16, resultam do pecado e da maldição 
impostos contra o mesmo.

4. O trecho de I Timóteo 2:15 não é de interpretação fácil, pois o 
mesmo assevera que as mulheres serão salvas «através de sua 
missão de mãe», se permanecerem na fé e no amor. O mais prová
vel é que isso signifique que a mulher que assume seu legítimo papel 
na economia divina, como esposa e mãe, com isso prepara circuns
tâncias apropriadas para a conversão religiosa. Alguns intérpretes 
distorcem a idéia, traduzindo «será preservada através de sua mis
são de mãe», conforme faz nossa versão portuguesa, como se nada 
mais estivesse envolvido além da segurança física, das mães piedo
sas, por ocasião do parto. Antes, o que está em pauta é que uma 
mulher, através de sua missão de mãe, facilita seu próprio desenvol
vimento espiritual, porquanto ela evita os excessos das mulheres 
mundanas, que agem como homens ou levam vidas caracterizadas
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pela iniqüidade. Alguns estudiosos têm chegado a pensar, embora 
sem nenhuma razão, que o dar à luz é algo necessário para a salva
ção de uma mulher. Não há nenhuma base bíblica para tal noção. Há 
várias outras interpretações a respeito, alistadas e discutidas nas 
notas expositivas sobre I Tim. 2:15, no NTI.

5. Alguns vinculam a questão ventilada no parágrafo acima à 
maldição acerca do parto, o qual, devido ao pecado, tornou-se um 
processo doloroso (Gên. 3:16). Em outras palavras, para a mulher 
que suportar pacientemente tais dores, disso derivará certo benefício 
espiritual.

II. Sentido Literal
Essas palavras aparecem tanto em sentido literal quanto em sen

tido figurado. O sentido literal aparece, por exemplo, quando Raquel, 
por ocasião do nascimento de Benjamim, «deu à luz... um filho, cujo 
nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores de parlo...» Gên. 
35:16,17, onde é empregada a palavra hebraica yalad («deu à luz», e 
«dores de parlo»). Entretanto, na grande maioria das ocorrências, o 
termo hebraico em foco, qualquer que seja ele, é empregado em 
sentido figurado.

O trabalho de parto pode retratar as agonias envolvidas nos jul
gamentos divinos contra os ímpios. Os babilônios condenados sofre
riam angústias como uma mulher em trabalho de parto: «...e terão 
contorsões como a mulher parturiente.... (Isa. 13:8; ver também Jer, 
50:43). E o próprio Isaías, ao meditar sobre tais sofrimentos, por 
empatia, como que sofreu dores de parto (Isa. 21:3). O mesmo é 
afirmado, quando se fala sobre os juízos que sobreviriam a Sião 
(Miq. 4:9,10), a Israel (Jer. 6:24), a Judá (Jer. 4:31; 13:21), ao Líbano 
(Jer. 22:23) e a Damasco (Jer 49:24). Portanto, na linguagem dos 
profetas, a expressão «trabalho de parto», ou sinônimo, era muito 
usada para indicar angústia profunda, mormente em resultado dos 
juízos divinos.

No Novo Testamento, vemos que o apóstolo Paulo com a sua 
alma agonizada, em face da falta de avanço espiritual dos gálatas, 
de mistura com um lamentável desvio da pureza do evangelho, expri
me o seu protesto contra esse estado de coisas, escrevendo: «...meus 
filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo 
formado em vós...» (Gál. 4:19). Essa figura simbólica das dores de 
parto também aponta para a angústia que os discípulos de Cristo 
haveriam de padecer, quando Cristo viesse a ser crucificado. Mas, 
assim como uma parturiente regozija-se, depois do nascimento de 
seu bebê, a mesma coisa sucederia aos discípulos: «A mulher, quan
do está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada; 
mas, depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo 
prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também 
agora vós tendes tristeza; mas outra vez vos verei. O vosso coração 
se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar» (João 16:21,22).

III. Uso Metafórico
Finalmente, a metáfora do trabalho de parto retrata a atual condi

ção da criação inteira, que geme sob o peso das conseqüências 
morais e físicas do pecado. Essa situação haverá de ter solução por 
ocasião do retorno de Cristo. O apóstolo Paulo refere-se a isso quan
do escreve: «Porque sabemos que toda a criação a um só tempo 
geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas tam
bém nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos 
em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do 
nosso corpo» (Rom. 8:22,23). Portanto, até mesmo nós estamos 
envolvidos nessa aflição, porquanto ainda estamos divididos: por um 
lado possuímos a natureza de Cristo, e por outro, ainda temos conosco 
a natureza de Adão. E isso, para nós, constitui-se em uma autêntica 
agonia, que pode ser comparada com as dores de uma mulher em 
trabalho de parto. Mas, se essa nossa agonia terá fim quando de 
nossa ida para o Senhor (mediante a morte física), ou quando do 
retorno de Cristo (que transformará os nossos corpos mortais em 
corpos imortais), outro tanto não sucederá aos ímpios. Antes, o retor
no ae Cristo ao mundo, para esses últimos, representará a mais cruel 
agonia, por saberem eles que estão inexoravelmente condenados:

«Quando andarem dizendo: Paz e segurança, eis que lhes sobre
virá repentina destruição, como vem a dor do parto à que está para 
dar à luz; e de nenhum modo escaparão» (I Tes. 5:3).

PARUA
No hebraico, «inflorescência». Nome do pai de Josafá (não o rei). 

Josafá foi um dos servos civis de Salomão, encarregado de suprir o 
palácio real quanto às suas necessidades durante um mês por ano. 
Ver I Reis 4:17. Ele dirigia o distrito de Issacar.

PARVAIM
Não se sabe a significação desse nome hebraico. Sabe-se so

mente que era o nome de um lugar onde Salomão obteve ouro para 
decorar o templo de Jerusalém. Ver II Crô. 3:6. Os rabinos Hida e 
Ashi afirmaram que o ouro proveniente desse lugar tinha cor 
avermelhada, especialmente no dia da Expiação (verTalmude Yoma, 
45a), o que é uma declaração estranha. Geograficamente, o nome 
tem sido identificado com Sak el-Farwein, em lemamá; ou com Farwa, 
no lêmen, ou mesmo com Sefar (mencionado em Gên. 10:30). Gesênio 
e outras autoridades afirmaram que essa palavra era uma espécie de 
sinônimo para oriente. Seja como for, esse nome nunca foi encontra
do noutra fonte, exceto nessa única referência bíblica.

PASAQUE
No hebraico, «passado por cima». Esse foi o nome de um dos 

três filhos de Jaflete, que foi líder da tribc de Aser. Ele é mendonado 
em I Crô. 7:33, onde figura como bisneto de Aser. Viveu em cerca de 
1390 A.C. Outras fontes dizem que seu nome significa «manco».

PÁSCOA
Esboço:
I. Caracterização Geral
II. Palavras Associadas à Páscoa
III. Associações e Desenvolvimentos Históricos
IV. Principais Símbolos e Lições Envolvidos
V. A Última Ceia: A Páscoa Cristã
I. Caracterização Geral
A palavra portuguesa «páscoa» é usada para designar a festa 

dos judeus que, no hebraico, é chamada pasach, que significa «sal
tar por cima», «passar por sobre». Pesach é a forma nominal da 
palavra. Esse nome surgiu em face da tradição de que o anjo da 
morte, ou anjo destruidor, «passou por sobre» as casas assinaladas 
com o sangue do cordeiro pascal, quando eie matou cs primogênitos 
dos egípcios (ver Êxo. 12:21 e ss). Essa foi a última das pragas que 
se tornaram necessárias para convencer o Faraó de permitir que 
Israel saísse do Egito, após séculos de escravidão naquele país. 
Portanto, a páscoa assumiu o sentido de livramento e o próprio êxodo 
foi a concretização dessa libertação.

Em face do cordeiro pascal, sacrificado na ocasião, o evento veio 
a ser integralmente associado à idéia de expiação, embora não fosse 
essa a sua intenção original. É provável que tal sacrifício já fosse de 
uso comum, mas foi então utilizado com esse significado especial. 
Alguns estudiosos crêem que a festa original era pastoril nos seus 
primórdios, e que o seu nome, «saltar por cima», aludia a como as 
ovelhas costumam saltar por cima de coisas, quando brincam. Seja 
como for, a festa (se é que realmente existia antes de sua associa
ção com o êxodo) veio a ser associada a esse evento. Na terra de 
Canaã a festa veio a ser unida à festa agrícola dos pães asmos. 
Continua sendo celebrada durante sete ou oito dias, desde o décimo 
quarto dia do primeiro mês (N/sã), como memorial da libertação dos 
hebreus da servidão no Egito. Essa festa, de acordo com Êxo. 12:15; 
34:18; Lev. 23.6; Núm. 28:17 e Deu. 16:3, era celebrada desde o 
pôr-do-sol do décimo quarto dia do mês de Abibe (na primavera), que 
posteriormente recebeu o novo nome de Nisã. Visto que o dia para 
os judeus começa tradicionalmente ao pôr-do-sol, estritamente falan
do, essa festa começava no décimo quinto dia do mês. O primeiro e
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o sétimo dia eram dias santos plenos, onde ninguém podia fazer 
qualquer trabalho.

As tradições judaicas posteriores adicionaram um dia a essa fes
ta, perfazendo isso dois dias santos plenos, tanto no começo quanto 
no fim, e assim reduzindo a quatro, os meios-dias santos intermediá
rios. Nas duas primeiras noites, ocorre a cerimônia do Seder, que se 
desenvolveu a partir da refeição pascal ensinada na Bíblia (ver Êxo. 
12:8; Deu. 16:5-7). É então que toda a família se reúne. É cantado e 
lido o Haggadah, um texto ritual especial, que contém uma versão 
muito ornamentada da história do Êxodo, de mescla com certos sal
mos, cânticos religiosos, orações e bênçãos. Em seguida é consumida 
a refeição tradicional, que serve de memorial. Um osso torrado é 
posto sobre a mesa, simbolizando o cordeiro da páscoa, sacrificado 
e ingerido por cada família (ver Êxo. 12:3-11).

A Dupla Significação. 1. A redenção dos judeus da servidão no 
Egito, como uma questão histórica, que envolve, naturalmente, mui
tas implicações e símbolos morais e religiosos. Deve-se incluir aí o 
pão sem fermento. Esse pão é chamado matzoth. Em memória dos 
sofrimentos de Israel no Egito, são comidas ervas amargas (no 
hebraico, maror), que fazem parte do Seder. Todo fermento é remo
vido dos lares israelitas. 2. Festa da Natureza. A páscoa incluía uma 
festa agrícola que envolvia as primícias (ver Lev. 23:10) oferecidas 
ao templo, em Jerusalém, em tempos posteriores. Essa era uma das 
três grandes festividades requeridas a todos os hebreus do sexo 
masculino, que deveriam reunir-se em Jerusalém.

II. Palavras Associadas à Páscoa
Pesach, «passar por sobre», «saltar por cima». Uma possível 

alusão a uma antiga festa de origem pastoril, além de ser uma refe
rência direta ao anjo da morte, que passou por sobre os filhos de 
Israel, mas destruiu todos os primogênitos do Egito.

Abibe (vem de aviv = primavera), uma referência a essa estação 
do ano, bem como o nome do mês em que esse evento comecava; 
mais tarde esse mês chamou-se N/sã. Esse tornou-se o primeiro dos 
meses do calendário judaico, em honra àquele momentoso aconteci
mento, o começo da nação de Israel.

Matzoth, os pães sem fermento, ou pães asmos, associados à 
páscoa. Muitos eruditos acreditam que a Páscoa e a festa dos Pães 
Asmos eram, originalmente, festas separadas, mas que acabaram 
associadas, e então celebradas como se fossem uma só. O Novo 
Testamento combina as palavras distintas, pascha, «páscoa», e ta 
adzuma, «pães asmos», em uma única referência (ver Mat. 26:2,17; 
Luc. 2:41; 22:1). Entretanto, o evangelho de João emprega somente 
pascha. Ver exemplos disso em João 2:13,23; 6:4; 11:55, etc. Josefo 
combinou os termos ao referir-se a uma única celebração (Anti. 14:2,1; 
Guerras 5.3,1; 6.9:3).

Seder, a ingestão de ervas amargas (no hebraico, Maror = amar
go), para que os israelitas se lembrassem de quão amargos tinham 
sido a escravidão e os sofrimentos no Egito.

Haggadah (vide), a literatura embelezada empregada para o ritu
al da páscoa.

III. Associações e Desenvolvimentos Históricos
1. À Guisa de Sumário
Podemos afirmar que é possível que ambas as festas, o sacrifício 

ritual do cordeiro e os pães asmos, fossem elementos da sociedade 
hebréia antes que a combinação das mesmas tivesse ocorrido, ao 
tempo do êxodo do Egito. Tais festas assumiram então uma nova 
significação, quando associadas à questão das pragas do Egito e da 
saída dos hebreus daquele país. Temos aí uma espécie de 
renascimento de Israel. O passado foi anulado e um glorioso novo 
começo foi iniciado na Terra Prometida. O sacrifício veio a ser asso
ciado ao livramento, a mesma associação que vemos dentro da dou
trina da expiação. O Novo Testamento preserva ambas as idéias, e 
vê seu cumprimento final na pessoa de Cristo, que é tanto a nossa 
páscoa quanto a nossa expiação.

2. Ritos Primitivos
Alguns eruditos têm questionado a etimologia da palavra hebraica

pesach, e têm proposto que esse termo hebraico também pode sig
nificar «manquejar» (com base em I Reis 18:21). Assim, a festa 
original poderia ter sido uma dança manquejante, lamentando a mor
te de uma divindade, e isso ligado aos ciclos do ano, quando uma 
estação morre e outra tem começo. Mas outros sugerem que o rito 
original estaria ligado ao temor aos maus espíritos, o que seria refle
tido na «noite do Senhor» (Êxo. 12:42), enquanto era esperado o 
anjo «destruidor». Nesse caso, estaria sugerida uma origem pagã 
(talvez tomada de empréstimo do culto pré-jeovista de Cades). O 
rito original talvez fosse realizado como proteção contra algum de
mônio noturno. Uma terceira idéia é que os ritos seriam original
mente pastoris e agrícolas em sua natureza, que se combinavam 
bem, como o sacrifício de um cordeiro e com a questão dos pães 
asmos, produtos da terra. Quando Moisés requereu que Israel pu
desse sair do Egito para celebrar a festa (ver Êxo. 5:1) talvez 
estivesse em foco esta festa da páscoa, ou então as festas da 
páscoa e dos pães asmos. É verdade que a festa dos pães asmos 
coincidiu com a colheita da cevada, na primavera, e com a orde
nança do sacudir dos molhos de cereais diante do Senhor, sem 
dúvida observâncias de origem agrícola. É difícil dizer quanta ver
dade possa haver nessas especulações. Sem dúvida, porém, é 
verdade que Israel tinha ritos e observâncias primitivos, que se 
perderam com a passagem dos séculos. Exatamente qual porcenta
gem das celebrações bíblicas da páscoa e da festa dos pães asmos 
continuou nelas, não pode ser afirmado com qualquer grau de cer
teza. O que é certo é que esses ritos assumiram significados intei
ramente inéditos, quando foram vinculados ao êxodo.

3. Elementos Históricos e Seu Desenvolvimento
À noitinha de 14 de Nisã {Abibe), eram mortos os cordeiros 

pascais. Eram então assados e comidos com pães asmos e ervas 
amargas (ver Êxo. 12:8). Era uma observância em família. No caso 
de famílias pequenas, os vizinhos podiam reunir-se para participarem 
juntos da festa; e mais orientações e condições foram acrescentadas 
à questão, conforme o tempo foi passando. Esses acréscimos regu
lamentavam a festa dos pães asmos, que durava sete dias (ver Êxo. 
14:3-10). A páscoa foi estabelecida a fim de instruir as gerações 
futuras (ver Êxo. 12:24-27). Então mais características foram adicio
nadas. Quatro sucessivas taças de vinho, misturado com água, eram 
usadas. Os Salmos 113-118 eram entoados em lugares apropriados. 
Fruta misturada com vinagre, na consistência de massa de pedreiro, 
era sen/ida, para relembrar a massa que os israelitas tinham usado 
nas edificações, quando estavam escravizados. O primeiro e o último 
dia das festas eram sábados solenes. Todo trabalho manual cessava 
(ver Êxo. 12:16; Núm. 2818-25). No segundo dia, um molho de 
cevada recém-amadurecida era sacudido pelo sacerdote a fim de con
sagrar a inauguração da colheita (ver Lev. 23:10-14). Sacrifícios elabo
rados eram efetuados mediante as ofertas queimadas ou holocaustos 
de dois touros, um carneiro, sete cordeiros e um bode, como ofertas 
pelo pecado, a cada dia (ver Núm. 28:19-23; Lev. 23:8). Assim sendo, 
a idéia de expiação foi integrada à páscoa, passando a fazer parte do 
simbolismo que foi transferido para o Novo Testamento.

4. Negligência e Restauração
Após o Sinai (ver Núm. 9:1-14), esses ritos foram negligenciados, 

até à entrada na terra de Canaã (ver Jos. 5:10). A mesma coisa 
sucedeu na história subseqüente. Certos monarcas reformadores, 
como Ezequias (II Crô. 30) e Josias (II Reis 23:21-23; II Crô. 35), 
vieram a restaurar os antigos ritos. Por ocasião da dedicação do 
segundo templo, terminado o cativeiro babilónico, a celebração da 
páscoa foi restaurada, juntamente com outras antigas tradições dos 
hebreus (Esd. 6:19-22).

IV. Principais Símbolos e Lições Envolvidos
1. As primitivas associações sugerem a idéia de ação de graças, 

pelas provisões recebidas, mediante os produtos da terra e a criação 
de animais, resultantes em alimentos e produtos variados.

2. A idéia de proteção, diante dos poderes demoníacos, também 
era um elemento importante.
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3. 0  bem e o mal recebem seus respectivos galardões e puni
ções. O Faraó foi longe demais. O Egito foi julgado. Israel obedeceu 
a Yahweh. Seguiram-se livramento e bênção.

4. Existem poderes sobre-humanos que abençoam e destroem. 
O homem não vive sozinho no universo.

5. A escravidão é algo a ser amargamente relembrado. A liber
dade é a mais preciosa de todas as possessões humanas. As forças 
das trevas escravizam. O Espírito de Deus concede liberdade.

6. A obediência redunda na libertação. Israel seguiu as instru
ções divinas e fez as provisões apropriadas. A desobediência foi 
desastrosa para o Egito.

7. O princípio da expiação faz parte das necessidades humanas.
8. A assistência divina, ou intervenção, algumas vezes se torna 

parte necessária da experiência humana. Israel nunca poderia ter-se 
libertado por si mesmo.

9. É bom preservar as tradições e evitar a negligência, confor
me certos monarcas reformadores demonstraram.

10. Em Cristo temos o nosso libertador, nossQ expiação, bem como 
o cumprimento espiritual de vários princípios acima mencionaaos

11. Foi estabelecido um pacto entre o Senhor e a emergente 
nação de Israel. Também há um novo pacto em terno de Cristo (ver 
Luc. 22:20; I Cor. 11:25).

V. A Última Ceia: a Páscoa Cristã
Um acontecimento tão importante como aquele que deu origem à 

nação de Israel não poderia ser ignorado pelo Novo Testamento. 
Isso pode ser comprovado nos cinco pontos aDaixo:

1. A morte de Cristo, que ocorreu exatamente no período da 
páscoa, sempre foi considerada um evento capital para os primeiros 
cristãos, e daí por diante, durante todo o cristianismo. Jesus é cha
mado de nosso «Cordeiro pascal» (ver I Cor. 5:7). Isso tem sido 
associado pelos cristãos à idéia de expiação e livramento, que nos 
liberta dos inimigos da alma. Ver o artigo separado intitulado Páscoa, 
Cristo Como a.

2. A ordem de não ser partido nenhum osso do cordeiro pascal 
foi aplicada por João às circunstâncias da mone ae Jesus Cristo (ver 
Êxo. 12:46 e João 19:36), pelo que foi estabelecido um vínculo entre 
os dois eventos, fazendo o primeiro ser símbolo do segundo. A idéia 
de expiação, como é patente, faz parte vital da questão.

3. O cristão (tal como os antigos israelitas) deve pôr de lado o 
antigo fermento do pecado, da corrupção, da malícia e da desobedi
ência, substituindo-o pelos pães asmos da sinceridade e da verdade. 
A santificação (vide) faz parte necessária da experiência cristã.

4. A Última Ceia é exposta nos evangelhos sinópticos como uma 
refeição pascal. O evangelho de João (18:28; 19:14) apresenta o fato 
de que a refeição foi tomada antes da celebração, e Jesus foi crucifi
cado ainda naquele mesmo dia (lembrando que, para os judeus, o 
dia começava às 18:00 horas). Para muitos, isso constitui um dos 
grandes problemas de harmonia dos evangelhos, sobre o que abordo 
no NTI, nas passagens envolvidas. Porém, essa pequena desloca
ção cronológica em nada contribui para anular a associação da últi
ma ceia com a páscoa. Talvez o Senhor Jesus tenha antecipado a 
refeição por poucas horas. Nesse caso, o quarto evangelho expõe a 
correta cronologia quanto à questão. O ensino paulino sobre a última 
ceia (ver I Cor. 11:23-26) faz com que a mesma seja um memorial 
tanto da morte libertadora de Cristo quanto da expiação. Ambos os 
elementos faziam parte da páscoa do Antigo Testamento, segundo já 
vimos. Paulo não menciona especificamente a páscoa, naquela se
ção, embora ele o faça em I Cor. 5:7. Eusébio aceitava o conceito da 
páscoa cristã no sacrifício de Cristo (ver Hist. 5,23,1). E essa tam
bém era a idéia tradicional da Igreja antiga. É interessante que a 
palavra hebraica para páscoa, pascha, é tão parecida com a palavra 
grega para sofrer, páscho, que alguns cristãos antigos fizeram a 
ligação entre elas, embora não haja qualquer conexão histórica entre 
esses termos. Cristo sofreu e ele é a nossa páscoa, um jogo de 
palavras empregado por Eusébio. Para os cristãos, a palavra grega 
anámnesis (memorial), é uma palavra-chave. A ceia do Senhor é um

memorial que deve ser mantido vivo, até que o Senhor retorne. 
Essa é a ênfase paulina, que não se vê nos evangelhos sinópticos, 
embora apareça em Luc. 22:19. Provavelmente, esse elemento foi 
uma adição cristã às declarações feitas por Jesus, embora sugerida 
pelo que ele havia dito, se é que ele mesmo não ensinou assim. 
Por outro lado, é possível que Mateus e Marcos tenham omitido 
uma afirmação genuína de Jesus, e que Paulo e Lucas preserva
ram. O que é certo é que Jesus reinterpretou a páscoa em conso
nância com as suas próprias experiências. A páscoa, pois, foi en
carada pela Igreja cristã como uma daquelas muitas coisas que 
receberam cumprimento e adquiriram maior significação na pessoa 
de Cristo, retendo o tipo de símbolo e de lições que descrevi na 
quarta seção deste artigo.

A idéia de pacto também se faz presente. Yahweh firmou um 
pacto com a emergente nação de Israel. E Jesus estabeleceu um 
pacto com sua emergente Igreja. Ver Êxo. 2:24; 3:15; mas, especial
mente, a kainé diathéke, «o novo pacto» (Heb. 12.24; Luc 22.20; I 
Cor. 11:25). Esse Novo Testamento foi como um cumprimento do 
Antigo Testamento.

5. O êxodo cristão. Não nos deveríamos esquecer desse aspec
to. A páscoa do Antigo Testamento marcava o começo de jm a  saída 
da escravidão; de fato, era o poder por detrás dessa libertação. 
Assim também, em Cristo, encontramos um êxodo que nos liberta da 
velha vida com sua escravização ao pecado. No sentido teológico, 
algo foi realizado que não poderia ter sido realizado pela lei. Esse é o 
tema principal tanto de Paulo (com sua doutrina da justificação pela 
fé) quanto do tratado aos Hebreus. O ê*odo judaico libertou um povo 
inteiro da servidão física. O êxodo cristão oferece a todos cs homens 
a libertação do pecado, bem como a outorga do Reino da Luz, onde 
impera perfeita liberdade. Em Cristo, pois, os homens podem tornar- 
se filhos de Deus (Gál. 4.4-6), transformados segundo a imagem do 
Filho (Rom. 8:29), participantes da natureza divina (II Ped. 1:4; Col. 
2:10). E agora eles olham para a Cidade celeste como a sua pátria, 
da mesma maneira que Israel buscava uma nova pátria (ver Heb. 
11:10). (AM B E  ND SEG W Z)

QUARESMA
Esse é o título do período de penitências de quarenta dias (o 

que lhe explica o nome), e que se prolonga desde a Quarta-Feira 
de Cinzas (vide), até à véspera da Páscoa. A terminologia oficial da 
Igreja Católica Romana, acerca desse período, é Quadragésima. O 
jejum pré-pascal, a princípio, era bem curto mas, gradualmente, 
foi-se ampliando para incluir a Semana Santa, e, então, a décima 
parte de um ano, e finalmente, quarenta dias. Na antigüidade, era 
um período de preparação para o batismo, durante a páscoa, e 
para a penitência pública por parte dos candidatos ao batismo. 
Gradualmente, porém, foi envolvendo uma aplicação universal, para 
todos os católicos romanos. O uso das cinzas durante esse período 
é um desenvolvimento posterior. As igrejas oriental ortodoxa, católi
ca romana e anglicana observam a quaresma. Nos primeiros três 
ou quatro séculos da cristandade, havia muita latitude quanto a 
essa questão. João Crisóstomo (3477-407) recomendava, embora 
não exigisse, que esse período fosse celebrado com esmolas, boas 
obras especiais, etc. Nos primeiros séculos, não havia qualquer 
distinção quanto à dieta desse período, pelo que não havia qual
quer proibição de alimentos específicos. Até os mais bem conheci
dos ascetas do cristianismo comiam carne durante esse período, 
embora se abstivessem de comê-la desde o amanhecer até o cair 
da noite. Então podiam comer carne. Gradualmente porém essas 
proibições se foram universalizando para os católicos, que observa
vam esse período de alguma maneira especial. A atual forma de 
observância da quaresma data de cerca do século IX D.C.

Sumário da História:
1. Quarenta horas de jejum eram observadas antes da páscoa. 

Esse tempo tinha por base o número de horas que Cristo passou da 
morte à ressurreição.
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2. Então, vários dias foram adicionados ao período cujo número 
dependia de cada localidade. João Cassiano (420 D.C.) informa-nos 
de que, em sua época e em sua região, o período era de seis ou sete 
semanas. Nenhuma das igrejas que ele conhecia ampliava isso para 
mais de trinta e seis dias de jejum.

3. O historiador Sozomeno (440 D.C.) informa-nos de que as 
igrejas da III ria e as igrejas ocidentais observavam seis semanas, 
mas que em outras havia uma observância de sete semanas.

4. Crisóstomo fala sobre como havia latitude quanto à questão, 
conforme já se mencionou.

5. A observância da quaresma, conforme atualmente é praticada, 
data de cerca do século IX D.C.

PÁSCOA, CORDEIRO DA
A palavra portuguesa páscoa vem do termo hebraico pesach, 

cujo sentido é «passar por sobre», uma referencia à páscoa original, 
relatada no livro de Êxodo, quando o anjo da morte passou por sobre 
os lilhos de Israel, mas destruiu todos os primogênitos do Egito. 
Muitos eruditos crêem que, antes desse acontecimento, ;á havia o 
sacrifício do cordeiro, que envolvia a idéia de expiação simbólica. 
Mas então esse rito foi adaptado ligeiramente para os eventos do 
êxodo de Israel. Ver Êxo. 12:15; 34:18; Lev. 23:6; Núm. 28:17; Deu. 
16:3.

PASEA
No hebraico, «mando». Esse é o nome de três personagens que 

figuram nas páginas do Antigo Testamento, a saber:
1. Um filho de Estom, descendente de Judá (I Crô. 4-12). Viveu 

em cerca de 1420 A.C.
2. O cabeça de uma família de servidores do templo, ou netinim 

(vide), que retornou do cativeiro babilónico em companhia de 
Zorobabel. Seu nome é grafado como Paseá. Ver Esd. 2:49; Nee. 
7:51. Seu filho ou descendente, Joiada ajudou a restaurar um dos 
portões da cidade. Isso ocorreu algum tempo antes de 536 A.C.

3. O pai de Joiada (Nee. 3:6), que ajudou a reparar as muralhas 
de Jerusalém. Alguns estudiosos identificam-no com o homem que 
acarece no número dois, acima.

PASSADIÇO COBERTO
No hebraico, musak, de sentido incerto. Sabe-se apenas que se 

tratava de um termo arquitetural. Ta'vez losse uma estrutura coberta 
ou uma barreira. A expressão inteira diz: «passadiço coberto para 
uso no sábado. (Ver II Reis 16:18).

Se essa palavra deriva-se do verbo aue significa «cobrir» ou 
«sombrear», então a expressão refere-se a um lugar coberto ou 
salão, usado pelo rei ou pelos sacerdotes, para entrarem no templo, 
e que, por algum motivo para nós desconhecido, o rei Acaz «retirou 
da casa do Senhor, por causa do rei da Assíria» (II Reis 16:18; cf. II 
Crô. 28:24).

Porém, em vista de uma referência, em Eze. 46:1,2, a uma porta 
que era mantida fechada, exceto em dia de sábado e nos dias de lua 
nova, talvez esteja em pauta uma barreira ou uma grade, pela ex
pressão que ali aparece, myyasa hassabat. Nesse caso, a derivação 
poderia ser da palavra hebraica que significa «cercar», «encarrar» 
(cf. Jó 3:23; 38:8).

PASSARINHEIRO
No hebraico, yaqosh ou yaqush, palavra que, em suas duas for

mas, ocorre por quatro vezes: Sal. 91:3; 124:7; Pro. 6:5 e Osé. 9:8.
Um passarinheiro é alguém que apanha aves por meio de redes, 

alçapões e armadilhas, que são engenhos que apanham as aves 
vivas; ou então, por meio de fundas e arco e flecha, que, geralmente, 
apanham as aves mortas. Os egipcios faziam dessa atividade um 
esporte, comum a todas as camadas sociais. Havia passarinheiros 
profissionais, que usavam armadilhas e redes. Porém, uma forma 
esportiva de apanhar aves, no Egito, consistia no uso de uma peça

de madeira, talhada de certo formato, com uma superfície larga e 
chata, que não oferecia muita resistência ao ar, quando lançada, 
semelhante ao bumerangue. Tinha cerca de sessenta por trinta centí
metros, podendo atingir um pássaro em pleno vôo, com relativa faci
lidade, por quem fosse treinado para lançar a peça com pontaria. Os 
antigos passarinheiros, tal como seus congêneres modernos, tam
bém usavam chamarizes para atrair as aves.

Os egípcios caçavam aves por puro esporte, mas também por
que as aves eram um de seus alimentos favoritos. E ambas as 
motivações são comuns até hoje, entre os homens. Os antigos tam
bém usavam aves nos seus sacrifícios religiosos, e também para 
propósitos decorativos, em aviários e gaiolas.

Muitas espécies de aves migram do norte para o sul, atravessan
do a Palestina durante a primavera e o outono, preferindo voar por 
sobre terras, ao invés de cruzarem as águas do mar Mediterrâneo. E 
isso sempre facilitou o trabalho dos passarinheiros.

A lei de Moisés proibia que se apanhasse uma ave mãe com 
seus ovos ou com os seus filhotes, tendo em vista a preservação das 
espécies (Deu. 22:6,7). Deus prometia longa vida àqueles que obser
vassem esse preceito da lei.

Usos Metafóricos:
1. O homem maligno, que prepara armadilhas para suas vítimas, 

levando-as à ruína espiritual, moral ou material, também é chamado 
de passarinheiro. Ver Sal. 14:7; 91:3; Pro. 6:5.

2. Uma ave é um símbolo universal da alma, e qualquer tipo de 
maquinação que cativa ou impede uma ave, dentro das manifesta
ções psíquicas, representa aquelas coisas que são moral ou espiritu
almente prejudiciais para o ser.

PÁSSAROS DA BÍBLIA
Ver sobre Aves da Bíblia.

PASSAS, PASTAS DE UVAS
No hebraico, tsimmuqum, «frutas secas», que alguns pensam 

derivar-se de uma raiz que significa «comprimir». Os bolos comprimi
dos eram formados depois que as uvas estavam completamente 
secas, e, uma vez cobertas, tomavam-se quase imperecíveis. Eram 
usadas como oferendas aos deuses por muitos povos antigos, apare
cendo nas listas de mercadorias de vários portos marítimos. Também 
são mencionadas como alimento usado por viajantes e soldados (II 
Sam. 6:19, etc.), e como um acepipe (Isa. 16:7). Geralmente as frutas 
secas eram postas em água ou caldo, misturadas com algum cereal, a 
fim de serem consumidas. Havia misturas de frutas secas como uvas, 
figos, abricós e tâmaras, tudo temperado com sal ou especiarias. Em
bora consideradas um afrodisíaco, essas pastas são remotamente men
cionadas como tal no A.T. (ver Can. 2:5; Osé 3:1; etc.),

PASSOS CURTOS
O profeta (saías não estava satisfeito com a maneira como algu

mas mulheres israelitas andavam. Em 3:16 de seu livro ele as criti
cou, dizendo: «...são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço 
emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo 
tinir os ornamentos de seus pés». Dessa maneira, elas se faziam de 
dengosas, embora, na verdade, fossem orgulhosas e sensuais.

Havia mulheres que usavam correntes que ligavam seus tornoze
los, o que as obrigava a caminhar com passos curtos. Além disso, 
usavam sinetas nos tornozelos, para chamarem a atenção para si 
mesmas. Muitos concebem as mulheres judias como damas caseiras, 
ocultas por baixo de seus véus, cuidando de suas crianças! Isaías 
deve ter visto mulheres bem diferentes disso, em lugares públicos!

PASTOR
1. O Termo
No hebraico, raah, palavra que figura por setenta e sete vezes, 

no particípio, onde tem o sentido de «pastor» (por exemplo: Gên. 
49:24; Êxo. 2:17,19; Num. 27:17; I Sam. 17:40; Sal. 23:1; Isa. 13 20;
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31:4; 40:11; Jer. 6:3; 23:4; 25:34-36; 31:10; Eze. 34:2-10; 12,23; 
Amós 1:2; 3:12; Zac. 10:2,3; 11:3,5,8,15,16; 13:7. No grego, poimén, 
vocábulo que ocorre por dezoito vezes: Mat. 9:36; 25:32; 26:31 (ci
tando Zac. 13:7); Mar. 6:34; 14:27; Luc. 2:8,15,18,20; Joã 
10:2,11,12,14,16; Efé. 4:11; Heb. 13:20; I Ped. 2:25. Ver também 
ovelhas e ocupações.

2. O Trabalho do Paslor
No seu sentido literal, um «pastor» é alguém que cuida dos reba

nhos de ovelhas. Aparece pela primeira vez em Gên. 4:2, a fim de 
descrever a ocupação de Abel. Portanto, juntamente com a ocupa
ção do agricultor, é a mais antiga profissão do mundo. Posteriormen
te, Abraão, Isaque, Jacó e os filhos de Jacó foram identificados como 
pastores (ver Gên. 13:7; 26:20; 30:36; 37:22 ss). Em vista de sua 
ocupação de pastores, os filhos de Jacó, quando se mudaram para o 
Egito, não tiveram permissão de viver nos mesmos lugares com os 
egípcios, que consideravam os pastores uma abominação (Gên. 
46:34).

Os pastores eram conhecidos como profissionais que alimenta
vam e protegiam os rebanhos (Jer. 31:10; Eze. 34:2), que procura
vam as ovelhas perdidas (Eze. 34:12) e que livravam dos animais 
ferozes as ovelhas que estivessem sendo atacadas (Amos 3:12).

3. Moisés como Pastor
Moisés era apenas um pastor, em Midiã, quando Deus o chamou 

ao Egito para libertar o povo de Israel, que estava ali escravizado há 
várias gerações (Êxo. 3:1). Davi também era pastor de ovelhas quan
do Deus o chamou, ainda na juventude, a fim de ser o futuro rei de 
Israel (I Sam. 16:11 ss). Parece que a vida dos pastores e^a uma 
excelente preparação para quem tivesse de ser um dos líderes do 
povo de Deus. Cf. Amós 1:1.

Com base na idéia de que o pastor é um protetor e líder do 
rebanho, surgiu o conceito de Deus como o Pastor ae Israel. Os 
próprios pastores antigos foram os primeiros a salientar essa similari
dade. Assim Jacó se dirigiu a Deus, nos dias que antecederam a sua 
morte (ver Gên. 48:15). E Davi chamou Deus de seu Pastor, no bem 
conhecido Salmo Vinte e Três (vs. 1) o que Asafe também fez, em 
Salmos 80:1.

4. Isaías como Pastor
Isaías expandiu esse ponto de vista de Deus que foi descrito por 

ele como o pastor que alimenta o povo de Israel (Isa. 40:11). Jeremias 
aludiu ao Senhor como um pastor que protege c seu rebanho (Jer. 
31:10). E Ezequiel completou esse quadro a respeito de Deus ao 
descrevê-lo como um pastor que busca pelas ovelhas de seu reba
nho (Eze. 34:12).

Em consonância com esse conceito, encontramos muitas pas
sagens, no Antigo Testamento, que se referem aos líderes do povo 
de Deus como pastores que agem sob a supervisão de Deus. Nos 
trechos de Números 27:17 e I Reis 22:17, a sorte de Israel, que 
então estaria sem líderes à altura, é comparada com um rebanho de 
ovelhas que não dispõe de um pastor. Posteriormente, os profetas, 
os sacerdotes e os reis de Israel, que haviam talhado em seu encar
go, diante de Deus e do povo de Deus, foram condenados como 
pastores que haviam desertado o rebanho ou que haviam enganado 
as ovelhas (Jer. 2:8; 10:21; 23:1 ss; Eze. 34:2 ss, etc.).

5. Nas Páginas do Novo Testamento
Não é surpreendente que, com tão rico pano de fundo, no Antigo 

Testamento, os escritores do Novo Testamento tenham descrito o 
Senhor Jesus como um Pastor (no grego poimén). Assim, Jesus é o 
Bom Pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas (João 
10:2,11,14,16). Ele separa suas ovelhas dos bodes, à semelhança 
do que faz um pastor (Mat. 25:32); ele sofreu pelas suas ovelhas, 
como deve fazer todo bom pastor (Mat. 26:31).

O escritor da Epístola aos Hebreus chamou Jesus de «...o gran
de Pastor das ovelhas...» (Heb. 13:20). Pedro, por sua vez, também 
retrata o Senhor Jesus como o «...Pastor e Bispo das vossas almas» 
(I ped. 2:25). Ver ainda sobre Ovelhas e ocupações.

No tocante aos pastores como um dos ministérios da Igreja cris
tã, ver sobre a Igreja, Seu Ministério e Pastor (Ofício da Igreja).

Características do Verdadeiro Pastor
1. Pode entrar legalmente no aprisco das ovelhas (João 10:1). 

Isso se refere à missão messiânica autêntica de Jesus e à sua auto
ridade. (Ver o artigo sobre Autoridade, seção 7. Ver também sobre a 
transferência dessa autoridade para a igreja cristã, em substituição à 
autoridade religiosa do sinédrio, que já fora destruído ao tempo em 
que o evangelho de João foi escrito, em Mat. 16:19 no NTI).

2. O trabalho do verdadeiro pastor é coroado de sucesso e ele 
entra apropriadamente no aprisco, mediante a ajuda do porteiro (pro
vavelmente símbolo do Espírito Santo, João 10:7).

3. O bom pastor instrui as suas ovelhas com a sua palavra e o 
seu exemplo, e as guia (João 10:7).

4. O bom pastor vive bem familiarizado com as suas ovelhas, e 
elas o conhecem bem, o que indica comunhão e comunicação (João 
10:3,4).

5. O pastor verdadeiro guia o rebanho, tanto nesta vida como em 
direção à vida eterna (João 10:4,10,17 e 28).

6. O bom pastor é o exemplo moral das ovelhas e vai adiante 
delas (João 10:4).

7. O verdadeiro pastor é inteiramente devotado ao seu reoanho e 
dá a própria vida pelas suas ovelhas (João 10:11). Fica implícito 
aqui, no caso de Cristo, a expiação realizada na cruz do Calvário, 
porém, mais particularmente ainda, a vida que lhes é conferida atra
vés do sacrifício do pastor, isto é, a vida eterna o lado positivo da 
expiação, sendo frisada a união mística com Cristo, e não tanto o 
lado negativo, que é o perdão dos pecados (João 10:28).

8. O verdadeiro pastor garante a segurança do rebanho, tanto 
agora como para toda a eternidade, mediante a autoridade que lhe 
foi conferida pelo Pai com quem Cristo tem perfeita união, tanto no 
tocante à sua natureza quanto no que diz respeito aos seus desígni
os (João 10:27-30; ver também 5:19, acerca da unidade essencial 
entre o Pai e o Filho).

Todas essas características fazem violento contraste com os fal
sos pastores, que são indivíduos totalmente egoístas e perversos, e 
que, na realidade, não podem oferecer qualquer dessas vantagens e 
bênçãos ao rebanho de Deus. Por conseguinte, é dito aqui que o 
verdadeiro pastor, que é Cristo entra peia porta, isto é pelos canais 
espirituais competentes, porquanto não tem necessidade de iludir, 
posto que todos os seus prcpósitos são oenévolos.

A mensagem principal de João 10:2 é ensinar que o verdadeiro 
pastor, aue é Cristo Jesus, tem a autoridade própria e a comissão 
divina para ministrar às ovelhas, que são os verdadeiros filhos de 
Deus, de cujo direito não participam os falsos pastores. Essa autori
dade é aqui ilustrada pelo ato de entrar no aprisco, com a permissão 
e a boa acolhida que é dada ao verdadeiro pastor pelo porteiro (ver 
João 10:3).

PASUR
No hebraico, «libertação». Esse é o nome de quatro ou cinco 

homens que aparecem nas páginas do Antigo Testamento:
1. Um filho de Imer, um sacerdote. Ele foi o principal supervisor 

do templo de Jerusalém. Teve a infeliz distinção de haver ferido a 
Jeremias e tê-lo preso no tronco, por causa de suas predições de 
derrota de Judá e de sua deportação para a Babilônia. Então 
Jeremias contou-lhe que dali por diante seu novo nome seria 
Terror-por-todos-os-lados (no hebraico, Magor-missabib), que ele 
e seus familiares seriam levados pare a Babilônia e que Pasur ali 
faleceria e seria sepultado (ver Jer. 20:2-6). Isso ocorreu em cerca 
de 605 A.C.

2. Um antepassado da família sacerdotal que retornou do cativei
ro babilónico em companhia de Zorobabel, a fim de fixar residência 
em Jerusalém. Um dos seus descendentes assinou o solene pacto 
de que os judeus andariam pelos caminhos retos de Yahweh. Outros
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dentre seus descendentes tiveram de divorciar-se de mulheres es
trangeiras com as quais se tinham casado, conforme se vê em pas
sagens como Esd. 2:38; 10:22 e Nee. 7:41.

3. Um contemporâneo do Pasur que acabamos de mencionar, 
filho de Malquias. Esse foi enviado pelo rei Zedequias a fim de per
guntar a Jeremias qual o resultado do ataque de Nabucodonosor 
contra Jerusalém. Jeremias deu previsões sombrias, de condenação. 
Pasur não gostou da resposta de Jeremias e apresentou a Zedequias 
uma mensagem negativa. O resultado foi que ele e seus associados 
receberam permissão de fazer com o profeta o que bem entendes
sem. Assim, amarraram-no, baixaram-no em uma cisterna vazia e 
Jeremias ficou atolado na lama (ver Jer. 38:6). Porém, o etíope 
Ebede-Meleque acabou retirando dali o profeta. Os descendentes de 
Pasur, por sua vez, retornaram a Jerusalém, terminado o exilio 
babilónico, segundo se vê em I Crô. 9:13, Nee. 11:12 e Jer. 21:1,3. 
Isso aconteceu mais ou menos em 589 A.C. Alguns identificam-no 
com o Pasur de número quatro, nesta lista, abaixo.

4. O pai de Gedalias e lider em Judá, que também participou do 
ato de descer Jeremias à cisterna, conforme foi descrito no terceiro 
ponto, acima. Ver Jer. 38:1.

5. Um dos chefes da tribo de Judá, que, terminado o cativeiro 
babilónico, assinou o solene pacto de observar os caminhos do Se
nhor, nos dias de Neemias. Ver Nee. 10:3.

PATERNIDADE (MATERNIDADE)
Esses são grandes vocábulos éticos. Do ponto de vista biológico, 

referem-se á reprodução humana, mas não é esse o interesse deste 
dicionário. Antes, em uma obra desta natureza, o que importa são as 
implicações morais e espirituais dessas palavras.

Grande parte dessa questão já foi abordada no artigo intitulado 
Família. Ver também o artigo Educação.

Ser pai ou mãe é algo ao mesmo tempo glorioso e de muita 
responsabilidade.

1. Informes Bíblicos:
a. O matrimônio é a base legal dessa questão (ver Gên. 1 e 2). b. 

Os filhos são bênçãos divinas aos pais (Sal. 127:3-5; 128:3). c. É 
enfatizada a responsabilidade na criação deles, envolvendo a instru
ção espiritual (Gên. 18;19; Deu. 6:6,7; 11:19,20). d. A natureza peca
minosa básica das crianças precisa ser anulada mediante uma disci
plina amorosa e uma instrução diligente (Efé. 2:3; 5:26; João 3:3,6.
I Tim. 3:14-17). e. O caminho de Cristo deve estar sempre diante dos 
olhos dos pais (Mar. 10:14; Efé. 6:4; Col. 3:21; Sal. 103:13).

É um absurdo os pais preocuparem-se com as necessidades 
biológicas, sociais, profissionais e físicas em geral, ao mesmo tempo 
em aue neg^genclam as necessidades da alma das crianças O trei
namento das crianças deve incluir um treinamento planejado e siste
mático do conhecimento das Escrituras, sem exclusão de outras coi
sas que promovam os interesses da alma. Um prcfeta persa, Bahá 
Ulláh, afirmou, e com toda a razão, que o pior erro que um pai pode 
cometer, no que toca a seus filhos, é não lhes transmitir o conheci
mento espiritual que possui. Além disso, os pais devem três coisas a 
seus filhos: exemplo, exemplo, exemplo.

2. O Propósito do Plano Divino
Os filhos não são acidentes biológicos de seus pais. As Escritu

ras encarecem o propósito da vida humana, atribuindo a cada indiví
duo um caráter ímpar que deve ser desenvolvido no interesse do 
cumprimento de sua missão espiritual. Deus conhece as pessoas 
antes mesmo de elas nascerem (Jer. 1:5), o que alguns eruditos 
pensam ser uma alusão à preexistência da alma. João Batista era 
grande figura espiritual antes mesmo de nascer, e outro tanto se deu 
no caso de Paulo (Luc. 1:15; Gál. 1:15). Não há razão para supormos 
que a mesma coisa não se aplica, potencialmente, a todos os seres 
humanos. A Igreja cristã oriental sempre opinou que a alma é 
preexistente. Se isso é verdade, então é impossível exagerar o papel 
dos pais, que continuam, e não meramente começam a influenciar a 
seus filhos, ajudando-lhes a alma a prosseguir caminho.

3. Caráter ímpar dos Indivíduos
A singularidade de todas as almas é ensinada em Apo. 3:12, na 

doutrina do novo nome. As experiências perto da morte (vide) inclu
em acontecimentos que demonstram o fantástico desígnio que cir
cunda a vida humana. Os pais têm a grande responsabilidade de 
cuidar para que o desígnio divino quanto a cada vida seja cumprido 
da melhor maneira possível.

4. Falhas
Os pais materialistas falham em seu papel, sobretudo quando 

levam seus filhos a serem materialistas também. Certos povos anti
gos falhavam desde o começo, quando abandonavam seus filhos ao 
relento, para que morressem. O aborto (vide) é um equivalente mo
derno. Séculos atrás, morrer sem filhos era considerado um opró
brio; hoje em dia, ter filhos é que é considerado um infortúnio. Ho
mens e mulheres ímpios, pois, têm revertido essa maneira de ajuizar 
as coisas.

Herança do Senhor são os filhos;
o fruto do ventre seu galardão. (Sal. 127:3-5)
Como flechas na mão do guerreiro,
assim os filhos da mocidade.
Feliz o homem que enche deles a sua aljava.

PATERNIDADE DE DEUS
Esboço:
I. Principais Ensinos sobre a Paternidade de Deus
II. O Conceito da Filiação

III. A Paternidade é Efetuada pelo Poder do 
Espírito

IV. A Adoção pelo Espírito
V. Aba, Pai

VI. O Novo Nascimento e a Responsabilidade
I. Drincipais Ensinos Sobre a Paternidade de Deus
1. Deus também é Pai, dentro da Trindade, que envolve o Pai, o 

Filho e o Espírito Santo. Alguns têm imaginado que o Espírito exerce 
funções análogas a uma mãe. Se assim for, então dentro da própria 
Trindade há uma relação doméstica. E isso tem paralelos com o 
ensino de que a salvação consiste, essencialmente, na obtenção da 
filiação. Pelo menos é verdade que o trecho de Rom. 8:14 ss, onde a 
paternidade de Deus é claramente afirmada, também encerra a idéia 
da nossa adoção. E também devemos levar em conta as afirmações 
que fazem de Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo (Efé. 1:17; I 
Cor. 8:6; I Ped. 1:3). Jesus orava a Deus como o seu Pai (Mat. 6:7 
ssj. Também referiu-se a Deus como seu Pai e nosso Pai (João 
20:17), o que também é um conceito comum na oração sacerdotal do 
Senhor Jesus (João 17). Ver o artigo geral sobre a Trindade.

2. No Antigo Testamento. Deus aparece como o pai da nação 
judaica, o que subentende a sua preocupação e interesse especiais 
por esse povo, como o veículo de sua mensagem ao mundo (Deu. 
32:6; Osé. 11:1; Sal. 68:5; 103:13; Mal. 1:6).

3. No Novo Testamento, o conceito é expandido a fim de incorporar 
um sentido cósmico: Deus é o Pai de muitas famílias de seres inteligen
tes, e não apenas de almas humanas redimidas (Efé. 3:15). Todas essas 
famílias recebem o seu nome, ou seja, estão intimamente associadas a 
ele como Criador e Sustentador delas. Ele é o Pai dos espíritos (Heb. 
12:9), como também das estrelas (Tia. 1:17), isto é, desta criação inani
mada, mas gloriosa, como Criador de todas as coisas.

4. Deus é o Pai de todos os homens, remidos ou não. Isso 
explica o poder do seu amor universal. Ver Atos 17:27; Luc. 3:8 e 
João 3:16. Apesar de estar em foco principalmente o seu ato criador, 
também é verdade que os homens compartilham de sua natureza 
espiritual e moral; os remidos virão a compartilhar da própria essên
cia ou natureza, ou seja, tornar-se-ão filhos de Deus no mais comple
to sentido da palavra.

5. Deus é o Pai dos Remidos. Isso em sentido especial, porquan
to esses tornam-se participantes de sua vida necessária e indepen-
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dente, através da missão do Filho (João 5:24 ss), participante de sua 
natureza essencial (II Ped. 1.4), e sendo transformador segundo a 
imagem do Filho, o Irmão mais velho (Rom. 8:29). Assim, os remidos 
participarão da plena divindade (Col. 2:10). Ver também João 1:12 e 
o artigo sobre Adoção (vide).

6. Deus é Pai na Adoção. Ver as seções IV e V deste artigo, bem 
como o verbete separado sobre esse assunto.

Aqui nos é apresentado o maior de todos esses conceitos, o qual 
também, sem dúvida, é a mais profunda demonstraçãc de que o 
indivíduo regenerado não pode continuar no pecado, mas antes pre
cisa ter uma vida vitoriosa, vitória essa que lhe é conferida através do 
sistema da graça. E o conceito que garante issc é o fato de que 
somos filhos de Deus.

II. O Conceito da Filiação
1. Filiação é, na realidade, um termo sinônimo de salvação; pois 

somos salvos como filhos. A filiação descreve as condições e c fato 
da nossa salvação (vide).

2. Dois termos são usados para descrever a filiação: uios, que 
pode significar «filho por adoção». É questão vinculada a um antigo 
costume romano, o que nos dá algumas noções sobre o sentido da 
filiação. Envolvia a declaração de que alguém era «filho adulto», com 
plenos direitos à herança (ver Rom. 8:16). O outro vocábulo é teknos, 
que tem o sentido de filho por geração natural (ver João 1:12). É 
verdade que, com freqüência, as duas palavras eram usadas como 
sinônimas, a despeito de que esses elementos podem ser distingui
dos claramente em alguns casos.

3. A filiação significa que participaremos da própria natureza de 
Deus Pai, em sentido perfeitamente literal. Ver II Ped. 1:4, Col. 2:10 e
II Cor. 3:18.

4. Dessa forma, chegaremos a possuir ig jalmente todos os atri
butos divinos (ver Éfé. 3:19), ou seja, a sua «plenitude», com base 
na participação em sua natureza.

5. Por semelhante modo, possuiremos a «plenitude do Filho», o 
que é esclarecido em Col. 2:10.

6. Já temos certa participação moral na natureza divina (ver Mat. 
5:48) e também uma real participação quanto ao «tipo ce vida» (ver 
João 5:25,26).

7. Por conseguinte, surgirá uma «nova espécie», muito superior 
aos anjos, porquanto os remidos participarão da própria natureza do 
Filho (ver Rom. 8:29). Essa nova espécie comporá a família de Deus, 
em sentido bem real. A natureza do Pai, porem, é infinita, mas nós 
participamos de sua natureza em um sentido «finito». Todavia, a 
eternidade inteira será empregada em nosso progresso na direção 
de Deus, e iremos participando mais e mais de suas perfeições e 
atributos. Portanto, a glorificação será um processo eterno, e não um 
único ato instantâneo imediatamente após a morte física.

Rom. 8:14: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, 
esses são filhos de Deus.

No décimo terceiro versículo nos é assegurada a orientação do 
Espírito Santo em nossa vida, o que será evidenciado por uma parti
cipação crescente na santidade, bem como em uma vitória cada vez 
mais intensa sobre o pecado que procura utilizar-se de nossos cor
pos, o que é, tão-somente, uma manifestação do princípio do 
pecado-morte na personalidade humana. Neste ponto é introduzido 
na discussão o grande conceito de ser o crente um «filho de Deus». 
Essa é a mais exaltada explanação possível pela qual, tendo sido 
conduzidos aos pés de Cristo, dentro do sistema da graça divina, não 
podemos mais continuar no pecado. Assim sendo, descobre-se certa 
progressão de pensamento na resposta à pergunta que aparece em 
Rom. 6:1: «Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais 
abundante?».

A filiação a Deus garante a herança celeste e a nossa transfor
mação segundo a imagem moral e metafísica do Filho de Deus; era 
isso que Paulo queria que entendêssemos, porquanto esse é um dos 
mais elevados cumes da mensagem cristã, o que é comentado com 
abundância de detalhes na exposição sobre o vigésimo nono versículo

deste capítulo no NTI. Os filhos desfrutam de comunhão mística com 
o Espírito Santo, que é o agente da transformação espiritual que se 
processa neles. A passagem de Gál. 5:18 enfatiza o fato de que 
aqueles que são guiados pelo Espírito Santo não estão mais «debai
xo da lei»; e o oitavo capítulo da epístola aos Romanos, apesar de 
não ensinar essa verdade especificamente, deixa entendido que as
sim acontece, do princípio ao fim do mesmo. Agora existe uma supe
rior «lei de vida» para o crente. Porém, a lei mosaica não é nem o 
Salvador e nem a regra de conduta do crente do N.T. Cristo é quem 
é o nosso Salvador, e a comunhão com o Espírito Santo, no homem 
interior, é que é a nossa «regra de vida», sendo uma regra extrema
mente superior a tudo quanto poderia ter sido imaginado, como resul
tado da observância legalista. O resultado dessa regra de vida é a 
vida vitoriosa, conforme é comentado por Ernest De Witt Burton, em 
seu livro sobre a Epístola aos Gálatas (pág. 302): «É claro pois que a 
vida pelo Espírito constitui, para o apóstolo, uma terceira maneira de 
viver, por um lado distinta do legalismo e, por outro lado, caracteriza
da pelo fato de que o crente não cede aos impulsos da carne. Sob 
hipótese alguma é um curso médio entre essas duas coisas, mas 
antes, é um caminho elevado, que está acima de ambas as coisas, 
uma vida de liberdade de meros estatutos, uma vida de fé e de 
amor».

III. A Paternidade é Efetuada pelo Poder do Espírito
O trecho de II Coríntios 3:18 deixa claro que a nossa progressão 

metafísica, que nos levará de um estágio de glória para o próximo 
(em um processo eterno, estejamos certos), é obra do espírito de 
Deus, porquanto somente ele é capaz dessa realização. O Espírito 
do Senhor nos está conduzindo de um estágio do desenvolvimento 
espiritual para o seguinte, até que nos tornemos autênticos membros 
da família divina.

Guiados pelo Espírito
Essas palavras podem ser melhor compreendidas se as desdo

brarmos nos pontos abaixo:
1. Somos guiados pelo Espírito Santo na vida diária ce santida

de, acima das exigências aa carne e livres aa mesma.
2. Em contraste com a liderança morai da lei, somos guiados pelo 

Espírito Santo. Os crentes possuem uma nova «regra de vida», muito 
superior à antiga regra legal de conduta, que foi dada aos israelitas.

3. Em sentido absoluto, através dessa orientação do Espírito, 
somos levados cada vez mais perto da imagem de Cristo, e somos 
levados a entrar na posse de nossa herança espiritual.

4. Mediante a orientação do Espírito Santo, entramos na relação 
de membros da nova família celeste, sendo filhos reconhecidos e feitos 
tais por nosso Pai, mediante o poder divino, algo que a lei jamais 
poderia fazer. A elevada «posição» e «categoria» do crente é assim 
salientada. Tal crente não pode mesmo ser escravo do pecado,

5. A relação para com a lei consistia de escravidão, de terror e 
servitude. A posição de «filho de Deus», em contraste com isso, é de 
liberdade e privilégio. Temos deixado a posição de servos na casa, 
tendo-nos tornado filhos favorecidos. Isso é o que a graça divina faz 
a nosso favor.

6. O termo «filho» subentende responsabilidade do crente para 
com o Pai celeste, de que não será desgraçado e vilipendiado o 
nome da família. Portanto, esse termo nos impõe esse dever.

7. Ser conduzido pelo Espírito é algo que envolve «o poder e a 
energia» da nova vida, o que era impossível para a lei conferir-nos.

8. Ser «filho de Deus» também subentende que a santidade é o 
resultado natural de uma realidade espiritual, e não o resultado do 
esforço humano para que o alvo da santidade seja atingido, por meio 
de alguma exigência legalista.

9. A nossa posição de «filhos de Deus» requer motivos de grati
dão e amor. «Esse favor é um exemplo de graça divina surpreenden
te, que excede a todas as outras bênçãos, tornando os santos honro
sos. E isso é acompanhado por muitos privilégios, que perduram 
para sempre, para aqueles que estão nessa relação para com o
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Senhor Deus, os quais devem se colocar sob essa graça divina, 
solicitando, com gratidão, que essa se torne a sua maneira de viver, 
sendo seguidores dele, amando-o, honrando-o e sendo-lhe obedien
tes». (John Gill, in lo c .).

IV. A Adoção pelo Espírito
Podemos notar, na tradução portuguesa que serve de base para 

o presente artigo, que o texto diz: espírito, e não Espírito de adoção, 
isto é, com inicial minúscula. Por conseguinte, essa versão faz a 
alusão ser um princípio, atitude ou estado mental. Ainda que alguns 
bons intérpretes assim tenham pensado, é muito mais natural, acom
panhando o contexto desta passagem, continuarmos a compreender 
que Paulo se referia ao Espírito de Deus. No grego não foi usada 
uma letra maiúscula para indicar o Espírito, e quando os autores do 
N.T. se referiam ao Espírito de Deus ou ao espírito humano, lança
vam mão da palavra «pneuma», sempre com a inicial minúscula. 
Portanto, essa questão aqui focalizada está sujeita à interpretação. 
Notemos, nos versículos catorze e dezesseis, que o Espírito Santo é 
claramente aludido, não havendo nenhuma razão de peso que nos 
leve a pensar que, no versículo quinze, a palavra «pneuma» também 
não se refira ao Espírito Santo.

É o Espírito Santo quem produz a adoção de filhos aquele novo e 
altíssimo privilégio, porquanto ele é o «altar ego» de Cristo, que atua 
sobre a personalidade humana, transformando-a de acordo com a 
imagem do nosso irmão maior, Cristo Jesus. Assim é que Vincent diz 
(in loc.): «Trata-se do Espírito de Deus, que produz a condição de 
adoção».

Adoção. Paulo não negava aqui qualquer real transmissão de 
natureza, de Deus para os crentes (conforme diz especificamente o 
trecho de João 1:12) e nem negava que os verdadeiros crentes 
participam do real caráter ou natureza divina (conforme nos ensina a 
passagem de II Ped. 1:4). De fato, este oitavo capítulo desenvolve a 
idéia da participação real dos crentes na família de Deus, na qualida
de de filhos, os quais se tornam tais em sua natureza íntima. No 
entanto, neste versículo, o apóstolo se vale de um costume romano 
bem conhecido, a fim ae ilustrar como c Espírito Santo leva os ho
mens ã família de Deus, utilizando-se do costume da «adoção». 
Essa palavra por si mesma indica o «pôr» o j  «colccar» como filho. 
No presente contexto, isso deve indicar a colocação dos crentes na 
posição de filhos aduitos, não mais fiihos infantes, que ainda não 
chegaram à idade de entrarem na posse de sua herança, que não 
possam participar de todos os direitos e privilégios atinentes àqueles 
que pertencem à família divina. Pelo contrário, o crente entra na 
família de Deus como adulto, espirituaimente falando, capaz de go
zar dos plenos benefícios de sua herança, bem como das responsa
bilidades decorrentes dessa posição. Por conseguinte, poderíamos 
dizer que essa adoção de filhos produz nos crentes afiliação adulta.

Merivale (em Conversion of the Roman Empire) explica o uso 
que Paulo faz desse conceito romano da «adoção», como segue: 
«Tratava-se do processo de adoção legal, mediante o qual um her
deiro escolhido recebia o direito não somente à reversão da proprie
dade à sua posse, mas também ao estado civil, em suas obrigações 
e direitos, daquele que o adotava, tornando-se, por assim dizer, seu 
outro ‘eu’, unido a ele... esse, igualmente, é um princípio romano, 
peculiar naquela época ao povo romano, desconhecido, segundo creio, 
entre os gregos e, segundo todas as aparências indicam, também 
desconhecido entre os judeus, porquanto tal provisão não se pode 
encontrar na legislação mosaica, nem sendo mencionada em qual
quer lugar onde se faz menção aos filhos da aliança. Nós mesmos 
fazemos apenas uma pálida idéia do que essa ilustração significaria 
para quem estava familiarizado às práticas romanas; isso serviria 
para impressioná-lo com a certeza de que um filho adotivo de Deus 
se torna, em sentido peculiar e íntimo, unido ao seu Pai celeste.

Rom. 8:15: Porque não recebestes o espírito de escravidão, para 
outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, 
pelo qual clamamos: Aba, Pai!

A expressão espírito de escravidão tem sido compreendida pelos 
intérpretes de diversas maneiras, como segue:

1. Seria uma referência à dispensação do A.T. governada pela 
lei. O espírito na mesma dominante levaria à escravidão, porquanto 
os que estavam debaixo da antiga dispensação ficavam sujeitos a 
muitas leis e cerimônias, pesadas e insuportáveis, as quais não ofe
recem qualquer possibilidade de transformação intima, necessária 
para cumprir as exigências feitas. Não há que duvidar de que o 
apóstolo Paulo tinha esse aspecto da realidade em mente, sem im
portar se aludia especificamente ou não ao mesmo.

2. Agostinho pensava que se trata de uma alusão a Satanás, 
autor do espírito de servidão (ver Heb. 2:14,15); por semelhante 
modo, Lutero aplicava esta expressão a Caim, em oposição ao espí
rito de Graça manifesto por Abel. É verdade que aquela referência na 
Epístola aos Hebreus contém a idéia dada por Agostinho, mas não 
parece que Paulo se referia a isso, neste versículo da Epístola aos 
Romanos. No entanto, em outras instâncias de seus escritos, Agosti
nho mostrou esposar uma interpretação similar à que aqui ocupa o 
primeiro lugar.

3. Alguns estudiosos vêem aqui ambos os «espíritos», isto é, o 
da servidão e o da adoção, como alusão a disposições espirituais 
subjetivas: portanto, estaria em foco o espírito de servilismo, bem 
como o espírito livre de um filho, o qual é adotado com plenos direi
tos na família divina. Essa interpretação, contudo, não expressa o 
sentido específico deste versículo, embora, naturalmente, contenha 
certa verdade, implícita aqui, embora não explicitamente declarada.

4. Alguns eruditos pensam que o Espírito Santo é focalizado em 
ambas as referências, tanto na referência ao «espírito de servidão», 
como na referência ao espírito da liberdade dos «filhos de Deus», 
mediante a adoção. O espírito de servidão seria o ofício penal atribu
ído ao Espírito Santo mencionado em João 16:8. Isso expressa uma 
verdade, mas provavelmente ainda não é a idéia central deste 
versículo, e nem a questão específica tencionada.

5. O mais provável é que esteja em mira aqui o fato de que o 
Espírito Santo deve ser considerado somente como o agente da 
adoção e não como se ele levasse os homens à servidão. Sua su
posta conexão com a servidão é apenas uma hipótese, criada por 
Paulo, para fazer contraste com a verdadeira natureza de sua influ
ência habitadora e serviço em favor dos crentes. Pois o Espírito 
Santo não é nenhum agente de escravidão, como o era a lei; pelo 
contrário, é o poder vivo que transforma os homens em filhos de 
Deus, levando-os a entrarem na plenitude de sua herança.

Outra vez atemorizados. A lei lançava o temor nos corações dos 
homens, porquanto revelava claramente o pecado deles, bem como a 
penalidade necessária para tal pecado, isto é, a morte eterna. Os 
homens, pois, tomavam-se escravos pelo temor, um temor que espe
rava a morte. Ora, o Espírito de Deus livra-nos de tudo isso. A lei era, 
essencialmente, um sistema refreador, por ameaças, e ameaças reais, 
e não meramente hipotéticas. Quanto melhor se compreendia os requi
sitos da lei, tanto mais se compreendia como a lei era um sistema de 
temor. As palavras outra vez, que aqui figuram, mostram-nos que as 
pessoas para quem o apóstolo escrevia haviam sido anteriormente 
escravizadas à lei; isso significa que o apóstolo Paulo falava a uma 
igreja local que desfrutava de bom entendimento sobre o que significa 
estar alguém sob a lei, a despeito do fato de que a igreja local da 
cidade de Roma se compunha, principalmente, de elementos gentios.

V. Aba, Pai
Um servo ou escravo, espiritualmente falando, não poderia cha

mar a tal por esse título, fazendo-o por direito e razão. No aramaico, 
o vocábulo, Aba, significa pai. Isso nos faz lembrar que os primeiros 
seguidores de Jesus Cristo falavam nesse idioma, e é provável que, 
em suas orações e formas litúrgicas, eles tivessem preservado essa 
palavra como um título aplicado a Deus, paralelamente a outros vo
cábulos gregos e latinos. E a dupla expressão de pai, em dois idio
mas diversos, serve pare fortalecer aqui a idéia de filiação e de 
paternidade.
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«A reiteração provavelmente se deriva de uma fórmula litúrgica, 
que talvez se tenha originado entre os judeus helenistas, que preferi
ram reter a consagrada palavra ‘Aba’. Alguns estudiosos pretendem 
ver aqui indícios da união entre judeus e gentios, em Deus». (Vincent, 
in loc.).

Acompanhando essa opinião de Vincent, Morison, comentando 
sobre o trecho de Mar. 14:13, ao referir-se ao uso que o Senhor 
Jesus fez dessa dupla expressão, diz, que é possível que ele perso
nalizasse assim, em si mesmo, tanto os judeus como os gentios.

«Essa repetição expressa afeto e apelo, baseada no impulso 
natural que demonstram as crianças de repetirem um nome querido 
sob formas diferentes. Com isso se pode comparar o hino de Newton:

Jesus, meu Pastor, Esposo, Amigo,
Meu Profeta, Sacerdote e Rei... (Sanday, in loc.).
É a chamada ao Pai, tal como as crianças pequenas chamam 

seu pai em confiança simples e própria de crianças». (Lutero, in loc.).
Portanto, abaixo damos as idéias que se têm dito a respeito do 

uso dessa dupla expressão, Aba, Pai.
1. Seria a preservação de um termo sagrado, por parte dos mais 

primitivos cristãos, que usavam o termo aba pare se fe r ire m  a 
Deus, e que continuaram a fazê-lo, embora o grego se tivesse torna
do o idioma predominante na igreja cristã.

Deles, pois, os crentes gregos e romanos adotaram esse termo, 
como nome próprio de Deus.

2. Essa repetição fala da dependência que um filho mostra para 
com seu genitor, bem como a sua expectação de ser atendido pelo 
mesmo.

3. Seria uma expressão mais completa sobre a paternidade de 
Deus, visando aos judeus e aos gentios, unidos como um sc povo 
crente, em Cristo.

4. Seria assim enfatizado o afeto que enlaça os membros de 
uma família harmoniosa, como atitude natural entre eies (Quanto a 
outros usos dessa expressão, Aba, Pai, ver os trechos de Mar. 
14:36 e Gál. 4:6).

A paternidade de Deus:
«Há cinco mil anos, ou talvez um pouco antes, os arianos, q je  

então ainda não falavam nem o sánscrito, nem o grego e nem o 
latim, chamavam Deus de 'Dyu patar', Pai celeste.

Há quatro mil anos, ou um pouco antes, os ananos que se 
locomoveram para o sul dos rios do Panjab, chamavam-no de 
'dyaush-pita', Pai celeste.

Há três mil anos, ou um pouco antes, os arianos das praias do 
Helesponto, chamavam-no de ‘zeus paler’, Pai celeste.

Há mil anos, o mesmo Pai celeste, e Pai de todos, e-a invocado 
pelos nossos próprios antepassados peculiares, os arianos teutôricos 
por seu antigo nome de Tiu ou Zio, o qual foi então ouvido talvez pela 
última vez...

E nós, que estamos nesta antiga abadia... se desejamos dar 
nome para o invisível e infinito, que nos cerca por todos os lados, o 
desconhecido, o verdadeiro 'eu' do mundo, e o verdadeiro ‘eu’ de nós 
mesmos, igualmente nós, sentindo-nos uma vez mais como crianças 
ajoelhadas em uma sala escura e pequena, dificilmente podemos 
encontrar uma designação mais apropriada do que Nosso Pai, que 
estás no céu. (Extraído do livro Lectures on the Origin of Religion, de 
Max Muller, em conferências na abadia de Westminster, págs. 216 e 
217. Londres: Longmans, Green, 1878).

VI. O Novo Nascimento e a Responsabilidade
A doutrina do novo nascimento (ver sobre a Regeneração) é a 

base do ensino do Novo Testamento sobre a paternidade de Deus, 
embora a adoção faça parte proeminente disso, conforme já pude
mos ver. A adoção, contudo, não dá a entender que a natureza real 
de Deus não nos seja comunicada, como se fôssemos filhos de Deus 
somente em sentido metafórico. Todos os homens são filhos de Deus 
em virtude da criação, mas os remidos são filhos de Deus no sentido 
que já começaram e continuarão recebendo a natureza essencial de 
Deus, segundo os moldes de Jesus Cristo, o Filho. E, visto que

somos filhos do Pai celestial, precisamos buscar as perfeições do Pai 
(Mat. 5:48). É por caqsa da transformação moral que a transforma
ção metafísica é possível. Ver o artigo separado sobre a Santificação. 
A vida cristã caracteriza-se pela responsabilidade do crente diante do 
Pai (I Ped. 1:17). «Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção 
de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com 
temor, durante o tempo da vossa peregrinação». Aquele que mostrar 
ser um filho responsável de Deus haverá de receber uma vida aben
çoada, bem como a aprovação do Pai que provê tudo quanto for 
necessário para os seus filhos (II Cor. 1:3; II Tes. 2:16; I Ped. 1:3). 
Elevados privilégios sempre requerem uma elevada dedicação.

PÁTIO DA GUARDA
Excetuando o trecho de Nee. 3:25 (onde aparece, em nossa 

versão portuguesa, sob a forma de «pátio do cárcere»), essa expres
são só figura no livro de Jeremias. O pátio da guarda era uma área 
no palácio onde esse profeta ficou detido (Jer. 32:2), recebendo visi
tantes (Jer. 32:8), e até efetuando negócios (Jer. 32:12). Contava 
com uma cisterna, onde alguns oficiais terminaram por arriar o profe
ta, quando quiseram tirar-lhe a vida (Jer. 38:6).

PÁTIO DO CÁRCERE, PÁTIO DA GUARDA
Essa expressão aparece em Nee. 3:25; Jer. 32:2,8,12; 33:1; 37:21; 

38:6,13,28; 39:14,15. No hebraico é chetser mattarah. Os estudiosos 
estão divididos quanto ao significado da expressão. É possível que 
estejam em foco «celas de prisão, usadas pelos guardas de um 
palácio. Mas outros pensam que se trata de algum pátio descoberto 
existente em um palácio. Se eram celas, então eram üsaaas para 
deter prisioneiros por algum tempo, até que se pudesse obter um 
arranjo permanente para eles. Seja como for, Jeremias ficou confina
do em um lugar assim, embora tivesse tidc a permissão de dar 
prosseguimento ao seu trabalho profético, com bastante liberdade.

PATRIARCAL, ERA
Ver sobre Patriarcas (Bíblicos)

PATRIARCAS (BÍBLICOS)
O PERÍODO PATRIARCm l

Esbcç:
1. Cefirições
2. Estilo e Condições de Vida
3. Dirigentes
4. Costumes Ilustrados pela Arqueologia
5. Estrutura da Família
6. Religião dos Patriarcas Bíblicos
7. Contribuições dos Patriarcas
8. Cronologia
1. Definições
A palavra grega por detrás desse vocábulo é uma combinação de 

pater, «pai», e archés, «cabeça» «chefe». Os patriarcas bíblicos são 
aqueles que são considerados os fundadores da raça humana, Adão 
e Noé (este último através de seus três filhos, Sem, Cão e Jafé; ver 
Gên. 10); ou então aqueles que foram cabeças ou fundadores das 
doze tribos de Israel. O vocábulo também é aplicado a Abraão, no 
Novo Testamento, em Heb. 7:4, por ser ele o fundador (progenitor) 
da nação hebréia, sendo também o pai dos homens espirituais, tanto 
judeus quanto gentios que sigam com seriedade a vereda espiritual. 
Os filhos de Jacó são chamados «patriarcas», em Atos 7:8,9, e Davi 
é denominado desse modo, em Atos 2:29. O período patriarcal é 
aquele período de tempo da formação da nação hebréia, antes da 
época de Moisés.

2. Estilo e Condições de Vida
Os patriarcas viviam em estilo seminômade, nas terras do cha

mado Crescente Fértil (vide). Abraão e sua família imediata vieram 
de Ur, na Caldéia, até o Egito, trazendo consigo seus rebanhos e 
demais posses. As riquezas eram calculadas sob a forma de proprie
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dades móveis. A única coisa que Abraão comprou, até onde vão os 
registros sagrados, toi um campo onde havia um local próprio para 
sepultamentos, para sua família, começando por Sara. A arqueologia 
tem demonstrado que os nomes bíblicos que aparecem na história 
de Abraão eram comuns em sua época. Além disso, nomes similares 
têm sido encontrados entre os amorreus do período. Esses eram 
semitas ocidentais, alguns dos quais se mudaram para a Caldéia, ao 
sul da Mesopotâmia, e que formaram o antigo império babilónico, 
dentre os quais Hamurabi foi o principal governante. O nome amorreu 
vem de Amurru, que significa ocidentais, visto que entraram na 
Mesopotâmia vindos do noroeste. Naturalmente, os relatos bíblicos 
mostram que eles formavam um povo que ocupava a Palestina no 
tempo dos patriarcas, como parentes chegados destes. O trecho de 
Eze. 16:3 reflete esse fato. Os arqueólogos têm desenterrado tabletes 
que dão informações sobre as atividades comerciais da época. Aí 
pelo século XIX A.C., mercadores assírios haviam penetrado na Ásia 
Menor com propósitos comerciais. As evidências provam que esse 
comércio envolvia vários povos e ampliava-se até o Egito. Uma pintu
ra tumular (de cerca de 1900 A.C.) retrata trinta e sete semitas en
trando no Egito, procurando negócios, com vestimentas e equipa
mentos típicos dos semitas asiáticos.

/Is  Viagens eram uma Constante. Abraão mudou-se de Ur da 
Caldéia para o Egito, no decurso de sua vida. Jacó viajou pela Pales
tina acima, até Harã, e então voltou (Gên. 28:35) e, mais tarde, 
transferiu-se para o Egito, o que armou o palco para o drama da 
escravidão dos israelitas nesse país, antes do êxodo. Os relatos do 
Antigo Testamento sugerem que havia rotas comerciais intensamen
te usadas. Um grupo de negociantes levou José até o Egito (ver Gên. 
37:28-36).

3. Dirigentes
O pai era o chefe da família. O mais idoso e mais poderoso pai 

tornava-se o chefe do seu clã, que dele descendia. Acima dessa 
estrutura, podia haver um melek, isto é, um «rei». Porém, quase 
todos esses primeiros reis eram apenas dirigentes de clãs, que 
conseguiam reunir forças militares para impor aos cutros a sua 
vontade ou para proteger o território deles. O trecho de Gên. 14:1,2 
conta acerca de quatro desses «reis»; mas ali são destacados 
apenas chefes de clãs, e não chefes de cidades-estados e, muito 
menos, de nações. Provavelmente, nessa época já havia as 
cidades-estados. Por exemplo, Melquisedeque é chamado rei de 
Salém (Jerusalém), e podemos imaginar que essa cidade controla
va as áreas adjacentes, pelo que talvez ela tenha sido uma primiti
va cidade-estado. Em Edom havia «reis» ou «duques» (ver Gên. 
36:19,31). Os horeus também contavam com duques (ver Gên. 
36:29). Mas, no Egito já havia verdadeiros reis, todos eles intitulados 
Faraós (ver Gên. 12:15-20; 37:36; 39:1). Devemo-nos lembrar que 
nada menos de dez dinastias, ou mesmo mais, tinham subido su
cessivamente ao trono do Egito, antes de Abraão chegar à Palesti
na, e que os egípcios representavam uma avançada civilização 
antes e durante o tempo de Abraão, quando este e sua gente eram 
apenas pastores e criadores de gado que viviam como nômades. É 
impossível reconstituirmos o quadro contando somente com o livro 
de Gênesis; mas, lançando mão da ajuda da arqueologia, podere
mos obter uma boa idéia do fato de que havia poucos governantes 
poderosos, cuja influência chegava até a alguma distância, pois 
quase todos eram apenas pequenos líderes de pequenos clãs. Uma 
boa pergunta, que lança muita luz sobre a questão, é aquela que 
indaga: «Como as coisas poderiam ter sido diferentes, quando tudo 
isso aconteceu dentro de um território que era menor do que a 
metade do tamanho do estado de São Paulo?»

4. Costumes Ilustrados pela Arqueologia
As descrições bíblicas têm paralelo bem próximo nos registros 

achados em tabletes com escrita cuneiforme, como aquelas desco
bertas em Nuzi, perto de Quircuque, na década de 1920. Foram 
encontrados cerca de quatro mil desses tabletes, fornecendo-nos 
preciosas informações sobre a vida na época, incluindo muitos para

lelos bíblicos. Temos um artigo separado sob o título Nuzi, que ilustra 
a questão, pelo que esse material não é repetido aqui. Ver especial
mente o quarto ponto daquele artigo: Pontos de Interesse Confronta
dos com o Gênesis. As mais diversas questões são ilustradas, como 
documentos escritos, costumes de adoção, os terafins, práticas de 
sepultamento, mães substitutas, poligamia, famílias polígamas, cos
tumes entre as irmãs, os habiru, contratos, testamentos, etc., etc. O 
código de Hamurabi chega a ventilar uma situação análoga à de 
Sara e Hagar, onde a segunda esposa (ou concubina) de um homem 
podia aspirar por maiores coisas para seu filho do que no caso dos 
filhos da primeira esposa daquele homem. Nesses casos de «rebel
dia», a segunda esposa podia ser reduzida à «servidão» (Par. 126). 
Naturalmente, Hagar já era escrava antes de haver gerado Ismael, 
ao passo que o código de Hamurabi refere-se a uma mulher que era 
sacerdotisa, que poderia ser tomada como segunda esposa; mas a 
filosofia é a mesma em ambos os casos. A questão da poligamia e 
os problemas atinentes são amplamente ilustrados nos antigos regis
tros paralelos às Sagradas Escrituras. Ver o artigo geral sobre a 
Poligamia. Ver também sobre o Matrimônio. A arqueologia muito tem 
contribuído para confirmar a exatidão geral das narrativas bíblicas 
quanto ao período patriarcal. Também os textos de Mari são muito 
importantes quanto à questão de textos literários que ilustram o perí
odo patriarcal. No que concerne a uma ampla descrição, ver o artigo 
com esse título, especialmente sua quarta seção, Os Textos de Mari 
e o Antigo Testamento.

5. Estrutura da Família
Dentro da unidade da família, o pai era o chefe da casa. Também 

era o seu sumo sacerdote, responsável por dirigir devidamente os 
ritos e costumes da fé religiosa. O pai estendia sua autoridade sobre 
outras famílias, como um autêntico patriarca. Seu filho mais velho 
vinha a substituí-lo, quando falecia. Esse filho era o herdeiro da 
posição e das propriedades de seu pai. Se não houvesse herdeiros, 
um filho adotado (mesmo que tivesse sido um escravo), podia tornar-se 
o herdeiro (ver Gên. 15:2 e ssj. Além disso, um filho nascido de uma 
concubina, talvez a escrava da esposa legítima, poderia vir a ser o 
herdeiro, na ausência de filhos da esposa principal (ver Gên. 16:2). 
Mas, se no decorrer dos anos, nascesse um filho à esposa principal, 
a questão era revertida, e esse filho vinha a ser o futuro chefe do clã 
(ver Gên. 15:4; 17:19). A poligamia complicava os laços familiares; 
mas os filhos de diferentes esposas eram identificados mediante o 
uso do nome materno. Os trechos de Gên 16:4; 29:23,24,28,29 mos
tram quão comum era essa forma de matrimônio.

A história de Jacó mostra que um pretendente podia obter espo
sa trabalhando para o seu futuro sogro, sem dúvida regulado por 
algum tipo de contrato, escruo ou verbal (ver Gên. 29:18,27). Uma 
filha, com freqüência, era dada como um presente se seu pai estives
se interessado em obter um determinado genro. Outrossim, uma 
criada (usualmente uma escrava) era dada como um presente, pelo 
pai, a uma sua filha, quando esta se casava (ver Gen. 19:24,29) e 
essas criadas tornavam-se parte integral da família e às vezes 
tornavam-se segundas esposas ou concubinas do marido de suas 
senhoras.

6. Religião dos Patriarcas Bíblicos
Estudos sobre as culturas do Crescente Fértil têm mostrado que 

o Oriente Próximo e Médio exibiam várias formas de politeísmo. Os 
cananeus dispunham de um bem fornido panteão de divindades, 
tendo El («força») como o cabeça. Ele teria gerado nada menos de 
setenta deuses e deusas. Baal era um de seus descendentes, e que 
muito perturbou aos israelitas na história posterior deles. O nome El, 
naturalmente, era um nome comum dado a Deus pelos hebreus, 
também usado por outros povos, aparentados dos israelitas. A gran
de contribuição de Israel foi, primeiramente, o henoteismo (vide), e 
então o monoteísmo (vide), simplificação essa que levou a fé dos 
hebreus mais perto da verdade divina do que as religiões de seus 
vizinhos. Como é claro, durante o período patriarcal havia uma con
cepção muito antropomórfica de Deus. Mas até hoje isso persegue
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nossos conceitos sobre o Ser divino. Experiências místicas eram 
comuns, e Deus era muito pessoal para os patriarcas hebreus. Fica
mos especialmente impressionados diante da vida de Jacó, com as 
suas muitas e significativas experiências espirituais. A cultura grega 
tinha algumas concepções similares, posto que em meio ao politeísmo.

Alguns estudiosos têm imaginado que o homem primitivo era 
mais sensível para com os poderes divinos e para com as manifesta
ções do Espírito de Deus, em comparação ao que sucede ao sofisti
cado homem moderno. Apesar de a maioria dos deuses pagãos 
começarem sua história como divindades tribais, segundo a história e 
a arqueologia tão claramente o demonstram, para então haver um 
progresso gradual na qualidade dessas divindades, bem como na 
esfera de sua jurisdição, o fato de que Abraão pagou dízimos a 
Melquisedeque mostra-nos que Abraão e Melquisedeque pisavam 
sobre um terreno comum, pois eram dotados de um conceito mais 
lato de Deus, em sua universalidade, do que sucedia com outros 
povos. Muitos eruditos acreditam que o período patriarcal (dos 
hebreus) caracterizou-se pelo henoteísmo, e não pelo monoteísmo. 
Isso significa que apesar de talvez ser admitida por eles a existência 
de mais de um Deus, a fé dos hebreus havia progredido ao ponto de 
aceitar Yahweh como «o nosso único Deus, o único a quem deve
mos prestar contas». Antes de Moisés, pois, já havia surgido entre os 
hebreus um autêntico monoteísmo. O Deus de Melquisedeque era El 
Elyon, ou seja, «o Deus Altíssimo», e esse foi um dos nomes dados 
a Deus, a partir do período patriarcal.

O cabeça da família era também o sacerdote da mesma. Porém, 
o caso de Melquisedeque (vide) mostra-nos que também existia pelo 
menos uma classe especial de sacerdotes que desfrutavam de uma 
jurisdição mais ampla. Sacrifícios de animais, e algumas vezes, até 
sacrifícios humanos (como nos mostra o sacrifício de Isaque, que 
esteve perto de concretizar-se), eram empregados; com base nos 
detalhes do episódio, podemos supor que os sacrifícios humanos 
estavam desaparecendo gradualmente, pelo menos em alguns luga
res. As mais antigas informações de que dispomos mostram-nos que 
os povos antigos acreditavam literalmente que a vida está no san
gue, não meramente em sentido biológico, mas até em sentido psico
lógico. Atributos misteriosos, pois, eram atribuídos ao sangue, e o 
sangue vertido nos sacrifícios revestia-se de uma extrema importân
cia ritualística. As pessoas criam que os deuses que eram honrados 
por eles manifestavam a sua presença por ocasião dos sacrifícios, 
conferindo-lhes favores especiais. Ver o artigo geral, Expiação, e 
também Expiação Pelo Sangue.

A Questão da Alma. O período patriarcal, pelo menos no que tange 
à fé dos hebreus, não incluía qualquer crença clara na existência da 
parte imaterial do homem, apesar de reivindicações em contrário, atra
vés da interpretação cristã do trecho de Gên. 2:7. E quando é dito, 
acerca de Raquel, que ao morrer o seu espírito saiu dela, isso poderia 
significar tão-somente que ela «soltou o último suspiro», como também 
a versão inglesa RSV traduz esse versículo (Gên. 35:18). Até mesmo 
dos tempos mosaicos não nos chega qualquer referência clara acerca 
da alma, como um elemento distinto do complexo humano, capaz de 
sobreviver à morte biológica. Nos escritos mosaicos, nunca é prometi
da após-vida para aqueles que praticassem o bem, e nem qualquer 
juízo após-túmulo é ameaçado para aqueles que praticassem o mal. A 
doutrina da alma só se tomou mais clara a partir da época em que 
foram escritos os Salmos. A partir de então, essa crença tomou-se 
uma constante na fé judaica, embora não fosse universalmente crida, 
conforme se vê no caso dos saduceus.

7. Contribuições dos Patriarcas
É patente que um povo nômade não consegue contribuir grande 

coisa para a arquitetura, para as ciências, para a agricultura ou para 
as artes em geral. Outrossim, a contribuição hebréia para a literatura, 
o ponto mais forte dos israelitas, só ocorreu algum tempo mais tarde. 
Podemos dizer que a principal contribuição que os patriarcas e seus 
descendentes deixaram à humanidade limitou-se ao campo do pen
samento religioso. Já no tempo dos patriarcas hebreus tinham sido

lançados os alicerces da fé do Antigo Testamento. E parece bem 
claro que houve signicativas experiências religiosas que acompanha
vam aqueles conceitos de fé, sendo até mesmo a origem desses 
conceitos, pois eram conceitos revelados.

8. Cronologia
Os eruditos conservadores datam a migração de Abraão à Pales

tina em cerca de 2000 A.C., embora outros pensem em uma data tão 
tardia quanto 1750 A.C. para esse acontecimento. Assim, se aceitar
mos a data mais antiga, então diremos que o período patriarcal durou 
de 2080 a 1871 A.C., aproximadamente, e que a jornada do povo de 
Israel no Egito perdurou de 184 a 1441 A.C., aproximadamente. Mas, 
se a data mais recente é que está certa, então Abraão deve ser 
posto dentro do novo império sumero-acadiano de Ur-Namu, funda
dor da famosa terceira dinastia de Ur (cerca de 2080-1960 A.C.). 
Esse monarca assumiu o novo título de «rei da Suméria e Acade». 
Ele construiu um gigantesco zigurate (vide) em Ur, que até hoje pode 
ser visto em suas ruínas. E se a data mais antiga estiver com a 
razão, então Abraão partiu de Ur exatamente quando essa cidade 
atingia o seu ponto de maior glória. No tocante aos estados amorreus 
e elamitas da Mesopotâmia, naquilo em que se relacionam a Abraão, 
então este viveu quando as cidades de Isin, Larsa e Esnuna eram 
proeminentes, cujos príncipes foram os herdeiros da terceira dinastia 
de Ur, depois que essa dinastia entrou em colapso. Por semelhante 
modo, o tempo de Abraão corresponde, ao reino médio do Egito, 
especificamente a sua XII Dinastia (2000-1780 A.C.). Abraão esteve 
no Egito precisamente no começo dessa dinastia. José tornou-se 
primeiro ministro de um dos Faraós dessa dinastia, e José chegou ali 
nos tempos do mesmo, provavelmente Amenemes l-IV ou Senrosrete 
l-lll. Desnecessário é dizer, a cronologia da época dos patriarcas é 
questão muito controvertida. No artigo Cronologia, procuro examinar 
os problemas envolvidos, onde também são apresentadas váriaa teo
rias alternativas. Ver especialmente os pontos 3. Problemas Comuns 
da Cronologia, e 5. Períodos Bíblicos Específicos, c. Do Diluwo até 
Abrão, ponto 1. A Grande Era dos Patriarcas.

PATRUSIM
Em egípcio, essa palavra, que ao ser passada para o hebraico 

está no plural, significa «habitantes de Patros». Ver o artigo sobre 
Patros. Esse povo vivia no Alto Egito. A palavra encontra-se nas 
listas genográficas de Gên. 10:14 e I Crô. 1:12.

PAU
O significado dessa palavra é obscuro, embora alguns estudiosos 

tenham sugerido «balido», isto é, a voz das ovelhas. De acordo com 
nossa versão portuguesa, Pau era a cidade capital de Hadar, um dos 
príncipes edomitas (ver Gên. 36:39). O nome dessa cidade aparece 
com a forma variante de Pai, em I Crô. 1:50. Nesta última passagem, 
o nome do tal príncipe também é alterado para Hadade, uma forma 
que alguns estudiosos consideram ser a correta. Não se sabe a 
localização moderna dessa cidade.

PAVÃO
No hebraico, sempre no plural, tukkiyyim  (I Reis 10:22; II Crô. 

9:21). Em algumas traduções, a palavra «pavão» também aparece 
em Jó 39:13. No entanto, ali a palavra hebraica é outra, renanim, 
«avestruzes». Deve-se observar que a raiz de tukkiyyim não é tipica
mente hebraica. Poderia provir do termo egípcio ky, que significa 
«símio» ou «babuíno». Porém, no tamil (idioma falado em certas 
áreas da índia), a palavra para pavão é tokei, bem perto da translitera- 
ção hebraica para ser mera coincidência.

O pavão é uma ave muito ornamentada, e a história mostra-nos 
que era um artigo de luxo e de comércio entre os fenícios, que 
costumavam transportar tais aves pata o Egito, antes mesmo da 
época de Salomão. Mas essa espécie não chegou à Grécia antes 
dos finais do século IV A.C. Isso posto, se a identificação daquela 
palavra hebraica com o pavão não é indiscutível, pelo menos é
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muito provável. Em seus costumes luxuosos, Salomão importava 
vários itens exóticos e de luxo, entre os quais o marfim, o sândalo, 
os símios e o pavão, etc., conforme o parágrafo anterior nos infor
ma. Salomão importava vários artigos da índia. O pavão (nome 
científico moderno Pavo cristatus) é ave nativa da índia, onde não 
conhece predadores, pelo que também é muito comum. As rique
zas de Salornão permitiram-lhe reunir luxos e curiosidades, e ao 
que parece tinha conhecimento de lugares distantes e suas condi
ções, ainda que os informes bíblicos não nos digam muita coisa a 
esse respeito.

Significação nos Sonhos e nas Visões. Esse pássaro representa 
uma realização, terminada, uma personalidade ou caráter bem for
mados e também o renascimento e a ressurreição, porquanto o pa
vão, nesse sentido, é paralelo da fênix. Os papas costumavam ser 
coroados com penas de pavão.

PAVILHÃO
Palavras. A palavra hebraica da qual essa palavra é traduzida 

pode ter certo número de sentidos como «tenda», «cobertura», 
«toldos». A palavra hebraica em apreço é sukkah (II Sam. 22:12; I 
Reis 20:12,16; Sal. 19:11; 31:20). Mas também devemos pensar 
na palavra hebraica sok, «cobertura» (ver Sal. 27:5). A palavra 
portuguesa, por sua vez, vem do latim, papilio , que significa «bor
boleta». Não é preciso grande imaginação para pensar nas asas 
de uma borboleta que formam uma cobertura ou toldo; sem dúvi
da essa é a conexão. A palavra hebraica sukkah significa, basica
mente, «tecer com», com base na circunstância de que as cober
turas e toldos eram produzidos por algum tipo de trabalho de 
tecelagem. Esse termo hebraico aparece em várias conexões. Em 
Sal. 27:5, algumas traduções dizem «pavilhão», como é o caso 
de nossa versão portuguesa. Em Sal. 10:9 lemos sobre a «caver
na» (no hebraico, sukkah) de um leão que arma emboscada. Em
II Sam. 22:12 lemos acerca do pavilhão» de trevas de que Deus 
se cerca, escondendo-se da visão humana, e conferindo-nos al
guma idéia sobre o Mysterium Tremendum (vide), que é Deus. 
Em I Reis 20:12, as tenaas dos sírios são referidas mediante a 
paiavra hebraica em questão. Várias cabanas, abrigos, proteções 
ae soldados, postos de vigia em vinhecos, etc., aparecem na 
Bíblia através desse vocábulo. Ver Lev. 23:42,43, por exemplo. A 
casa restaurada de Davi (ver Isa. 4-5) também e referida como 
que coberta pela glória do Senhor.

PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA E SAFIRA
Essa expressão figura em Êxodo 24:10: «E viram o Deus de 

Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de peara e 
safira que se parecia com o céu na sua claridade». Está em foco o 
próprio firmamento, como uma unidade, pontilhado de estrelas, não 
encoberto por nuvens, como se esse firmamento fosse o próprio 
escabelo de Deus, por ocasião da visão dada a Moisés, Aarão, 
Nadabe, Abiú e setenta dos anciãos de Israel.

PE
Essa é a décima sétima letra do alfabeto hebraico. Essa letra 

encabeça a décima sétima seção do Salmo 119, onde cada versículo 
do original começa com essa letra. Tinha o valor numéricc ae 80, e 
equivalia à letra moderna «P». No hebraico significa -<boca». Nosso 
alfabeto latino veio de letras semíticas, com alguns empréstimos tira
dos dos hieróglifos egípcios. Ver sobre Alfabeto. Os gregos tomaram 
essa letra por empréstimo e chamaram-na pi. Daí ela passou para o 
latim, e deste para muitos idiomas modernos. A mais antiga repre
sentação dessa letra, que a arqueologia tem podido descobrir tinha o 
formato de um número «7».

PÉ
Há três palavras hebraicas e uma palavra grega envolvidas neste 

verbete, a saber:

1. Ken, «base», «pé». Com este último sentido, aparece por oito 
vezes: Êxo. 30:18,28; 31:9; 35:16; 38:8; 39:39; 40:11; Lev. 8:11.

2. Paam, «passo», «pé». Palavra hebraica usada por seis vezes 
com o sentido de pé: I Reis 19:24; Sal. 58:10; 74:3; Pro. 29:5; Can. 
7:1; Isa. 37:25.

3. Regei, «pe». Vocábulo hebraico usado por duzentas e dezesseis 
vezes, segundo se vê, por exemplo, em Gên. 8:9; Êxo. 21:24; Lev. 
8:23; Núm. 22:25; Deu. 2:5; Jos. 1:3; II Sam. 2:18; II Crô. 33:8; Jó. 
2:7; Pro. 1:15; Ecl. 5:1; lsa.1:6; Jer. 2:25.

4. Poús, «pé». Palavra grega usada por noventa e três vezes, por 
exemplo: Mat. 4:6 (citando Sal. 91:12); Mat. 28:9; Mar, 5:22; Luc. 
1:79; Atos 7:49 (citando Isa. 66:1); I Tim. 5:10; Heb. 1:13; Apo. 1:15,17.

Os pés, no ser humano, são a extremidade inferior das pernas, 
sobre os quais o corpo se apóia, quando de pé, bem como o instru
mento de movimento de um local para outro, mediante o andar. O 
homem é bípede (dois pés) como as aves. O macaco tem quatro 
mãos e os outros animais têm quatro patas. A palavra «pé» também 
é aplicada a bases, pedestais ou extensões de vários objetos. Assim, 
algumas traduções usam a palavra «pé» para indicar a base do 
lavatório do tabernáculo (Êxo. 30:18), e para o mastro de um navio 
(Isa. 23:23). Uma outra palavra hebraica, regei (ver acima), refere-se 
aos pés dos homens e também às patas dos animais e, 
antropomorficamente, aos pés de Deus (ver sobre usos figurados, 
abaixo). Essa palavra hebraica também era usada para indicar bases 
de objetos. O vocábulo hebraico oaam, que se deriva de uma palavra 
que significa «bater», pode significar «passo», ou o próprio «pé» (Isa. 
26:6). O termo grego poús è genérico, indicando tanto pés humanos 
quanto patas de animais. Grande cuidado se conferia aos pés, nos 
países do Oriente. É que as pessoas andavam descalças, ou quando 
muito, com sanaálias. E assim, a lavagem dos pés tornou-se parte da 
hospitalidade oriental (Gên. 18:4). A tarefa da lavagem dos pés era 
deixada ao encargo de escravos e servos. Isso explica a força do 
exemplo deixado por Jesus, em favor desse humilde sen/iço presta
do a seus discípulos, quando lhes lavou os pés, e recomendou que 
fizéssemos o mesmo (João 13:5). O trecho de I Timóteo 5:10 mostra 
que as viúvas lavavam os pés dos santos. Em tempos de aflição, os 
judeus neiigenciavam os pés, deixando-os descalços, a fim de mos
trarem a sua consternação (II Sam. 15:30; Eze. 24:17). Cair aos pés 
de outra pessoa era sinal de profundo respeito ou temor (I Sam. 
25:24; II Reis 4:37). Beijar os pés de outrem exprimia os mesmos 
sentimentos (Luc. 7:38). As patas dos animais algumas vezes eram 
decepadas ou aleijadas (Juí. 1:6,7; I Sam. 4:12). Pisar o pescoço de 
um inimigo prostrado simbolizava triunfo absoluto (Jos. 10:24; Sal. 
110:1). Descalçar os próprios pés era sinal de adoração (Êxo. 15).

Usos Metafóricos:
1. Os anjos guardam os pés dos santos, ou seja,
protegem-nos em tudo quanto são e fazem (Sal. 91:1,12).
2. Descalçar-se indicava respeito, como na presença de um 

alto-oficial, ou do Senhor Deus (Êxo. 3.5).
3. Estar sob os pés de alguém indicava sujeição (Sal. 8:6; Heb. 

2:8; I Cor. 15:25).
4. Estar sobre os próprios pés indicava estar pronto para servir, ou 

para receber instrução (Juí. 4:10). Os discípulos sentavam-se aos pés 
de seus mestres, nas escolas judaicas. Ver Atos 22:23; Luc. 10:39.

5. Aleijão era sinônimo de aflição ou calamidade (Mat. 18:8; Jer. 
10:10; Miq. 4:6,7).

6. Pôr os pés em um lugar significava tomar posse do mesmo 
(Deu. 1:36; 11:26).

7. Andar por um caminho reto simbolizava andar de modo corre
to, moralmente falando (Gál. 2:14).

8. Descobrir os pés Indicava luto ou lamentação (Eze. 24:17). 
Também poderia ser um sinal de adoração (Êxo. 3:5). No Oriente, 
uma pessoa jamais entraria calçado em um templo, a fim de adorar. 
Os sacerdotes levitas serviam descalços.

9. Pôr os pés sobre uma rocha indica estabilidade e confiança 
própria (Sal. 31:8).
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10. Escorregar os pés indica ceder diante das tentações e falhar 
(Jó 12:5; Sal. 17:5; 38:16).

11. Pisar com os pés indica total destruição (Isa. 18:7).
12. Lavar ou mergulhar os pés em manteiga indica a posse de 

grande abundância material (Deut. 33:24; Jó 29:6).
13. Guardar os pés é proteger e guiar (I Sam. 2:9).
14. Molhar os pés indica irrigar, visto que esse ate era feito por 

meio de bombas manejadas com os pés (Deu. 11:10).
15. Cobrir os próprios pés é fazer as próprias necessidades (I 

Sam. 24:3).
16. Abraçar e beijar os pés demonstrava humildaae, sujeição e 

temor (Luc. 7:38).
17. Conservar os próprios pés em seus paòsos indicava manter 

uma conduta coerente (Jó 23:11).
18. Um pé não deve invejar uma mão, no ccrpo de Cristo. Em 

outras palavras, um crente não deve invejar os dens espirituais de 
outro crente.

19. Lavar os pés é sinal de humildade e de prestação de serviço 
a outrem (João 13). Ver o artigo separado sobre o lava-pés.

PECA
1. Nome. Esse nome, no hebraico, significa ele (Deus) abriu os 

olhos», ou apenas «abriu». Porém, o nome divino Yahu, esta pre
sente no nome.

2. Família. Ele era filho de Remalias. Visto que Peca havia sido 
um oficial do exército, é possível que sua família tamDém contasse 
com muitos militares. Seja como for, não pertenciam à família real.

3. Rei de Israel. Peca reinou entre 741 e 732 A.C., tenoo sido o 
décimo oitavo rei do reino do norte, Israel. Ele servira como oficial 
militar às ordens do rei Pecaías. Obteve o trono mediante uma 
conspiração contra aquele monarca, da qual participaram cinqüenta 
gileaditas. Com base nessa circunstância, alguns pensam que Peca 
era gileadita. Seja como for a conspiração resultou no assassínio 
de Pecaías, quando então seu assassino usurpou o seu trono. Uma 
das razões da conspiração é que vários reis que o tinham precedi
do haviam enfraquecido Israel, pagando imensas somas de tributo 
aos assírios (ver II Reis 15:20), sem falar em agitações intestinas. 
E talvez Peca estivesse interessado em reverter a situação. Com 
esse propósito, ele buscou o apoio de uma aliança estrangeira com 
Rezim, rei de Damasco. Então ele passou a saquea- a nação de 
Judá, o reino hebreu irmão. Ao que parece, o rei de Judá, no 
começo desse processo, era Jotão (ver II Reis 15:37). Porém a 
execução do plano consumiu um longo tempo, provavelmente por
que Jotão dispunha de um sistema de defesa eficaz além de ter 
sabido governar o seu país (ver II Crô. 27). Mas quando seu filho 
Acaz, um homem mais fraco, substituiu-o nc t rono, as coisas 
derruíram para Judá. O décimo sexto capítulo de I1 Reis e o vigési
mo oitavo capítulo de II Crônicas contam a triste história. Peca 
aliara-se à Síria, tentando derrotar o poder assírio, que ameaçava a 
Síria e Israel. Acaz, embora convidado a fazer parte da aliança, 
recusou-se a tal. E assim, a primeira coisa que sucedeu foi que 
Judá foi invadido e derrotado, e muitos judaítas foram levados em 
cativeiro. Mas houve a intervenção do profeta Obede, que fez os 
prisioneiros serem devolvidos a Judá. No entanto, em 733 A.C., as 
forças assírias de Tiglate-Pileser III invadiram Israel vindas do nor
te, e ele foi capaz de assenhorear-se das fortificações e ocupar a 
Galiléia e a região costeira. Esses territórios foram anexados ao 
império assírio, e cada região recebeu um governador estrangeiro. 
Muitos habitantes foram exilados, sendo levados à Assíria. A unica 
porção do reino de Israel que continuou independente por algum 
tempo foi a capital, Samaria, com a região montanhosa de Efraim, 
que lhe ficava contígua. Porém, uma década mais tarde, o poder 
assírio pôs fim até mesmo a isso.

O próprio Peca não sobreviveu ao desastre. Foi morto e substitu
ído no trono por Oséias, filho de Elá, que renovou a política de 
submissão à Assíria. Ver II Reis 15:30. Nessa passagem bíblica, a

questão da remoção de Peca do trono é atribuída a uma conspiração 
palaciana (sem dúvida encabeçada por Oséias), ocasião em que 
Oséias tornou-se rei de Israel. Todavia, os anais de Tiglate-Pileser III 
dizem que os samaritanos dominaram Peca e nomearam Oséias rei 
em seu lugar. Talvez isso signifique que Oséias, ao conspirar pelo 
poder, voltou-se contra o seu próprio rei, mas acabou sendo um 
Instrumento dócil nas mãos dos assírios. Seja como for, Oséias (vide) 
foi o último monarca de Israel, o reino do norte.

4. Evidências Arqueológicas. Escavações efetuadas em Hazor e 
Megido mostram urna destruição generalizada ali, que teria havido 
na época de Peca, sem dúvida obra dos assírios. Ver II Reis 
15:25-32,37; 16:1,5; II Crô. 28:6; Isa. 7:1.

5. Problema de Cronologia. Tem sido provado que informes que 
envolvem a cronologia e a sucessão dos reis de Israel e Judá nem 
sempre foram cuidadosamente manuseados pelos autores dos livros 
históricos do Antigo Testamento. Portanto, ocasionalmente, surgem 
problemas. Uma das principais causas da confusão é o fato de que 
houve reinados justapostos, onde, vez por outra, mais de um rei 
esteve no poder, como na combinação pai e filho. A Enciclopédia de 
Zondervan enfrenta esse problema de Peca, segundo se vê na cita
ção abaixo. Em questão esta a data da sua subida ao trono e da sua 
morte.

«O Droblema pode ser equacionado dizendo-se que as datas de 
753-752 A.C., para c trigésimo oitavo ano de Uzias, e de 732 para a 
queda de Samaria, r,ão permitem tempo suficiente para os reinados 
de Zacarias (seis meses). Saium (um mês), Menaém (dez anos), 
Pecaías (dois anos), Peca (vinte anosi e Oséias (nove anos), perfa
zendo um total de quarenta e um anos e sete meses, ao passo que o 
tempo real foi de apenas trinta anos. A solução está baseada em II 
Reis 15:30 e 17:1 quanao o último ano ae Peca, o prime.ro de 
Oséias, o décimo segundo de Acaz e o vigésimo de Jotão ocorreram 
ao mesmo tempo. Computando o tempo para trás, o ano de 722 A.C. 
fornece-nos c aro  da coroação de Oséias como sendo 732731 A.C. 
Nesse mesmo ano morreu Peca, sendo esse ano correspondente a 
esses quatro seis. Dando margem para os governos de Zacarias, 
Salum, Menaém e Pecaías, chegaríamos a 740-739 A.C., quando 
Peca usurpou c trono de Israel. Dessa data até 732/731 A.C., temos 
cerca de oito anos, para o governo de Peca sobre Israel. E compa
rando os governos dos reis acima alistados, e a reivindicação de que 
Peca reinou durante vinte anos, isso faria com que o começo desses 
vinte anos coincidisse mais ou menos com a coroação de Zacarias. E 
visto que Peca foi designado capitão de cinqüenta gileaditas (ver II 
Reis 15:25), isso parece indicar o local onde ele residia, ou seja, 
Gileade; isso, juntamente com o seu governo de vinte anos, parece 
indicar urna pretensão sobre a Tranjordânia, nos dias de Pecaías». 
Isso posto, aos seus próprios olhos, parece que ele exerceu poder 
durante vinte anos, o que incluiria sua pretensão ao trono, embora 
seu governo real e oficial tivesse durado muito menos do que isso.

6. Avaliação Bíblica. O trecho de II Reis 15:28 diz que Peca deu 
continuação às más tradições instituídas por Jeroboão. Ele teve seu 
dia de glória e poder; mas, tendo começado a reinar em meio à 
violência, terminou pela violência. Isso revela muita coisa sobre a 
história dos reis e dos homens em geral.
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I. Definições
No grego é amartia. Esse termo é derivado de uma raiz que 

indica «errar o alvo», «fracassar». Trata-se do fracasso em não 
atingir um padrão conhecido, mas antes, desviar-se do mesmo. 
Essa palavra, porém, veio a ter também um significado geral, indi
cando o princípio e as manifestações de pecado, sem dar qualquer 
atenção a seu significado original. O trecho de I João 3:4 usa o 
vocábulo anomia, «desregramento», desvio da verdade conhecida, 
da retidão moral. O pecado tanto é um ato como é uma condição. É 
o «estado» dos homens sem regeneração, que se manifesta na 
forma de numerosos e perversos atos. Pecar é afastar-se daquilo 
que Deus considera a «conduta ideal», do homem ideal, 
exemplificado em Jesus Cristo. Isso conduz à «impiedade» (asebeia;
II Ped. 2:6), que consiste na oposição a Deus e a seus princípios, 
em autêntica rebelião da alma. E isso leva à «parabasis», «trans
gressão» (ver Mat. 6:14 e Tia. 2:11) contra princípios piedosos 
reconhecidos. Isso leva o indivíduo à «paranomia», a «quebra da 
lei», o «afastamento» da lei moral (ver Atos 23:3 e II Ped. 2:16). 
Nossos pecados tam bém  são «passos em fa lso», isto é, 
«paraptoma», no grego (ver Mat. 6:14 e Efé. 2:1). Propositadamen
te «caímos para um lado», «desviamo-nos pela tangente», apesar 
de estarmos instruídos o bastante para não fazê-lo.

Desse modo, o N.T. descreve o «pecado» sob boa variedade 
de modos, cada um deles com o uso de um quadro faiado sobre o 
que isso significa. Cristo Jesus é a cura de cada uma dessas mani
festações do pecado, pois a sua expiação apaga a dívida; a 
santificação em Cristo transforma o pecador, para que seja um ser 
santo e celestial. E Deus é fiel e justo, conferindo esse imenso 
benefício aos homens que se submetem a ele, isto é, que exercem 
fé em Cristo e ao seu mundo eterno (ver Heb. 11:1).

II. Como Transgressão da Lei (I João 3:4)
O pecado é a transgressão da lei. O autor sagrado oferece-nos 

uma definição possível de «pecado», bastante lata, mas não a única 
possível. O pecado pode ser praticado por «omissão» (ver Tia. 4:17); 
e os pagãos, que não tinham lei — no sentido de uma legislação 
divinamente dada — mesmo assim pecavam (ver o segundo capítulo 
da epístola aos Romanos). A «lei», neste caso, certamente é a «lei 
mosaica», e não a nova lei do Espírito, revelada no evangelho. Po
rém, apesar de poderem ser dadas outras definições de pecado, o 
autor sagrado não estava interessado em qualquer delineamento 
completo do que pode ser o pecado. Para o seu argumento, bastava 
que o chamasse de «transgressão da lei». O «desregramento» dos 
gnósticos era ato condenado peremptoriamente na legislação mosaica, 
pelo que o conceito de pecado como «transgressão da lei» servia de 
instrumento adequado pa'a ser usado contra os falsos mestres. É 
possível que essa definição de pecado tenha sido escolhida porque 
os mestres gnósticos negavam a ajtoridade do A.T. O autor afirma, 
por conseguinte, a despeito do aue os gnósticos asseveravam em 
contrário, que a lei de Deus, revelada no A.T., os condenava. Os 
gnósticos desconsideravam o sétimo mandamento, além de outros 
similares. Julgavam-se acima da lei. No entanto, a lei os condenava. 
É como se então o autor advertisse a seus leitores: «Cuidai para que 
não sejais numerados entre eles. Cerinto deve ser confrontado com 
Moisés».

«A gravidade do pecado ou de atos pecaminosos é salientada 
pela identificação dos mesmos com o ‘desregramento’, termo que 
parece indicar o pecado em toda a sua enormidade e blasfêmia, a 
julgar pela caracterização do anticristo, em II Tes. 2:7,8, como o 
‘iníquo’, e suas atividades como o ‘mistério da iniqüidade1. O trecho 
de Mat. 24:12 também cita o aumento da iniqüidade como um dos 
sinais da tribulação messiânica. Os cismáticos iluminados e jubilosos 
talvez dessem excessiva importância ao fato de que não estavam 
acima de toda a lei, sem apreciarem que não estavam ‘sem lei para 
com Deus, mas sob a lei de Cristo1 (I Cor. 9-21). Irineu aludiu aos 
hereges, que supunham que ‘devido à nobreza de sua natureza, em 
grau algum podiam contrair polução, sem importar o que comessem

ou fizessem’ (Contra Heresias, II. 14:5); em outra oportunidade fala 
daqueles para quem o bem e o mal são apenas questões de opinião 
humana (op. c/f., 11.32.1)».

III. A Natureza do Pecado
1. O pecado é cósmico em sua natureza. Nenhum ser humano 

peca sozinho. O pecado sempre fará parte de uma rebelião cósmica 
contra Deus e contra a retidão. I João 18 enfaticamente assevera 
que aquele que «pratica o pecado» é do diabo. Esse ser maligno é 
intitulado «deus deste mundo» (ver II Cor. 4:4), e muitos são seus 
súditos e escravos. Será necessária uma providência cósmica para 
remover o pecado, e o julgamento tomará conta disso.

2. Mas o pecado também é pessoal. Embora as forças satânicas 
forneçam a agitação (ver Efé. 6:11 e ss), o indivíduo é responsável 
pelas suas ações, e, portanto, ele é convocado a arrepender-se. O 
homem não pode alterar o quadro cósmico, mas pode ser pessoal
mente redimido. (Ver o artigo sobre o Arrependimento).

3. Sem importar se cósmico ou pessoal, o fato é que o pecado é, 
definidamente, uma questão de rebeldia. O pecado tem por escopo 
destruir uma alma eterna (ver I Ped. 2:1). O pecado é algo muito 
mais sério do que aquilo que gostamos de pensar a seu respeito.

4. Foi preciso a missão de Cristo para dar solução ao problema 
do pecado (ver Rom. 5:1; Col. 1:20 e Efé. 1:10).

IV. Como é que Todos Pecaram? Rom. 5:12
1. Alguns intérpretes dizem: «Em Adão», isto é, todos os homens 

participaram, em Adão, do pecado original, e contra esse pecado é 
que o juízo foi proferido. Essa idéia é frisada por causa da analogia 
com o ato isolado de justiça que nos outorgou a justificação. A expia
ção de Cristo foi exatamente esse ato, mediante o qual somos justifi
cados, e não mediante inúmeros atos de justiça que porventura prati
quemos. Por semelhante modo, somos julgados por causa de um 
único ato — o pecado de Adão — do qual todos participamos. Há 
evidências rabínicas em favor dessa idéia (ver Zohar, em Lev. foi. 
46:2, e Pugionem Fidei, par. 590).

2. Outros afirmam que Rom. 5:12 fala de pecados individuais (e 
essa opinião é esposada pela maioria dos intérpretes). Também há 
evidências rabínicas quanto a esse ponto de vista (conforme é escla
recido por Henry St. John Trackeray, «The Relation of St. Paul to 
Contemporary Jewish Thought», pág. 33).

3. Talvez seja melhor misturar esses dois pontos de vista. O 
homem nasce com o pecado original. Ele pecou em Adão. Mas cada 
indivíduo também tem seu próprio pecado. E ambas as modalidades 
o condenam. Isso está em consonância com os princípios ensinados 
em Romanos 2:6: o de que cada um será finalmente julgado de 
acordo com suas próprias obras. O pecado de Adão é a raiz; os 
pecados da humanidade são os ramos; os pecados individuais são 
os frutos. A sentença de julgamento recai sobre a árvore inteira, e 
não apenas sobre urna parte da mesma. Ver a elaboração abaixo, 
acerca dessa idéia. (Comparar este versículo com Rom. 3:23 e ver 
as notas ali existentes no NTI).

Como ilustração do que Paulo procurava dizer aqui, podemos 
usar uma árvore, com suas raízes, com seu desenvolvimento acima 
do solo e com seus frutos. A realidade de tudo quanto uma árvore é 
se origina de suas raízes. Uma árvore, entretanto, é bem mais do 
que apenas as suas raízes; pois também consiste no grande tronco 
que se eleva da superfície do chão. Também inclui até mesmo os 
seus frutos. Ora, outro tanto sucede no caso do pecado. A raiz é o 
pecado de Adão, e o juízo divino foi pronunciado contra a raiz. Mas o 
pecado também desenvolveu o seu tronco, visível para todos, o que 
representa o princípio do pecado, que opera neste mundo. Finalmen
te, o pecado tem os seus frutos, o que significa os atos individuais de 
todos os homens. Ora, tais atos também produzem o julgamento, 
determinando a intensidade do mesmo, porquanto a declaração bíbli
ca, freqüentemente repetida, é que os homens serão julgados de 
acordo com as suas obras. (Ver Rom. 2:6 e as notas expositivas ali 
existentes no NTI, onde o princípio inteiro é ilustrado e onde várias 
referências paralelas são dadas). Portanto, para dizermos toda a
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verdade, o pronunciamento original do julgamento foi contra a trans
gressão de Adão, de cujo julgamento todos os homens são apresen
tados como participantes.

V. Como a Graça Opera, a Fim de Nos Dar Vitória Sobre o 
Pecado: Rom. 6:14

1. A palavra «graça», neste caso, refere-se ao sistema espiritual 
da graça, em contraste com o sistema da lei. Sob Moisés, os homens 
receberam um conhecimento para eles elevado aemais. Ficaram sa
bendo o que havia de errado, mas foram deixados sem poder para 
resistir ao pecado. De fato, a lei revigorou o pecado. Sob a graça, 
pelo contrário, o ministério do Espirito nos é conferido, pois ele é o 
altar-ego de Cristo, o qual faz de nós o seu templo (ver Efé. 2:20), e, 
dessa forma, nos transforma.

2. O método mosaico era «legalista», isto é, consistia em uma lei 
que exigia coisas dos homens, encorajando o orgulho humano. Abria 
caminho para os méritos humanos como maneira de cons derar-se a 
obtenção da salvação. Portanto, não podia prover aos homens o dom 
divino, a salvação da alma.

3. O caminho do Espirito é místico. Esse vocábulo, consoante à 
sua definição mais básica, significa que entramos em «contacto» 
com algum poder superior, especificamente Deus o Espirito Santo, 
Cristo. Esse contacto capacita-nos a cumprir os requisitos da retidão, 
não com perfeição impecável, mas com vitórias sobre o vicio e o 
pecado.

4. No trecho de Rom. 6:12 no NTI, demos notas sob o título 
«Como pôr fim a esse reino do pecado», onde há certo número de 
sugestões que têm aplicação aqui. Assim perceberemos que tais 
meios, todos eles em seu conjunto, foram providos pelo poder do 
Espírito, o qual é o agente do «método da graça» da salvação.

5. O trecho de Rom. 8:2 fala sobre a «lei do Espírito» que opera 
em nós; e é através desse novo princípio que obtemos a vitória. Essa 
nova lei foi escrita em nossos corações, pele que se torna em uma 
característica da alma, e não mero conhecimento mental (ver II Cor. 
3:3 quanto a esse conceito).

6. O Espírito Santo é o poder por detrás dos meios de desenvol
vimento espiritual. O método da graça opera através de tais meios.

7. Obviamente, o método da graça abre a provisão necessária 
para a santificação, uma importantíssima realidade e doutrina cristã 
(ver I Tes. 4:3).

8. O alvo maior das operações do Espírito, o que oaralelamente, 
é o aspecto mais elevado da salvação, é a transformação do indiví
duo segundo a própria imagem de Cristo, de :al modo que o crente 
vai passando de um estágio de glória para outro, em contínua ascen
são. (Ver notas completas a respeito em II Cor. 3:18 no NTI). É obvio 
que a pessoa assim beneficiada dificilmente se vê sujeita ao reino do 
pecado.

VI. Perfeição Impecável? I João 1:10
O autor sagrado demonstra que a «perfeição impecável» é, es

sencialmente, auto-ilusão. Ele reafirma a mensagem coerente das 
Escrituras, a qual é confirmada pela razão e pela intuição, de que 
todos os homens devem imensa dívida, tendo-se afastado desse 
problema, sendo assim restaurada a comunhão com Deus, através 
de sua mediação. Tudo isso, corno é claro, tem um aspecto polêmi
co. Os gnósticos (ou, pelo menos, alguns deles), afirmavam ser «im
pecáveis», pelo que também rejeitavam a necessidade de expiação, 
admitindo o poder de Cristo em seu batismo (Cristo teria vindo so
mente «pela água»), ao mesmo tempo que negavam qualquer poder 
em sua morte (não teria vindo pelo «sangue»). Esses falsos mestres 
afirmavam ter elevada e ímpar comunhão com Deus, mas supunham 
que podiam ter isso sem a necessidade da verdadeira pureza e 
santidade de corpo e espírito.

O autor desta epístola afirma que tal opinião não passa de ilusão. 
Sim, é fácil alguém cair na auto-ilusão, mediante o exagero da 
importância e profundidade dos nossos sentimentos religiosos. Facil
mente podemos superestimarmos a nós mesmos, no que diz respeito 
à qualidade de nossa espiritualidade. O egoísmo pode assumir mui

tos disfarces, sendo fácil aliviar uma consciência intranqüila por tru
ques emocionais e racionalizações. As pessoas religiosas se tornam 
sofistas. Mas o autor sagrado procura destruir todos esses truques 
religiosos sentimentais, declarando que a prova da espiritualidade se 
acha na observância dos mandamentos divinos. O «imperativo mo
ral» do evangelho não pode ser exagerado. Nossa fé exige que 
«façamos», e que «sejamos», e não somente que «acreditemos». O 
princípio da graça divina envolve o poder do Espírito Santo, em nós 
residente, o qual é capaz de nos transformar moral e espiritualmente. 
Ora, isso a lei jamais poderia ter feito, pelo que o autor sagrado diz 
que, no caminho cristão, a lei moral se encontra nas mãos da Reali
dade espiritual em nós residente, devendo ser cumprida naqueles 
que lhe são hospedeiros. A transformação moral do crente não é 
algo que possa ser acompanhado ou não pela fé, mas é a própria fé 
em expressão. Não pode haver salvação, sob hipótese alguma, sem 
a santificação. Isso é deixado bem claro na seção a nossa frente, o 
oue confirma a observação paulina, em II Tes. 2:13. A santificação é 
o próprio meio aa salvação, pois, sem a santificação, ninguém jamais 
verá Deus (ver Heb. 12:14). 0 autor sagrado, por conseguinte, ataca 
a chamada «crença fácil» que há, de modo generalizado, na moder
na igreja cristã, bem como havia na filosofia amoral dos mestres 
gnósticos.

Ao abordar a questão ao pecado, o autor sagrado reafirma o 
valor da morte de Cristo como «expiação» (ver I João 17.9). Ele 
sabia que seu valor é pelo mundo inteiro, pelo «pecado de todo e 
qualquer homem», e não apenas em favor de alguns poucos inaiví- 
duos selecionados. Os gnósticos entretanto, acreditavam que so
mente alguns poucos indivíduos eram passíveis de redenção. No 
entanto, a missão de Cristo, é tão eficaz que todos os homens são 
potencialmente redimíveis.

VIII. Perdão dos Pecados
1. É conferido exclusivamente por Deus (Mar. 2:7).
2. Alicerça-se sobre a expiação pelo sangue (Heb. 9:22; ver tam

bém Efé. 1:7).
3. É dado por meio de Cristo (Luc. 1:69,77).
4. É exibição das multiformes misericórdias de Deus (Efé. 1:7; 

Isa. 55:7 e Rom. 5:20).
5. Consistem em serem apagadas nossas transgressões (Isa. 

44:22), com total olvido das mesmas por parte de Deus (Heb. 10:17).
6. Restaura o pecador diante de Deus (Isa. 44:22).
7. É o começo da salvação, além de ser condição necessária 

para a mesma (Rom. 4:8).
8. Mas a salvação não consiste apenas no perdão de pecados 

e na transferência de endereço para os céus, como, algumas ve
zes, a salvação é definida. O perdão é apenas o começo, e jamais
o fim (ver Heb. 6:1-3). Segue-se a isso a santificação, como um 
resultado natural e necessário (ver I Tes. 4:3). Segue-se, obrigatori
amente, a participação nas virtudes de Cristo (ver Gál. 5:22,23). 
Nisso tudo ocorre a transformação moral do ser, o que, por sua 
vez, provoca a transformação metafísica. Dessa forma, o crente 
vem a participar da imagem e da natureza de Cristo (ver Col. 2:10 e 
Rom. 8:29). Isso é uma operação do Espírito (ver II Cor. 3:18). A 
participação na natureza divina é a principal característica da salva
ção (ver II Ped. 1:4).

RIM. Gradações de Pecado
1. Alguns crentes, naqueles momentos que fazem experiências 

com a teologia popular, supõem que não há gradação no pecado. 
Em outras palavras, «pecado é pecado», dizem, «e todos os peca
dos são igualmente maus diante de Deus».

2. Essa opinião, entretanto, nega o princípio exarado em Rom. 
2:6, que diz que cada indivíduo será julgado de conformidade com as 
suas próprias obras, e que o próprio crente será julgado segundo o 
que tiver praticado, de bom ou de mau, através do seu corpo (ver II 
Cor. 5:10).

3. Essa teologia popular também nega a base mesma da lei da 
colheita segundo a semeadura (ver Gál. 6:7,8).
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IX. 0  Reino do Pecado
1. 0  pecado, fortalecido pela lei, transformou-se em um tirano 

universal; prometia benefícios, mas dava aos homens a morte física 
e a espiritual (ver Rom. 6:3).

2. A morte é merecida, conforme fica claro na referência bíblica 
acima. Os homens se aprovam mutuamente, encorajam uns aos 
outros, ao mesmo tempo que ganham esse horrendo salário (ver 
Rom. 1:32). Isso prova o quanto o pecado se tomou um tirano, a 
ponto que os homens sejam enganados e cheguem mesmo a gostar 
daquilo que praticam. 0  tirano os submeteu a uma lavagem cerebral 
tão completa, que eles, mesmo quando reconhecem que estão prati
cando o que é errado, e mesmo quando podem antecipar seus resul
tados, não podem controlar-se.

3. Esse tirano domina o corpo inteiro (o que explica as ações da 
alma) e reduz os homens a totais escravos (o que é a mensagem do 
sexto capítulo de Romanos).

4. 0  pecado obriga os homens a fazerem coisas irracionais e 
absurdas, mas os homens não têm força de vontade contra isso. 
Alguém disse uma verdade: «Senhor, temos conhecimento; o que 
não temos é força de vontade».

5. 0  que os homens se recusam a fazer, habitualmente torna-se 
para eles uma impossibilidade moral. Ou aquilo que os homens fa
zem de errado, habitualmente extrai de suas consciências o senso 
da pecaminosidade do pecado.

6. Os pensamentos se transformam em hábitos; os hábitos se 
tornam em caráter; o caráter determina o destino.

PECADO ORIGINAL
Essa doutrina procura definir o problema da natureza pecamino

sa do homem. Várias considerações atraem a nossa atenção, a sa
ber:

1. A explicação bíblica sobre a questáo é que Adão e Eva, pesso
as humanas literais, foram criados em estado de inocência, por um 
ato divino. Em seguida, foram tentados, e caíram no pecado. Isso 
impôs a mortalidade, a degradação e a desintegração. Esse ato de 
pecado, e seu estado resultante, foram então transferidos para a 
raça humana inteira, devido à conexão da raça com Adão. 0  apósto
lo Paulo introduziu essa maneira de pensar no cristianismo, no quinto 
capítulo da Epístola aos Romanos, «...por um só homem entrou o 
pecado no mundo ...», asseverou ele. Paralelamente, Paulo via em 
Cristo o Segundo (ou último) Adão, no qual há uma perfeita justiça, 
que pode ser imputada a todos os homens, tal como nos foi imputado 
o pecado do primeiro Adão. Temos aí a doutrina dos Dois Homens. 
Esse tema é desenvolvido longamente no artigo intitulado Dois Ho
mens, Metáfora dos. Apé onde sei dizer, essa doutrina foi originada 
pelo apóstolo Paulo. Nos escritos rabínicos não há qualquer ensino 
claro sobre o pecado adâmico transmitido à raça humana. No entan
to, visto que Paulo era fariseu, é perfeitamente possível que a abor
dagem dele sobre a questão tivesse surgido no judaísmo helenista, 
não tendo sido originada por ele.

2. Como o Pecado é Transmitido? Nos escritos de Paulo, parece 
que a idéia de alguma espécie de comunhão mística da raça indica 
que o que se aplica a Adão aplica-se também a todos os homens. 
Um homem é mais do que um indivíduo; antes, faz parte do todo; ele 
é uma alma que faz parte da comunidade das almas, e essa identifi
cação do indivíduo com a humanidade inteira é algo íntimo, que não 
pode ser rompido. Por igual modo, a redenção é mais do que uma 
questão individual. A redenção envolve o corpo inteiro dos remidos, e 
os mesmos fazem parte desse corpo. Irineu e Tertuliano, que falaram 
sobre esse tema, aceitavam o ensino bíblico correspondente, sem 
exigir qualquer explicação. Mas Agostinho lançou mão da doutrina 
estóica do traducionismo (vide), que ensina que o homem e a mu
lher, sendo seres tanto físicos quanto não-materiais, naturalmente 
procriam seres de sua própria natureza. E assim, o pecado é espiritu
almente transmitido, no ato da procriação. Pelágio (vide) pensava 
que o pecado passa adiante por força do mau exemplo, e não por

qualquer mecanismo de natureza física ou espiritual. É que ele dese
java preservar o conceito de liberdade moral, mediante a sua doutri
na, e pensava que a idéia do pecado original (ensinada por Paulo), 
debilitava esse conceito de liberdade moral do homem.

3. Teólogos Modernos e o Liberalismo, a Evolução. Há tantos 
mistérios em qualquer tipo de transmissão de pecado, de uma gera
ção para a outra! Esse problema pode ser solucionado simplesmente 
afirmando-se que o homem proveio de um passado animalesco, e 
que a selvageria e todo tipo de elemento desagradável, em sua 
natureza, simplesmente são resquícios daquela sua natureza animal 
anterior. Por evolução, o homem é um ser defeituoso, não tendo 
havido necessidade de qualquer queda específica no pecado, em 
algum ponto histórico de sua existência, para que se caracterizasse 
por essa condição.

4. Uma Realidade Prática. Todos os pensadores, excetuando os 
extremamente otimistas, reconhecem que o homem é uma combina
ção do que é mais excelente com o que é mais vil, e que a deprava
ção é uma realidade brutal no homem. Essa condição requer o remé
dio apropriado. E esse remédio é destacado pela fé religiosa. Para 
sabermos disso, não precisamos da história. Essa condição requer o 
remédio prescrito por Deus, a fé em Deus Pai e no Senhor Jesus. 
Ver João 17:3.

5. Um Texto de Prova Dúbio do Antigo Testamento. Alguns teólo
gos usam a passagem de Sal. 51:5 como texto de prova 
veterotestamentário quanto a essa questão do pecado original: «Eu 
nasci na iniqüidade, e em pecado me concebeu minha mãe». Essas 
palavras podem significar que um homem, desde o começo de sua 
existência (a concepção), recebe uma natureza pecaminosa, em ra
zão do que as gerações que vão sendo concebidas derivam sua 
natureza pecaminosa da geração anterior. Mas, para outros, o que 
esse texto provavelmente significa é que qualquer mulher que tenha 
contato sexual inevitavelmente é assaltada por pensamentos de adul
tério, pelo que qualquer concepção daí resultante inclui uma expres
são pecaminosa. Naturalmente, os intérpretes cristãos cristianizam o 
versículo, e vêem aí o pecado original. Na verdade, pensamos que 
esse versículo exprime precisamente esta última idéia, embora admi
tindo que é difícil ver no mesmo, sem a assistência do Novo Testa
mento, um ensino claro sobre o pecado original; por isso temos dito 
que esse texto veterotestamentário não é definitivo.

6. Aspectos Históricos da Doutrina
a. A verdadeira interpretação do texto de Sal. 51:5, antes do 

Novo Testamento, permaneceu em dúvida. Agora, precisamos expur
gar o ensino rabínico a respeito.

b. Paulo expôs a verdadeira doutrina do pecado original. Muitos 
dos pais da Igreja concorreram com Paulo nessa posição, pois en
tendiam que a humanidade mantém uma comunhão mística íntima 
entre todos os seus membros. Isso posto, quando Adão pecou, nele 
todos pecaram.

c. Agostinho, fazendo oposição a Pelágio, incluiu na cuestão a 
idéia do traducionismo, conforme foi dito acima.

d. Tomás de Aquino explicou que o pecado original consiste na 
ausência de retidão ou justiça, privação essa causada pela queda. 
Nesse caso, a transmissão do impulso pecaminoso ocorre em um 
vácuo de bem, não dependendo da prática de algum ato externo. 
Esse vácuo logo é preenchido por atos pecaminosos.

e. A Igreja Católica Romana acompanhou Agostinho, quando do 
concílio de Trento. Ali foi explanado que o pecado não passa de uma 
geração para outra, meramente por efeito do mau exemplo deixaao 
por Adão.

f. Os reformadores protestantes não se afastaram da posição de 
Paulo e Agostinho, e sustentaram as bases históricas da questão.

g. Os arminianos e socínios rejeitaram essa posição, no afã de 
preservarem a idéia da liberdade e da capacidade humanas, bases 
da moralidade; pois, segundo pensavam, essa liberdade só pode ser 
preservada dessa maneira. A idéia deles é que a morte de Cristo 
cancelou o pecado original e conferiu aos homens um novo começo.
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Isso posto, nenhum ser humano nasceria pecador; mas adquiriria 
posteriormente essa natureza, pela força do hábito. Os mórmons 
apegam-se a essa idéia.

h. A doutrina cristà em geral isenta Jesus do pecado original. E a 
doutrina católica romana inclui Maria, mãe de Jesus, nessa isenção, 
embora a Bíblia faça total silêncio a respeito.

i. Emanuel Kant e outros têm definido o pecado como uma fra
queza inerente à natureza humana, sem envolverem-se em interpre
tações históricas.

j. Os evolucionistas (entre os quais há até teólogos) acreditam 
que o pecado é um resquício natural da anterior natureza animalesca 
do homem.

I. A maioria dos cristãos reconhece a natureza pecaminosa do 
homem (que precisa ser curada) como uma realidade prática, sem 
importar o que diga a teologia a respeito.

PECAÍAS
Esse nome significa «Yahweh abriu (seus olhos)». Esse rei foi 

filho de Menaém, e foi o décimo sétimo rei de Israel Sucedeu a seu 
pai em cerca de 742/741 A.C. (ver II Reis 15:23-26). Peca, filho de 
Remalias, havia encabeçado a conspiração e o assassinato de 
Pecaías, para que ele mesmo pudesse ser o próximo monarca de 
Israel (ver sobre Peca). Talvez uma das razces dessa conspiração 
seja o fato de que Pecaías estava dilapidando cs recursos da nação 
de Israel, por pagar um elevadíssimo tributo à Assíria, na tentativa de 
diminuir o ímpeto dessa nação guerreira e reter uma certa dose de 
independência. Peca, porém, tentou obstar em vão esse poder. De 
fato, ele foi o penúltimo rei de Israel, antes do cativeiro assírio (vide). 
E assim teve lugar o inevitável, a despeito de seus esforços. Oséias, 
que foi o sucessor de Peca, voltou a submeter-se aos assírios; mas 
isso somente serviu para adiar o inevitável por poucos anos.

Seja como for, Pecaías teve um breve reinado de apenas dois 
anos, depois do que foi derrubado. Durante esse tempo, além de 
suas outras falhas, permitiu e mesmo promoveu a idolatria no reino 
de Israel. Ocupou-se em práticas pecaminosas, ensinadas pelo notó
rio Jeroboão, o qual viera a tornar-se uma espécie de emblema da 
corrupção. O trecho de II Reis 15:24 oferece-nos um quadro cons
trangedor de avaliação de sua vida. Ele deu prosseguimento à adora
ção ao bezerro, em Dã e em Betei; Peca, seu sucessor, fez a mesma 
coisa. Nos livros de Crônicas não há qualquer alusão a ele ou ao seu 
pai, talvez devido à amarga desaprovação divina quanto ao que ele 
fez e deixou de fazer. Peca apossou-se do trono de Israel com a 
ajuda de cinqüenta homens de Gileade, que entao parecia ser o 
principal centro de oposição à política de Pecaías.

PECODE
Essa palavra vem do assírio-babilônico Puqudu. Talvez o termo 

signifique «visitação» ou «julgamento», conforme seu equivalente 
hebraico parece indicar. O nome alude a uma tribo de arameus do 
sul da Babilônia, que residiam na margem oriental do baixo rio Tigre. 
Os reis assírios Tiglate-Pileser III, Sargão II e Senaqueribe consegui
ram dominar esse povo, pelo menos temporariamente. Jeremias men
cionou o lugar (e o povo), em suas profecias de condenação, no 
capítulo cinqüenta de seu livro (ver o vs. 21). Ali ele apresenta um 
jogo de palavras (merathaim, com base na raiz mhr, «rebelar-se», e 
pekod, com base na raiz que significa «castigo»), dando a entender 
que a Babilônia estava destinada a cair, sofrendo tal castigo em 
virtude de sua rebeldia. Ezequiel incluiu Pecode juntamente com os 
babilônios e outros entre os amantes de Jerusalém que, finalmente, 
mostrar-lhe-iam uma conduta traiçoeira, tomando-se seus adversári
os, em vez de amantes. Ver 23:22.

Fontes informativas no acádico informam-nos de que Puqudu era 
uma tribo de arameus que viviam no lado oriental do baixo rio Tigre, 
que tinham combatido contra os assírios mas, finalmente, foram sub
jugados por Nabucodonosor. Eles deram o seu nome a uma cidade e 
a um canal, que são mencionados nos registros assírios, e, natural

mente, ao seu território em geral. Nos dias de Ezequiel eles já tinham 
sido engolfados pelo império caldeu, conforme se vê através das 
referências dos livros de Jeremias e Ezequiel, no parágrafo anterior.

PEDAEL
No hebraico, «Deus Libertou». Nome de um dos homens nomea

dos para trabalhar com Eleazar e Josué na distribuição da Terra 
Prometida conquistada, entre as tribos de Israel, que deveriam ocu
par a área a oeste do rio Jordão (ver Núm. 34:28). Ele pertencia à 
tribo de Naftali e era filho de Amiúde. Viveu em tomo de 1450 A.C.

PEDAÍAS
No hebraico, «Yah (Yahweh) comprou». Esse é o nome de um 

certo número de pessoas que aparecem nas páginas do Antigo Tes
tamento, a saber:

1. O pai de Joel, príncipe da meia-tribo de Manassés, na época 
de Davi (I Crô. 27:20). Ele viveu em tomo de 1013 A.C.

2. O pai da esposa de Josias, Zebida. Ele era habitante de Ruma 
(II Reis 23:36). Ele viveu em cerca oe 536 A.C.

3. O pai de Zorobabel (I Crô. 3:18), com a viúva de Salatiel, seu 
irmão. Ele viveu em cerca de 536 A.C.

4. Um descendente de Parós, que ajudou a reconstruir as mura
lhas de Jerusalém, terminado o cativeiro babilónico (Nee. 3:25). Isso 
ocorreu por volta de 446 A.C.

5. Um filho de Colaías, um benjamita da família ae Jesaías (Nee 
11:7). Ele viveu em cerca de 530 A.C.

6. Um levita que servia como tesoureiro, nos tempos de Neemias 
(ver Nee. 13:13). Provavelmente foi ele quem ficou ao lado esquerdc 
de Esdras, quando este explicava a lei ao povo reunido, e quando os 
israelitas firmaram um novo pacto com Yahweh (Nee. 8 4). O tempo 
da ocorrência foi cerca de 445 A.C.

PEDAZUR
No hebraico, «a rocha liberta». Nome de um chefe de clã da tribo 

de Manassés. Ele era pai de Gamaliel, o qual ajudou Moisés a enu
merar o povo (ver Núm. 1:10; 2:20; 7:54,59; I Crô. 27:20). Viveu em 
tomo de 1450 A.C.

PEDERASTIA
Um dos terrores de nossa época é o abuso sexual contra crian

ças. A palavra pederastia refere-se especificamente a um comporta
mento homossexual dirigido a crianças do sexo masculino (e 
freqüentemente forçado). A raiz dessa palavra é país (paidós), «me
nino», e erastés, «amante». Uma das mais perturbadoras perversões 
sexuais é aquela que só encontra prazer no sexo com crianças. A 
pederastia é quase universalmente condenada por lei. É óbvio que 
as crianças não têm poder real de escolha, o que significa que qual
quer atividade dessa espécie é uma opressão que equivale moral
mente ao estupro.

Algumas vezes, esse ato é inspirado pelo desequilíbrio mental; 
em muitos casos, nenhuma causa dessa natureza pode ser encon
trada. Seja como for, o homossexualismo é claramente condenado 
na Bíblia, e quanto mais, quando é cometido com crianças! Ver o 
artigo sobre esse assunto.

PEDERNEIRA
Há duas palavras hebraicas envolvidas, a saber:
1. Challamish, «pederneira», palavra usada por quatro vezes: 

Deu. 8:15; Sal. 114:8; Isa. 50:7 e Jó 28:9.
2. Tsor, «rocha», «pederneira». Essa palavra só é usada por 

duas vezes: Eze. 3:9 e Exo. 4:25.
A pederneira é uma rocha de sílica, uma varieaade granulada do 

quartzo, um tanto parecida com a calcedônia. É uma rocha classifica
da como criptocristalina, isto é, seus cristais são pequenos demais 
para serem vistos, mesmo no microscópio. Usualmente tem cor 
cinza-escuro ou amarronzada, sendo mais escura no interior do que



4982 PEDESTAL —  PEDRA DE TROPEÇO

à sua superfície. Nódulos de pederneira podem ser encontrados en
tre rochas sedimentares calcárias. Muitos veios de pederneira têm-se 
formado em águas marinhas profundas, através do acúmulo de orga
nismos que contêm sílica, como os dioptásio e as radiolárias. Sepul
tados abaixo de sedimentos, esses organismos acabam alterados, 
formando a pederneira. Outras formas de pederneira formam-se com 
base na sílica coloidal, isto é, em suspensão em água, mas debaixo 
de grandes pressões. E também pode ser formada a pederneira 
mediante a silicificação de sedimentos. Muitos fósseis de animais 
delicados têm sido preservados em pedaços de pederneira.

A pederneira é bastante dura e ocorre em nódulos duros. Ver Isa. 
50:7. Há nódulos de pederneira que ocorrem em pedras de giz e em 
pedra calcária, no norte de Samaria e em certas porções do oeste da 
Galiléia, além de várias áreas do leste do rio Jordão e no vale do 
Jordão. A pederneira não é tão dura quanto certas gemas; mas é 
mais dura que o aço e é usada como abrasivo.

Instrumentos de pederneira têm desempenhado um papel crucial 
na sobrevivência do homem, desde os tempos pré-históricos. Peder
neira lascada, que já pode ocorrer nesse estado, é muito afiada, 
podendo sen/ir como arma ou como instrumento de corte. Os povos 
antigos produziram muitas facas e outros instrumentos de pedernei
ra, lindamente modelados; instrumentos de pederneira de vários ti
pos também eram produzidos pelos antigos. Metaforicamente falan
do, a pederneira representa a dureza, a falta de sensibilidade e a 
crueldade. Os cascos dos cavalos são comparados com pederneiras, 
em vista de sua dureza (Isa. 5:28). Em Isaías 50:7, o profeta resiste 
a todos os ataques e vicissitudes, mas não cede diante de nada, 
porque o seu rosto torna-se duro como se fora feito de pederneira. 
Assim sendo, não podia envergonhar-se, porquanto Deus mesmo o 
sustentava. Em 3:9, lemos que a fronte do profeta era dura como a 
pederneira, e que ele não precisava temer seus inimigos, e nem a 
rebelde casa de Israel.

PEDESTAL
No hebraico, ken. Essa palavra ocorre somente em I Reis 7:29 e 

31, em relação ao lavatório do templo de Jerusalém. A referência é à 
base arredondada que servia como ponto de apoio ao lavatório. A 
descrição ali diz como segue: «... a boca era redonda como a obra 
de um pedestal, e tinha o diâmetro de um côvado e meio». Algumas 
traduções dizem apenas «base».

PEDRA COM FIGURAS
No hebraico, maskith eben. A primeira dessas palavras hebraicas 

significa «conceito», «imagem», «figura». A idéia é a de alguma pe
dra lavrada ou esculpida, para conceituar alguma idéia; no caso es
pecífico, alguma divindade. A segunda palavra hebraica significa «pe
dra». Portanto, a idéia é a de alguma «pedra esculpida». A expres
são inteira ocorre somente em Lev. 26:1, onde se lê: «Não fareis 
para vós, outros ídolos... nem poreis pedra com figuras na vossa 
terra, para vos engastardes a ela...» Geralmente as figuras eram 
engastadas à superfície de uma laje de pedra. Nos lugares altos 
(vide), onde as práticas idólatras eram levadas a efeito, havia pedras 
esculpidas e também imagens fundidas, que faziam parte dos obje
tos do culto. A arqueologia tem ilustrado abundantemente a questão. 
Numerosas figuras em relevo, com sentidos mágicos religiosos, têm 
sido encontradas nas paredes externas e internas dos túmulos e 
templos do Egito. Os marcos de fronteira, na Babilônia, eram decora
dos com figuras de divindades protetoras e de símbolos mágicos. 
Outrossim, representações mitológicas de todas as variedades têm 
sido encontradas esculpidas na superfície de lajes de pedras. O tre
cho de Provérbios 25:11: «Como maçãs de ouro em salvas de prata 
...», talvez alude a trabalho de prata marchetado de ouro.

PEDRA DE CAL
No hebraico, eben gir, que aparece somente em Isa. 27:9. 

Trata-se de uma pedra extraída de rochas de pedra calcária, que

constituem uma característica geológica comum na Palestina. É facil
mente reduzida a pó, e, algumas vezes, é queimada a fim de sen/ir 
de cal. Esse material varia, em coloração, do branco ao cinzento, 
sendo pouco coerente, consistindo em carbonato de cálcio finamente 
granulado, de origem incerta, de mistura com pequena quantidade de 
fragmentos de conchas. Tal material forma extensas e espessas ca
madas, em várias regiões do mundo. Data de cerca de 88 a 38 
milhões de anos. Na Palestina, extensas camadas desse material 
encontram-se ao norte de Samaria, a oeste da Galiléia e em grande 
parte da região a leste do rio Jordão. A maciez e a falta de resistên
cia do material é que dá origem ao uso metafórico que se acha em 
Isaías 27:9, onde é declarado que os ídolos serão quebrados e de
molidos como pedra de cal, pondo completo fim à adoração idólatra.

PEDRA DE ESCAPE
Esse nome aparece, em nossa versão portuguesa, somente em I 

Sam. 23:25-29. A expressão hebraica significa mais «rocha de divi
são» ou «rocha macia». A tradução «rocha dos caminhos» também 
tem sido sugerida pelos estudiosos. Nossa versão portuguesa, entre
tanto, prefere seguir a versão inglesa RSV. Um penhasco bem co
nhecido, no deserto de Maom (vide), está em foco, provavelmente 
referindo-se à Maom existente ao sul de Rebrom, onde Saul esteve 
prestes a capturar Davi. Parece não se tratar de Massada, conforme 
alguns já disseram, visto que esse penhasco é um tanto distante de 
Maom. A localização da Pedra de Escape é desconhecida.

PEDRA DE TROPEÇO
A. As Palavras Utilizadas
Este verbete exige que consideremos três palavras hebraicas, 

duas, palavras gregas e uma expressão grega, a saber:
1. Mikshol, «pedra de tropeço». Essa palavra hebraica aparece 

por doze vezes, conforme se vê, por exemplo, em Lev. 19:14; Isa. 
57:14; Jer. 6:21; Eze. 3:20; 7:19; 14:3,4,7.

2. Makshelah, «causa de tropeço». Vocábulo hebraico que é em
pregado por duas vezes: Sof. 1:3; Isa. 3:6.

3. Negeph, «golpe», «praga». Embora ocorra por sete vezes, 
essa palavra só tem o sentido de «pedra de tropeço» em Isa. 8:14.

4. Próskomma, «pedra de tropeço». Palavra grega que foi usada 
por seis vezes: Rom. 9:32,33 (citando Isa. 8:14; cf. 28:16); 14:13,20;
I Cor. 8:9 e I Ped. 2:8. O verbo correspondente, proskópto, «trope
çar», aparece por oito vezes: Mat. 4:7 (citando Sal. 91:12); 7:27; Luc. 
4:11; João 11:9,10; Rom. 9:32; 14:21; I Ped. 18.

5. Skándalon, «armadilha», «ardil». Palavra grega usada por quin
ze vezes: Mat. 13:41; 16:23; 18:7; Luc. 17:1; Rom. 9:33 (citando Isa. 
8:14; cf. 28:16); 11:9 (Sal. 69:23); 14:13; 16:17; I Cor. 1:23; Gál. 5:11;
I Ped. 2:8; I João 2:10 e Apo. 2:14. O verbo correspondente 
skandallizo, «armar armadilha», «escandalizar», aparece por trinta 
vezes: Mat. 5:29,30; 11:6; 13:21,57; 15:12; 17:27; 18:6,8,9; 24:10; 
26:31,33; Mar. 4:17; 6:3; 9:42,43,45,47; 14:27,29; Luc. 7:23; 17:2; 
João 6:61; 16:1; Rom. 14:21; I Cor. 8:13; II Cor. 11:29.

6. Lithos tou proskómmatos, «pedra de tropeço». Essa expressão 
grega foi usada por duas vezes: Rom. 9:32,33.

B. No Antigo Testamento
A causa de tropeço pode ser algo literal, como um obstáculo 

posto no caminho de um cego (Lev. 19:14). No entanto, na maioria 
das vezes, o sentido é figurado e ético. Figuradamente, fica retratado 
o juízo de Deus contra os rebeldes (ver Jer. 6:21; Eze. 3:20). Etica
mente falando, uma pedra de tropeço é aquilo que causa a iniquida
de. Essa causa pode ser o ouro ou a prata (Eze. 7:19) ou os ídolos 
(Eze. 14:3,4,7; 44:12; Sof. 1:3). Nesta última passagem, a nossa 
versão portuguesa diz «ofensa», o que é um sentido possível e legíti
mo para a palavra hebraica.

C. No Novo Testamento
Encontramos a idéia de «tropeçar» contra um objeto qualquer. 

Geralmente devemos pensar em um sentido figurado, como o caso 
de um crente que tropeça em face de alguma ação errada de um seu
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irmão em Cristo (Rom. 14:13; I Cor. 8:9). A causa desse tropeço está 
no ato errado do irmão mais forte, que não mostra consideração para 
com a consciência mais impressionável do seu irmão mais fraco, 
que, por isso mesmo, sente-se ofendido. A vida ae Paulo foi um 
exemplo notável do exercício apropriado do amor e da consideração 
cristãos (I Cor. 9).

O vocábulo grego skándalon transmite a idéia de uma armadilha 
armada para apanhar alguém que de nada suspeita. Esse termo é 
usado em conexão com o fato de que Israel não reconheceu o seu 
próprio Messias sofredor (Rom. 11:9; I Cor. 1:23; Gál. 5:11). Não 
devemos pensar que, nesse caso, a cruz de Cristo seja a armadilha 
em foco. Antes, a causa da própria queda ao povo de Israel eram as 
suas idéias preconcebidas a respeito da pessoa e das realizações do 
Messias prometido, visto que tais idéias não admitiam que ele deve
ria sofrer, antes de poder entrar em sua glória. Os judeus, em suas 
fantasias de homens sem a luz divina, chegaram a conceber o Mes
sias apenas como um grande guerreiro, que deveria libertá-los mili- 
tarmente dos seus inimigos em derredor.

No trecho de Apocalipse 2:14, a armadilha é vinculada ao ato de 
Balaão e Balaque, para enganar Israel para comer alimentes sacrifi
cados a ídolos e praticarem a idolatria e a imoraLdade.

PEDRA MOABITA
Ver sobre Moabita, Pedra.

PEDRAS
No hebraico, há quatro palavras a serem consideradas, e no 

grego, três, a saber:
1. Eben, «pedra». Palavra hebraica, que occrre por mais de du

zenlas e trinta vezes, desde Gên. 2:2 até Zac. 12:3.
2. Sela, «pedra rude». Palavra hebraica que aparece por sessen

ta vezes, como, por exemplo, em Núm. 20:8,10,11: Deü. 32:13; Juí. 
1:36; 6:20; 21:13; I Sam. 13:6; 23:25; II Sam. 22:2 I Reis 19:11: II 
Crô. 25:12; Nee. 9:15; Jó 39:1,28; Sal. 18:2; 4 2 :9 :104:18. Pro. 30:26; 
Can. 2:14; Isa. 2:21; 7:19; Jer. 5:3; 114; 51:25; Eze. 24:7,8 Amós 
6:12; Oba. 3.

3. Tsur, «rocha» (com base no fato de que é aguçada) Essa 
palavra hebraica é usada por cerca de setenta vezes, como em Êxo. 
17:6; 33:21,22; Núm. 23:9; Deu. 8:15; 32:4,1315,18,30,31 37; Juí. 
6:21; I Sam. 2:2; II Sam. 21:10; 23:3; I Crô. 11:15; Jó. 14:18; 18:4; 
29:6; Sal. 18:31; 27:5; 28:1; 105:41; 114:8; Isa 2:1C.

4. Tseror, «pedrinha redonda». Com esse sentido, aper.as por 
uma vez, em II Sam. 17:13.

5. Lílhos, «pedra». Esse substantivo grego é usado por cinqüenta 
e seis vezes: Mat. 3:9; 4:3,6 (citando Sal. 91:12): 7:9; 21:42 (citando 
Sal. 118-22); 21:44; 24:2; 27:60,66; 28:2; Mar. 55; 12:10; 13:1,2; 
15:46; 16:3,4; Luc. 3:8; 4:3,11; 11:11; 17:2; 19:40; 19:44: 20:17,18; 
2 1:5,6; 22:41; 24:2; João 8:7,59; 10:31; 11:38,39.41; 20:1; Atos 4:11; 
17:29; Rom. 9:32,33 (citando Isa. 8:14; cf. 28:16); I Cor. 3:12; II Cor. 
17; I Ped. 2:4-6 (citando Isa. 28:16); 2:7,8; Apo. 4:3; 15:6; 17:4; 
13:12,16,21; 21:11,19.

6. Pélros, «pedrinha». Em João 1:42, refere-se à coisa com esse 
nome. Em todas as outras passagens em que a palavra ocorre, alude 
à alcunha dada a Simão, filho de João, pelo Senhor Jesus. Ver sobre 
Pedro.

7. Pséphos, «calhau», «pedrinha». Essa palavra grega ocorre 
apenas por três vezes: Atos 26:10 e Apo. 2:17.

As pedras são pedaços de rocha, de qualquer tamanho e for
mato, geralmente, desprendidas de alguma grande rocha, como 
fragmentos de pequeno tamanho, conforme se vê à beira dos rios, 
por exemplo (I Sam. 17:40). Os homens sempre usaram pedras 
para vários propósitos de construção (ver Gên. 35:14, para 
exemplificar). A menos que tiradas das rochas mediante a ação 
luimana, conforme se vê nas pedreiras (I Crô. 22:15), as pedras 
são destacadas pela ação das águas dos rios. Vários processos 
naturais, como a água corrente ou a neve, dão formato às pedras.

O termo «pedras» também indica as chamadas pedras preciosas. 
Ver sobre Jóias e Pedras Preciosas.

É perfeitamente compreensível a importância das pedras para os 
povos que habitavam na Terra Prometida e nas cercanias, pois eles 
viviam em um território rochoso, onde navia muitas pedras soltas de 
todos os tamanhos. Montes de pedras eram feitos para comemorar 
eventos notáveis (Gên. 31:46; Jos. 4:5-8). A lei de Moisés foi inscrita 
em tábuas de pedra (Êxo. 31:18), e a pedra de esquina de um 
edifício se revestia de grande significação (Sal. 118:22; Efé. 2:20). 
Os altares eram edificados com pedras (Jos. 22:10), como também 
residências. Os israelitas que residiam em lugares pedregosos co
nheciam bem a dificuldade de caminhar em tais terrenos (Sal. 91:12). 
Entre os israelitas, no caso daqueles que desobedecessem grave
mente à lei de Moisés, havia a execução por apedrejamento (Deu. 
22:24 e Atos 7:59). Um sepulcro escavado na rocha, com uma tampa 
redonda de pedra, foi considerado o lugar final de descanso terreno 
de Jesus de Nazaré (Mat. 27:60); mas, depois que Jesus ressusci
tou, essa pedra foi rolada de defronte da entrada do sepulcro, para 
mostrar que ele não estava mais ali dentro (Mat. 28:2).

A natureza e a antigüidade das rochas do Oriente Próximo vari
am muito. Na maior parte do sul dessa região, aparecem rochas 
pré-cambrianas, portencentes ao maciço árabe-núbio. Essas rochas 
são antiquíssimas, e aii c granito é comum. Lado a lado com esse 
maciço cristalino há uma zona sedimentar em formato chato, onde 
p-edominam os arenitos. Um pouco mais para noroeste, norte e nor
deste, as camadas são gentilmente dobradas, e aí são comuns as 
pedias calcárias.

Na região da Slria moderna, da parte oriental do Curdistão e da 
porção ocidental da Pérsia, as rochas são dobradas de forma com
plexa, formando parte do cinturão de montanhas alpinas. Rochas 
sedimentares um tanto mais recentes aparecem na garganta do 
Jordãc. bem como ao longo da planície costeira da Palestina, ao 
passo que na Síria e um pouco mais ao sul da região do lago de 
Tiberíades, houve alguma atividade vulcânica no passado distante. 
Isso criou grandes pilhas de lava basáltica, de antigüidade relativa
mente recente, ou seja, de cerca de apenas quatro mil anos de 
idade, de acordo com as análises pelo radiocarbono, feitas sobre 
matéria orgânica ali carbonizada.

Essa grande variação quanto ao tipo e combinações de rocha, a 
par com condições climáticas extremas, que vão desde o clima 
desértico, até os picos montanhosos eternamente recobertos de neve, 
no extremo norte da Terra Prometida, resultou em grandes contras
tes quanto aos tipos de pedras encontradas por toda a região.

Em ambas as margens do mar Vermelho, os granitos, lado a lado 
com as rochas cristalinas, explicam as formas das rochas expostas 
às intempéries. As montanhas que ladeiam o mar Vermelho supriam 
o Egito e, mais tarde, a Roma imperial, de pedras para monumentos, 
além de alguns metais. A água gelada vai penetrando e rachando as 
rochas, tanto ali como na península do Sinai, dando origem a grani
tos de formato mais ou menos retangular (cf. sobre as «tábuas de 
pedra», em Êxo. 24:12), muitos dos quais podem ser facilmente la
vrados (cf. Êxo. 34.4).

No distrito que vai do golfo de Ácaba até o mar Morto, mais ao 
norte, região essa que Inclui Edom, o vento desempenha um papel 
erosivo importante, cavando largos vales entre montes de arenilo, 
ladeados de plintos, perto do golfo de Ácaba. Também há gargantas 
estreitas, inclusive nas vizinhanças de Petra e no wadi Yitan, onde a 
«estrada do rei», dos tempos bíblicos, subia do Egito para o Jordão, 
e daí para Damasco e até à Mesopotâmia (cf. Núm. 20:14-18). As 
pesadas chuvas ocasionais, arrastando para longe os sedimentos, 
deixaram descobertas grandes massas de arenitos, com muitos ro
chedos íngremes. Ali há depósitos tanto de cobre (vide) quanto de 
ferro (vide), que desempenharam um importante papel na história de 
Israel, nos dias de Davi e de Salomão.

O platô do Jordão, a leste desse rio, é aberto e plano, com 
grandes áreas cobertas de pedregulhos, que são resíduos da erosão
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produzida pelos ventos na camada calcária que antes prendia os 
pedregulhos (vide). Isso só é interrompido raramente por colinas de 
topo plano, as pedras calcárias da série Belqa.

A maior parte da região montanhosa a oeste do rio Jordão foi 
escavada da base de pedras calcárias e dolomitas da região calcária 
da Judéia. Essa formação rochosa é tendente a produzir fontes, e 
também conta com muitas cavernas, devido à ação de correntes 
subterrâneas de água. Essas cavernas proviam para os antigos 
israelitas lugares de esconderijo (I Sam. 13:6), sem falarmos que 
também serviam de lugares de sepultamento. Essas pedras calcárias 
e dolomitas eram muito usadas em vários propósitos, pelos constru
tores antigos. Nos terremotos, muitas dessas rochas, em posição 
vertical, caiam (cf. Apo. 6:16).

No norte de Samaria e em várias porções ocidentais da Galiléia, 
as rochas mais comuns são o giz e as pedras calcárias brancas da 
série Belqa. Por causa disso, a topografia apresenta muitas forma
ções rochosas arredondadas, havendo pedras brancas que se pres
tam bem para a construção de casas, feitas com blocos retangulares 
brancos, conforme se vê na região em redor da cidade de Nazaré.

A região montanhosa é atravessada por uma série de depres
sões. Entre elas poderíamos citar a planície de Beerseba, tendo 
Berseba como o principal oásis do Neguebe, e também a planície de 
Esdrelom. Nessas depressões depositaram-se camadas de aluvião, 
geralmente, recobertas por dunas de areia amarronzada. Ali há bem 
poucas pedras visíveis e, quando há, geralmente são formações de 
xisto mole.

O monte Carmelo divide em dois trechos a planície costeira: o 
trecho norte e o trecho sul. O Carmelo é formado por um bloco 
separado de pedras calcárias da Judéia, com várias camadas de 
pedra calcária e dolomita, provendo blocos retangulares chatos, que 
facilmente podiam ser usados na construção de edifícios ou de alta
res (I Reis 18:26).

O leito do vale do Jordão (produzido por terremotos) mostra-se 
árido e estéril, fazendo contraste com as regiões montanhosas que o 
ladeiam. O rio Jordão vai descendo lentamente, em meandros, cerca 
de cinqüenta metros abaixo do terreno circundante. E, de uma mar
gem à outra há uma faixa de terras imprestáveis, produzidas pela 
erosão do terreno muito mole que o rio atravessa. Ao sul do mar 
Morto há rochas brancas, devido à presença de sal rochoso. Esse sal 
aparece entremeado com argilas (vide), e toda a região está sujeita a 
deslizamentos de terras, particularmente quando ocorrem terremotos 
(vide). Isso, juntamente com os canais de erosão, resultantes de 
grandes e pesadas chuvas, resultou na produção de formatos erodidos 
estranhos, alguns com a aparência de colunas de sal (cf. Gên. 19:26). 
Os abalos sísmicos, muito comuns em todo o comprimento do vale 
do Jordão, provavelmente, também têm sido os responsáveis pelas 
quedas e desbarrancamentos que ali se verificam, conforme o que 
aconteceu quando as águas do rio Jordão foram temporariamente 
represadas pouco acima da cidade de Adão, cerca de trinta e nove 
quilômetros acima da entrada do rio Jordão no mar Morto, segundo 
nos relata o trecho de Josué 3:13-16.

PEDRAS ANGULARES
No hebraico, zaviyyoth, termo que aparece somente em Sal. 

114:12 e Zac. 9:15. No grego, akrogoniaios, «ângulo extremo», pala
vra que figura somente em Efé. 2:20 e I Ped. 2:6 (citando Isa. 28:16).

As pedras angulares eram maciças pedras postas na esquina 
formada pela junção de duas paredes, unindo-as de modo mais firme 
do que poderia ser feito, na antigüidade, de outra maneira qualquer. 
Essa pedra também contribuía para fortalecer os alicerces da estru
tura.

A «pedra de remate» (no hebraico, eben roshah, ou «pedra da 
cabeça»), que aparece em Zac. 4:7, parece indicar que, em algumas 
construções, as paredes que formavam esquina eram unidas no alto 
por alguma forma de pedra. O trecho de Isaías 28:16 refere-se a 
uma certa pedra, que nossa versão portuguesa chama de «angular»,

mas que no hebraico é pinnah, que era usada como laje sobre a qual 
uma parede era construída, a fim de melhor ligá-la com outra, em 
uma esquina. Algumas vezes, essas pedras formavam duas cama
das. A arqueologia tem demonstrado que a maioria das pedras angu
lares eram simplesmente imensas pedras, toscas e mal formadas. 
Mas, a partir da época de Salomão, essas pedras eram cortadas e 
modeladas cuidadosamente.

Usos Espirituais e Figurados. 1 .0  Cristo Profetizado (Sal. 118:22; 
no hebraico, pinnah), a pedra que os edificadores rejeitaram, mas 
que se tomou a pedra principal, correspondendo ao sentido da pala
vra hebraica, que significa «principal» ou «da frente». Esse feito divi
no é uma maravilha aos nossos olhos. Envolve importantíssima dou
trina do Novo Testamento. Ver Mat. 21:42; Mar. 12:10; Luc. 20:17; 
Atos 4:11 e I Ped. 2:7. A Idéia envolvida é que pedreiros insensatos 
(a nação judaica, para a qual viera o Messias), tinham rejeitado o 
mais importante elemento de seu edifício espiritual, ou seja, o Messi
as. Mas Deus corrigiu tal injustiça, assegurando que a Pedra encon
trasse seu devido lugar no templo espiritual.

2. O apóstolo Paulo, em Efé. 2:20,21, faz Cristo ser a «pedra de 
remate» (embora nossa tradução portuguesa diga «pedra angular»; 
mas o sentido da palavra grega é «ângulo, extremo»), completando e 
unindo toda a estrutura. Sem essa Pedra, não haveria como unir 
judeus e gentios no edifício espiritual.

3. O trecho de Isaías 28:16 parece referir-se às maciças pedras 
que formavam o templo, simbolizando a presença de Yahweh, em 
todo o seu poder, entre o seu povo. Isso é interpretado como profecia 
messiânica, em Rom. 9:33 e I Ped. 2:6, em conjunto com Isaías 8:14.

4. A passagem de Salmos 144:12 invoca o Senhor, pedindo-lhe 
que as moças israelitas fossem como «pedras angulares», isto é, 
fossem sustentáculos, em virtude de suas altas qualidades morais e 
espirituais.

Simbologia. A «pedra angular», que é Cristo, é o mais importante 
fator do templo espiritual. Esse templo não é material, e nem mesmo 
é alguma organização terrena, e, sim, uma entidade espiritual, da 
qual Cristo é o construtor (Mar. 14:58; Mat. 16:18). Cristo é o Sumo 
Sacerdote desse organismo espiritual (Heb. 9:11). Seu corpo é a 
essência do templo espiritual (João 2:21). Os crentes, por sua vez, 
são «pedras vivas», que fazem parte da sobrestrutura desse templo 
espiritual (I Ped. 2:5).

Ainda de acordo com uma outra metáfora, Cristo é retratado 
como o alicerce inteiro desse templo espiritual, e não meramente a 
«pedra angular» (I Cor. 3:11). Os apóstolos e profetas da Igreja 
também são intitulados «alicerce» do templo espiritual (Efé. 2:20), 
em cujo caso Cristo é novamente chamado de «pedra angular». Os 
apóstolos e profetas do Novo Testamento formam o alicerce do tem
plo espiritual como líderes, e não em sentido soteriológico. No senti
do soteriológico, somente Cristo pode servir de fundamento da Igreja. 
(B NTI S W Z)

PEDRAS PRECIOSAS
Ver sobre Jóias e Pedras Preciosas.

PEDREIRAS
Escavações feitas para remover pedras a serem usadas nas mais 

diversas construções. Em nossa versão portuguesa, a referência, 
mais clara é a de I Reis 6:7: «Edificava-se a casa com pedras já 
preparadas nas pedreiras ...» Há grande número de pedreiras na 
Palestina, pois a qualidade das pedras ali existente é própria para 
construções. Destacados os blocos por métodos primitivos, porém 
eficientes, eram transportados sobre toras de madeira. Em Baalbeque 
as maiores pedras de construção chegam a pesar algumas centenas 
de toneladas e foram transportadas de uma pedreira a mais de um 
quilômetro e meio de distância.

No A.T. há alguns trechos problemáticos que envolvem pedras 
e pedreiras. Por exemplo, Juí. 3:19,26, onde nossa versão portu
guesa lê «imagens de escultura». Contudo, tal tradução faz pouco
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sentido, a menos que Gilgal, referida no trecho, fosse um centro de 
fabrico de ídolos. Alguns estudiosos têm sugerido a tradução «pe
dras escavadas» para esse trecho, embora não haja qualquer indí
cio disso no próprio texto bíblico. Outro tanto pode ser dito quanto 
ao trecho de Jos. 4:4-9. Há versões que falam em «pedreiras» em 
ambas essas passagens, mas sabe-se que, pelo menos na atuali
dade, não há qualquer sinal de que em Gilgal ou nas proximidades 
houvesse pedreiras. O termo hebraico usado nesses trechos, como 
também em Deu. 7:5 e II Reis 17:41, poderia ser traduzido por 
«algo escavado».

PEDREIRO
Há dois vocábulos e duas expressões hebraicas que precisam 

ser levadas em conta, para entendermos o assunto:
1. Gadar, «levantar uma parede». Verbo que ocorre por dez ve

zes, e que no particípio tem o sentido de «pedreiro», que aparece por 
três vezes: II Reis 12:12; 22:6 e Isa. 58:12.

2. Chatsab, «cavar». Esse verbo ocorre por vinte e cinco vezes, e 
no particípio, aparece com o sentido de «pedreiro», por sete vezes: I 
Crô. 22:2; II Crô. 24:12; Esd. 3:7; I Reis 5:15; II Reis 12:12; I Crô. 
22:15; II Crô. 2:18.

3. Charash eben qir, «cavador de parede de pedra>-. Essa ex
pressão hebraica aparece somente em II Sam. 5:11.

4. Charash qir, «cavador de parede». Essa expressão aparece 
somente em I Crô. 14:1.

Salomão empregou milhares de homens para prepararem as pe
dras que haveriam de ser usadas na construção do templo de Jeru
salém (I Reis 5:15-18). Oitenta mil homens talhavam as pecras nas 
montanhas, e setenta mil transportavam -nas( sem faiar nos 
supervisores, que atingiam o número de três mil e trezentos.

Há versões que traduzem por «lavradores de pedras» a oaiavra 
hebraica que, em nossa versão portuguesa, é traduzida per gibiitas. 
Por isso, muitos leitores sem conhecimentos técnicos têm pensado 
que eles também seriam pedreiros de algum tipo. Esclarecemos aqui 
que essa palavra é apenas um adjetivo pátrio, indicando os natura;s 
de Gebal ou Biblos, uma cidade da Fenícia, à beira-mar. Ver sobre 
Gebal, cidade mencionada na Bíblia em Josué 13:5. Nossa versão 
portuguesa está com a razão.

O trabalho dos pedreiros é tão antigo quanto a históna humana. 
Os egípcios eram hábeis no trabalho com pedras, e pedemes supor 
que os hebreus derivaram deles esse conhecimento. O trecho de II 
Sam. 5:11 sugere que os hebreus não eram tão habilidosos nesse 
mister quanto os tírios (ver I Reis 6:7 e 7:10). Sabe-se que Salomão 
contratou operários estrangeiros para a construção do templo de 
Jerusalém. Ver II Reis 12:12 e 22:6, que são trechos que falam sobre 
aqueles que trabalharam como pedreiros, no projeto da construção 
do templo. Um pedreiro tanto construía paredes simples como tam
bém erigia edifícios (I Crô. 22:2), fortalezas e arcos (II Crô. 33:14; 
Esd. 3:10), além de lavrar pedras para ereção de edifícios (II Crô. 
24:12). As passagens de I Reis 5:17 e 6:7 falam sobre o trabalho de 
talhar pedras, nas pedreiras; Isa. 5:2 refere-se ao fabrico de talhas 
de pedra, para vinho. E os trechos de Êxo. 20:25; I Reis 5:17 e Amós 
5:11 referem-se ao trabalho de talhar pedras. II Sam. 5:11 e I Crô. 
14:1 informam-nos que os fenícios eram peritos nesse trabalho; e II 
Sam. 5:11 e I Crô. 22:2 dizem como Davi e Salomão tiraram proveito 
dessa perícia.

As cidades maiores dos israelitas, como Jerusalém, Megido e 
Samaria, servem de exemplos da habilidade dos pedreiros construto
res. O ponto culminante dessa arte foi atingido no templo de Herodes, 
uma das maravilhas do mundo antigo.

Entre os instrumentos usados pelos pedreiros havia os martelos, 
entre os quais um maior, para ser usado nas pedreiras (ver Jer. 
23:29), e um menor, para a preparação das pedras individuais (ver I 
Re:s 6:7). Um relevo em bronze, da época de Salmaneser III, apre
senta pedreiros assírios trabalhando, usando os tipos de ferramen
tas. Ver o artigo intitulado Arquitetura.

PEDRINHAS DE AREIA
Em nossa versão portuguesa, essa expressão traduz a palavra 

hebraica chatsats, que ocorre Somente em Pro. 20:17 e Lam. 3:16, 
com esse sentido. Na primeira dessas passagens bíblicas está em 
foco o indivíduo que amassa o pão do engano, e que lhe parece 
doce à boca. Mas depois, em vez de ter bom gosto, a sua boca fica 
cheia de pedrinhas de areia. A lição é que tudo aquilo que é ganho 
de forma desonesta redunda em detrimento para quem assim age. E, 
na segunda passagem, temos a idéia de quem sente tanta tristeza 
que é como se sua boca estivesse cheia de pedrinhas de areia.

PEITO, BATER NO
No hebraico, taphaph, «bater em um tamborim». Essa palavra 

hebraica ocorre somente em Naum 2:7. Ela tem causado alguma 
dificuldade aos tradutores mais antigos, devido à sua raridade. Nossa 
versão portuguesa não traduz literalmente a palavra, e nem a expres
são inteira onde ela se encontra, mas diz apenas «batem no peito». 
No hebraico, a palavra correspondente a «peito» é lebab, «coração». 
Essa é uma boa tradução.

PEITORAL 
Ver Armas e Armadura. 

PEITORAL DO SUMO SACERDOTE
No hebraico, temos a palavra chosen usada por vinte e cinco 

vezes (por exemplo: Êxo. 25:7; 28; 30:16-21; Lev. 5:8). Esse vocábu
lo heoraico aeriva-se de um termo que aponta para a beleza, apon
tando para o sentido estético. Ver Êxe 26:4,15-30; 39:8-21. Na LXX 
temos o termo grege penstéthion, em Êxo. 28:4. O peitoral do Sumo 
Sacerdote era feito laboriosa e artisticamente, com materiais como 
*ío de oure azul, púrpura e escarlate, sobre linho fino retorcido (Êxo. 
28:15). Sua ferma era quadrada, porquanto era dobrada pelo meio, e 
quando aberto, tinha o dobro do comprimento em relação à largura 
(Êxo. 28:16). Havia argolas de ouro nas quatro pontas (vs. 23,26). As 
argolas inferiores eram atadas, por meio de laços azuis, a argolas 
existentes na estola sacerdotal. No peitoral havia doze pedras precio
sas gravadas, cada qual, com o nome de uma das tribos de Israel 
(Êxo. 28:17-21). Cordões de ouro ligavam as argolas superiores do 
peitoral às duas pedras preciosas gravadas, que havia nos ombros 
da estola sacerdotal (vss. 9-12,22-25). O peitoral do sumo sacerdote 
tinha os seguintes sentidos simbólicos: 1. A obra do sumo sacerdote, 
em favor do povo de Israel. Ele levava Israel sobre o peito e sobre os 
ombros, porquanto era o representante do povo escolhido diante de 
Yahweh. 2. Sua obra intercessória em favor de Israel, pelo que ele 
também contava com o Urim e o Tumim (vide), que o ajudava a 
determinar a vontade do Senhor (vs. 30). 3. Alguns estudiosos identi
ficam o Urim e o Tumim com as doze pedras do peitoral, visto que 
essas pedras e o Urim e o Tumim nunca são mencionados ao mes
mo tempo. Mediante essas pedras, o sumo sacerdote evidentemente 
era induzido a um leve e passageiro transe, segundo pensam alguns 
estudiosos, embora nenhuma explicação possa ser dada a respeito 
do processo. Notemos que o peitoral era o principal adorno das 
vestes sumo sacerdotais. Ver o artigo geral sobre o Sumo Sacerdote, 
no subtítulo Vestes, quanto a descrições mais amplas sobre a questão.

Alguns estudiosos pensam que a «couraça da justiça», referida em 
Efésios 6:14, de algum modo estaria baseada no peitoral do sumo 
sacerdote. Porém parece melhor pensarmos, nesse caso, na «coura
ça» (no hebraico, shiryan) aludida em Isaías 59:17, e que, em sentido 
literal, aparece também em I Reis 22:34 e II Crô. 18:33, onde está em 
pauta uma cota de malhas, isto é, uma couraça feita com peças de 
metal sobrepostas, como as escamas de um peixe. (HA ND Z)

PEIXE, PESCA
Esboço:

I. As Palavras e Caracterização Geral
II. Maneiras de Pescar
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III. Comercialização da Pesca
IV. A Idolatria e o Peixe
V. Usos Figurados

I. As Palavras e Caracterização Geral
I. No hebraico, dag ou dagah. Embora haja referências a pei

xes, nas páginas do Antigo Testamento, como na distinção entre 
alimentos permitidos e vedados, não há ali qualquer palavra que, 
realmente, signifique «peixe». Baleias, focas e dugongos, além de 
outros animais que respiram por meio de pulmões, e não de guelras, 
eram considerados peixes, pelos hebreus. Nas águas interiores da 
Palestina, quarenta e cinco espécies de peixes eram conhecidas, e 
muito mais ainda nas águas do mar Mediterrâneo. Uma das princi
pais divindades dos filisteus, Dagã, era representado como um ser 
com corpo de homem mas com cauda de peixe. E duas outras pala
vras hebraicas, traduzidas por «peixe», na realidade referem-se a 
crustáceos, moluscos e animais mamíferos marinhos. As leis alimen
tares levíticas também não contêm a palavra, embora haja referênci
as óbvias a peixes nos versículos que mencionam barbatanas e es
camas, como características necessárias dos peixes comestíveis. Ver 
Lev. 11:9; Deu. 14:9,10. Isso elimina, automaticamente, todos os ani
mais aquáticos invertebrados do cardápio, apesar do fato de serem 
nutritivos e de bom gosto. Desconhecemos a base ou a lógica por 
detrás dessas regras. Ver o artigo separado sobre Limpo e Imundo.

O peixe-gato ou lampreia, que havia nas águas da Galiléia, pro
vavelmente era evitado. Mas, apesar daquelas regras alimentares, 
sempre havia um bom número de espécies permitidas de peixes. 
Supõe-se que muitas espécies atuais também existiam na antigüida
de, embora seja impossível identificá-las agora, mediante referências 
bíblicas, como as que temos em Mat. 14:17; 15:36 (peixinhos), etc. 
Espécies existentes até hoje na Palestina são a tilápia, o barbilhão e 
o salmonete. Este último é nativo do mar Mediterrâneo, mas foi trans
plantado com êxito para o lago da Galiléia. Além desses, há a sardi
nha, enlatada em grandes quantidades. No lago da Galitéia, atual
mente há cerca de vinte e quatro espécies diferentes de peixes e 
todas elas abundantes. Naturalmente, o mar Morto, devido à exage
rada salinidade de suas águas, não é piscoso. A Bíblia menciona o 
Egito (Núm. 11:5), o lago da Galiléia (Luc. 5:6) e Tiro (Nee. 13:16), 
como locais onde o peixe era encontrado em abundância.

O idioma grego conta com mais de quatrocentos nomes de pei
xes, que distinguem espécies e variedades. O termo genérico para 
peixe, no grego, é ichthys. Sua forma diminutiva é ichthydion. A 
primeira dessas palavras gregas ocorre por dezenove vezes no Novo 
Testamento: Mat. 7:10; 14:17,19; 15:36; 17:27; Mar. 6:38,41,43; Luc. 
5:6,9; 9:13,16; 11:11; 24:42; João 21:6,8,11; I Cor. 15:39. Sua forma 
diminutiva ocorre por duas vezes, em Mat. 15:34 e Mar. 8:7. No 
cristianismo posterior ao Novo Testamento, o termo grego ichthys 
passou a ser usado como um dos símbolos de Cristo, conforme se 
vê na seção V.1, «Usos Figurados».

II. Maneiras de Pescar
A. Redes. Havia três tipos de redes: a tarrafa, a rede e o arras

tão, explanadas nos três pontos abaixo.
1. A Tarrafa. Essa forma de rede era circular, com pesos em seu 

perímetro. Era lançada à mão, caía chata sobre a superfície da água, 
afundava primeiro nas beiradas e, assim, apanhava qualquer coisa 
que estivesse no meio. O termo grego que representa esse tipo de 
rede é amphíblestron, que significa «o que se lança ao redor». O 
termo ocorre somente em Mat. 4:18 e Mar. 1:16.

2. A Rede Longa. Era apoiada em bóias. Então ficava pendente 
pouco abaixo da superfície da água durante horas, ou mesmo um dia 
inteiro, e então era recolhida. Em seguida recolhia-se qualquer pes
cado que ali tivesse sido apanhado. O termo grego que lhe 
corresponde é díktuon, empregado por doze vezes no Novo Testa
mento: Mat. 4:20,21; Mar. 1:18,19; Luc. 5:2,4-6; João 21:6,8,11.

3. O Arrastão. Essa era uma longa rede, puxada por um barco, 
em torno de um semicírculo. Então, era puxada para fora d’ água por

ambas as extremidades, apanhando todos os peixes que estivessem 
na área por ela alcançada. Por esse motivo tornava-se mister seleci
onar os tipos de peixes apanhados, e esse é o ponto salientado na 
parábola envolvida no único trecho onde esse tipo de rede é mencio
nado, Mat. 13:47. Ali figura o termo grego sagéne. Essa parábola 
simboliza a seleção de almas boas, dentre as almas más, quando a 
humanidade for julgada e quando os bons forem levados para o oéu 
e os maus forem precipitados na Geena (vide).

As redes de pesca requeriam muitos cuidados, como limpeza e 
reparos (ver Luc. 5:2; Mat. 4:21). Atualmente, há redes feitas de 
fibras artificiais, muito mais resistentes do que as antigas. No Brasil, 
nas regiões onde há rios piscosos, como na Amazônia, muitas pes
soas sabem emendar redes com uma agulha própria, feita de madei
ra, com a qual a malha é refeita onde tiver sido rompida. Devido à 
natureza do leito dos rios da região amazônica, a rede mais 
comumente utilizada é a tarrafa, a qual, apesar de seu pequeno 
tamanho, em comparação com a rede de arrastão ou com o espinhei 
(que consiste mais em um cabo com muitos anzóis pendurados, o 
que não lhe dá o caráter de rede), ainda assim embaraça-se facil
mente em tocos e galhos de árvores submersos e rompe-se. De 
certa feita, este tradutor viu uma pesca de tambaquis (um peixe de 
escamas, com cerca de dez quilos de peso), na qual, em cerca de 
duas horas, foram apanhados nada menos de setenta desses sabo
rosos peixes. Isso ocorreu no Médio Amazonas, em uma das muitas 
lagoas existentes por detrás da cidade de Parintins.

B. Caniço e Anzol. Esse tipo de instrumento de pesca é referido 
em textos como Isa. 19:8; Jó 41:1; Hab. 1:15; Amós 4:2 e Mat. 17:27 
(a única referência neotestamentária). É geralmente usada uma isca, 
presa à farpa do anzol. Porém, até mesmo sem isca é possível 
pescar algo, ao acaso. Para tanto, o pescador simplesmente puxa a 
linha com o caniço para lá e para cá, na esperança de apanhar 
algum peixe com o anzol. Esse tipo de pesca é pouco usado nos rios 
da Amazônia, sendo deixado mais para os amadores. Um pescador 
que pesque por esse método pode apanhar tanto um peixe como 
uma cobra. Talvez essa seja a idéia que está por detrás do trecho de 
Lucas 11:11, onde o Senhor Jesus disse que um pai não daria a seu 
filho uma serpente, se ele lhe pedisse um peixe para comer.

C. Arpão. Jó 41:7 é um trecho bíblico que menciona esse instru
mento de pesca. Essa maneira de pescar geralmente é reservada 
para apanhar animais mais volumosos, como um crocodilo, embora 
também possa ser usada para peixes pesados. Isso é ilustrado em 
uma pintura tumular em Tebas, de Simute (cerca de 1500 A.C.) É 
preciso grande habilidade para que alguém use com eficiência esse 
método. Os índios usam arco e flecha, nos rios da Amazônia. Ali, o 
arpão é reservado para a pesca de peixes grandes, como o pirarucu, 
ou de certos animais mamíferos aquáticos, como o peixe-boi. O ar
pão, que é apenas a ponta de metal (geralmente ferro) aguçada e 
farpada, posta na extremidade do cabo do arpão, desloca-se facil
mente do cabo, quando atinge o alvo. Mas esse arpão está preso a 
um cabo forte. A outra extremidade do cabo é amarrada na proa da 
canoa ou montaria, que o peixe chega a arrastar por algum tempo, 
antes de morrer, em seu afã por livrar-se do arpão.

III. Comercialização da Pesca
No caso da antiga nação de Israel, contamos apenas com pou

cas referências bíblicas à pesca. Portanto, não sabemos qual a ex
tensão da atividade da pesca na Palestina, durante todo o período do 
Antigo Testamento. Israel não era um povo voltado para as lides do 
mar, pelo que a pesca em águas salgadas devia ser praticada de 
modo extremamente limitado. No entanto, as descobertas arqueoló
gicas nos dão mostras de que eles conheciam a pesca em rios e 
lagunas. Parece haver menção a uma dessas lagunas em Cantares 
7:4, onde lemos sobre as «piscinas de Hesbom». Lagunas de pesca 
eram conhecidas na Mesopotâmia, no Egito e na Assíria; os romanos 
também especializaram-se nesse tipo de pesca, chegando a criar um 
ativo comércio em tomo dessa atividade. Nos dias do Senhor Jesus 
parece que a pesca, pelo menos no lago da Galiléia, era uma ocupa



PEIXE, PESCA —  PELE 4987

ção importante de muitos, conforme qualquer criança de Escola Do
minical o sabe. Vários dos primeiros discípulos de Jesus eram pesca
dores habilitados e prósperos. Da região da Galiléia exportava-se 
peixe até mesmo para a capital do império romano. No entanto, 
Jesus ensinou a seus discípulos para que fossem pescadores de 
homens: «E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores 
de homens.» (Mat. 4:19).

Na cidade de Jerusalém havia um portão chamado Porta do 
Peixe (vide), que os eruditos pensam que ficava na muralha norte da 
cidade, e através de cuja porta os negociantes traziam seu peixe 
para ser vendido à população (Sof. 1:10). O trecho de Neemias 13:16 
mostra-nos que negociantes tírios de peixe viviam em Jerusalém, 
após o exílio babilónico. Os métodos de preparação do peixe iam 
desde o simples cozimento (João 21:9; Tobias 6:5), até o salgamento 
e a secagem ao sol (Tobias 6:5). Os negociantes vindos de Tiro 
traziam peixe seco e salgado, ao mercado de Jerusalém. Alguns 
pensam que os peixes da multiplicação miraculosa de pães e peixinhos 
(Mat. 4:17 e 15:36) fossem peixes assim preservados, e não peixes 
frescos.

IV. A Idolatria e o Peixe
Um dos deuses dos filisteus, Dagã (I Sam. 5:2 ss), era represen

tado como um ser dotado de corpo humano, mas com cauda de 
peixe. O trecho de Deuteronômio 4:18 proíbe a adoração da figura do 
peixe, através de imagens, o que significa que, na época, deve ter 
havido uma generalizada adoração ao deus-peixe. Também havia a 
deusa-peixe, Atargatis, que era adorada em Ascalom e também entre 
os nabateus. Na província de Oxyrhynchus, no Eg'tc havia uma 
espécie de peixe, com esse nome, que era ali adorado. Alguns pen
sam que um antigo símbolo cristão, representando um peixe aponta
va para Cristo, de várias maneiras. Ver o ponto «V.1». Esse símbolo 
parecia estar calcado sobre símbolos pagãos, pelo menos em sua 
idealização.

V. Usos Figurados
1. Como símbolo cristão, a palavra grega para «peixe», ichtnus 

era dividida como segue: / (Jesus); ch (Cristo); th (de Deus): u (Fi
lho); s (Salvador). A frase grega, por inteiro, era: leoscís Christós, 
theoü uiós, soter, o que, traduzido para o português, toma-se: Jesus 
Cristo, Filho de Deus, Salvador. Sabe-se que os mais antigcs símbo
los cristãos, pela ordem, foram a cruz, a âncora e o peixe.

2. Os habitantes do Egito também foram simbolizados por um 
peixe (ver Eze. 29:4,5).

3. Também tornou-se o peixe um símbolo da igreja visível (Mat. 
13:48), ou seja, enquanto a Igreja está neste mundo, ainda sem 
distinções internas, que só serão feitas por ocasião do juízo divino 
que haverá de separar os autênticos dos falsos seguidores de Cristo. 
Em outras palavras, o reino dos céus assemelha-se a uma grande 
mistura de todas as espécies de peixes, bons e maus. A rede de 
arrastão da mensagem do evangelho apanha toda a espécie de gen
te; mas somente algumas pessoas realmente convertem-se, o que 
ficará comprovado pela seleção a ser feita no fim. Acima disso, natu
ralmente, paira o mistério da vontade de Deus, que envolve uma 
restauração geral, embora isso não venha a ter lugar para aumentar
o número dos eleitos. Ver o artigo sobre a Restauração. Não obstante, 
a restauração final faz parte da obra total do Redentor, com um 
resultado muito mais amplo do que aquele concebido dentro da pará
bola da rede de pesca.

4. Os ministros do evangelho são chamados pescadores, por
quanto procuram conquistar os homens para Cristo e para o reino 
(Mat. 4:16). Ver também o trecho de Ezequiel 47:10.

5. Em um sentido negativo, os caideus foram chamados de «pes
cadores», por parle de Deus, porquanto eles apanhavam e arrasta
vam para o exílio grandes multidões (Jer. 16:16; Hab. 1:15).

6. O alimento espiritual pode ser simbolizado, nos sonhos e nas 
visões, por peixe. Um rico suprimento é outra coisa que pode ser 
representada por um peixe, nessas manifestações. E também podem 
estar em pauta a Igreja cristã e a doutrina cristã.

7. A psicanálise tem demonstrado que o peixe tem muitos senti
dos simbólicos, a saber:

a. Dentro do contexto, aqueles sentidos anotados sob o sexto 
ponto, anterior a este.

b. As camadas mais profundas da mente inconsciente, visto que 
o peixe nada a profundidades às quais o homem não tem acesso.

c. A qualidade espiritual do próprio «eu».
d. O estado primitivo do ser humano, que os evolucionistas pen

sam ter tido a sua origem no peixe.
e. O poder salvaticio e renovador, o renascimento, que tem, por 

detrás de si, a idéia de tesouros ocultos nas profundezas do mar, 
onde os peixes vivem.

f. A frieza, a impotência, a pobreza, a excentricidade, a ausência 
de sentimentos, visto que o peixe é um animal de águas frias. O 
peixe tem um formato que se aproxima do formato do pênis.

g. Um negócio ludibriador, alguma desonestidade.
h. Um peixe que nade contra a correnteza pode simbolizar a 

mente inconsciente e as emoções mentais.
i. O ato de pescar pode simbolizar uma ocupação precária, ou 

então alguma incerteza ou mesmo perigo.
j. Pescar um peixe grande pode significar um golpe de sorte, ou 

então a tentativa para descobrir os tesouros da mente inconsciente.
I. O ato de comer peixe simboliza a renovação, o renascimento, pois 

os peixes, postos nas mãos do Senhor Jesus, multiplicaram-se milagro
samente. O peixe foi ali um alimento miraculoso. (CHE E ND S UN Z)

PEIXE COMO SÍMBOLO
Ver o artigo geral scbre Peixe, seção quinta, quanto a ce la  

variedade de coisas que o peixe pode simbolizar.

PELAÍAS
No hebraico, «distinguido de Yahweh». Esse foi o nome de duas 

personagens que figuram nas páginas dc Artigo Testamento:
1. Um levita que ajudou Esdras na instrução daaa ao dcvo. quan

to à lei mosa ca, quaráo voltara da deportação para a Babilônia o 
remanescente de Judá, e foi renovado o pacto ccm o Senho". Ver 
Nee. 8:7' 10:10. isso ocorreu em 445 A.C.

2 .0  filho de Eleoenai, de Judá, um descendente distante de Davi 
(I Crô. 3:24). Ele viveu em cerca de 445 A.C.

PELALIAS
No hebraico, «Yah (Yahweh) julga». Esse foi o nome de um 

sacerdote que descendia de Malquias e foi pai de Jeroão (ver Nee. 
11:12). Ele viveu em cerca de 445 A.C., ou seja, nos dias de Esdras.

PELATIAS
No hebraico, «Yahweh livra». Esse foi o nome de quatro homens 

mencionados no Antigo Testamento:
1. O primeiro dos filhos de Hananias a ser nomeado, descenden

te de Davi e Salomão (I Crô. 3:21). Viveu em cerca de 536 A.C, 
Zorobabel foi seu avô.

2. Um simeonita que ajudou a destruir o remanescente dos 
amalequitas, no monte Seir, no tempo de Ezequias (ver I Crô. 4:42). 
Isso ocorreu em cerca de 700 A.C.

3. Um filho de Benaia, um líder do povo de Israel, acusado por 
Ezequiel de dar maus conselhos durante o tempo em que a Babilônia 
estava assediando a cidade de Jerusalém. Ele caiu morto quando Ezequiel 
estava profetizando (Eze. 11:1,13). Isso sucedeu em cerca de 592 A.C.

4. Um contemporâneo de Neemias, que assinou com ele o pacto 
renovado, depois do cativeiro babilónico. Ele fixara residência em 
Jerusalém. Isso sucedeu por volta de 400 A.C. Ver Nee. 10:22.

PELE
No hebraico, or, palavra que figura por noventa e seis vezes no 

Antigo Testamento, desde Gen. 3:21 até Miq. 3:3. No grego, dérma, 
vocábulo que ocorre somente por uma vez, em Heb. 11:37.
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A Bíblia alude tanto a peles de animais quanto à pele humana. 
As peles de animais eram usadas no fabrico de vestes, desde os 
dias mais remotos (Gên. 3-21). Rebeca utilizou peles de cabritos 
para cobrir as mãos e o pescoço de Jacó, para que parecessem 
peludos, a fim de que Isaque, já cego, pensasse tratar-se de Esaú, 
que era homem cabeludo. João Batista usava um cinto de couro na 
cintura, como uma de suas poucas peças de vestuário (Mar. 1:6).

Conforme explicou o Senhor Jesus, «... nem se põe vinho novo 
em odres velhos; do contrário, rompem-se os odres, derramava-se o 
vinho, e os odres se perdem» (Mat. 9:17). Esses odres eram feitos 
de peles de animais, costurados em determ inados lugares, 
fechando-os inteiramente. O suco espremido da uva era posto nes
ses odres. No seu interior, o suco da uva fermentava, fazendo estufar 
os odres. Cada odre só sen/ia para ser usado por uma vez. Se fosse 
usado novamente, visto que já estava distendido ao máximo, com a 
formação dos gases da fermentação do suco da uva, acabaria estou
rando. O que Jesus quis ensinar é que os princípios fundamentais do 
Novo Testamento não podem ser contidos pelos limites estreitos do 
Antigo Testamento. Se isso for feito, tanto um quanto outro haverão 
de estragar-se quanto à sua pureza. Erram muito, pois, aqueles que 
querem misturar os princípios da lei com os princípios da graça, 
como fazem, para exemplificar, os Adventistas do Sétimo Dia, em 
que pese todo o afã deles por observarem a lei mosaica, mormente o 
dia de sábado.

Há algumas referências bíblicas a enfermidades humanas da Dele. 
Que, em seu período de aflição, Jó sofria de varíola, é uma grande 
possibilidade. Ele foi afligido com feridas aa cabeça aos dedos dos 
pés, ao ponto de seus amigos quase não poderem reconhecê-lo (Jó 
2). Sua condição era de uma feroz coceira, pois ele chegou a se 
raspar com um pedaço de cerâmica. Ele mesmo comentou como 
segue: «A minha carne está vestida ae vermes e de crostas terrosas; 
a minha pele se encrosta e de novo supura» (Jó 7.5). Essa descrição 
ajusta-se bem a algum caso severo de varíola, embora haja outras 
possibilidades.

A lepra era uma doença da pele temida por todo o Antigo e o 
Novo Testamentos. No tempo de Moisés, que tinha avançadas idéias 
de medicina preventiva; era dev'er dos sacerdotes resolverem se um 
homem tinha sido afetado pela lepra ativa, o que o obrigava a viver 
separado da população em geral. Os sacerdotes também precisavam 
decidir se a enfermidade navia cessado. Os critérios usados nesse 
exame dos pacientes aparecem no décimo terceiro capítulo do livro 
de Levítico. Cristo purificou, numa única oportunidade, dez leprosos. 
A cura envolveu a restauração das porções danificadas dos corpos 
deles (ver Luc. 17:11-19).

Existem provérbios bem conneados concernentes à pele, que se 
derivam das Escrituras. Jó declarou: «Os meus ossos se apegam à 
minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus 
dentes» (Jó 19:20). E Jeremias perguntou: «Pode acaso o etíope 
mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas?» (Jer. 13:23). 
Ver também o artigo sobre Curtidor.

PELEGUE
No hebraico, «divisão» ou «canal (de água)». Esse foi o nome 

de um filho de Éber e pai de Rau (Gen. 11:19), na quarta geração 
depois de Sem. Ele foi assim chamado porque, em seus dias, «a 
terra foi dividida». Ao que tudo indica, isso alude a como o povo da 
terra foi disperso por ocasião da torre de Babel (ver Gên. 11:1-9). A 
tradição era que todos os habitantes da terra descendiam dos três 
filhos de Noé (ver Gên. 9:19). Mas, uma outra teoria acerca desse 
nome é que o homem de algum modo estava vinculado a Falga, 
uma cidade da Mesopotâmia, situada na junção (ponto de divisão) 
do rio Caraboas com o rio Eufrates. O substantivo comum peleg 
pode significar «canal». Portanto, Pelegue poderia referir-se a um 
território e seu povo, cujo território era bem regado por águas. A 
palavra assíria para «canal» é palgu, o que empresta apoio lingüístico 
a essa interpretação.

PELES DE ANIMAIS (TRABALHO EM COURO)
Esboço
1. Artigos a Examinar e Vocabulário
2. Antigüidade do Uso do Couro
3. Natureza das Peles de Animais e Processo de Curtição
4. Peles Usadas e Informes Bíblicos
5. Paulo e seus Pergaminhos
1. Artigos a Examinar e Vocabulário
Ver os artigos separados intitulados Peies de Animais Marinhos; 

Peles de Cabras; Peles de Carneiro e Peles de Ovelhas. Ver também 
sobre Artes e Ofícios. A palavra que a Bíblia usa no Antigo Testa
mento, para indicar «couro», é o termo hebraico, or, que aparece por 
um total de noventa e nove vezes, podendo ser traduzido por «cou
ro», «pele», desde Gên. 3:21 até Miq. 3:3. No Novo Testamento, 
encontramos dérma, palavra grega empregada por apenas uma vez, 
em Heb. 11:37. E o adjetivo dermátinos, «feito de couro», «feito de 
pele», ocorre por duas vezes. O couro é a pele tratada de algum 
animal, então usado na feitura de vestuário, sacolas e muitos outros 
itens de uso caseiro ou pessoal.

2. Antigüidade do Uso de Couro
A manufatura do couro é tão antiga quanto a própria história. Na 

China, há menção ao uso do couro, desde seus dias mais remotos. 
Artefatos de couro têm sido encontrados em mausoléus do Egito. Os 
babilônios e os persas sabiam curtir o couro, e transmitiram esse 
conhecimento aos gregos e aos romanos. Até onde a arqueologia 
tem sido capaz de descobrir, os índios norteamericanos trabalhavam 
com couro, fazendo desse material grande variedade de objetos.

3. Natureza das Peles de Animais e Processo de Curtição
O processo de curtição impede a putrefação, e as peles assim 

tratadas atravessam séculos. De fato, alguns dos maiores manuscri
tos do Mar Morto (vide) eram feitos de couro, com o nome latino de 
vellum.

As peles de animais consistem em três camadas: epiderme, 
mesoderme e derme, cada qual mais profunda que a anterior. A 
epiderme, que não pode ser tingida, é removida juntamente com os 
pelos. Isso deixa a mesoderme e a derme, a fim de serem tratadas. A 
epiderme, onde estão os pelos ou a lã, é uma camada pouco espes
sa, também chamada cutícula. É abaixo dela que fica a mesoderme 
ou cório, mais espessa, e que é a verdadeira pele. Então vem a 
derme, mais abaixo. Visto que a camada mais externa, a epiderme, 
não se combina com o tanino (ou outras substâncias e os compostos 
químicos usados na curtição), é mister removê-la juntamente com os 
pêlos, conforme já dissemos. A camada intermediária, que se toma 
então a camada mais externa, é feita de fibras gelatinosas. Ela con
tém fluidos que servem para renovar a cutícula e manter a pele 
úmida e flexível. No processo da curtição, esse material é removido, 
o que reduz o peso da pele, deixando apenas o material fibroso. A 
derme consiste em tecido conetivo frouxo, onde ficam as glândulas 
sebáceas e sudoríparas, juntamente com vasos sangüíneos e fibras 
musculares. Essa mistura chama-se lado carnal. Quando é tratada, a 
derme serve para dar maior resistência ao cório. O cório é que pode 
ser tratado até tomar-se uma superfície fina e polida. Sendo uma 
substância orgânica, a pele é feita de carbono, oxigênio, hidrogênio, 
nitrogênio e enxofre.

Na antigüidade, as peles de animais eram preparadas mediante 
a remoção das partes inúteis. Então, o couro era mergulhado em 
grandes cubas, em líquidos apropriados. Isso removia todos os vestí
gios de gordura, sangue, pêlos e epiderme. Depois, as peles eram 
esticadas e postas a secar. Em seguida, eram bezuntadas em azeite 
e esfregadas, e finalmente eram tingidas.

4. Peles Usadas e Informes Bíblicos
Uma grande variedade de animais era usada para aproveitamen

to de seu couro. Sabemos que, nos tempos bíblicos, eram usados 
animais como bois, jumentos, ovelhas, cabras, cabritos, carneiros 
(ver Gên. 27:16; Êxo. 25:5), lagartos, texugos, leopardos, crocodilos, 
cavalos e camelos. Atualmente, vários tipos de peixes também forne-
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cem couros que podem ser usados em trajes elegantes e itens deco
rativos. Uma sandália de longa duração era feita de uma pele especi
al, talvez da toninha. Ver Eze. 26:10.

A primeira menção bíblica a peles aparece no relato sobre o jardim 
do Éden, onde se lê que Deus fez vestes de peles de animais para 
Adão e Eva (Gên. 3:21). Sabemos, mediante referências literárias e 
descobertas arqueológicas, que objetos de couro de todos os formatos 
eram usados nas terras bíblicas e imediações. O trecho de Lev. 13:47-49 
fala sobre uma doença da pele humana, chamada lepra. Sabe-se que 
essa palavra, na antigüidade, tinha muitas conotações, além daquilo 
que, atualmente, se conhece como mal de Hansen, ou lepra. Há estu
diosos que supõem que condições de má conservação atacavam os 
couros, quando mal curtidos; e assim, o que eles chamavam lepra, 
seria apenas uma forma de decadência causada por bactérias.

Elias usava uma espécie de cinturão de couro (ver II Reis 1:8). 
João Batista, na qualidade de segundo Elias, usava vestes de pêlos 
de camelo e um cinturão de couro (ver Mat. 3:4). O autor da Epístola 
aos Hebreus mencionou peles de cabras como material de que eram 
feitas as vestes dos santos afligidos da antigüidade (Heb. 11:37). 
Havia itens do tabernáculo que eram feitos de couro e o tabernáculo 
também era coberto por duas camadas de couro, uma de «peles de 
carneiros» e outra de «peles de animais marinhos» (vide), segundo 
se lê em Êxo. 26:14 e Núm. 4:6. A arqueologia tem demonstrado 
abundantemente o uso do couro para fabrico de recipientes de água 
ou de vinho. O vinho novo, não fermentado, precisava ser posto em 
recipientes novos, flexíveis, e não em «odres» (nome desses recipi
entes de couro, no Novo Testamento) velhos e ressecados, para 
evitar rupturas. Ver Mat. 9:17. Essa circunstância foi usada pelo Se
nhor Jesus para ilustrar que o antigo judaísmo não podia conter a 
nova e expansiva fé cristã, que se estava desenvolvendo. E isso, por 
sua vez, significa que o cristianismo não era apenas um judaísmo 
reformado, e, sim, uma autêntica progressão espiritual, levando os 
crentes a novos níveis de espiritualidade.

O couro era um material usado na feitura de livros, na antigüida
de. Suas principais desvantagens eram o alto preço e o volume. 
Somente com o tempo começaram a ser usados materiais mais pare
cidos com o nosso papel, muito menos espessos, mais baratos, mais 
abundantes. Paulo solicitou de Timóteo que lhe trouxesse alguns 
livros, incluindo aqueles escritos em pergaminho, talvez contendo 
porções do Antigo Testamento, além de outras obras de valor. Ver II 
Tim. 4:13. O pergaminho não pode ser confundido com o papiro 
(vide). Este último era um material feito de uma cana com esse 
nome, ao passo que o pergaminho (vide) era um couro finíssimo, 
bem tratado. Embora nâo sejamos diretamente informados quanto a 
isso, tudo indica que Paulo era fabricante de tendas; quase todas as 
tendas da antigüidade eram feitas de couro. Alguns do principais 
manuscritos do mar Morto eram feitos de veiino, ou seja, peles costu
radas umas às outras. E quase todos os manuscritos do Novo Testa
mento, a partir do século IV D.C., foram escritos sobre velino ainda 
que os manuscritos mais antigos que possuímos do Novo Testamen
to tenham sido escritos sobre papiro.

O couro também era usado no fabrico de escudos. Esses escu
dos eram de madeira revestida de couro. Eram de menor qualidade 
que os escudos de metal, é claro, mas ainda assim davam proteção, 
além de serem mais baratos. Sabemos que os gregos e romanos 
usavam esse tipo de escudo. Os trechos de II Sam. 1:21 e Isa. 22:6 
também se referem a esse tipo de escudo. Os egípcios, por sua vez, 
usavam artefatos de couro para cobrir e decorar paredes, tetos, por
tas e assoalhos. Excelente mobiliário também era fabricado em cou
ro. Tronos e leitos eram feitos de peles especialmente tratadas e 
tingidas. As mulheres ricas tinham suas sacolas de couro, e vários 
artigos de uso pessoal também eram feitos desse material. As botas, 
os capacetes, os escudos, as aljavas para flechas e a corda dos 
arcos, como também as bainhas de espadas eram feitos de couro, 
usados pelos soldados. Selas de montaria, botas e partes de carrua
gens também eram feitas de couro.

As tribos nômades sabiam tingir peles. Nas cidades, certas pes
soas ocupavam-se nesse mister, curtindo couros ou vendendo arti
gos feitos de couro. Em Jope, Simão, o curtidor (ver Atos 10:6), era 
um desses profissionais. Era costumeiro os curtidores viverem fora 
das muralhas das cidades ou de seus limites, em face dos odores 
desagradáveis que seus produtos emanavam.

5. Paulo e Seus Pergaminhos
«O idoso prosador poderia sentir-se feliz só com os seus livros» 

(Robertson, comentando sobre II Tim. 4:13). Paulo demonstrou inte
resse particular por certos pergaminhos, os quais, provavelmente, 
incluíam porções do Antigo Testamento. Ele também queria que Ti
móteo lhe trouxesse outros livros, cuja natureza não foi especificada. 
É bem provável que aquele texto aluda a seleções da biblioteca 
pessoal (e, provavelmente, pequena) de Paulo. Material dessa ordem 
revestia-se de grande valor na antigüidade. Ver o artigo sobre 
Alexandria, Biblioteca de, quanto a uma noção acerca das dimen
sões a que chegaram as bibliotecas na antigüidade. Estando encar
cerado, Paulo precisava de seus livros, conforme declarou, e, sem 
dúvida, lhos dava grande valor. Os ministros antiintelectuais fariam 
bem em observar essa particularidade. Em sua hora de provação, 
Paulo, sem dúvida, voltou-se para a oração e a meditação; mas sem 
dúvida ele também desejava ler os seus livros.

Esta vida seria brutal se, algumas vezes,
Não tivéssemos claros vislumbres de um escopo mais vasto, 
Indícios de uma ocasião infinita.
Algumas vezes, ao andar pelas ruas,
Ou nos montes, sempre sem aviso prévio,
Uma graça de ser, mais excelente do que somos,
Que acena mas desaparece, uma vida mais ampla 
Que se impõe a si mesma, com rápido vislumbre 
De círculos espaçosos, ilumina-nos a mente.

(James Russell Lowell)

O mais nobre uso do couro sempre foi o fabrico de livros. Por 
meio deles, os homens comunicavam seus pensamentos, sua filoso
fia, suas esperanças. (AM ED (1927) ID KLIN Z)

PELES DE ANIMAIS MARINHOS
As traduções exprimem a palavra hebraica envolvida de diversas 

maneiras, a qual aparece por catorze vezes no Antigo Testamento, 
principalmente nos livros de Êxodo e Números, embora também uma 
vez em Ezequiel 16:10. A palavra hebraica envolvida era empregada 
em duas conexões: 1. O material usado para cobrir o tabernáculo 
(ver Êxo. 25:5 ss.), bem como a arca da aliança, quando os israelitas 
se punham em marcha (ver Núm. 4:6 ss). 2. Um material usado para 
o fabrico de sandálias (ver Eze. 16:10).

Fatos a considerar. O nome hebraico foi dado em relação a uma 
área desértica, perto do golfo de Áqaba. As peles eram de grandes 
dimensões. Assim, a arca da aliança era coberta por uma única 
dessas peles. Poucos animais do deserto poderiam satisfazer a essa 
qualificação. O trecho de Eze. 16:10 mostra-nos que o material era 
caro, visto ter sido alistado entre coisas valiosas. Alguns estudiosos 
têm pensado em peles de cabras, ao invés de tentarem encontrar um 
animal que vivesse no deserto. Mas outros eruditos insistem que se 
tratava da foca, ou de algum tipo pequeno de baleia. Além disso, 
temos a considerar o boi marinho, que era abundante nas costas do 
golfo de Áqaba, e cuja pele era usada com muitas serventias. O boi 
marinho adulto tem cerca de três metros de comprimento, e uma 
única pele desse animal facilmente poderia cobrir a arca. Era um 
animal vegetariano, cujas patas dianteiras tinham a forma de nada
deiras, e destituído de patas trazeiras, pelo que não podia abandonar 
a água. Seria um animal semelhante ao nosso «peixe-boi», abundan
te na Amazônia. O animal vive em grupos de até seis indivíduos. Em 
certas áreas do mundo a espécie está em via de extinção. Parece 
ser esse o animal referido naquelas catorze passagens do Antigo
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Testamento: Êxo. 25:5; 26:14; 35:7,23; 36:19,34; Núm. 4:6,8,10- 
12,14,25 e Eze. 16:10. (BOD ID Z)

PELES DE CABRAS
A rigor, a expressão ocorre somente em Hebreus 11:37, no origi

nal grego, dérma aígeion, «peles de cabra», onde o autor sagrado 
referia-se a certos homens de grande fé, nos dias do Antigo Testa
mento, que, em meio às suas privações e hábitos frugais, chegaram 
a usar vestes feitas de peles de carneiros e peles de cabras. Ver o 
artigo separado sobre Vestimentas. E ver também sobre Cabra.

As peles de cabras serviam de útil material para o fabrico de 
vestes e de coberturas de grande duração. Assim, elas foram empre
gadas como cobertura para o tabernáculo armado no deserto do 
Sinai (Êxo. 26:14), como também para a arca da aliança e para 
outros móveis e artigos do tabernáculo (Núm. 4:6-14). Por semelhan
te modo, certos calçados femininos eram feitos desse material, em 
Israel e em outros países (Eze. 16:10). Todavia, muitas traduções, 
como a nossa tradução portuguesa, preferem traduzir por «peles de 
animais marinhos» (vide). E alguns estudiosos pensam que a palavra 
hebraica por detrás dessa tradução, tachash, significa «coisas ver- 
melho-escuro».

PELES DE CARNEIROS
No hebraico, or, indicando peles de carneiros, tingidas de verme

lho, usadas como a quarta cobertura do tabernáculo (Exo. 25:5; 26:14; 
35:7,13; 36:19; 39:34). Peles de carneiros, tratadas com azeite, até 
hoje são usadas pelos pastores do Oriente Próximo. Elas fornecem 
boa proteção contra o vento e a chuva. Os sírios continuam tingindo 
de vermelho essas peles, esfregando-as com um corante vermelho. 
Então com essas peles são fabricados sapatos e sandálias.

PELES DE OVELHAS
A rigor, essa expressão aparece somente em Hebreus 11:37 (no 

grego, melotê). Essa palavra grega aponta para uma veste simples, 
feita com peles de ovelhas tingidas.

É possível que uma pele de ovelha, que até em nossos dias é um 
artigo ordinário do vestuário, no Oriente, tenha sido a veste feita por 
Deus para o primeiro casal, Adão e Eva, no jardim do Éden, após a 
queda no pecado (Gên. 3:21). Essa era a veste comum dos profetas 
de Israel, conforme se vê na expressão de Zacarias 13:4, «manto de 
pêlos». De fato, esse tipo de veste tornou-se uma espécie de marca 
registrada dos profetas hebreus. O Senhor Jesus advertiu os seus 
seguidores acerca dos impostores que haveriam de se vestir 
(metaforicamente falando) desse modo, ao dizer: «Acautelai-vos dos 
falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas 
por dentro são lobos roubadores» (Mat. 7:15). Esse material também 
foi utilizado para servir de cobertura do tabernáculo erigido no deser
to onde os israelitas vaguearam por cerca de quarenta anos. Ver 
Núm. 4:25.

PELETE
No hebraico, «escape» ou «livramento». Nome de duas pessoas 

que aparecem no Antigo Testamento:
1 .0  quarto filho de Jadai, da tribo de Judá (I Crô. 2:47). Ele viveu 

por volta de 1657 A.C.
2. Um descendente de Azmavete, um benjamita e guerreiro que 

tomou o partido de Davi, contra Saul, e uniu-se às suas forças, em 
Ziclague (I Crô. 12:3). Isso aconteceu em cerca de 1015 A.C.

Com grafia diferente no hebraico, e com outro sentido, «fuga», 
«pressa», embora grafado do mesmo modo em nossa versão portu
guesa, temos outros dois homens, a saber:

1. O pai de Om, da tribo de Rúben (ver Núm. 16:1). Ele fez parte 
da rebelião de Coré contra Moisés e Aarão. Seria o ano de 1657 A.C.

2. Um filho de Jônatas, da tribo de Judá, da família de Hezrom (I 
Crô. 2:33). Ele descendia de Jerameel, através de Onã. Viveu em 
torno de 1618 A.C.

PELETITAS
No hebraico, «corredores» ou «correios». Uma referência àque

les que levavam as ordens do rei a lugares distantes. Com a passa
gem do tempo, esse nome veio a tornar-se o nome de uma família. 
Ao que parece, os peletitas e os quereteus (vide) eram estrangeiros, 
provavelmente filisteus que passaram a fazer parte da comunidade 
de Israel. Seja como for, alguns deles tornaram-se valentes guerrei
ros a serviço de Davi (ver II Sam. 15:18-22; 20:7). Temos maiores 
detalhes sobre eles no artigo sobre os Quereteus.

PELICANO
No hebraico, qaath, uma ave mencionada em Lev. 11:18; Deu. 

14:17 e Sal. 102:6. Talvez na última dessas três referências esteja 
em vista o «abutre», segundo se vê em algumas versões. No hebraico, 
o nome dessa ave é um termo cognato da palavra para «vomitar». 
Duas circunstâncias explicam isso. Em primeiro lugar (embora erro
neamente), o pelicano alimenta-se principalmente de ostras, para 
depois regurgitar as conchas, enquanto digere o resto. A verdade é 
que esse pássaro regurgita o alimento para alimentar seus filhotes, 
apresentando a eles alimento parcialmente digerido, o que é neces
sário para a sobrevivência dos mesmos. Os filhotes alimentam-se 
enfiando a cabeça na garganta de seus pais.

Os pelicanos não vivem como aves residentes na Palestina, mas 
visitam essa região, onae podem ser vistos ocasionalmente. Passam 
pelos céus da Palestina o mais rapidamente possível, em bandos de 
diversas centenas. Voam planando com asas quase paradas, usual
mente na direção norte. Durante o inverno vivem nos lagos da África 
central, e viajam para a região dc mar Negro para o choco. Alguns 
deles dirigem-se à Eurupa central e à Europa oriental. O pelicano é 
uma das maiores aves do mundo, ccm um corpo com cerca de 1,50 
m. de comprimento. Pescam em grupos, usando seus bicos e papos 
como se fossem redes de pesca. O Delicano marrom norte-americano 
mergulha na água atrás dos peixes, embora não seja esse o hábito 
da espécie que poce ser vista na Palestina. O pelicano é essencial
mente um pássaro tropical, é muito gregário, dotado de vôo podero
so, capaz de voar a grandes altitudes. Duas espécies podem ser 
vistas na Palestina, cujos nomes científicos são Pelecanus onocrotaius 
e Pelecanus crispus.

PELONITA
Essa designação foi aplicada a Helez e a Aias, que foram dois 

dos trinta heróicos guerreiros de Davi, que se aliaram a ele contra 
Saul, acompanhando-o em seu exílio em Ziclague. Ver I Crô. 11:27; 
27:10. Mui provavelmente, Aias é o mesmo homem chamado Eliã em
II Sam. 23:34. Helez é chamado de paltita (nativo de Bete-Pelete) em
II Sam. 23:26.

PÊLOS DE CAMELO
Os pêlos de camelo até hoje são usados para fabrico de um 

tecido grosseiro e resistente; somos informados, em Mat. 3:4 e Mar. 
1:6, que João Batista usava vestes feitas de pêlos de camelo. Jesus 
contrastou tal tipo de vestuário com cs tecidos finos dos ricos e dos 
nobres, em Mat. 11:8. Ver também Josefo, Guerras 1.24,3. Natural
mente, é possível que as roupas de João Batista fossem feitas do 
couro dk camelo, e não de um tecido feito com os pêlos desse 
animal. Até hoje os beduínos fazen mantas de pêlos de camelo. A 
manta de pêlos parece ter sido uma marca registrada dos profetas 
(Zac. 13:4), mais ou menos como a manta era usada pelos 
filósofos-mestres profissionais, nos tempos antigos. Elias usava um 
manto de pêlo de camelo e um cinturão de couro (II Reis 1:8). E 
alguns supõem que João Batista o imitou, de modo proposital ou 
então inconsciente. Esse mesmo material era usado para fabrico de 
tendas e capas externas.

Uso Figurado. O trecho de Zacarias 13:4 parece fazer desse tipo 
de vestuário um sinal dos profetas. O verdadeiro líder espiritual 
prejudica-se quando assume as características dos ricos e nobres,
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por ser um homem que rejeitou a tudo, devendo manter um estilo de 
vida simples, para que a sua mensagem não seja impedida. Aquele 
que clama contra o pecado, dificilmente pode fazer companhia aos 
pecadores que usam de ostentação e luxo. (H IIB  S)

PENDÃO
Duas palavras hebraicas são assim traduzidas em português:
1. Degel, «bandeira», «estandarte». No deserto, cada tribo de 

Israel tinha seu estandarte identificador (ver Núm. 1:52; 2:2,3). O 
trecho de Sal. 20:5 usa essa palavra para referir-se aos estandartes 
usados pelos exércitos que iam à batalha, com inscrições apropria
das, em consonância com seus propósitos e esperanças. Em Can. 
6:4,10 temos um uso figurado do termo, referinac-se a aparência 
distinta da pessoa amada.

2. Nes, «bandeira», «insígnia». Era em torno dessa insígnia que 
os soldados reuniam-se. Em Isa. 11:12, lemos que o Messias levan
taria sua bandeira, como sinal de seu poder e de seus propósitos. 
Talvez esteja implícita aí a assertiva Yahweh nissi, ou seja, «o Se
nhor é a minha Bandeira». Ver Êxo. 17:15 em conexão com essa 
possibilidade.

Essas bandeiras ou pendões eram erigidos em mastros, altos de 
colinas ou outros lugares elevados, convocando tribos ou exércitos. 
Ver Núm. 2:2; 21:8 ss; Sal. 60:4; Isa. 11:10; 13:2; Jer. 4:21. Os 
arqueólogos encontraram uma significativa insígnia dessas quando, 
nos túmulos reais da Suméria, em Ur (de cerca de 2900 A.C.), en
contraram um pendão cravejado de conchas e lápis-lazúli.

Os pendões eram símbolos de identificação, autoridade, propósi
to e tornavam-se objetos de ufania e patriotismo.

PENDENTE
No hebraico, devemos dar atenção a três palavras diferentes:
1. Nezem, «argola para o nariz ou para a orelha». Ela é usada 

por quinze vezes no Antigo Testamento: Gên. 24.22,30,47; 35:4; 
Êxo. 32:2,3; 35:22; Juí. 8:24-26; Jó 42:11; Pro. 11:22; 25:12; Osé. 
2:13; Isa. 3:21; Eze. 16:12.

2. Lachash, «amuleto». Essa palavra ocorre por apenas duas vezes 
de modo a poder ser traduzida por pendente. Isa. 3:20 e Ecl. 10:11.

3. Agil, «argola». Também ê palavra que só figura por duas ve
zes: Núm. 31:50; Eze. 16:12. Dá idéia de um adorno em forma circu
lar. Especialmente no caso da primeira dessas palavras temos a 
idéia de algo «pendurado». Por isso mesmo os pendentes têm um 
formato que faz lembrar uma gota que cai. O trecho de Juí. 8:24-26 
pode indicar pendentes para pôr no nariz ou nas orelhas. Mas tam
bém havia pendentes para serem postos sobre a testa. Ver os artigos 
Anéis e Jóias e Pedras Preciosas.

PENDENTES(COLAR)
A arqueologia tem demonstrado quão comumente eram usados 

colares, nas terras bíblicas, embora esse item não seja diretamente 
mencionado na Bíblia mediante algum vocábulo específico. Provavel
mente, devemos entender a menção indireta a colares, nas passa
gens gerais que falam sobre jóias e adereços, como Êxo. 35:22, 
onde se lê acerca de jóias de ouro, juntamente com certos itens 
específicos.

Os colares eram feitos de vários tipos de metal, incluindo ouro e 
prata, ou então com pérolas enfiadas em um fio (ver Can. 1:10). Essa 
referência alude a fieiras de jóias e correntes de ouro, estando em 
pauta algum tipo de colar. Aos colares eram presos pendentes, com 
a forma de crescentes de ouro (ver Isa. 3:18; Juí. 8:21), como tam
bém amuletos (ver Isa. 3:18). No Egito e na Babilônia era costumeiro 
o uso de uma corrente de ouro em volta do pescoço, descansando 
sobre o peito (ver Gên. 41:42; Dan. 5:7, 16, 29).

PENDENTES
No hebraico, temos a palavra netiphoth que aparece somente 

em Juizes 8:26 e Isaías 3:19. Na primeira dessas passagens, nossa

versão portuguesa a traduz por arrecadas; na segunda, por pen
dentes. Apesar da dúvida refletida nessas duas traduções diferen
tes, parece estar em vista o tipo de enfeite que, na antigüidade, era 
usado tanto por homens quanto por mulheres: os pendentes. Estes 
podiam ser usados pendurados no pescoço, nas orelhas e na ponta 
do nariz. A primeira dessas referências faz esses objetos estarem 
incluídos entre os despojos tomados pelos israelitas dos midianitas 
e ismaelitas. Há estudiosos que sugerem a tradução «gotas de 
perfumes».

PENDENTES DE NARIZ
Por incrível que possa parecer, a vaidade feminina levava as 

mulheres, na antigüidade, a perfurarem a aba do nariz para ali enfia
rem um pendente (conforme tantas mulheres hoje em dia furam as 
orelhas para usar brincos). Esses pendentes, munidos de uma argo
la, eram feitos de metais preciosos, como o ouro e a prata, nos quais 
se engastavam contas ou corais. Geralmente, esses pendentes de 
nariz eram usados no lado direito do apêndice nasal. Esse costume 
continua até hoje entre as mulheres beduínas, e na índia. Rebeca 
usava um desses pendentes de nariz, erroneamente referido em 
algumas traduções como um brinco de orelha. Ver Gên. 24:22,30. O 
trecho de Isa. 3:21 mostra-nos que as mulheres, nos dias do profeta 
Isaías, usavam pendentes no nariz. Entre os presentes que Deus 
dará simbolicamente a Jerusalem, temos o penaerite de nariz, em 
Eze. 16:12. Ver o artigo geral sobre Jóias.

PENEIRA
No hebraico, há duas palavras envolvidas a saoer:
1. Kebarah que acarece somente em Amós 9:9
2. Naphah, que fiaura tambem somente por uma vez, em isa.

30:28.
Um utensílio usado pelos povos orienta-s para peneirar grãos de 

cereal. Esse utensílio e-a feito de talas ou ae fios. Nos textos referi
dos, o 'nstrumento acarece em sentido metafórico, referindo-se ao 
dia em que Deus julgará as nações gentílicas e a nação de Israei.

PENHAS DAS CABRAS MONTESES
Esse era o nome de um lugar, no deserto que havia próximo de 

En-Gedi, na margem ocidental do mar Morto. Ali Davi teve a oportu
nidade de tirar a viaa de Saul, embora tivesse preferido poupá-la, por 
não querer fazer qualquer mal a alguém que, afinal de contas, era 
também um ungido do Senhor (I Sam. 24:2).

PENHOR
No hebraico, erabon, que aparece em Gên. 38:17,18,20. Essa 

palavra era um termo comercial de origem fenícia, conforme se vê nos 
papiros que mencionam uma aliança de noivado, usada como penhor 
ou garantia, como primeiro pagamento por uma vaca, até que o paga
mento total fosse efetuado. Também poderíamos compreender isso 
como se fosse uma primeira prestação de uma venda a prestações. No 
grego temos o vocábulo arrabon, «penhor», «garantia», que figura por 
três vezes no Novo Testamento: II Cor. 1:22; 5:5 e Efé. 1:14. Em todas 
essas três passagens neotestamentárias, o Espírito Santo aparece 
como o penhor ou garantia da nossa herança total. Em outras pala
vras, enquanto não ressuscitarmos e entrarmos na posse da nossa 
pátria celeste, o Espírito do Senhor, que nos foi dado, serve de garan
tia de que não deixaremos de receber a herança por inteiro. Entretanto, 
na Epístola de Policarpo (8:1) lemos que a morte de Cristo é o penhor 
da nossa justiça final. Isso reflete a doutrina neotestamentária, visto 
que a nossa retidão está fundamentada sobre a retidão de Cristo, 
mediante a administração do Espírito Santo. Ver Rom. 3:21 ss.

1. Em II Cor. 1:22 lemos que o dom divino do Espírito Santo é a 
garantia de que o crente finalmente entrará na posse e usufruto de 
toda a sua herança. A palavra «selo» também figura nessa passa
gem, reforçando a idéia de garantia. Para o crente, isso se traduz em 
forte senso de segurança.
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2. Em II Cor. 5.5 a idéia é reiterada. Ali é dito que uma vez que 
sejamos retirados de nossa tenda terrestre (o corpo físico), a rida 
eterna espera por nós, visto que seremos revestidos pela imortalidade.

3. Uma vez mais, em Efé. 1:14, o Espírito Santo aparece como 
esse penhor. Ali ele aparece como a garantia de que, finalmente, 
receberemos a nossa herança espiritual, a plena redenção com tudo 
quanto está implícito na mesma.

É evidente, pois, que esse penhor sempre envolve algo que é 
maior do que aquilo que o crente já possui no momento. E deveras 
interessante, pois, que a palavra do grego moderno que indica a 
aliança de noivado é precisamente esse vocábulo do Novo Testa
mento. A aliança garante que a jovem se casará, o que, para ela, é 
algo muito importante. Por igual modo, são importantes para nós 
todas as garantias que nos são oferecidas nas páginas do Novo 
Testamento.

PENIEL (PENUEL)
No hebraico, «face de Deus» (ou «forma de Deus»), Nome de 

dois homens que aparecem no Antigo Testamento, e de uma locali
dade, a saber:

1. Penuel (uma forma variante do mesmo nome) figura como filho 
de Hur e neto de Judá. Ele foi o pai (ou fundador) de Gedor (ver I 
Crô. 4:4). Viveu em tomo de 1650 A.C.

2. Um benjamita que residia em Jerusalém, o último a ser nome
ado dentre os onze filhos de Sasaque, um líder do lugar. Seu nome 
também é grafado em nossa Bíblia portuguesa como Penuel, acom
panhando o texto hebraico. Ver I Crô. 8:25. Ele viveu por volta de 
1600 A.C.

3. A Localidade. Esta ficava às margens do ribeiro do Jaboque, a 
leste do rio Jordão. Foi ali que Jacó lutou contra o anjo que lhe 
apareceu. Ver Gên. 32:22-32. No vs. 30 desse mesmo capítulo en
contramos a forma variante do nome, «Peniel». Jacó obteve uma 
bênção da parte do Anjo do Senhor, porque, vencendo-o, estava em 
posição de pedir-lhe algo. Naturalmente, a luta toda envolveu um 
exercício espiritual com os seus oróprios propósitos, o que Jacó 
percebeu desde o início. De acordo com a antiga teologia dos hebreus, 
ver o Anjo do Senhor era mais cu menos o equivalente a ver ao 
próprio Senhor, o que explica o nome do lugar. Também é admirável 
que Jacó tivesse vencido o Anjo do Senhor, e tivesse permanecido 
vivo, ainda assim (ver Gen. 32:31). Sem dúvida temos aí uma grande 
demonstração da graça divina.

O nome Peniel ocorre de novo no oitavo capítulo de Juizes, onde 
Gideão busca a ajuda militar dos habitantes do lugar, bem como os 
de Sucote. Mas Isso eles negaram, pelo que, vitorioso, Gideão casti
gou aos dois lugares com uma matança (ver Juí. 8:17). Jeroboão 
reconstruiu a cidade, que aparentemente fora reduzida a cinzas nes
se tempo (ver I Reis 12:25). Apesar de não haver certeza quanto ao 
antigo lugar da cidade, ela tem sido identificada com o Tell edh-Dhahab 
esh-Sherqiyeh, às margens do Nahr ez-Zerqa, idêntico ao vau do 
Jaboque, referido na Bíblia. Talvez o nome Pernual, que figura na 
lista de cidades conquistadas pelo Faraó Sisaque, corresponda à 
Peniel da Bíblia. O incidente com Jacó, em Peniel, ilustra a necessi
dade que temos de ver a face de Deus, mediante experiências místi
cas. Ver sobre o Misticismo.

PENINA
No hebraico, «coral». Esse era o nome de uma das esposas de 

Elcana, que foi o pai de Samuel (I Sam. 1:2). Penina zombava de 
Ana, a outra esposa de Elcana, porque, ao que parecia, Ana era 
estéril. Mas Ana orou ao Senhor, e este deu solução ao caso, e 
gerou Samuel. Ver I Sam. 1. Isso ocorreu por volta de 1125 A.C.

PENTATEUCO
Esboço:

I. A Palavra e Caracterização Geral
II. Designações Bíblicas do Pentateuco

III. Conteúdo
IV. Autoria e Unidade: os Críticos e o Pentateuco
V. Teologia do Pentateuco e sua Importância Religiosa
VI. Importância Histórica do Pentateuco

VII. Teorias Cosmológicas
VIII. Tipos de Literatura no Pentateuco

I. A Palavra e Caracterização Geral
1. A Palavra
O vocábulo Pentateuco vem do grego pente, «cinco», e teúchos, 

«livro», «rolo» (originalmente, um vaso ou implemento). A referência 
é aos primeiros cinco livros do Antigo Testamento, formadores de 
uma unidade básica: os livros de Moisés. O vocábulo foi aplicado a 
princípio, a esses livros, no século II D.C.; posteriormente, foi empre
gado por Orígenes, e a partir daí, se tomou uma designação comum 
para os livros em apreço. Contudo, há eruditos que pensam que a 
coletânea deveria incluir os seis primeiros livros da Bíblia, formando 
assim um Hexateuco (vide). Ainda outros pensam que a verdadeira 
unidade é formada pelos quatro primeiros livros da Bíblia, do que 
resultaria um Tetrateuco. E, nesse caso, o Deuteronômio seria uma 
adição posterior, uma repetição ou comentário dos quatro livros ante
riores.

2. A Tríplice Divisão
Historicamente, o Pentateuco sempre foi o mais importante da 

tríplice divisão do Antigo Testamento, ou seja, a Lei (Pentateuco), os 
Salmos e os Profetas. Ver Luc. 24:25,27,44, onde Jesus referiu-se a 
essa divisão tradicional do Antigo Testamento. O vs. 44 fala das três 
divisões juntamente.

3. A Terminologia dos Hebreus
É evidente que não foram os hebreus que cunharam a palavra 

Pentateuco. A palavra Torah, «lei», era a que eles usavam para 
designar esses livros; mas, visto que esses livros nos expõem o 
código mosaico, aí temos o aspecto mais importante da fé Judaica. A 
designação hebraica, seper hattorah, «livro da lei», era comumente 
usada. A torah era contrastada com a haptara, os «escritos dos 
profetas». Ver a seção II quanto à designação dada pela própria 
Bíblia (Antigo e Novo Testamentos), quanto a essa porção do Antigo 
Testamento.

4. Antigüidade dessa Divisão
Os primeiros cinco livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, 

Levítico, Números e Deuteronômio, formam a divisão mais antiga da 
Bíblia. Tanto o Pentateuco Samaritano quanto a versão grega da 
Septuaginta, assim agrupavam esses livros. Apesar de ser difícil da
tar o Pentateuco Samaritano, não há razão para negarmos que cópi
as dos cinco livros de Moisés eram possuídas pelo reino do norte, 
Israel, quando os assírios levaram quase toda a sua população res
tante para o exílio, em 721 A. C. Alguns estudiosos supõem que os 
samaritanos não tinham qualquer cópia da lei até o tempo em que 
Neemias expulsou, do templo de Jerusalém, um neto do sumo sacer
dote, que se casara com uma filha do samaritano Sambalate (ver 
Nee. 13:28). Foi então que ocorreu uma real separação religiosa, do 
que o resultado parece ter sido dois Pentateucos diferentes. Quanto 
a outras complicações que cercam o problema, ver o artigo separado 
intitulado Samaritano, O Pentateuco.

A Septuaginta foi traduzida a partir de cerca de 280 A.C., e os 
cinco livros em questão, sem dúvida, formavam desde então uma 
unidade literária. A arrumação desses cinco livros formando uma 
unidade, pelos Israelitas, sem dúvida, pré-datou, por muitos séculos, 
a arrumação feita pelo Pentateuco Samaritano e pela Septuaginta. 
Isso está envolvido nas questões das datas dos livros, da autoria 
mosaica e do processo de canonização. Além disso, a teoria das 
múltiplas fontes informativas, chamada J. E. D. P.(S.), determinava a 
questão, segundo o conceito de muitos estudiosos. Temos um artigo 
separado sob esse título.

A acreditar nos eruditos liberais, então, a fonte informativa P (S ), 
ou sacerdotal, foi a última parte do Pentateuco a ser escrita (antes
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dos vários elementos serem reunidos, formando uma unidade), e 
isso depois do cativeiro babilónico, como se fosse uma composição 
escrita saída da pena da casa sacerdotal (os sacerdotes zadoquitas), 
a partir de 458 A.C. Mas alguns pensam até mesmo em uma data tão 
tardia quanto 250 A. C., ou seja, após o início da tradução da 
Septuaginta. Idéias mais conservadoras diriam que a coletânea es
sencial foi completada na época de Moisés, quando obteve posição 
canônica, sendo usada como as Escrituras Sagradas básicas do povo 
hebreu. A teoria dos liberais, porém, não nega um uso muito anterior 
da parte maior do Pentateuco, talvez desde o século IX A.C.

5. Escopo e Importância
O Pentateuco propõe-se a fornecer uma narrativa contínua a 

partir da criação do mundo, e daí até à morte de Moisés. Isso posto, 
o período de tempo é extenso; a sua associação com Moisés confe
riu a essa coletânea, para sempre, a distinção de ter sido escrita pelo 
principal profeta de Israel, conferindo-lhe uma santidade e um respei
to que, entre os israelitas, jamais foi alcançado por qualquer outra 
obra escrita. De fato, certo segmento do judaísmo (o partido dos 
saduceus) nunca aceitou qúalquer outro escrito religioso como verda
deiramente autoritário. Esses cinco livros foram intitulados, após a 
sua canonização formal (cerca de 400 A.C.), de a «lei de Moisés». 
Sabemos que Moisés, para o judaísmo, é o que o Senhor Jesus é 
para o cristianismo.

6. Propostas Divisões Principais do Pentateuco
a. A origem do mundo; as nações que vieram a existir (Gên. 1-11).
b. Os patriarcas (Gên. 12-50). _
c. Moisés e o êxodo do Egito (Êxo. 1-18).
d. A revelação divina no Sinal (Êxo. 19-40).
e. A legislação levítica (Lev. 1-27).
f. Os últimos eventos e as leis do Sinai (Núm. 1:1-10:10).
g. A jornada até às planícies de Moabe (Núm. 10.11-21.1).
h. Eventos nas planícies de Moabe (Núm. 22:2-36:13).
i. Últimos discursos de Moisés e sua morte (Deu. 1-34).
7. O Hexateuco
Alguns estudiosos asseveram a unidade dos seis primeiros livros 

do Antigo Testamento, incluindo o livro de Josué, supondo que as 
mesmas fontes informativas tenham estado envolvidas no caso des
ses seis livros. O código sacerdotal, cuja sigla em português é S, 
estender-se-ia, segundo esses eruditos, até o fim do livro de Josué. 
Ver o artigo separado sobre o Hexateuco, quanto a detalhes a res
peito desta teoria.

8. A Teoria das Fontes J. E. D. P. (S.) e suas Datas
Oferecemos um artigo separado com esse título, e também arti

gos separados sobre cada letra dessa sigla. O leitor deve examinar 
esse material, que não é reiterado aqui. Neste ponto, mencionamos 
somente as datas atribuídas a cada uma dessas alegadas fontes 
informativas, com uma declaração simples sobre o caráter de cada 
uma delas.

a. J  (para Yahweh, ou Jeová). Assim chamada porque o nome 
divino é comum a certas porções do Pentateuco. É fonte datada em 
cerca de 850 A.C. Essa fonte salienta o reino de Judá e seus heróis.

b. E (para Elohim). Assim chamada porque o nome divino Elohim 
é comumente usado em certas porções do Pentateuco. Sua data é 
de cerca de 750 A.C. O escritor sagrado estaria interessado em 
Israel, o reino do norte, e seus heróis.

JE. Uma combinação das duas fontes acima, presumivelmente 
feita em cerca de 720 A.C.

c. D (para código deuteronômico). O livro da lei, encontrado no 
templo de Jerusalém em cerca de 621 A.C. Foi expandida e combi
nada com a fonte JE, formando assim a fonte JED. O livro de 
Deuteronômio refletiria essencialmente esse material. Os editores fo
ram responsáveis por adições feitas aos livros de Josué, I e II Reis, 
Jeremias, o que os teria envolvido em um intenso esforço literário.

d. P (S ). O código sacerdotal repete a história apresentada por 
outras fontes, sendo distinguida por seu ponto de vista e por sua 
ênfase sacerdotal e ritualista. A compilação teria começado em 500

A.C., e prolongou-se por alguns séculos. Supostas repetições de 
dados históricos (com base em duas fontes informativas) acham-se 
aqui e acolá, como os dois relatos da criação (Gên. 1:1,2,4a (S) e 
2:4b-25 (J). Os dois relatos diferem quanto à ordem da criação e os 
nomes divinos são diferentes. E o que mais acentuaria que autores 
diferentes fizeram suas contribuições, é que o hebraico reflete sécu
los diferentes. Outrossim, temos a duplicação das genealogias (4:7-26 
em contraste com o cap. 5). O cap. 5 corresponderia a 1:1-2:4a 
(sendo da fonte S ). O trecho de 4.7-26 corresponderia a 2:4b-25 (da 
fonte J). Também parece ter havido dois relatos sobre o dilúvio, que 
foram unificados. S fala sobre um par de animais que foram postos 
na arca, mas a fonte J  fala em sete pares de casais limpos, o que S 
não menciona. Alguns estudiosos pensam que 12:10-20 e o cap. 20 
formam uma duplicação: em um desses relatos o Faraó foi enganado 
acerca de Sara ser irmã de Abraão; mas, no outro, Abileque é que 
teria sido enganado.

Os eruditos conservadores, tendentes a manter a unidade do 
Pentateuco e autoria mosaica do começo ao fim, têm suas próprias 
respostas para questões como essas, que temos passado em revista 
nos artigos sobre cada um dos cinco livros do Pentateuco, quanto a 
esses trechos salientados pelos críticos, e que aqui somente trouxemos 
à tona, sem elaboração. Um problema que ainda não teve resposta 
adequada é aquele que envolve os diferentes tipos de hebraico em
pregados, cada qual refletindo um período de tempo diferente. Os 
lingüistas que estudam idiomas que experimentaram séculos de de
senvolvimento não tem muita dificuldade para reconhecer suas dife
rentes fases. Para exemplificar, o grego dos tempos homéricos é 
radicalmente diferente do grego platônico; o grego platônicc é raof- 
calmente diferente do grego «koiné», (no qual foi escrito o Novo 
Testamento). E até mesmo um conhecimento sjperficial do grego 
poderá revelar isso a um leitor. Pessoas que são capazes de ler o 
grego «koiné» dificilmente lerão obras esc"tas por Piaíão; pessoas 
capazes de ler o grego «koiné» e o grego platônico Q u a s e  não pe
dem ler os escritos homéicos. O vocasuiáno va mudanac e cres
cendo, e assim a época histórica a que caoa fase "essas pertence, 
pode ser facilmente distinguida.

9. Códigos Legais D:stintos dc Pentateuco
Muitos eruditos nãc crêem que o Pentateuco consista em um 

único código, o mosaico- antes, pensam poder distinguir níveis diver
sos de códigos. Cs níveis por eles propostos são os seguintes:

a. O cõaigo dc pacto (Exo. 20:22-23:33).
b. O código dos anátemas e maldições (Deu. 27:15-26). Esse 

seria essencialmente litúrgico, e não legal.
c. Os dez mandamentos, em duas edições: Deu. 5:6-21 (com 

base em D); e Êxo. 20:2-17 (com base em S).
d. O código deuterocanônico (Deu. 12-26), um sermão de Moisés 

expandido sob a forma de código.
e. O código de santidade (chamado H, uma unidade separada, 

Lev. caps. 17-26, que teria acabado incorporado em S), escrito em 
hebraico posterior e compilado em cerca de 570 A.C.

f. O código sacerdotal (legislação distinta de narrativa, caps. 25-31; 
35-40; Lev. 1-16; Núm 1:1-10:28; fragmentos: elementos de Êxo. 
caps. 1-24; Lev. caps. 17-26; Num. caps. 11-36; Deu. caps. 31-34 e 
porções consideráveis de Josué). Seria uma espécie de comentário 
histórico sobre o Pentateuco embrionário.

10. Seções Poéticas
Essas seções datariam de diferentes períodos, refletindo um 

hebraico de diversos períodos históricos, desde 1200 A.C. até 400 
A.C. Incluem duas antigas antologias: o livro das Guerras do Senhor 
(Núm. 21:14) e o livro dos Justos (Jos. 10:13); o cântico de Lameque 
(Gên. 4:23, pertencente ao período patriarcal, 1250-1050 A.C.); o 
cântico do Poço (Núm. 21:17 ss); o cântico de Miriã (Êxo. 15:21); a 
bênção de Jacó (Gên. 49:2-27); os oráculos atribuídos a Balaão (Núm. 
23:7-10,18-24); a bênção sacerdotal (Núm. 6:22-27); o cântico de 
Moisés (Deu. 32:1-43). Os eruditos pensam poder distinguir quatro 
diferentes períodos durante os quais desenvolveu-se essa poesia,
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correspondendo a quatro diferentes períodos da evolução do idio
ma hebraico. Por isso, fala em termos de compilações feitas por 
editores ou um editor, e não em termos da autoria mosaica es
sencial. De acordo com essa posição, escritos genuinamente mo
saicos foram incorporados na massa geral do Pentateuco, embo
ra Moisés seja por ela rejeitado como o autor-editor da massa 
inteira.

II. Designações Bíblicas do Pentateuco
Já vimos que o termo Pentateuco é de origem grega, e que 

não era o nome original da coletânea. Os nomes mais antigos 
desses cinco livros, individualmente falando, derivavam-se do cos
tume mesopotâmico de chamar um livro por suas primeiras pou
cas palavras. Portanto, o Gênesis era chamado «no principio»; o 
Êxodo, «e estes são os nomes de; Levitico era ><e ele chamou»; 
Números era «números», que era a quinta palavra no início do 
original hebraico do livro, e não a primeira palavra, mas muito 
apropriado como nome desse livro; Deuteronômio era «estas são 
as palavras». Já os nomes desses livros, conforme os conhece
mos hoje em dia, derivam-se da tradução da Septuaginta, que 
descrevem melhor o conteúdo de cada livro, enquanto que o mé
todo antigo dos hebreus falha quase totalmente quanto a esse 
propósito.

Referências aos Cinco Livros. As referências bíblicas à uni
dade do Pentateuco só aparecem nos escritos bíblicos posterio
res, bem distantes do tempo representado pelo Pentateuco. As
sim temos a lei (no hebraico, Torah), em Jos 1:7- o livro da lei 
(Jos. 8:34), o que talvez nem aluda aos cinco livros, mas à 
essência da legislação mosaica; a lei de Moises (I Reis 13); o 
livro da lei do Senhor (II Crô. 17:9); o livro de Moisés (Nee. 
13:1; II Crô. 25:47); o livro da lei de Deus (Nee. 8:18); a lei de 
Moisés, servo de Deus (Dan. 9:11). Não podemos ter certeza, 
em todos esses casos, que os cinco livros fossem assim agru
pados mediante tais designações

A/o Novo Testamento. Aí enccntramos as seguintes designações:
o livro da lei (Gál. 3:10); o livro de Moisés (Mar. 12:26); a lei (Mat. 
12:5; Luc. 16:16; João 7:19); a lei de Moisés (Luc. 2:22; João 7:23); a 
lei do Senhor (Luc. 2:23,24). Quase todas essas referências incluem 
a coletânea do Pentateuco.

III. Conteúdo
Na primeira seção, pontos sexto e nono (este último, os códi

gos legais), como também no décimo ponto (poesia), temos apre
sentado o esboço básico do conteúdo do Pentateuco. Nos artigos 
sobre cada livro do Pentateuco, damos um esboço detalhado acer
ca de cada um.

IV. Autoria e Unidade: os Críticos e o Pentateuco
Nos artigos sobre cada livro do Pentateuco, essas questões são 

descritas com detalhes. Também na primeira seção deste artigo, 
pontos oitavo, nono e décimo, abordamos a questão. Naturalmente, 
não há qualquer reivindicação, nos próprios livros, individualmente ou 
como uma unidade, de que Moisés os tenha escrito. Isso apesar do 
fato de que, a começar pelo Êxodo, Moisés apareça como a persona
gem principal. Todavia, devemos pressupor que Moisés tenha sido o 
autor desses cinco livros. Que escritos genuinamente mosaicos te
nham sido incluídos, é algo que poucos críticos atrevem-se a negar 
hoje em dia. Porém, quase todos eles acreditam que a tentativa para 
atribuir a totalidade do Pentateuco a Moisés é uma teoria que não 
dispõe de defesa razoável. Quanto a isso, só posso apresentar exem
plos das idéias que giram em torno da questão.

1. Considerações Históricas
a. O trecho de Deu. 31:9 informa-nos que Moisés escreveu «esta 

lei», mas não é mister compreendermos essa declaração como se a 
mesma cobrisse o Pentateuco inteiro, mas tão-somente a legislação 
mosaica incorporada ao mesmo.

b. O Senhor Jesus fez uma declaração abrangente sobre a ques
tão, em João 5:46,47 e em 7:19. Mas essa declaração apenas reite
rou a tradição rabínica, e não precisa ser entendida como uma afir

mação crítica e histórica. Além disso, muitos estudiosos crêem que 
Jesus poderia ter repetido aquela tradição, sem entrar nos méritos da 
autoria do Pentateuco como um todo, aludindo somente à essência 
da lei incorporada por aquela coletânea. E outros dizem simplesmen
te que a Igreja pôs essas palavras na boca de Jesus, concluindo daí 
que, pela autoridade de Jesus, essas palavras nada dizem a favor ou 
contra a autoria mosaica do Pentateuco como um todo.

c. A tradição rabinica, naturalmente, é o poder que estabeleceu a 
autoria mosaica do Pentateuco (ver Pirque Aboth 1:1; Baba Bathra 
14b). Essa questão foi levada ao extremo de afirmar que Moisés 
escreveu sobre sua própria morte (ver Deu. 35:5 ss), conforme Filo e 
Joseto afirmaram. Mas o Talmude admite que Josué foi o autor des
se comentário sobre a morte de Moisés.

d. O trecho de II Esdras 14:21,22 diz como os rolos do Pentateuco 
foram destruídos no incêndio que lavrou quando do cerco de Jerusa
lém, nos dias de Nabucodonosor, e como Esdras reescreveu a totali
dade dos cinco livros, uma tradição aceita por vários dos pais da 
Igreja, como Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria e Jerônimo.

e. João Damasceno ajuntou que os nazarenos, uma seita de 
judeus cristãos, rejeitavam a autoria mosaica do Pentateuco, em cer
ca de 750 D.C.

f. Os ebionitas (vide) olhavam com suspeita para certos trechos 
do Pentateuco, quando este entrava em choque com as idéias deles.

g. Alguns escritores judeus e islamitas da Idade Média salienta
ram algumas supostas contradições e anacronismos do Pentateuco. 
Um exemplo disso é a afirmação de Ibn Ezra (falecido em 1167), 
com base numa idéia do rabino Isaque ben Jasos (falecido em 1057), 
de que o trigésimo sexto capítulo de Gênesis não foi escrito antes do 
tempo do rei Josafá, por causa da menção feita ali a Hadade (com
parar Gên. 36:35 com I Reis 11:14). E também afirmava que o texto 
sofrera algumas interpolações em Gên. 12:6; 22:14; Deu. 1:1; 3:11.

h. O reformador protestante Carlstadt (1480-1541) observou que 
Moisés não poderia ter escrito o Pentateuco em geral, embora não 
tivesse observado qualquer alteração estilística quanto ao material 
pertencente ao período antes e depois da morte de Moisés.

i. Andreas Masius, em seu comentário (1547), declarou que Esdras 
inseriu no Pentateuco algum material de sua autoria.

j. Mas a crítica detalhada, como a da teoria J. E. D. P.(S.), apare
ceu no século XVIII. Alguns críticos, como Jean Astruc, acreditavam 
que o próprio Moisés utilizara documentos distintos, tendo atuado 
como autor-compilador, e não apenas como autor. A crítica posterior, 
entretanto, acabou negando inteiramente que Moisés fosse o autor 
real dos cinco livros, embora admitindo que algum material genuina
mente mosaico tenha sido incorporado à compilação. Mas alguns 
extremistas chegaram a eliminar qualquer participação de Moisés, 
dizendo que ele nem ao menos sabia escrever!

I. Wellhausen (1844-1918) foi o criador da teoria das múltiplas 
fontes informativas em uma forma mais coerente, conferindo datas a 
cada suposta fonte; os elementos essenciais dessa idéia aparecem 
na primeira seção, oitavo ponto. Autores posteriores deram-se ao 
trabalho de subdividir cada fonte, como £( 1), £(2), tanto quanto de 
combinarem documentos como JE. Essa atividade chegou ao extre
mo de dividir a fonte P(S.) em sete subfontes, na análise de B. 
Baentsch. Uma outra idéia, combinada com a anterior, era aquela 
que diz que em vez de autores específicos estarem envolvidos em 
cada uma dessas fontes, cada uma delas, na verdade, seria o produ
to de uma escola inteira de editores e autores. Isso conferiu à teoria 
uma complexidade que deixa a mente estonteada.

Respostas Gerais dos Conservadores em Resposta aos Críti
cos:

Quase tudo quanto tem sido dito foi incluído nos artigos sobre 
cada um dos livros do Pentateuco, razão pela qual abaixo damos um 
mero esboço.

1. O Método dos Textos de Prova. Para alguns estudiosos con
servadores, o uso de textos de prova é a principal forma de argumen
tação. No tocante à autoria do Pentateuco, eles argumentam que os
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trechos de Deu. 31:6 e João 5:46,47; 7:19 provam a questão em 
favor de Moisés. Porém, não há como decidir quão abrangentes são 
essas declarações, porque podem ser meras repetições de tradições 
correntes. Além disso, os textos de prova sempre estarão sujeitos à 
interpretação, e sua alegada validade depende do que eu e minha 
denominação pensamos a respeito desta ou daquela questão, sem 
que isso reflita, necessariamente, a verdade da mesma. Assim, ape
sar de os textos de prova fazerem parte legítima da argumentação, 
com freqüência são apenas uma maneira dos preguiçosos argumen
tarem, permitindo-lhes ignorar os problemas, em vez de enfrentá-los.

2. O Método Contra as Subdivisões. Quando subdividimos a fon
te informativa em E( 1) e £(2), e fazemos a mesma coisa com outras 
alegadas fontes do Pentateuco, terminamos com unidades literárias 
tão diminutas que é impossível determinarmos qualquer coisa com 
base em diferenças de estilo, vocabulário, etc. Até onde podemos ver 
as coisas, essa é uma crítica válida contra os críticos.

3. Moisés Não Sabia Escrevefi O antigo argumento dos críticos de 
que Moisés não viveu em uma época que lhe capacitasse a escrever 
(a escrita só teria aparecido bem mais tarde), foi totalmente lançado no 
descrédito pela arqueologia, que tem demonstrado que a arte da escri
ta surgiu muito antes da época de Moisés. Os mais antigos documen
tos escritos de que se tem notícia têm sido escavados em áreas bíblicas, 
como o local de Uruque (na Bíblia, Ereque; ver Gên. 10:10), pertencen
te a uma época calculada em 3000 A.C., o que significa que Abraão 
poderia saber escrever, para nada dizermos acerca de Moisés. E Moisés, 
proveniente das elites egípcias, sem dúvida recebeu a educação ne
cessária como também diz a Bíblia: «E Moisés foi educado em tcda a 
ciência dos egípcios ...» (Atos 7:22). Ver o artigo geral chamado Escri
ta, quanto a detalhes sobre a questão. O ugarítico foi a mais antiga 
língua semítica, e a escrita ugaritica, puramente alfabética e fonográfica, 
antecede ao hebraico bíblico por cerca de nada menos de mil anos. 
Abraão viveu em um tempo em que podia observar cinco sistemas 
distintos e completos de escrita, comumente usados no ambiente cultu
ral à sua volta. Isso posto, Moisés, sem a menor sombra de dúvida, 
conheceu esses e outros sistemas de escrita. É até mesmo possível 
que os próprios israelitas comuns, cativos no Egito (pelo menos alguns 
deles), fossem capazes de escrever nas antigas línguas semíticas, que 
Moisés também pode ter aprendido, além de saber escrever em egíp
cio. Escritas alfabéticas semíticas parecem já ter estado em uso desde 
1900 A.C. As descobertas arqueológicas, além disso, tendem por mos
trar que a arte da escrita é mais antiga do que se pensava anterior
mente.

4. O Uso dos Nomes Divinos. Um dos principais alicerces da teoria 
dos múltiplos documentos, chamado de teoria J. E. D. P.(S.), argumen
ta que distintos nomes divinos identificam diferentes autores ou edito
res. Assim, a fonte J teria empregado o nome Yahweh (Jeová), ao 
passo que a fonte E teria empregado o nome Elohim. Contra esse 
argumento, pode-se mostrar que a fonte J também empregou o nome 
Elohim, e que a fonte E também empregou o nome Yahweh. Em 
réplica, os críticos dizem que editores posteriores é que misturaram os 
nomes, e que essas misturas não são muito freqüentes. No entanto, a 
arqueologia tem demonstrado que nas culturas mesopotâmicas, o uso 
de vários nomes divinos para uma única divindade era um fenômeno 
comum. Seria realmente de estranhar se isso também não tivesse sido 
feito pelos autores bíblicos. Assim sendo, o uso predominante de al
gum nome divino talvez tenha sido uma questão de mera preferência 
pessoal, e não que algum nome divino específico fosse o único nome 
conhecido e empregado por algum autor sagrado. O deus artífice 
ugarítico (adorado mais ou menos na época de Moisés) tinha um nome 
duplo, Kothar wa Khasis; o Deus dos hebreus poderia ter sido chama
do tanto por Yahweh quanto por Elohim, nos dias de Moisés. Minha 
avaliação aqui é que o uso de nomes distintos, em qualquer fonte 
informativa, é um argumento válido possível em favor da idéia das 
múltiplas fontes, mas que não é, realmente, convincente.

5. As Duplicações. Ver a seção I. 8.d quanto às alegadas duplica
ções históricas na fonte informativa P. (S.), o que teria produzido

narrações alternativas sobre a criação e o dilúvio. Apesar de ser 
verdade que qualquer autor pode repetir o que já havia dito, como 
em um sumário ou em uma simples reiteração de algo que fora dito, 
e que em tal repetição, tal autor pode até entrar em contradição 
consigo mesmo, e não meramente suplementar-se, há aqui um fator 
que não foi ainda devidamente respondido. Aqueles que conhecem o 
hebraico, do ponto de vista histórico, asseguram-nos que essas du
plicações envolvem tipos de hebraico pertencentes a períodos bem 
diferentes. Isso faz a questão parecer duplicações genuínas, e não 
variações feitas por algum único autor. E apesar de poder ser argu
mentado que um editor posterior poderia ter refraseado certas se
ções, empregando então um estilo hebraico mais recente, isso ape
nas apresentaria uma hipótese não-provada, e não uma argumenta
ção genuína. Isso posto, o argumento lingüístico permanece sem 
resposta, esperando algum tipo de refutação. É certo que Moisés não 
poderia ter produzido certas seções do Pentateuco, que, lingüísti- 
camente falando, pertencem a um período diferente desse idioma. 
Posso ilustrar isso, conforme também tenho feito, com base na mi
nha experiência pessoal com o idioma grego. Tenho lido o grego por 
diversos anos, estando bem familiarizado com o grego clássico do 
tempo de Platão, e com o grego «koiné». Porém, quando me foi dada 
a tarefa de ler Homero (que data de alguns poucos séculos antes da 
época de Platão), perguntei a meu professor:« O senhor tem certeza 
de que isto não é egípcio, e não grego?» Sim, porque o vocabulário 
grego é radicalmente diferente, de tal modo que o estudante precisa 
aprender um vocabulário virtualmente novo, pertnente àqueie perío
do mais antigo. E os eruditos do hebreico dizem-nos que existem 
níveis de hebraico, no Pentateuco que não pedem ser todos atribui- 
ács a um único penedo histórico.

É claro, pois, que a resposta a essa questão cas dupicações não 
depende somente em explicar as discrepância existentes nos relatos 
paralelos. E também não podemos afirmar que aigum dado autor 
meramente repetiu-se por meio de algum sumário, ou a fim de forne
cer a seus leitores alguns outros detalhes. G.L Archer excce conci- 
samente esse problema das duplicações, err sua obra A S jr je y  of 
Old Testament Intròòiiction, págs. 117-124. mas isso não reso!veu o 
problema lingüístcc.

6. Os Problemas de Estiio e de Vocabulário. O estilo de um autor 
é como as suas impressões digitais. Trata-se de algo muito pessoal. 
Além disso, sua escolha de certas expressões torna-se algo habitual. 
Por outra parte, qualquer autor, aqui e acolá, haverá de incorporar os 
escritos de alguma outra pessoa; e, nesses casos, temos um autor 
diferente, mas somente pelo fenômeno da incorporação, e não como 
uma autêntica múltipla autoria. Facilmente Moisés poderia haver in
corporado outros materiais, como códigos legais, poemas e relatos, e 
ainda assim ter sido o único autor-editor do Pentateuco. Assim, o 
argumento alicerçado sobre as diferenças de estilo não é inútil a tal 
ponto que possa ser ignorado. Na verdade, diferentes autores escre
vem de diferentes modos. Mas, visto que isso pode refletir mera 
incorporação, e não a obra verdadeira de algum autor distinto, o 
argumento não é conclusivo. O reformador protestante Carlstadl não 
foi capaz de achar diferenças de estilo em seções de antes e depois 
da morte de Moisés, daí supondo que Moisés não poderia ter escrito 
tanto umas quanto outras. E visto que as seções que se seguiram à 
sua morte obviamente não foram escritas por ele, daí ele concluiu 
que Moisés não pode ter escrito o Pentateuco, sob hipótese alguma. 
Isso ele fez como aplicação do argumento baseado no estilo, ainda 
que de maneira um tanto inversa.

A d is tinção  entre J e E com base no vocabulário e no estilo 
não parece estar suficientemente fundamentada, embora a fonte 
P(S.) pareça ter algumas características distintivas. Seu estilo é 
esquemático, altam ente ritualista, estatístico (muito uso de 
genealogias, informes, cifras). No entanto, a alegada fonte infor
mativa J  menciona o sacerdócio aarônico por treze vezes, pelo 
que necessariamente contém muito daquilo que certos eruditos 
têm atribuído exclusivamente a P(S). Isso significa que os argu-
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mentos não são suficientemente convincentes em favor de uma múl
tipla fonte informativa.

7. A Data Posterior do Deuteronômio. Uma grande porção desse 
livro (fonte informativa D) é datada em cerca de 620 A.C., por certos 
críticos. Os argumentos em favor disso incluem a afirmação de que 
as práticas pagãs ali mencionadas ajustam-se bem ao tempo de 
Josias, mas não antes. O Deuteronômio parece tomar consciência da 
posição cêntrica da adoração (em Jerusalém), apesar do fato de que 
o livro não menciona o templo, e, muito menos, Jerusalém. Passa
gens como Deu. 12:5 ss; 14:23 ss; 15:20; 16:2 ss; 17:8,10; 18:6 e 
26:2 talvez apontem para a adoração efetuada em Jerusalém. Nesse 
caso, o autor sagrado teria evitado criteriosamente mencionar essa 
cidade e seu templo, porque estava tentando emprestar ao seu livro 
um passado mais distante. Por outra parte, a centralização da adora
ção em um único lugar poderia ser uma espécie de antecipação 
profética ideal. Nesse caso, a omissão de Jerusalém e de seu templo 
foi uma omissão histórica genuína. Os críticos pensam que a proibi
ção, em Deu. 16:5,6, de não se sacrificar a páscoa em qualquer 
outro lugar além daquele determinado por Deus, é um reflexo da 
contenção entre os judeus (Jerusalém é o lugar da adoração) e os 
samaritanos (o monte Gerizim é o lugar da adoração). Os eruditos 
conservadores acham, entretanto, que isso é ler demais no texto 
sagrado.

8. O Uso da Terceira Pessoa do Singular e as Referências Histó
ricas. O próprio Pentateuco não reivindica a autoria mosaica (exceto 
em Deu. 31:6, mas que poderia ser uma anotação editorial, conferin
do a autoridade mosaica à sua obra escrita, a tradição mosaica da 
lei, ou a coletânea dos cinco livros), e a totalidade da obra foi escrita 
na terceira pessoa do singular. Os discursos de Moisés, que foram 
incorporados, poderiam refletir genuínas declarações mosaicas, ou, 
em alguns casos, ser da lavra do editor. Até mesmo Deu. 31:9 é uma 
referência feita na terceira pessoa do singular, algo que um editor 
normalmente teria feito. O vs. 24 fala no ato de escrever de Moisés, 
mas, novamente, na terceira pessoa. Destarte, o livro de Deuteronômio 
poderia ser pseudepígrafe, ou meramente uma obra que incorpora 
alguns escritos mosaicos genuínos. Declarou W.F. Albright: 
«Deuteronômio foi uma tentativa de recapturar a letra e o espírito do 
mosaísmo, que havia sido negligenciado ou esquecido pelos israelitas 
da monarquia». Isso sumaria um ponto de vista possível da autoria e 
historicidade do livro de Deuteronômio. Contra isso, porém, pode ser 
dito que não há uma única referência histórica ao período após a 
morte de Moisés, embora certas coisas ali ditas possam ser entendi
das dessa maneira. Seja como for, se é verdade que o livro foi 
escrito durante o período monárquico de Israel, então o autor sagra
do usou de extremo cuidado para evitar qualquer referência clara às 
coisas que estavam sucedendo durante os seus próprios dias. A 
passagem de Deu. 17:14-20 é especialmente controversa, porquanto 
antecipa claramente a monarquia (talvez profeticamente), ou então é 
mesmo um pequeno trecho histórico, apresentado como se fosse 
uma antecipação. Os críticos argumentam que a monarquia está 
definidamente em vista, como uma realidade histórica, apesar da 
tentativa do autor de fazer «tudo parecer antigo» no seu livro. Os vss. 
16 e 18, que falam na multiplicação de esposas e cavalos, parece ser 
um comentário indireto sobre Salomão, que cometeu avidamente 
ambos os erros. Porém, isso é negado pelos eruditos conservadores. 
O uso da terceira pessoa do singular era e continua sendo prática 
comum entre muitos autores, que preferem escrever desse modo, 
em vez de usarem a primeira pessoa. Talvez isso tenha ocorrido no 
caso do Deuteronômio.

9. Diferenças Religiosas. Alguns estudiosos vêem no Pentateuco 
certas idéias religiosas e problemas que foram típicos não nos tem
pos mais antigos, e, sim, em tempos monárquicos, posteriores. Um 
desses itens envolve a questão das formas de idolatria. Formas de 
idolatria, mencionadas em Deu. 4:19 e 17:3, que incluíam a adoração 
a corpos celestes, parecem ajustar-se melhor a um período histórico 
posterior. Porém, a arqueologia tem provado que a adoração aos

astros é uma das mais antigas formas de idolatria. Já pudemos con
siderar a questão da centralização da adoração, em Israel, que se 
aplica ao que aqui dizemos. Ver sobre o sétimo ponto. Presumíveis 
diferenças religiosas podem depender da falta de informações, e não 
de distinções históricas genuínas.

10. A Arqueologia e o Periodo Patriarcal. Os críticos admitem 
hoje em dia que a arqueologia tem demonstrado de forma adequada 
a autenticidade dos relatos sobre os patriarcas. Mas isso poderia 
envolver a incorporação de genuínas antigas tradições, e não o fato 
de que o próprio Moisés tenha sido autor desses relatos. Os estudio
sos conservadores, por sua parte, pensam que Moisés foi o respon
sável pela transmissão desses materiais, como um figura cêntrica na 
corrente da fé dos hebreus.

Concessões Feitas por A lguns Eruditos Conservadores. Nem
todos os estudiosos conservadores pensam que é mister supor a 
autoria mosaica do Pentateuco inteiro. Antes, procuram encontrar um 
meio-termo entre os críticos e os conservadores a qualquer preço. 
Crêem que a tradição da autoria mosaica do Pentateuco é satisfeita 
pela declaração de que há ali a incorporação de escritos mosaicos 
genuínos, e que seu Código legal ficou ali bem preservado. Os gran
des códigos legais são atribuídos especificamente a Moisés (a saber, 
Êxo. 20:2-23:33; Deu. caps. 5-26; 31). Além disso, o itinerário cober
to por Israel, em Núm. 32:2, sem dúvida, é um documento histórico 
genuíno.

Elementos Não-Mosaicos no Pentateuco. Isso é admitido até mes
mo por estudiosos conservadores. Ver Gên. 14:14 (a menção de Dã); 
36:31; Êxo. 11:3; 16:35; Núm. 12:3; 21:14,15; 23:34 ss; Deu. 2:12 e 
34:1-12. Outras referências, discutidas antes, podem caber dentro 
dessa categoria. Assim sendo, falamos sobre a autoria mosaica do 
Pentateuco, no sentido de incorporação genuína de escritos mosai
cos, com suas idéias, tradições e contribuições. Mas não pensamos 
que Moisés foi o autor exclusivo do Pentateuco, sem qualquer papel 
desempenhado por um editor ou editores, e sem a incorporação de 
elementos posteriores. A redação final do Pentateuco pode ter ocorri
do durante e período monárquico. Desnecessário dizer, o problema é 
extremamente complexo e vai crescendo, à medida que são apre
sentados novos argumentos, pelo que as conclusões são meras ten
tativas.

A defesa da autoria mosaica do Pentatouco inteiro é, essencial
mente, a defesa da tradição que circunda a questão, e não a defesa 
de qualquer reivindicação feita pelo próprio Pentateuco.

V. Teologia do Pentateuco e Sua Importância Religiosa
«O Pentateuco precisa ser definido como um documento que 

empresta a Israel a sua compreensão e sua etiologia da vida. Ali, 
através de narrativas, poemas, profecia e lei, é revelada a vontade 
de Deus acerca da tarefa do povo de Israel no mundo» [A. Bentzen, 
Introduction to the Old 7esfamenf,1952, II, pág. 77).

«Um registro de revelações e reações às mesmas, o Pentateuco 
testifica os atos salvatícios de Deus, o soberano Senhor da história 
e da natureza. O ato central de Deus, no Pentateuco (e, de fato, 
em todo o Antigo Testamento), é o êxodo de Israel do Egito. Ali 
Deus irrompeu na consciência do povo de Israel, revelando-se como 
o Deus redentor... Tendo provado poderosa e abertamente ser ele 
o Senhor, no ato do êxodo, Deus conduziu os israelitas à percep
ção de ser ele o criador e sustentador do universo, bem como o 
dirigente da história... A graça divina não somente é revelada em 
seu livramento e orientação, mas também na outorga da lei e na 
iniciação do pacto... Sem importar qual tenha sido a origem do 
Pentateuco, agora destaca-se como um documento que possui uma 
rica unidade interior. É o registro da revelação de Deus na história 
e de seu senhorio sobre a história. Testifica tanto sobre a reação 
de Israel como sobre sua falha, por não reagir devidamente. Testifica 
a santidade de Deus, que o separa dos homens, e também a seu 
gracioso amor, que vincula os homens com ele, segundo as suas 
condições» (ND).
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Fatos Importantes a Notar. 0  Pentateuco é o começo e o alicer
ce de todas as revelações judaico-cristãs subseqüentes. Procura des
cobrir o começo de todas as coisas, apresentando Deus como a 
fonte de toda a vida. A partir dai, procura conferir-nos noções sobre o 
começo do homem, e como o mesmo relaciona-se com Deus, ou 
deve relacionar-se com Ele. Os três nomes divinos, Yahweh, Elohim 
e Adonai, cada qual com sua própria significação (respectivamente, o 
Eterno, o Todo-Poderoso e o Senhor), aludem a maneiras pelas 
quais Deus relaciona-se à sua criação. Seus variegados tipos de 
literatura e a complexidade de sua mensagem encontram seu mais 
perfeito cumprimento na pessoa do Cristo que veio (I Cor. 10:11).

O Pentateuco e a Teologia do Novo Testamento. Antes de tudo, 
o Deus da antiga criação é também o Deus da nova criação, por 
meio de seu Filho. Essa circunstância distingue o cristianismo de 
todas as religiões e filosofias. Apesar de persistirem mistérios quan
to ao modo e ao tempo da nova criação, pelo menos dispomos do 
grande fato de que essa criação envolverá uma intervenção divina, 
um plano divino, um alvo divino. A queda do homem no pecado 
tomou-se parte essencial do pensamento cristão, acompanhado pela 
necessidade de redenção que o êxodo e a entrada na Terra Prometi
da tipificavam. Muitas passagens do Novo Testamento empregam 
esse simbolismo, encontrando muitas lições religiosas e morais que 
se estribam sobre o relato do Antigo Testamento. O quinto capítulo 
da Epístola aos Romanos dá-nos a doutrina dos dois homens, o 
primeiro e o segundo Adão. Ver o artigo intitulado Dois Homens, 
Metáfora dos. Ver também Êxodo. O conceito de pacto (havendo 
alguns deles no Pentateuco) é muito importante dentro do pensa
mento cristão. Ver o artigo geral sobre os Pactos. Paulo deixou claro 
que a fé cristã repousa sobre os atos históricos remidores, registrados 
no Pentateuco (ver Gál. 3 e Rom. 4). A fé do Antigo Testamento é a 
mesma do Novo Testamento. A fé de Abraão é a nossa fé, e nós 
somos filhos espirituais de Abraão. O antigo legislador, Moisés, foi 
substituído pelo Novo Legislador, Jesus Cristo (segundo se aprende 
em João 1:17). O Sermão da Montanha repousa sobre esse conceito 
e esclarece-nos bastante sobre a nova lei que Cristo ensinou. Ver 
Mat. 5-7. A lei exerceu sua função vital de mestre-escola, que nos 
conduziu a Cristo (ver Gál. 3). Através de seus muitos ritos e cerimô
nias, a lei ilustrou aspectos diversos do ofício remidor de Cristo, 
segundo também a Epístola aos Hebreus ilustra com muitos deta
lhes.

VI. Importância Histórica do Pentateuco
O Pentateuco relata questões baseadas em fatos históricos ge

nuínos. Não se trata, contudo, de uma história completa dos tempos 
historiados, mas enfatiza certos eventos que são importantes para 
compreendermos a história relativa à fé judaico-cristã. O período 
patriarcal tem sido ricamente ilustrado pela arqueologia. O registro do 
Pentateuco sobre os primórdios do homem, e como se propagou 
subseqüentemente, limita-se às áreas em torno das quais gira o 
relato bíblico, e não pretende falar sobre raças que não pertenciam 
àquelas áreas, embora alguns tentem injetar isso no registro sagra
do. Mas, quanto ao surgimento e propagação da civilização, naque
las regiões do mundo, o Pentateuco reveste-se de grande importân
cia histórica. Seu relato sobre o dilúvio recebeu subsídios de outros 
antigos relatos a respeito, sendo confirmado por descobertas geográfi
cas e arqueológicas modernas. Apesar de datas exatas e detalhes 
estarem em dúvida, a narrativa do Pentateuco sobre as jornadas de 
Israel no Egito e depois do êxodo, além da conquista da Terra Pro
metida, tem sido consubstanciada por outras fontes informativas, tan
to literárias quanto arqueológicas. Apesar de a fé religiosa ser capaz 
de sobreviver muito bem sem conexões históricas, a história sempre 
foi importante aos olhos dos hebreus; outro tanto pode ser dito acer
ca dos registros cristãos no Novo Testamento, que falam sobre a 
origem e o desenvolvimento da fé em Jesus Cristo.

VII. Teorias Cosmológicas
Uma importante característica distintiva do Pentateuco consiste 

em sua tentativa de descrever origens, primeiramente do próprio

universo material, e então do homem, dentro desse ambiente. Um 
importante aspecto disso é sua abordagem monoteísta, o que distin
gue essa narra tiva  de re latos s im ilares, de outros povos 
mesopotâmicos. Os cristãos têm cristianizado e modernizado seus 
relatos, a fim de ocultar certos problemas; mas a contribuição feita 
pela história bíblica da criação nem por isso saiu prejudicada. Tenho 
escrito vários artigos sobre o assunto, dando amplos detalhes sobre 
a questão, que não são reiterados aqui. Ver sobre Cosmologia; 
Cosmogonia, Criação; Adão; Antediluvianos.

VIII. Tipos de Literatura no Pentateuco
1. Narrativas. Uma das características do povo hebreu é que eles 

gostavam de narrar histórias, o que evoluiu ao ponto de tornar-se 
história verdadeira, e séria, pela qual eles muito se interessavam. Daí 
originou-se o Antigo Testamento, o mais excelente dos livros de his
tória da antigüidade, posto que de qualidade especial — a história 
das revelações divinas ao homem—que veio a tomar-se mundial
mente conhecida. No Pentateuco começamos pelas narrativas da 
criação; em seguida vem a narração do dilúvio; então, a propagação 
das nações; depois, a história dos patriarcas hebreus. No livro de 
Êxodo, ficamos sabendo como o povo de Israel terminou escravizado 
no Egito, e como, após vários séculos, por instrumentalidade de 
Moisés, os israelitas foram libertos do Egito. No livro de Números, é 
detalhada a história das vagueações de Israel pelo deserto, onde 
também encontramos a introdução das instituições que se tomaram o 
alicerce da nação hebréia. O livro de Levítico não inclui muito desse 
elemento de narrativa, embora tenhamos ali os relatos sobre os pe
cados rituais de Nadabe e Abiú, filhos de Aarão (cap. 10). Esse livro 
reinicia a história onde ela fora deixada pelo livro de Exodo, com 
Israel estacionado no deserto do Sinai. E então, é dito como os 
israelitas organizaram seus exércitos para a conquista da Terra Pro
metida. O trecho de Núm. 9:1 conta a história da primeira páscoa. O 
relato sobre os espias arma o palco para a invasão da Terra Prome
tida, mas isso foi seguido por trinta e oito anos de vagueação, devido 
à covardia de fé da parte de Israel. Aí, pois, encontramos uma gran
de lição moral objetiva. Há coisas de grande valor, que podemos 
perder, por falta de coragem espiritual. Felizes aqueles que têm gran
des sonhos e dispõem-se a pagar o preço para que tais sonhos se 
concretizem. Os capítulos 26-36 de Números falam sobre os prepa
rativos para a Invasão da Terra Prometida. O livro de Deuteronômio 
dá continuidade a esse aspecto, embora não contenha muita narrati
va. Antes, ocupa-se com a reiteração dos códigos legais. Coube ao 
livro de Josué narrar como os israelitas entraram na Terra Prometida, 
como a conquistaram e nela se estabeleceram. Enquanto outras fon
tes, literárias e arqueológicas, têm servido para confirmar o relato 
apresentado, a narrativa do Antigo Testamento nunca teve apenas 
esse intuito. Pois, ao mesmo tempo, sempre serviu de manual de 
orientação, ensinando-nos sobre como agir. Há relatos que expõem 
exemplos positivos e negativos, que muito têm a ensinar-nos.

2. Códigos Legais. Quanto a um sumário desses códigos, ver a 
seção 1, ponto nono, Códigos Legais Distintos do Pentateuco. Natu
ralmente, para o judaísmo nunca houve fato tão importante quanto a 
sua lei. Temos apresentado um artigo separado e detalhado sobre 
Lei-Códigos da Bíblia. Esta enciclopédia contém trinta e cinco dife
rentes artigos acerca da lei. Uma completa lista desses artigos pode 
ser achada no verbete intitulado Lei. Ver especialmente Lei no Antigo 
Testamento e Lei no Novo Testamento.

3. Poesia. Ver a seção I, décimo ponto, quanto a esse material.
4. Genealogias. Essas têm a função de apresentar linhagens, 

muito importantes para o desdobramento do relato bíblico. As primei
ras genealogias (Gên. 5 e 11), entretanto, não visavam a ser regis
tros completos, pelo que não podem ser usadas para estabelecimen
to de datas. Antes, tinham a finalidade de apresentar nomes repre
sentativos de alguma linhagem que partia de Abraão, por meio da 
qual o propósito divino para Israel seria cumprido. Através de Abraão 
é que todas as famílias da terra seriam abençoadas, e dele, igual
mente, procederia o Remidor, o Messias. Todavia, há algumas
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genealogias laterais que não se ajustam a esse esquema, como a de 
Ismael (Gên. 25:12-18), ou a de Esaú (Gên. 36). Mas tais genealogias 
foram anotadas por sua intima associação com a história de Israel. O 
décimo capitulo de Gênesis encerra a tabela das nações, uma espé
cie de genealogia universal, que nos informa quanto ao papel das 
nações descendentes dos três filhos de Noé. Não é usado, porém, o 
termo «gerou», dando-nos a impressão de um bem amplo esboço de 
descendência, sem grande exatidão. Essa tabela apresenta várias 
nações do mundo biblico, dentro daquilo que poderíamos chamar de 
relações etnogeográficas.

Bibliografia. ALB AM ARC BA BAR BEN BRI CG DRI G GN IB 
IOT MAN ND Z

PENTATEUCO SAMARITANO
Ver sobre Samaritano, O Pentatenco.

PENTECOSTES E O PENTECOSTES CRISTÃO
Ver o artigo geral chamado Festas (Festividades) Judaicas, 

especialmente a seção II.4b. Festa das Semanas ou Pentecostes.
Introdução
Declaração Geral
O termo Pentecostes é de origem grega, referindo-se a «cinqüen

ta dias». A festa religiosa biblica do Pentecostes ocorria exatamente 
cinqüenta dias após a páscoa (Lev. 23:15-21; Deu. 16:9-12). Muitos 
eruditos supõem que sua origem era alguma festa da colheita, cele
brada pelos cananeus e por outros povos da área. Então Israel teria 
tomado por empréstimo a mesma, depois de ter-se estabelecido na 
Palestina, posto que conferindo à mesma um significado diferente. O 
Pentecostes era celebrado ao final de sete semanas, envolvidas na 
colheita do cereal. Nos escritos biblicos mais antigos, era chamada 
de «festa da colheita» ou «festa da sega dos primeiros frutos» (Êxo. 
23:16). Posteriormente, veio a ser conhecida como o shabuot, isto é, 
«festa das semanas» (Deu. 16:10). Na literatjra judaica pós-biblica, 
veio a ser associada ao aniversário da revelação da_ lei no monte 
Sinai, segundo o registro do décimo nono capitulo de Êxodo.

Uso Secular do Vocábulo. A palavra «Pentecostes», a partir do 
século IV A.C. em diante, passou a ser usada em conexão com um 
imposto sobre as mercadorias, cobrado pelo Estado. Dentro do seu 
uso não-biblico, a palavra era um termo técnico originalmente ligado 
aos impostos sobre as cargas no porto de Piraeus. Mas, em Israel, 
não havia qualquer conotação de um imposto sobre as primicias dos 
produtos do campo. O livro de Jubileus (6:21) revela-nos que se 
revestia de um duplo significado: uma referência às semanas, e tam
bém às primicias. Sua relação com a outorga da lei foi ainda uma 
outra significação que essa palavra acabou por adquirir.

Em Israel, a festa de Pentecostes é celebrada no sexto dia do 
mês de S/Vã; entre os judeus fora de Israel, no sexto e sétimo dias do 
mês de Sivã (entre a segunda metade de maio e a primeira metade 
de junho). Na Diáspora, essa festividade perdeu completamente o 
seu caráter agrícola, tornando-se, puramente, uma festa «do tempo 
da outorga de nossa lei (a Torah)». Esse é o aspecto que atualmente 
permeia a liturgia e as orações associadas às sinagogas modernas.

O Pentecostes e o Domingo de Pentecostes. O Pentecostes veio a 
tornar-se um feriado cristão que celebra a descida do Espirito Santo 
(ver a Seção II deste artigo), conforme está registrado em Atos 2:14. 
Ocorre cinqüenta dias após a páscoa, pelo que foi retido o seu nome 
Pentecostes, com um sentido tipicamente cristão, vinculado à descida 
do Espirito Santo (a outorga da lei do Espirito) o seu antitipo, a doação 
da lei mosaica. A comunidade anglicana chama esse feriado religioso 
pelo seu nome inglês, «Whitesunday», que literalmente significa «do
mingo branco». Esse dia é assim chamado por causa das vestes de 
cor branca usadas por pessoas recém-batizadas, naquele dia.

I. Pentecostes Judaico
Temos no Novo Testamento, na palavra Pentecostes uma de

signação greco-helenista para a festa hebraica das semanas, cuja 
instituição é descrita em Lev. 23:15-21. Nas páginas do A.T., essa

festa é chamada de Festa das Semanas. (Ver o artigo geral sobre 
Festas (Festividades) Judaicas, e especificamente seção II. 4.b.). O 
termo, Festa das Semanas, faz uma alusão às diversas semanas 
que se tinham de passar entre a páscoa e essa observância. 
Passavam-se sete semanas (50 dias) entre as duas ocorrências, 
calculadas a começar do primeiro dia após o primeiro sábado da 
páscoa (ver Lev. 23:15,16). Os judeus que falavam o grego chama
vam a essa festa de Pentecostes, por ser observada no qüinquagési- 
mo dia após o tempo que acabamos de mencionar. Ambas as desig
nações aparecem em Tobias 2.1. A páscoa estava associada à co
lheita da cevada. O Pentecostes, pois, assinalava o término da co
lheita da cevada, que começava quando a foice era pela primeira vez 
lançada no grão (ver Deut. 16:9). Também se considerava o começo 
dessa colheita ao serem movidos os m olhos,«... no dia imediato ao 
sábado...» (Lev. 23:11,12a). Já a festa de Pentecostes marcava a 
colheita do trigo, e agia como espécie de santificação de todo o 
período da colheita, da páscoa ao Pentecostes.

As festividades não se limitavam aos tempos do Pentateuco, mas 
a sua observância é indicada nos dias de Salomão (ver II Crô. 8:13), 
como a segunda das três festas anuais (ver Deut. 16:16). Essas três 
grandes festas anuais eram: a festa dos pães asmos (que veio a 
tornar-se parte integral da celebração da páscoa, embora tivesse 
sido instituida como celebração separada; ver Mat. 26:17 e João 
2:13), a festa das semanas (Pentecostes) e a festa dos tabernáculos 
(ver João 7:2). Todas essas três festividades requeriam a presença 
de todos os indivíduos do sexo masculino em Jerusalém, a fim de 
que participassem das cerimônias e celebrações.

Observações sobre o Pentecostes e o Sinai. No periodo 
intertestamentário e posteriormente, a festa de Pentecostes era repu
tada como o aniversário da entrega da lei mosaica, no monte Sinai. 
(Ver Jubileus i.1 com vi.17; Talmude Babilónico, Persashim 68b e 
Midras, Tanhuma 26c). Os saduceus celebravam essa festa no quin
quagésimo dia (cômputo inclusivo, em que o primeiro dia de uma 
série é incluido no cálculo), começando pelo primeiro domingo após 
a celebração da páscoa. Esse era o cálculo que regulava a obser
vância pública do Pentecostes, enquanto esteve de pé o templo de 
Jerusalém. Por conseguinte, a igreja cristã está justificada por sua 
observância do primeiro Pentecostes cristão em um primeiro dia da 
semana ou domingo, também chamado de domingo branco, termo 
esse criado com base nas vestes brancas que os candidatos ao 
batismo costumavam usar, prática essa que ficou vinculada à festa 
do Pentecostes.

A festa do Pentecostes era proclamada como dia de santa con
vocação, durante a qual nenhum trabalho manual podia ser feito, 
exceto aquilo diretamente associado à observância dessa festivida
de. Todos os indivíduos do sexo masculino estavam na obrigação de 
comparecer ao santuário central de Jerusalém (ver Lev. 23:21). Nes
sa ocasião, dois pães assados, de farinha de trigo nova e sem fer
mento, eram trazidos para fora da tenda da congregação e eram 
movidos pelo sacerdote na presença do Senhor, juntamente com as 
ofertas de sacrifício cruento, pelo pecado, e com as ofertas pacíficas, 
que expressavam agradecimento (ver Lev. 23:17-20). Era considera
do o Pentecostes como um dia de júbilo, conforme também nos diz 
Deut. 16:16; era, essencialmente, um dia em que o povo rendia 
graças a Deus pelo abundante suprimento da colheita. Porém, essa 
festa também estava vinculada à memória do livramento de Israel da 
escravidão egípcia (ver Deut. 16:12) e do fato de que os israelitas 
eram um povo que firmara pacto com Deus (ver Lev. 23:22). O fato 
da aceitação das ofertas pressupunha a remoção do pecado e a 
reconciliação com Deus; é por isso que sacrifícios eram oferecidos 
em conjunção com as demais atividades próprias da festa.

Dentre todas as festividades religiosas do calendário judaico, essa 
era a mais intensamente freqüentada, porquanto as condições at
mosféricas prevalentes favoreciam as viagens, tanto por mar como 
por terra. Por outro lado, os perigos durante as viagens, devido às 
más condições do tempo, no princípio da primavera e no fim do
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outono, impediam muitas pessoas de virem à capital, Jerusalém, 
durante as festas da páscoa e dos tabernáculos. Portanto, por oca
sião da festa de Pentecostes, chegavam a Jerusalém representantes 
judeus e gentios vindos tanto da Judéia como de muitas outras na
ções, mais do que em qualquer outro período do ano.

II. O Pentecostes Cristão
Atos 2:1: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos 

reunidos no mesmo lugar.
As palavras ao cumprir-se o dia formam uma expressão utilizada 

exclusivamente por Lucas (ver também Luc. 9:51). Literalmente 
traduzidas, teríamos: estava sendo cumprido. Trata-se de um modo 
de expressão hebraico, que encara a sucessão de dias que levava 
ao dia de Pentecostes (partindo da Páscoa), como uma quantidade 
ou med'da que deveria ser preenchida. Assim sendo, enquanto não 
chegasse o dia de Pentecostes, tal medida não ficaria preenchida. 
Porém, chegada aquela data, tal meaida ficava repieta; e isso mera
mente significa que o dia em questão havia chegado.

No mesmo lugar. Provavelmente está em foco aqui o «cenáculo», 
onde o Senhor Jesus proferia a sua preciosa promessa concernente 
à vinda do Espírito Santo, e onde os apóstolos posteriormente se 
reuniram, em outras ocasiões memoráveis, conforme nos indica o 
trecho de Atos 1:13. (Ver o artigo sobre Sala Superior).

O Pentecostes cristão trata-se da comemoração da descida do 
Espírito Santo sobre a igreja, em cumprimento à promessa de Cristo a 
respeito. Podemos observar os seguintes elerrentos, em resultado do 
que sucedeu naquele dia que se tornou distintamente cristão, em con
fronto com o Pentecostes conforme era comemcrado pelos judeus:

1. A igreja nasceu como primícias ou primeiros frutos da humani
dade, para Cristo. Deu-se assim início ao grande recolhimento de 
pessoas de todas as nações, no seio da igreja que assinala o come
ço da transformação dos remidos segundo a imagem moral e 
metafísica de Cristo (ver Rom. 8:29 sobre essa questão). Temos ali a 
colheita espiritual dos homens para dentro do reino dos céus (ver I 
Cor. 12:13). Naturalmente, isso assinalou o princípio de uma grande 
e nova dispensação — a era da graça — durante a qual Deus trata 
dos homens de maneira mais perfeita e íntima, a fim de produzir a 
redenção dos mesmos.

2. Para o crente individual, a descida do Espírito Santo foi e é a 
garantia e o selo de sua completa regeneração, glorificação e partici
pação na natureza divina (ver II Ped. 1:4), porquanto o Espírito Santo 
é o agente de toda essa operação divina, por ser ele a emanação da 
presença de Deus em nós, o «alter ego» de Cristo, cujo desígnio é o 
de terminar a obra da redenção, que teve começo no ministério 
terreno de Jesus Cristo.

3. Posto que esse acontecimento corresponde ao dia em que a 
lei mosaica foi outorgada, no monte Sinai, o Pentocostes do cristia
nismo pode ser historicamente encarado como o começo daquela 
nova lei, que é implantada nos corações dos homens, o que os 
capacita a observarem-na, pois o poder pai a que o crente observe a 
lei da liberdade é conferido juntamente com essa própria lei (ver II 
Cor. 3:3 e Rom. 8:1-14).

4. O princípio da nova vida, no Espírito Santo, assinala o término 
da escravidão ao esquema deste mundo, tal como o Sinai assinalou 
o começo de uma nova vida para a nação de Israel em que ela foi 
liberta da escravidão ao Egito.

5. O Pentecostes também marca um dia de ação de graças e de 
comemoração, porque a obra do Espírito Santo, naquele dia, foi um 
daqueles «tempos» ou «épocas» que o Pai reservou para sua exclu
siva autoridade e através do que, uma vez completado, a criação 
inteira haverá de encontrar o seu centro na pessoa de Cristo e será 
finalmente estabelecida uma ordem social completa universal, que 
será a grande característica dos séculos eternos. (Ver também o 
trecho de Efé. 1:10 sobre a questão).

6. O dia de Pentecostes trouxe uma experiência unificadora, 
unindo judeus e gentios, perfazendo uma só igreja (I Cor. 12:13) 
e conferindo unidade espiritual (Efé. 4:1 e ss), o que envolve

muitos aspectos. (Ver também Atos 1:14). Os crentes estão unidos 
em fato e em ato.

7. A maioria dos intérpretes acredita que o Pentecostes assinalou 
o começo da igreja cristã. A presença do Espírito é a característica 
distintiva da igreja, a qual dificilmente poderia ter vindo à existência 
sem essa característica.

«... e embora houvesse tantos d^les, reunidos, mostraram-se 
muito unânimes e pacíficos; não houve conflitos e nem contendas 
entre eles; todos se mantinham no mesmo parecer mental e no mes
mo juízo, impelidos pela fé e pela prática comuns, gozando de um só 
coração e alma, cordialmente ligados por afeto uns aos outros; todos 
se encontravam no mesmo lugar...» (John Gill, em Atos 2:1).

«Desejamos que o Espírito se derrame do alto sobre nós? Então 
estejamos todos de comum acordo, sem importar a imensa varieda
de de nossos sentimentos e interesses, como, sem dúvida, sucedia 
também entre aqueles primeiros discípulos, concordemos em amar- 
nos uns aos outros; porque onde habitam os irmãos juntamente, em 
unidade, ali o Senhor ordena a sua bênção» (Matthew Henry, em 
Atos 2:1).

Todos. Certamente estão aqui em vista mais do que meramente 
os «doze», e talvez estejam incluídos os cento e vinte referidos no 
décimo quinto versículo do p.imeiro capítulo de Atos.

PEOR
No hebraico, «abertura», «fenda». No Antigo Testamento, esse é 

o nome de um monte e de uma divindade, a sabe-:
1. Peor figura como uma montanha de Moabe, o lugar para onde 

Balaque conduziu o profeta falso, Balaão, a fim ae que ele amaldiço
asse ao povo de Israel (ver Núm. 23:28). Ali, lê-se que esse monte 
«olha para a banda do deserto, o deserto que havia em ambas as 
margens do mar Morto. Foi perto do pico da parte norte cas monta
nhas de Abarim, perto da cidade de Bete-Peor, que Israel acampou 
nas planícies de Moabe, segundo se lê em Deu. 3:29 e 4:45. Ficava 
isso na região de Nebo, embora não se tenha podido ainda fazer 
uma identificação segura.

2. Peor também era o nome de uma das divindades moabitas, o 
deus da imundícia (ver Núm. 25:18; 31:16 e Jos. 22:17). A primeira 
dessas passagens conta como Israel sofreu a pena por haver adora
do esse deus, porque muitos homens israelitas casaram-se com mu
lheres moabitas. O juízo divino seguiu-se a isso. Balaão armara o 
palco para os israelitas envolverem-se com essa falsa divindade (ver 
Núm. 31:36), mediante casamentos com mulheres moabitas, o que 
provocou uma queda na espiritualidade do povo de Israel. E a última 
dessas três passagens alude à questão, mostrando que as duas 
tribos e meia envolveram-se em atos semelhantes. A cidade de 
Baal-Peor era um santuário especial da adoração a esta divindade 
pagã (Núm. 25:3; Deu. 4:3; Jos. 13:20; Sal. 106:28). O castigo infligi
do em face da corrupção provocada por essa idolatria tornou-se uma 
espécie de advertência proverbial em tempos posteriores (ver Núm. 
31:16; Deu. 4:3; Jos. 22:17). Ver o artigo geral sobre os Deuses 
Falsos.

Além disso, na Septuaginta, no trecho de Jos. 15:59, aparece 
Peor como uma cidade do território de Judá. Mas isso não aparece 
em nossa versão portuguesa. Todavia, essa cidade tem sido 
identificada com a moderna Khirbet Faghur, a sudoeste de Belém.

PEPINO
No hebraico, gishshuim. Essa palavra aparece somente em Núm. 

11:5. Mas os estudiosos vacilam entre os sentidos de melancia, ca
baça e pepino. Nossa versão portuguesa prefere «pepino». Há um 
outro vocábulo hebraico, miqshah, que também é usado apenas por 
uma vez, em Isa. 1:8, que tem sido traduzido por «pepinal», confor
me se vê em nossa versão portuguesa. Mas é possível que esteja 
em foco a melancia.

O pepino era conhecido em Israel, sendo usado na confecção de 
saladas, conforme sucede até hoje. Foi um dos itens alimentares que



5000 P E R D Ã O

os israelitas lembravam com saudades, enquanto vagueavam pelo 
deserto (Núm. 11:5). Porém, os eruditos disputam quanto à identida
de da planta. A cabana construída em um pepinal (Isa. 1:8) era um 
abrigo tosco, feito de varas e palmas, com o propósito de proteger o 
vigia do sol e dos animais ferozes, enquanto ele trabalhava na terra e 
cuidava dos frutos que amadureciam. Quando a colheita terminava, a 
cabana era esquecida, pois já havia servido à sua finalidade. Portan
to, tal cabana tornou-se um símbolo de total desolação, porque aca
bava caindo em ruínas. Melões e pepinos medravam bem no Egito, 
em vista da irrigação pelas águas do rio Nilo. Foi no Egito que Israel 
conheceu pela primeira vez a planta. 0  Cucumis sativus era o mes
mo legume que conhecemos hoje em dia. Algumas vezes, os pobres 
só conseguiam alimentar-se com pão e pepinos.

PERDÃO
Esboço

I. Palavras Envolvidas
II. Caracterização Geral

III. A Ênfase da Fé Crista
IV. Ensino Bíblico Sobre o Perdão
V. Problemas RelaÃvos à Doutrina do Perdão

VI. 0  Escopo e o Tempo dc Perdão

I. Palavras Envolvidas
No hebraico, temos a considerar quatro palavras, e, no grego, 

também quatro, a saber:
1. Salach, «perdoar». Verbo hebraico usado por quarenta e seis 

vezes, conforme se vê, por exemplo, em Núm. 30 5,8,12; I Reis 
8:30,34,35,39,50; II Crô. 6:21,25,27,30,39; Sal. 103:3; Jer. 31:34; 36:3; 
Dan. 9:19; Amós 7:2.

2. Sallach, «perdão», substantivo hebraico usado por uma vez: 
Sal. 86:5.

3. Kaphar, «cobrir». Palavra hebraica usada por cerca de dez 
vezes com o sentido de «perdoar», embora seja palavra traduzida, 
principalmente, por «expiar». Ver, por exemplo, Sal. 78:38; Jer. 18:23; 
Deut. 21:8; II Crô. 30:18; Lev. 8:15; Eze. 45:15,17; Dan. 9:24.

4. Nasa, «levantar», «perdoar». Palavra hebraica usada por per
ca de treze vezes com o sentido de «perdoar»: Gên. 50:17; Êxo. 
10:17; 32:32; 34:7; Núm. 14:18,19; I Sam. 25:28; Sal. 25:18; 85:2; 
Isa. 2:9.

5. Aphíemi, «deixar ir», «perdoar». Termo grego usado por cento 
e quarenta e cinco vezes no NT, desde Mat. 3:15 até Apo. 11:9.

6. Áphesis, «perdão». Substantivo grego empregado por dezessete 
vezes: Mat. 26:28; Mar. 1:4; 3:29; Luc. 1:77; 3:3; 4:18 (citando Isa. 
61:1); 4:18 (citando Isa. 58:6); 24:7; Atos 2:38; 5:31; Efé. 1:7; Co!. 
1:14; Heb. 9:22; 10:18.

7. Charizomai, «ser gracioso como», uma palavra grega utilizada 
por vinte e duas vezes: Luc. 7:21,42,43; Atos 3:14; Rom. 8:32; I Cor. 
2:12; II Cor. 2:7,10; Gál. 3:18; Efé. 4:32; Fil. 2:9; Col. 2:13; 3:13; File. 
22 .

8. Apolúo, «soltar», «perdoar». Verbo grego que ocorre por ape
nas uma vez com o claro sentido de perdoar, em Luc. 6:37. Significa, 
em outros lugares, soltar, deixar, divorciar-se, etc.

II. Caracterização Geral
O perdão pode ser um ato divino, que resulta no perdão do 

transgressor humano. Por igual modo, um ser humano pode perdoar 
a outro. O perdão dos pecados é uma prerrogativa divina (Sal. 130:4). 
Jesus Cristo recebeu o poder de perdoar da parte do Pai (Mar. 2:5). 
Um perdão pleno, gratuito e eterno é oferecido a todos quantos se 
arrependerem e crerem no evangelho, contanto que disso resulte 
uma verdadeira mudança na vida e na alma, e não apenas uma 
profissão de fé. Ver Atos 13:38,39; I João 2:12. Os crentes devem 
perdoar àqueles que os ofendem, de modo imediato, abundante, 
definitivo, porque esse perdão deve imitar o ato divino (Luc. 17:3,4). 
Isso precisa ser feito, pois, de outra forma, não podemos esperar que 
o Senhor nos perdoe (Mar. 6:12-15; 18:15-35). Alguns chamam isso

de base legal; mas aquele que retém o ódio em seu coração está 
longe de ter endireitado os seus caminhos diante de Deus, e, assim, 
continua levando o seu pecado. Por outra parte, aquele que foi ver
dadeiramente regenerado possui a atitude de perdão, como uma de 
suas qualidades essenciais. Se assim não for, é que aquele indivíduo 
não foi, realmente, regenerado.

O perdão é um ato da alma, mediante o qual a pessoa ofendida 
permite que o seu ofensor fique livre, esquecendo-se então da 
ofensa. Deus requer, na maioria dos casos, embora nem sempre, 
que o ofensor se arrependa, que haja perdão, que haja reparação 
pelos danos causados, sempre que isso for possível. Essa é uma 
condição básica; mas o puro amor de Deus cobre uma multidão de 
pecados quando o indivíduo não é capaz de corrigir o erro pratica
do ou de restaurar o danificado (Rom. 5:5-8). Mesmo quando essas 
condições não podem ser preenchidas, o perdão divino é dado 
somente se o indivíduo, em imitação ao Senhor, for gracioso, amo
roso, disposto a perdoar a seus ofensores. Textos como os de Mat. 
6:12; 18:23-35; Mar. 11:26 contêm esses ensinamentos, enfatica
mente

III. A Ênfase da Fé Cristã
A fé cristã é supremamente destacada por sua ênfase sobre o 

perdão, mais do que as outras grandes religiões do mundo. Assim 
sucede porque o grande Profeta do cristianismo, o Cristo, em sua 
morte e ressurreição forneceu aos homens os próprios meios do 
perdão. Esse elemento faz parte do significado da missão do Filho. A 
fé cristã também salienta que o perdão nos é dado da parte de um 
Pai misericordioso, que é a fonte de toda vida e existência. Quanto a 
referências bíblicas sobre esse ofício de Cristo, ver Efé. 4:32; Atos 
5:31; 13:38; Mar. 2:10; I João 1:9 e, especialmente, Efé. 1:7. Este 
ultimo trecho ensina: «... no qual (Amado Cristo) temos a redenção, 
pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua 
graça».

IV. Ensino Bíblico Sobre o Perdão
A. No Antigo Testamento
1. O elaborado sistema de sacrifícios do Antigo Testamento esta

va diretamente vinculado à idéia de expiação e, conseqüentemente, 
de perdão. Apesar de certos trechos do Novo Testamento, como 
Rom. 3:25, darem a entender que o perdão divino, no Antigo Testa
mento, estava condicionado ao futuro ministério de Cristo, não há 
que duvidar que os israelitas, nos dias do Antigo Testamento, pensa
vam que seus sacrifícios eram eficientes para o perdão de seus 
pecados, mediante a expiação. O artigo sobre a Expiação fornece-nos 
detalhes.

2. As ofensas são vistas como perdoadas, e o perdão é encarado 
como um ato da graça divina, que deve ser recebido com profunda 
gratidão. O pecado merece ser punido, e o perdão é uma medida da 
graça e da misericórdia divinas. O recebimento desse benefício de
veria criar o senso de temor no coração dos homens. Ver Sal. 130:4; 
Deu. 29:20; II Reis 24:4; Jer. 5:7 e Lam. 3:42, quanto às idéias aqui 
expressas.

3. Somente Deus tem a prerrogativa de perdoar aos homens 
(Deu. 9:9). A única maneira como o homem pode perdoar é indireta
mente, mediante a pregação do evangelho. Os que aceitarem a men
sagem cristã serão perdoados por Deus. Ver João 20:23. Mas os 
apóstolos nunca perdoaram pessoalmente senão a alguma ofensa 
pessoal contra eles, como qualquer crente pode fazer. No caso de 
pecados contra o Senhor, eles deixavam a questão nas mãos de 
Deus. «Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor; talvez 
que te seja perdoado o intento do coração» (Atos 8:22).

4. O perdão divino está alicerçado sobre a misericórdia, a bonda
de e a veracidade de Deus (Êxo. 34:6 ss). O perdão torna-se impos
sível se Deus não se mostrar gracioso. E essa graciosidade divina, 
como é óbvio, manifesta-se exclusivamente através de Cristo e sua 
palavra.
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5. 0  perdão dado por Deus é completo. Ele afasta de nós os 
nossos pecados tanto quanto o Oriente dista do Ocidente (Sal. 103:12). 
Ele lança para trás de suas costas as nossas transgressões, sem 
mais considerá-las (Isa. 38:17). Ele apaga as transgressões dos per
doados (Isa. 43:25; Sal. 51:1,9) e nunca mais relembra os seus 
pecados (Miq. 7:19).

B. No Novo Testamento
1. O pecador é perdoado, por sua vez, deve perdoar aos que o 

ofendem (Luc. 3:37). No entanto isso cria um problema teológico 
para alguns. Ver sob a seção quinta, abaixo. Ver também Mat. 6:12-15; 
18:15-35.

2. O perdão depende diretamente da expiaçao de Cristo (Efé. 
1:7; Rom. 3:25; 4:25; Mat. 26:28).

3. A validade da expiação cerimonial, no Antigo Testamento, de
pendia de o indivíduo considerar a sua participação espiritual na 
futura missão e expiação de Cristo (Rom. 3:25). No Ncvo Testamen
to, os povos gentílicos também são beneficiados, mediante a fé em 
Cristo, e não somente o povo de Israel (Atos 17:30,31). A descida de 
Cristo ao hades (I Ped. 3:18-4:6) estende o benefício da expiação de 
Cristo a todos os homens, oferecendo-lhes a salvação através do 
evangelho, conforme I Pedro 4:6 deixa claro:

« ... pois, para este fim foi o evangelho pregado tamDém a mor
tos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam 
no espírito segundo Deus».

4. O contínuo perdão dos pecados dos crentes também depende 
diretamente da obra expiatória de Cristo (I João 1:9).

5. O perdão está diretamente vinculado ao arrependimento (Miq. 
1:4; Atos 2:38; Luc. 24:47).

6. O perdão também está ligado à fé ou à confiança em Cristo 
(Atos 10:43; Tia. 5:15). O arrependimento e a fe servem de meios 
para o perdão. O mérito nunca é humano, mas somente em Cristo. 
Apesar disso, sem aqueles meios (arrependimento e fé = conversão) 
não haverá perdão, porquanto o mérito de Cristo precisa ser apropri
ado pelo homem.

N.B. — Outros ensinos neotestamentários sobre o perdão, que 
não foram ventilados aqui, são tratados na seção abaixo, sobre os 
Problemas.

7. Visto que Deus perdoa gratuita e abundantemente, outro tanto 
deveriam fazer os crentes, sem nunca limitarem o número de vezes 
em que eles perdoam a seus ofensores (Mat 18:22). Esse ensino, 
naturalmente, está muito acima da capacidade da maioria das pesso
as e serve como um elevado ideal.

8. O perdão repousa sobre a completa missão de Cristo, sobre a 
sua morte e ressurreição (Heb. 9:26; Rom. 4:25).

V. Problemas Relativos à Doutrina do Perdão
1. Cristo ensinou claramente que o perdão divino depende (como 

uma condição possível) de perdoarmos aos nossos ofensores. Ver 
Luc. 6:37; Mat. 6:12-15; 18:15-35. Isso cria uma grande consterna
ção para os estudiosos de teologia. As explicações dadas por esses 
estudiosos têm sido as seguintes:

a. A Declaração de Cristo é Absoluta. Sem importar se no regime 
da lei ou no regime da graça, o perdão sempre foi dado somente 
àqueles que estiverem dispostos a tratar seus semeihantes conforme 
Deus trata com eles. Sem dúvida era assim que Jesus pensava. De 
outra sorte, como poderia ter falado como falou? Porventura, ele não 
tinha consciência de que uma nova dispensação religiosa estava 
começando, que o nosso período da graça haveria de modificar isso? 
Ou ele exprimiu uma lei moral fixa?

b. A Declaração de Cristo é Legalista. Os eruditos dispensa- 
cionalistas supõem que essa declaração refletia uma verdade antes 
da cruz, mas que, depois da mesma, o perdão é dado gratuitamente, 
através da graça de Deus, inteiramente à parte de quaisquer condi
ções humanas, exceto o arrependimento e a fé, que é a resposta 
favorável do homem à mensagem divina.

c. A Declaração de Cristo Precisa ser Condicionada. O indivíduo 
perdoado, em face de ser um homem que foi regenerado e transfor

mado pelo poder de Deus, mui naturalmente dispor-se-á a perdoar a 
seus ofensores. No caso de ele não se dispor a isso, então será 
duvidoso se ele foi, realmente, regenerado. Em outras palavras, c 
perdão estendido a outros é um resultado, e não uma causa do 
perdão que recebemos da parte de Deus.

Não há maneira fácil de solucionar esse problema, e as respos
tas que os estudiosos têm dado nos deixam, algumas vezes, per
plexos.

2. O Anulamento do Perdão Recebido. O sexto capítulo da Epís
tola aos Hebreus certamente ensina que algumas pessoas que foram 
regeneradas e perdoadas podem perder essas graças mediante o 
desvio, o pecado voluntário e a apostasia. Esse texto é um antigo 
campo de batalha, levando-nos diretamente ao problema da eterna 
segurança dos salvos. Minha resposta especulativa é que um crente 
verdadeiro pode cair de sua posição, tornando-se como uma pessoa 
não-convertida. Mas, visto que ele recebeu a promessa da vida eter
na, da parte do Senhor, e que pertenceu a ele, então será finalmente 
trazido de volta ao aprisco, ou antes da morte física, ou já nos mun
dos espirituais. Todavia, também especulo que essa recuperação 
pode envolver um longo, longo tempo. A alma nessa situação pode 
vaguear em estado de perdição, chegando mesmo a sofrer o julga
mento no hades. O relato da descida de Cristo ao hades (I Ped. 3:18 
-4:6) indica que o evangelho foi anunciado até mesmo ali, a fim de 
oferecer a vida. Suponho, pois, que uma pessoa que realmente se 
converteu, mas desviou-se de Cristo, poae terminar no juízo do hacies; 
mas, em face de ela ter sido escolhida será restaurada, ainda que 
chegue ao hades. Aprofundo-me mais ainda na especulação. Se a 
reencarnação exprime uma verdade (ver o artigo sobre esse assun
to), então a restauração da alma poderia ocorrer em uma outra vida 
terrena. Estamos envolvidos em grandes mistérios, quando pensa
mos sobre o destino da alma. Mas, para mim, parece-me preferível 
procurar respostas especulativas do que simplesmente ser um 
arminiano. O arminianismo ensina que se um homem salvo vier a se 
perder, estará perdido para sempre. Ou então, ser simplesmente um 
calvinista. O calvinismo ensina que o verdadeiro crente nunca pode 
se desviar de Cristo. No entanto, a experiência humana ensina-nos 
que um crente verdadeiro pode se desviar de Cristo; foi a consciên
cia desse fato que inspirou o escritor da Epístola aos Hebreus, no 
seu sexto capítulo. No entanto, esse mesmo capítulo de Hebreus 
termina com uma nota de segurança: «Quanto a vós outros, todavia, 
ó amados, estamos persuadidos das cousas que são melhores e 
pertencentes à salvação, ainda que falemos desta maneira» (Heb. 
6:9). Cristo tem poder para restaurar a qualquer um, mesmo após o 
sepulcro. Ver o artigo geral sobre a Segurança Eterna, que entra em 
maiores detalhes sobre esse complicado problema. As respostas sim
ples, ou unilaterais, raramente são adequadas para equacionar os 
profundos problemas. Suponho, pois, que a segurança do crente é 
absoluta. Ela haverá de ser apanágio do crente. No entanto, o desvio 
do crente é relativo à sua experiência total. Mas, se o crente vier a 
desviar-se, será, finalmente, restaurado, e ficará para sempre com o 
Senhor.

3. Os apóstolos podiam perdoar pecados? E essa autoridade 
deles poderia ser transferida a outros? A primeira dessas duas per
guntas precisa ser respondida afirmativamente, embora requeira qua
lificação. A segunda já vai além das palavras que Jesus proferiu a 
respeito: «Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados; 
se lhos retiverdes, são retidos», (João 20:23). Nas notas expositivas 
do NTI, ofereço uma longa discussão sobre esse versículo. Aqui 
apresento apenas algumas observações principais:

a. A Igreja Ocidental compreende essas palavras de Cristo como 
uma declaração literal, supondo que os apóstolos tivessem a autori
dade real de perdoar pecados. Naturalmente, ali essa autoridade é 
explicada como algo delegado por Deus, e não que eles tivessem, 
em si mesmos, os méritos para perdoar os oecados alheios. Mas, o 
erro dessa posição é que, por um salto ilógico, esse poder é transfe
rido para o sacerdócio, quando o Novo Testamento nem reconhece a
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existência de um corpo clerical, em contraste com um corpo laico. Na 
prática, essa posição equivale a dizer que a máquina eclesiástica é o 
agente do perdão divino, e que as suas funções e sacramentos são 
essenciais a isso. Os que estão fora dessa organização eclesiástica, 
assim sendo, não poderiam receber o perdão. Tudo isso é totalmente 
contrário ao ensino neotestamentário, que deixa claro que cada cren
te trata diretamente com Deus, por meio de Cristo Jesus, sem qual
quer intermediação humana.

b. Os grupos protestantes (e também os católicos romanos libe
rais) têm dito que a doutrina, conforme é exposta tradicionalmente 
pelo catolicismo romano, é por demais radical. Os grupos evangéli
cos pensam que o trecho de João 20:23 ensina que os apóstolos 
perdoavam medianeiramente (isto é, por meio de sua missão de 
pregadores do evangelho), e não pessoalmente, como se perdoar os 
pecados dependesse de uma decisão deles. Os protestantes liberais 
pensam que interpretar literalmente esse versículo é ultrapassar o 
bom senso e aquilo que a fé bíblica requer de nós. E também dizem 
que mesmo que o autor daquele versículo realmente acreditasse (e 
desejasse ensinar), que os apóstolos tinham a autoridade para per
doar pecados, ele estava equivocado, e seu ensino era falso. Os 
católicos liberais, por sua vez, acreditam que a ordem usual das 
coisas (o perdão dos pecados através do clero) tem suas exceções, 
controladas pela graça de Deus. Assim, até mesmo pagãos 
bem-intencionados (como aqueles referidos no segundo capítulo da 
Epístola aos Romanos) podem ser perdoados, sem o oficio intermediá
rio da Igreja visível.

Os evangélicos afirmam que mesmo que aos apóstolos tivesse 
sido dada autoridade para perdoarem pecados, não há qualquer ra
zão convincente para supormos que essa autoridade tenha sido 
transferida para algum sacerdócio cristão (inexistente nas páginas dc 
Novo Testamento, como uma classe distinta dos outros cristãos); 
menos ainda, que o sacerdócio da Igreja Católica Romana tenha s'dc 
destacado como o receptor dessa autoridade transferida. Mediante 
uma manipulação interpretativa, alguns estudiosos têm dito que cs 
apóstolos meramente confirmavam o perdão que já havia sido confe
rido por Deus, e não que eles fossem os perdoadores imediatos. 
Essa Interpretação é conseguida mediante a observação que, nc 
grego, o verbo é posto no tempo perfeito (uma ação no passado 
com resultados no presente); porém, o mais provável é que isso seja 
uma eisegese, e não exegese. Ver os artigos sobre Eisegese e 
Exegese.

4. O Pecado Imperdoável. Esse é o pecado contra o Esc1 rito 
Santo (Mat. 12:31 ss; Mar. 3:28 ss). Mais precisamente, no que 
consiste esse pecado?

a. Os textos envolvidos ensinam que se trata de uma blasfêmia. 
Essa blasfêmia diz respeito a Cristo, atribuindo aos demônios a inspi
ração por atos realizados por Jesus, ao invés de atribuir tal inspira
ção ao Espírito Santo. O ponto de vista dispensacional afirma que tal 
tipo de pecado só podia ocorrer nos dias em que Cristo estava neste 
mundo. Agora, porém, Cristo não está operando no mundo, em oes- 
soa, pelo que as pessoas não podem atribuir ao diabo o que ele 
realiza.

b. A opinião dos não-dispensacionalistas é que esse pecado con
tinua sendo possível até hoje. Por exemplo, quando os homers resis
tem teimosa e perversamente às operações do Espírito, manifesta
das através da ministração do evangelho, e atribuindo tais operações 
a Satanás.

c. A interpretação da resistência agravada. Os indivíduos que 
contínua e resolutamente se opõem ao evangelho e ac seu ministé
rio, durante certo período de tempo, terminam por colocar-se fora do 
alcance do perdão divino. Assim sendo, esse pecado de blasfêmia 
contra o Espírito Santo envolveria um longo período de rebeldia e 
oposição, não sendo um pecado isolado.

d. Interpretação da desobediência agravada, pecaminosidade e 
apostasia. Os homens que persistem no pecado, em sentido geral, 
finalmente não mais podem ser alcançados pelo perdão divino. Aqueles

que continuamente repelem a chamada divina, e que se opõem 
aos que anunciam o evangelho, tornam-se culpados de blasfêmia 
contra o Espírito Santo, contra a missão de Cristo. Dentre essas 
quatro possibilidades, parece-nos que a mais provável é a primei
ra, letra «a».

5. O Pecado para Morte, de I João 5:16. Alguns estudiosos têm 
vinculado esse pecado ao pecado imperdoável. No entanto, o peca
do para morte é o pecado cometido por um crente. Tal pecado pode 
levar à morte física, mas não à morte espiritual. Alguns crentes abu
sam; depois, não há mais caminho de retomo. Vivem por tempo 
demasiado na obstinação do pecado e perdem a sua utilidade. Ou 
então acabam cometendo algum gravíssimo pecado (ou uma série 
de pecados) e assim precisam experimentar a morte física, como 
resultado natural de seus atos. Encontramos um caso assim em I 
Coríntios 5:1. O quinto versículo desse mesmo capítulo mostra que o 
pecado de imoralidade envolvido no caso resultaria fatalmente na 
mcrte física, a menos que o crente culpado se arrependesse do 
mesmo. Mui provavelmente, esse é o tipo de coisa tencionado em I 
João 5:16, onde a questão é tratada de modo geral, sem qualquer 
pe:ado específico em mira.

VI. O Escopo e o Tempo do Perdão
O trecho de Heb. 9:27 parece indicar que o perdão e, portanto, a 

salvação, p-ecisa ser recebido dentro de uma única vida física da 
alma. Diz esse trecho: «E, assim como aos homens está ordenado 
morrerem uma só vez. e, depois disto o juízo...» O primeiro capítulo 
de Romanos também parece indicar que aqueles que não dão ouvi
dos ac evargeiho, durante sua existência terrena, estão irremediavel
mente perdidos, por não haverem sido perdoados. Devemos aceitar 
trechos ass:m como expressões de ensino geral. Porém, o relato da 
descida de Cristo ao hades (I Ped. 3:18 -  4:6) ensina que a mensa
gem do evangelho foi levada ao hades. E isso indica que o perdão e 
a saivação podem ser obtidos mesmo do outro lado da vida biológi
ca. O t-echo de I Pedro 4:6 afirma categoricamente que a obra do 
Escrito, que confere vida, foi estendida aos desobedientes, que es
tavam sofrendo a condenação no hades. O evangelho é capaz de 
fazer coisas assim. O trecho de Efésios 4:8 ss mostra-nos que a 
descida de Cristo ao hades, e sua subida dali, até os céus, tiveram o 
mesmo propósito: fazer Cristo ser tudo para todos. E o trecho de 
Eíéssos 1:9,10 mostra-nos que, de acordo com a vontade de Deus, 
que envolve um mistério, haverá uma restauração final, ainda que 
nos ciclos remotos da eternidade futura (chamados ali de dispensação 
da plenitude dos tempos»), Uma vez que cada período tenha contri
buído com a sua parte, resultando no benefício máximo, então Cristo 
(o Logos) tornar-se-á tudo para todos (Efé. 1:23). E o resultado disso, 
segundo podemos antecipar, será a redenção plena para os eleitos 
de Deus, e restauração para os não-eleitos. Ao que parece, até estes 
obterão o perdão dos pecados, pois, de outro modo, como poderiam 
eles ser beneficiados? Uma dificuldade a enfrentar é que Jesus disse 
que alguns nunca serão perdoados, nem neste mundo e nem no 
vindouro: «...mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe 
será isso perdoado, nem neste mundo nem no por vir» (Mat. 12:32). 
É mister palmilhar com muito cuidado, nessas especulações, para 
não irmos além do que está escrito, e nem entrar em choque com 
ensinos bíblicos claros. O pecado imperdoável mostra que nem todos 
serão perdoados. Temos de confessar que há mistérios não revela
dos por Deus, pois há coisas que ele reservou para a sua exclusiva 
autoridade. Quanto a essas doutrinas, ver os artigos sobre a Restau
ração e sobre a Descida de Cristo ao Hades. Esse modo de interpre
tação, contudo, é comum nas Igrejas Ortodoxas Orientais e na Igreja 
Anglicana, embora negligenciado no Ocidente, até mesmo pelas igre
jas protestantes e evangélicas. Em minha maneira de pensar, o Ori
ente tem algo a ensinar ao Ocidente. (B C E ND NTI)

PERDÃO DE PECADOS PELOS APÓSTOLOS
João 20:23: Àqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes 

perdoados; àqueles a quem os retiverdes, são-lhes retidos.
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Esta passagem (João Capítulo 20), especialmente por causa do 
presente versículo, tem-se tornado campo de intensas controvérsias, 
como se dá no caso do texto de Mat. 16:19 e 18:18, sendo possível 
que preserve, de forma ligeiramente diferente, a mesmo tradição por 
detrás do texto do evangelho de Mateus. Naquele primeiro evangelho, 
o Senhor se dirigiu a Simão Pedro; isso parece dar a impressão de que 
ele recebeu algum tipo de poder ou autoridade que os outros apóstolos 
não receberam. Entretanto, conforme se vê na passagem de Mat. 
18:18,19, estão em foco «dois dentre vós», e, no versículo seguinte, o 
Senhor ajunta: «...onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome 
... », tudo o que serve para mostrar-nos que as ações coletivas da 
igreja cristã é que provocavam as «ligações» ou «desligamentos» de 
que fala o texto. Essas «ligações» e «desligamentos» do texto do 
evangelho de Mateus, mui provavelmente, devem ser interpretados 
segundo os termos rabínicos dos judeus, isto é, como tais expressões 
eram utilizadas pelos rabinos. Nesse caso, tudo quantc estava em foco 
nas palavras de Jesus seriam decisões que proibiriam (ligar) ou permi
tiriam (desligar) certas ações ou condições no seio da comunidade 
cristã, e dificilmente essas palavras teriam qualq'jer vínculo com os 
alvos espirituais finais, como o perdão de pecados de alguém, ou a 
salvação de uma alma. Pelo contrário, nas páginas do N.T., quando 
aplicadas à igreja cristã, essas expressões significam que a igreja, e 
não os rabinos e o seu sinédrio, é que tinha o direito de estabelecer 
normas religiosas, para governo de sua própria comunidade.

Devemo-nos lembrar que, quando foi escrito o evangelho de 
Mateus, bem como estas palavras que ora comentamos no quarto 
evangelho, a cidade de Jerusalém já havia sido destruída, e, junta
mente com ela, terminara a autoridade, o poder e a presença do 
sinédrio na nação judaica. Ora, isso deixara um imenso vácuo de 
autoridade, de natureza eminentemente religiosa. Quem teria agora a 
autoridade anteriormente exercida pelo sinédrio? A resposta dada no 
décimo sexto capítulo do evangelho de Mateus é que o apóstolo 
Pedro deveria ser reconhecido como possuidor dessa autoridade. A 
resposta do décimo oitavo capítulo desse mesmo evangelho é que 
essa autoridade repousava sobre a comunidade cristã, quando agis
se numa espécie de ação coletiva ou democrática Já a resposta do 
trecho de João 20:23 é que essa autoridade fora entregue aos após
tolos. (Quanto a plenas explicações sobre o problema criado pela 
autoridade especial dada a Pedro, ver as notas referentes a Mat. 
16:18,19, no NTI). Ver o artigo sobre Fundamento da Igreja, Pedro 
como.

Têm aparecido diversas interpretações sobre o que signifi
caria o fato de que os apóstolos receberam autoridade para 
perdoar ou reter pecados, como segue:

1. Alguns intérpretes têm observado que os ventos principais 
deste versículo estão vazados no tempo perfeito, no original grego, 
os quais, por isso mesmo, poderiam ser traduzidos ccmo foram reti
dos e foram perdoados. Assim dizendo, esses intérpretes ensinam 
que essa aparente retenção ou perdão de pecados é meramente um 
discernimento, daquilo que já fora determinado pela vontade divina, 
ou através de circunstâncias que circundam o caso. Assim sendo, 
eles preferem traduzir essa passagem do seguinte modo: «Se 
perdoardes os pecados a alguém, já foram perdoados; se retiverdes 
os pecados de alguém, já foram retidos». Dessa maneira, os prega
dores, ao ministrarem a Palavra de Deus, simplesmente confirmam o 
que deve ser de conformidade com as exigências divinas, sem que 
isso signifique que tenham criado essas exigências divinas. Porém, 
apesar de que a conclusão dessa interpretação muito provavelmente 
expressa a verdade, o modo gramatical de chegar a ela, segundo 
aparece na tradução provida acima, é extremamente dúbio, não se 
harmonizando bem com o contexto, nem com a idéia que aparente
mente é transmitida aqui. Não podemos apresentar esse tipo de 
argumento com qualquer certeza, com base no tempo perfeito do 
texto grego, especialmente no caso do grego helenista (do qual o 
N.T. é um dos principais representantes), porquanto o tempo perfeito 
pode ser usado em lugar do presente e do aoristo, sem que isso

tenha qualquer sentido especial. Outrossim, a condição da continua
ção do estado de «perdoado» ou do estado de «retido», gramatical
mente, pelo menos, depende da cláusula anterior: «...se de alguns 
perdoardes... se lhos retiverdes...» e assim fica derrubado por terra 
todo o argumento fundamentado no emprego do tempo perfeito.

2. Alguns estudiosos pensam que o perdoar e o reter são equi
valentes ao desligar e ao ligar, respectivamente, segundo apare
cem estes dois últimos verbos nos trechos de Mat. 18:18 e 16:19. 
Porém, isso não faz sentido neste presente contexto, porquanto 
não foi dito aos apóstolos que determinassem o que deveria ser 
considerado pecado ou não, isto é, que «permitissem» determina
dos atos mas «proibissem» outros (como no caso do evangelho de 
Mateus). Pelo contrário, neste quarto evangelho, estão envolvidos 
o perdão ou a retenção dos pecados, bem como o que significa 
esse pecado, determinado pela natureza moral de Deus, e não 
pelas idéias dos homens.

3. A interpretação eclesiástica exagerada, que tem assumido mui
tas formas, defendida por muitos intérpretes, é aquela que diz que os 
apóstolos, na realidade, na qualidade de representantes de Cristo, 
podiam verdadeiramente perdoar ou reter os pecados dos homens, 
em sentido plenamente literal, através da administração do confessi
onário ou de outros meios eclesiásticos. Essa interpretação pode 
assumir muitas formas variegadas e elaborações, tal como aquela 
que afiança que os apóstolos estabeleceram as primeiras regras da 
igreja cristã primitiva, tornando obrigatórios, deveres, ritos e cerimôni
as, além de haverem determinado, em muitos casos, no que consiste 
exatamente o pecado, em vários casos duvidosos. A isso tem sido 
acrescentada a idéia da sucessão apostólica, ou seja, que esses 
privilégios e ofícios, altíssimos como são, são efetuados através do 
clero de uma determinada denominação cristã, que seria a única 
capaz de exercer os mesmos direitos que os apóstolos tiveram 
enfeixados nas mãos. No entanto, essa doutrina se baseia na tradi
ção, e não em qualquer declaração bíblica. A fé na mesma equivale 
à fé numa determinada denominação e em seus líderes, e jamais em 
qualquer declaração das próprias Escrituras Sagradas. Por isso mes
mo, tal posição precisa ser comprovada ou refutada com base em 
outras considerações, e não com base na exegese simples do texto 
bíblico. Ainda que pudéssemos admitir que os apóstolos possuíam 
tais poderes, isso estaria longe de comprovar que outros indivíduos, 
depois deles, também receberam tal autoridade, ou que o alto privilé
gio proporcionado a Simão Pedro foi transferido a qualquer linhagem 
de sucessores seus. Essa transferência é exatamente o ponto que 
mais repousa sobre a tradição eclesiástica, desenvolvida paulatina
mente através dos séculos, e não na autoridade das Escrituras, por 
meio da exegese bíblica.

4. Alguns intérpretes protestantes, entretanto, têm-se inclinado 
em demasia para o ponto de vista contrário, eliminando qualquer 
ofício apostólico especial, dizendo que qualquer ministro do evange
lho, ao pregar aos homens, cria com isso as circunstâncias que 
levam os pecados dos homens a serem perdoados ou retidos. Ape
sar de que nisso há certa verdade, contudo, em sentido especial, o 
ofício apostólico é que criou essas condições, porquanto foi através 
dos apóstolos originais de Cristo que os homens vieram a se defron
tar, pela primeira vez, com a mensagem de Jesus, de sua ressurrei
ção e de suas exigências impostas aos homens, das novas defini
ções cristãs do pecado e das conseqüências do mesmo. Também foi 
por meio dos apóstolos que a igreja cristã foi estabelecida, como 
agente divino, para anunciar a mensagem de Deus à humanidade. 
Dessa forma, os apóstolos ocupavam uma posição elevada, investi
dos como estavam de seríssimo ofício, envolto em considerações 
gravíssimas, de tal modo que a pregação deles e o exercício de dons 
especiais e até mesmo miraculosos, que tinham por intuito autenticar 
a sua mensagem e convencer aos homens, criaram as condições 
sob as quais os pecados dos homens podem ser perdoados ou 
retidos. E somente nesse sentido que se pode asseverar que os 
apóstolos perdoavam ou retinham os pecados dos homens. A idéia
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de que os apóstolos podiam fazer isso literalmente, embora não 
contradiga o presente texto, pois tal idéia pode ser espremida para 
fora do texto que ora consideramos, contanto que não se queira levar 
em consideração outras passagens que versam sobre a questão, 
não é admissível para a teologia geral, nem do Antigo e nem do 
Novo Testamentos. De fato, em parte alguma tal doutrina é ensinada 
pelo apóstolo Paulo, grande mestre dos gentios na fé, em suas pas
sagens teológicas dogmáticas. Um problema de tão magna importân
cia certamente teria sido abordado de alguma maneira por esse após
tolo, ou pelo menos, por algum dos outros apóstolos, em qualquer 
porção do volume do N.T., se porventura devêssemos compreender 
que tal autoridade lhes fora dada: a de realmente perdoar pecados. 
Somente o Senhor Jesus, o Messias, é que tem tal autoridade e 
poder (ver Mat. 9:2-6).

5. Alguns estudiosos acreditam que o trecho de I João 5:16,17 é 
pelo menos aludido neste versículo. Nessa primeira epístola de João 
é abordada a questão dos pecados para a morte, e como aos crentes 
não é permitido fazer julgamento sobre tais questões, orando, ou de 
alguma outra forma qualquer, entregando alguém à morte; ainda que 
uma pessoa tivesse cometido claramente um desses pecados, não 
deve o crente importar-se em orar por ela, como se tivesse autorida
de ou poder para tal. Todavia, não parece haver qualquer conexão 
vital entre o presente versículo e esse texto, embora uma questão, tal 
como esta, seja séria. Não há nenhuma indicação de que alguém 
possa ser entregue à morte física e muito menos à morte espiritual 
por ação de outrem.

A autoridade de perdoar pecados era administrada ministeri- 
almente pelos apóstolos, no fato de que eles trouxeram aos homens 
as condições sob as quais esse perdão lhes podia ser conferido. Na 
realidade, os apóstolos forçavam a tomada de decisões espirituais, 
por parte dos homens, mediante o seu ministério; não fora isso, 
essas pessoas nunca teriam tomado tais decisões a respeito de 
Cristo e nem jamais se interessariam por qualquer suposta salvação 
que porventura tivesse chegado ao conhecimento deles.

0  que dissemos acima tinha lugar através dos seguintes meios:
1. A prédica do evangelho, com pode- do Espírito, autenticado pelos 
milagres efetuados pelos apóstolos. 2. C estabelecimento da igreja 
cristã, o que forçou os homens a examinarem com mais cautela as 
extraordinárias reivindicações de Cristo. 3 0  fato de serem os após
tolos a nova autoridade sobre as questões religiosas, autoridade essa 
que veio a preencher o vácuo deixado pela destruição do sinédrio, 
quando Jerusalém foi destruída pelos romanos, no ano 70 D.C.

Apesar de havermos enfatizado corretamente, neste ponto, a po
sição e autoridade dos apóstolos, não nos devemos olvidar daquela 
interpretação secundária que estende esse mesmo tipo de responsa
bilidade a todos os ministros do evangelho. O apóstolo Paulo expres
sou essa idéia quando escreveu: «Para com estes cheiros de morte 
para morte; para com aqueles aromas de vida para vida. Quem, 
porém, é suficiente para estas cousas?» (II Cor. 2:16). Ora, nessa 
passagem o apóstolo Paulo se referia ao ministério dos crentes, em 
lugar de Cristo, em favor dos homens.

Assim sendo, portanto, outros crentes, após os apóstolos, 
tornaram-se instrumentos de Cristo; porém, de alguma maneira, isso 
teve base no ministério original dos apóstolos,

Marcus Bach, em seu artigo, The Moom has Changed our Thinking 
(A Lua Mudou nossa Maneira de Pensar, Fate Magazine, maio de 
1970), fala de um amigo seu que tinha grande dificuldade para pôr 
fim ao seu antigo hábito de fumar. Já tinha fracassado em diversas 
tentativas. Porém, quando «Águia», isto é, Apoio XI, alunissou, e Neil 
Armistrong desceu pelas escadas da nave, tornando-se assim o pri
meiro homem a pousar seus pés no solo lunar, esse seu amigo jogou 
fora o cigarro que estava fumando, e disse pensativamente: Se eles 
puderam fazer isso, então eu também posso fazer isto. E, assim 
exclamando, abandonou o vício do fumo para sempre. O notável 
feito da alunissagem levou-o a praticar também um pequeno feito, de 
sua autoria. Sim, a lua havia modificado a sua maneira de pensar.

Portanto, aquilo que Cristo realizou e o que os apóstolos fizeram, 
certamente, podem modificar ainda muito mais facilmente, e com 
muito maior razão, a nossa maneira de pensar no tocante às nossas 
relações com Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Através dessa 
inspiração podemos ser homens melhores, servos melhores dos nos
sos semelhantes; mediante a pregação do evangelho, podemos con
duzir outros homens aos pés de Cristo.

Nem mesmo os apóstolos, nos dias
Em que andaram com ele, amaram-no tanto 

Como amamos Cristo agora, que notamos seu louvor 
Lendo a história que eles contam,

Escrita por eles quando sua visão aumentou
E quando aquele que fugiu e o negou três vezes 

Face a face, mostrou finalmente ser autêntico,
E morreu alegremente por sua memória:

Tão poderosa visão como não houve outra 
Sobre quem a rede do Pai foi lançada;

Nem mesmo entre os mais assustados, nenhum houve 
Que o abandonou finalmente, para sempre.

(Vision, Obras Poéticas de Robert Bridges).

Por semelhante modo, este texto, através do exemplo que nos foi 
deixado pelos apóstolos, ensina-nos a nos elevarmos acima de nós 
mesmos, para que sejamos servos dignos de Cristo Jesus.

PERDIÇÃO
Essa palavra vem do latim perdere, «perder», «destruir». O ter

mo é usado na teologia para indicar os resultados do julgamento dos 
ímpios, o estado de quem está perdido, em associação a vários 
conceitos de destruição e perda. O vocábulo grego envolvido é apóleia, 
«ruína», «perdição», «destruição». Essa palavra pode ser usada em 
sentido literal, não-teológico (como em Mat. 26:8; Mar. 14:4; 
referindo-se ao estrago de ungüento). Judas Iscariotes foi chamado 
de «filho da perdição», como alguém destinado à perdição espiritual. 
Outro tanto é dito acerca do anticristo, em Apo. 17:8,11 e II Tes. 2:3. 
No Apocalipse, o lago de fogo aparece tomo a mais terrível represen
tação da perdição, uma figura simbólica tomada por empréstimo dos 
livros pseudepígrafes. Ver sobre o Lago de Fogo, a Segunda Morte 
(Apo. 20:14) uma outra maneira metafórica de falar sobre a perdição.

Perdição é uma maneira de indicar a perda da vida eterna bendi
ta, de estar alguém excluído do reino de Deus (João 17:12; II Tes. 
2:3; Heb. 10:39; II Ped. 17; Apo. 17:8,11). Ver os artigos intitulados 
Julgamento de Deus dos Homens Perdidos; Hades; Inferno; Geena; 
Sheol; Mortos, Estado dos. Esses artigos expõem o que penso sobre 
o assunto, mormente sobre o julgamento, pelo que não repito aqui 
esse material. Quanto ao aspecto mais esperançoso da questão, ver 
os artigos Descida de Cristo ao Hades e Restauração. Creio que os 
versículos mais pessimistas a respeito do julgamento, que dependem 
da visão dos livros pseudepígrafes; (vide), foram ultrapassados por 
uma visão muito mais otimista (também no Novo Testamento), e que 
falam sobre o mistério da vontade de Deus (vide), por meio da qual 
aquela sombria escatologia foi substituída por outra, dotada de espe
rança e glória. A teologia opera mediante saltos quantum, e não 
depende exclusivamente de textos de prova. Apesar de haver mais 
versículos que expõem a visão anterior do castigo eterno, envolven
do as chamas eternas do inferno, existem alguns versículos que 
mostram como a missão de Cristo anulou esse aspecto de punição 
eterna. Pois em Cristo, finalmente, será obtida uma unidade, dentro 
da qual haverá glória para todos os seres humanos, posto que não 
no mesmo grau para todos. Todavia, é óbvio que haverá muito tempo 
para que isso suceda, pois só ocorrerá nos corredores da eternidade 
futura (ver Efé. 1:9,10). Todavia, a obra divina será gloriosa, e o 
julgamento fará parte dessa realização. O julgamento é remediai (se
gundo se vê claramente em I Ped. 4:6), e resulta na vida, o julgamen
to é apenas um dedo da amorosa mão de Deus. O julgamento terá
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uma gloriosa obra a realizar, finalmente; mas isso em nada diminui a 
sua severidade.

A Missão Tridimensional de Cristo. Cristo atuou à face da 
terra, no hades e nos céus. Ou melhor, continua atuando, tanto pes
soalmente quanto através de seus missionários, em todos os lugares 
onde residam almas humanas, sem importar o estado em que se 
encontrem. É errado solapar qualquer desses aspectos da missão de 
Cristo por meio de nossa bitolada teologia. Todos os labores de 
Cristo são redentores-restauradores: redenção para os eleitos e res
tauração para os não-eleitos. Com essas breves explicações, deixo a 
matéria, rogando que o leitor examinar os artigos já mencionados, e 
que desenvolvem esses temas. A Igreja cristã oriental (e os 
anglicanos), influenciados pelas interpretações dos pais gregos da 
Igreja, têm preferido essa alternativa mais esperançosa do Julga
mento, ao passo que a Igreja ocidental (com seus fragmentos: todos 
os protestantes e evangélicos) tem preferido tradicionalmente o pon
to de vista mais pessimista. 0  ponto de vista pessimista destrói o 
evangelho até onde diz respeito às massas humanas. No entanto, 
Deus tem amado todos os homens. Assim sendo, esta posição faz 
com que o amor de Deus pareça ter falhado. Para mim, essa é uma 
visão impossível da missão de Cristo.

Elevam-se aqui várias impossibilidades, a saber: Primeira, é im
possível dizermos que Deus não amou a raça humana inteira, as 
massas (João 3:16; I João 2:4). Segunda, é impossivel dizermos que 
apesar de Cristo ter realizado uma expiação universal, esta é apenas 
teórica, e não tem efeitos universais (ver o artigo sobre a Restaura
ção). Terceira, é impossível supormos que fracassará o mistério da 
vontade de Deus (Efé. 1:9,10). Quarta, é impossível dizermos que a 
descida de Cristo ao hades não teve efeitos remidores-restauradores 
(I Ped. 4:6 ensina-nos que ele pregou o evangelho aos mortos deso
bedientes; ver I Ped. 3:20). Quinta, é impossivel supomos que a 
missão tridimensional de Cristo fracassou, e que o poder de Cristo, 
por isso mesmo, não era adequado para a tarefa a que ele se pro
pôs. Sexta, é impossível aceitarmos um cristianismo pessimista, onde 
a existência da grande maioria das pessoas será trágica além de 
toda descrição. Pergunto: onde estava o Deus Todo-Poderoso em 
tudo isto? Onde está o seu amor? Onde estava o Filho de Deus? Por 
quais razões eles teriam falhado? Por que razão a igreja existe, se o 
que ela tem a pregar é apenas tragédia, exceto para uma pequena 
porcentagem de pessoas, que creram no tempo certo, da maneira 
certa? Schopenhauer falava em termos pessimistas sobre a existên
cia, mas nunca desceu ao sepulcral pessimismo da Igreja cristã oci
dental. A definição primária do pessimismo (vide) é que a própria 
existência é um mal. Se a posição da igreja ocidental, sobre o que 
finalmente sucederá aos homens, for verdade, então temos aí um 
evangelho pessimista. Eu teria vergonha de entrar em uma igreja 
evangélica e dizer: «Isso é tudo quanto Deus foi capaz de fazer. 
Lamento, amigos».

PERDIZ
Ver I Sam. 26:20 e Jer. 17:11, onde este pássaro provavelmente 

está em foco. No hebraico é gore, Talvez o trecho de Sal. 91:1 faça 
alusão indireta a como essa ave era apanhada em armadilhas, pelos 
caçadores. Na Palestina havia duas espécies de perdiz: a perdiz das 
rochas (Alectoris graeca), que é similar à perdiz de pernas verme
lhas, da parte sudoeste da Europa (Alectoris rufa). Além disso havia 
(e até hoje existe) a perdiz do deserto (Ammonperdix heyi), que é 
de porte bem menor e só é encontrada em regiões rochosas em 
torno do mar Morto e nos desertos do Neguebe e do Sinal. A primeira 
tem os lados da cabeça brancos, com bordas negras, e atinge cerca 
de 36 cm. de altura. A última tem uma coloração arenosa, de tal 
modo que é difícil vê-la quando está ciscando a terra.

As perdizes correm bem, mas não voam bem. Sua melhor prote
ção é esconderem-se em ambientes que se assemelham à sua colo
ração, o que talvez seja aludido em I Sam. 26:20. Davi disse que ele 
agia como uma perdiz, quando fugia de Saul. O trecho de Jer. 17:11

reflete uma crença sobre as perdizes, que talvez não corresponda à 
realidade dos fatos. A perdiz remove os ovos dos ninhos de outras 
espécies de aves e, então, senta-se sobre os mesmos, para chocá-los. 
Mas, quando os filhotes nascem, correm para suas verdadeiras mães! 
Assim também acontece ao indivíduo que fica rico por meios deso
nestos, arrebatando o que não lhe pertence. Os árabes modernos 
acreditam que a perdiz põe ovos em dois ninhos diferentes, e um 
desses ninhos é cuidado pelo macho, sem dúvida uma provisão da 
natureza visando à sobrevivência da espécie. Mas essa idéia de que 
a perdiz choca ovos que não são seus certamente envolve uma 
crença duvidosa. Nomes próprios, no Antigo Testamento, emprega
vam a raiz do nome que significa a perdiz, como En-Hacoré, nome 
de uma fonte, em Juí. 15:19. E também lemos sobre um homem de 
nome Coré, em I Crô. 9:19. Essa ave era excelente para ser consumida 
pelo homem, pelo que também era incansavelmente caçada, junta
mente com muitas outras espécies de aves que serviam ao mesmo 
propósito.

PEREGRINO
Há cuatro oalavras hebraicas vinculadas a essa idéia, nas pági

nas do Antigo Testamento, a saber:
1. Ge-', «peregrino». Essa palavra aparece por oitenta e oito ve

zes. ccmo por exemplo, em Gên. 15:13; Êxo. 2:22; Lev. 16:29; Núm. 
9:14: Deu. 1:16; Jos. 8:33,35; I Crô. 22:2; II Crô. 30:25; Jó. 31:32; 
Sal. 39:12; Isa. 14:1; Jer. 7:6; Eze. 14:7; Zac. 7:10; Mal. 3:5.

2. Gur, «peregrino». Esse termo figura por sete vezes com esse 
sentido, conforme se vê, para exemplificar, em II Sam. 4:3.

3. Moshab, «colono». Esse vocábulo é usado por quarenta e uma 
vezes embora apenas uma vez com esse sentido, em Êxo. 12:40.

4. Toshab, «colono», «habitante». Palavra empregada por cator
ze vezes, conforme se vê, por exemplo, em Gên. 23:4; Lev. 22:10; 
25:23,35,40,47; Núm. 35:15; I Crô. 29:15; Sal. 39:12.

1. A primeira dessas palavras, ger, refere-se a um estrangeiro 
residente em um outro país, um não-cidadão que reside ali de modo 
mais ou menos permanente, desfrutando de certos direitos civis limi
tados. Um peregrino é alguém que habita no meio de um outro povo, 
em contraste com o estrangeiro, cuja permanência é temporária. 
Para que não haja confusão nas traduções, seria necessário que 
houvesse coerência na tradução dessa palavra, o que nem sempre 
tem acontecido, pois, algumas vezes, as traduções também dizem 
«estrangeiro», quando deveriam dizer «peregrino», além do que com
bina com o verbo hebraico gur, «peregrinar».

Esse termo foi usado na Bíblia para indicar os patriarcas, quando 
peregrinavam na Terra Prometida (Gên. 23:4), para indicar os 
israelitas, escravizados no Egito (Gên. 15:13; Êxo. 22:21), para indi
car os levitas que habitavam entre seus compatriotas Israelitas (Deu. 
18:6; Jui. 17:7), ou para indicar um efraimita que esteve morando em 
Gibeá (Juí. 19:16), além de indicar os estrangeiros que vinham residir 
por algum tempo na terra de Israel. Em Israel, os peregrinos goza
vam de muitos privilégios, uma posição sem igual nos primeiros sis
temas legais, geralmente adversos aos estrangeiros. Visto que um 
peregrino sofria por causa de certas desvantagens naturais, a legisla
ção mosaica protegia-o (Lev. 19:33 ss; Deu. 10:18). De fato, os 
peregrinos foram favorecidos desde o começo. Uma «multidão mis
ta» saiu do Egito juntamente com os filhos de Israel; após a conquis
ta da Terra Prometida, os israelitas e outros povos da região viveram 
lado a lado no mesmo território. Os livros históricos da Bíblia mencio
nam repetidamente os estrangeiros e os peregrinos. Nos dias de 
Salomão havia muitos deles, provavelmente remanescentes de tribos 
gentílicas conquistadas (I Reis 9:20 ss). Contrariamente ao costume 
judaico atual, que diz que o filho de uma mulher judia é um judeu, 
mas não o filho de um homem judeu (conforme a opinião dos rabi
nos, embora não seja esse o parecer de todos os judeus), o filho de 
um gere  de uma judia era considerado ger. Ver Lev. 24:10.22. Isso 
mostra que os rabinos não estão seguindo o precedente bíblico mais 
antigo, e, sim, um costume que se estabeleceu por ocasião da volta
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dos judeus do exílio babilónico, porquanto muitos judeus tinham se 
casado no exílio com mulheres estrangeiras, e os filhos desses casa
mentos mistos criaram problemas na comunidade israelita.

Legalmente, um ger tinha muitos privilégios. Os israelitas não 
deveriam oprimi-lo (Êxo. 22:21; 23:9; Lev. 19:33,34). Pelo contrário, 
deveriam amá-lo (Deu. 10:19). Os rabiscos das vinhas e dos campos 
plantados deveriam ser deixados para os peregrinos em Israel (Lev. 
19:10; 23:22; Deu. 24:19,21). Havia provisões para proteger os pere
grinos, nas cidades-refúgio (Núm. 35:15; Jos. 20:9). Embora as provi
sões legais considerassem um ger como uma pessoa pobre, alguns 
deles, segundo todas as aparências, tornavam-se abastados em Is
rael (Lev. 25:47 ss. e Deu. 28:43). Quanto ao aspecto religioso, 
havia privilégios iguais tanto para os israelitas quanto para os pere
grinos entre eles. Assim, os peregrinos podiam e deviam descansar 
no sábado (Êxo. 20:10; 23:12), regozijando-se nas festas das sema
nas e dos tabernáculos (Deu. 16), observando o dia da expiação 
(Lev. 16:29), e não comendo fermento quando da festa dos pães 
asmos (Êxo. 12:19). Não podiam os peregrinos ser compelidos a 
participar da Páscoa, mas, se eles se circuncidassem, podiam partici
par dessa festividade (Êxo. 12:48). Os peregrinos não podiam comer 
sangue, enquanto os israelitas se encontrassem vagueando pelo de
serto (Lev. 17:10-12), e, durante este mesmo período, embora não 
depois, eles foram proibidos de comer animais que tivessem morrido 
por si mesmos (Lev. 17:15 e Deu. 14:21), sob a pena de ficarem 
imundos cerimonialmente até o anoiteuer. Interessante é a observa
ção de que os peregrinos podiam oferecer sacrifícios (Lev. 17:13; 
22:18; Núm. 15:14), estando sujeitos às mesmas reg'as cue os 
israelitas nativos, se cometessem pecados involuntários (Lev. 
15:22-31); também precisavam passar pelos eitos de purificação, se 
entrassem em contato físico com algum cadáver (Lev. 19:10-13).

2. Toshab é palavra hebraica que, em alguns casos, parece ter 
sido usada como sinônimo de ger. Entretanto, seu uso lirr:ou-se ao 
Pentateuco, com apenas três exceções (I Reis 17 :1 :1  Crô. 29: 15 e 
Sal. 39:12).

3. O estrangeiro (em hebraico, nokri) era caiavra reservada para 
indicar alguém que tivesse nascico no estrangeiro e que usualmen
te, vivesse fora do território de Israe1. Um estrangeiro r.ão usufruía de 
direitos legais em Israel (Deu. 15:3; 23:30). Essa palavra, pois. deno
tava basicamente a diferença entre os ísrael;tas e os não-israelitas 
(Isa. 61:5; Jer. 5:19; 30:8). Salomão chegou a ser censurado por
quanto amou muitas mulheres estrangeiras il Reis .11:1). Os estran
geiros não podiam participar da festa da Páscoa (Êxo. 12:43); mas 
podiam oferecer sacrifícios ao Deus de Israel, em Jerusaiém, a capi
tal religiosa (Lev. 22:25). A lei mosaica vedava aos estrangeiros o 
direito de receberem algum cargo de governança em ls'ael (Deu. 
17:15). Posteriormente, porém, foi encorajada a adoração a Deus à 
distância, se os estrangeiros assim quisessem fazê-lo (I Reis 8:41,43; 
Isa. 2:2 ss; 56:3,6 ss). O caso de Naamã, um general, sírio, most'a-nos 
que um estrangeiro podia adorar o Deus de Israel no estrangeiro (II 
Reis 5: 17). A existência de bairros ocupados por estrangeiros, em 
Israel, é algo que pode ser inferido de trechos como I Reis 9:20,21,24 
e I Crônicas 22:2.

Nos primeiros estágios da história de Israel, casamentos com 
pessoas estrangeiras eram comuns, embora o costume não fosse 
aprovado com prazer (Gên. 24:3; 27:46; Núm. 12:1; Juí. 14:3). Moisés 
determinou que o sumo sacerdote de Israel se casasse com uma 
virgem dentre o seu próprio povo (Lev. 21:14). Esdras e Neemias 
iniciaram uma vigorosa campanha contra os casamentos mistos en
tre homens judeus e mulheres estrangeiras (Esd. 10 e Nee. 13:23-31). 
Nas civilizações da antigüidade, um «estrangeiro» e um «inimigo» 
eram, praticamente, a mesma coisa. Talvez a legislação mosaica, tão 
branda e favorável para com os «peregrinos», tivesse por propósito 
suavizar essa aversão aos estrangeiros, em Israel.

4. O sentido exato de zar, «estrangeiro», precisa ser determinado 
pelo contexto. Essa é uma palavra hebraica que aparece por sessen
ta e cinco vezes, desde Exo. 29:33 até Oba. II. Com freqüência,

refere-se a povos hostis estrangeiros, formando contraste com Israel 
(Isa. 1:7; Eze. 7:21; Osé. 7:9; 8:7; Joel 3:17 e Oba. II). Em outros 
contextos, refere-se a «estrangeiro» em um outro sentido, como os 
não-aaronitas (Núm. 16:40; Heb. 17:5), ou os não-levitas (Núm. 1:51), 
ou, então, a alguém que não era membro de alguma família bem 
definida (Deu. 25:5). Quando era contrastada com os sacerdotes, 
significava «leigo» (Lev. 22:10-13), e quando contrastada com o que 
era santo, significava «profano» (Êxo. 30:9).

Quando chegamos ao Novo Testamento, vemos que o termo 
«estrangeiro» já não se aplica mais aos não-judeus, porquanto havia 
desaparecido a nacionalidade judaica, bem como a base política do 
povo de Deus. No Novo Testamento, todos os crentes são estrangei
ros neste mundo (ver Fil. 3:20; I Ped. 2:11). No entanto, através de 
Jesus Cristo, todos os estrangeiros e peregrinos podem tornar-se 
membros com todos os direitos da casa de Deus, visto que o muro 
de separação, entre judeus e gentios, foi derrubado por meio de sua 
cruz (Efé. 2:11-19).

O conceito da fraternidade da humanidade remida, em tomo de 
Cristo, é um passo que ultrapassa em muito às mais arrojadas con
cepções de igualdade e solidariedade humana entre os israelitas. De 
fato, se no cristianismo não há mais a mínima diferença racial e 
cultural entre os homens, quando se encontram em Cristo, de acordo 
com a legislação mosaica houve grupos étnicos que jamais puderam 
fazer parte da comunidade israelita. Ver Deu. 23:2-9, onde a partici
pação na assembléia fica vedada aos bastardos, aos amonitas e aos 
moabitas, embora essa proibição não pesasse nem sobre os edomitas 
e nem sobre os egípcios.

PERES
Essa palavra deriva-se do aramaico, peras, «dividir». O escrito 

em aramaico que apareceu misteriosamente na caiadura da parede, 
repreendendo Belsazar (ver Dan. 5:25), dizendo Mene, Mene, Tequel 
Ufarsim (vide), incluía a raiz peras, no termo Ufarsim, pois peras é a 
forma singular da mesma. O «u» de Ufarsim é apenas a conjunção 
«e». A mensagem assim transmitida dizia, pois, que o reino de 
Belsazar seria dividido e dado aos medos e persas.

PEREZ
Palavra que vem de uma raiz hebraica que significa «separar». 

Esse era o nome de um dos filhos de Maquir, da tribo de Manassés, 
que era seu avô (I Crô. 7:16). Perez viveu em torno de 1650 A.C.

PEREZ-UZÁ
Esse nome significa «brecha» ou «ferimento» (de Uzá). E tam

bém veio a tornar-se o nome de um lugar que também era conhecido 
como Nacom (II Sam. 6:6) e também «eira de Quidom» (I Crô. 13:9). 
Foi ali que morreu Uzá (vide), ao ser ferido pelo Senhor, por haver 
ousado estender a mão para não deixar a arca cair.

A grande questão é por que isso lhe sucedeu, e o artigo a respei
to de Uzá procura sondar o assunto. Davi ficou muito abalado diante 
do acontecido, e deu ao local o seu nome novo, Perez-Uzá, porquan
to ali Uzá fora ferido. O local exato é desconhecido atualmente, 
embora ficasse entre Jerusalém e Quiriate-Jearim.

PEREZEUS (FEREZEUS)
As traduções variam entre estes dois nomes. Esse povo antigo é 

mencionado somente no Antigo Testamento. Ver Gên. 13:7; Exo. 
33:2; 34:11; Deu. 7:1; 20:17; Jos. 3:10; 12:8; 17:15; Juí. 1:4,5; 3:5; I 
Reis 8:2; II Crô. 8:7; Esd. 9:1 e Nee. 9.8. Esse era o nome de um dos 
povos cujas terras os israelitas conquistaram sob a liderança de Josué, 
embora alguns eruditos creiam que o nome indique a população mais 
antiga da Palestina, sem designar qualquer nação em particular, pelo 
que seria um termo coletivo. Seja como for, esse nome não aparece 
na tabela das nações, no décimo capítulo de Gênesis. Parece que 
essa palavra significa apenas «aldeões», pelo que, desde o começo, 
tinha um sentido bem amplo.
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Algumas vezes, cananeus e ferezeus são nomes usados para 
abranger todos os povos que habitavam na Palestina, antes da inva
são hebréia; nesse caso, quase certamente o termo ferezeus é um 
termo coletivo para indicar todos aqueles que não eram considerados 
cananeus. Ver Gên. 13:7. Outros pensam que o termo era aplicado 
essencialmente aos amorreus. Também é possível que, coletivamen
te falando, os povos semitas ocidentais fossem os cananeus, e que 
os povos semitas orientais fossem os ferezeus. Minhas fontes infor
mativas dão conta de que dados culturais, lingüísticos e históricos 
dão apoio a essa teoria de dualidade. Os ferezeus não são mencio
nados juntamente com os hititas, com os filisteus e com os jônios 
(descendentes de Javã), o que parece indicar que eles eram semitas, 
e não indo-europeus. E os ferezeus são mencionados junto com os 
amorreus, o que subentende que eles ocupavam uma área geográfi
ca ainda mais ocidental. Além disso, as designações não são preci
sas no que tange ao ponto de vista étnico, tendendo por designar 
povos de área específica e não de raças específicas. Ver Êxo. 3:0,17 
quanto à menção dos ferezeus com os amorreus. Eles também são 
mencionados em conjunção com os refains, em Gên. 15:20, o que 
parece situá-los na área a oeste do rio Jordão. Parece que eles 
ocupavam territórios a oeste do rio Jordão e ao norte do mar Morto, 
na região montanhosa entre Bete-Selã (Beisã) e Bezeque (Khirbet 
Ibziq). Foram os homens da tribo de Manassés que, finalmente, vie
ram a possuir a maior parte dessa região.

A primeira menção aos ferezeus ocorre em Gên. 13:7, como um 
povo associado aos cananeus; então eles entraram em contacto com 
Abraão (ver Gên. 34:40). Judá ocupou parte do território deles, con
forme se aprende em Juí. 1:4,5. Os ferezeus continuaram conviven
do perlo dos Israelitas até os tempos de Salomão, o qual os sujeitou 
ao pagamento de tributo (I Reis 9:20). Os trechos de Deu, 3:5 e I 
Sam. 6:16 parecem indicar que eles habitavam em cidades e aldeias 
sem muralhas, pois a própria palavra, ferezeus, significa «habitantes 
de aldeias sem muros», como palavra cognata de paruz, usada na 
Mishna para indicar um habitante de uma aldeia sem muros. A pala
vra árabe que significa lugar baixo, entre colinas (onde surgiam es
sas vilas), parece ser um termo cognato.

PEREZITAS (PEREZ)
Esses adjetivos vêm do termo hebraico que significa «irromper», 

espalhar-se. Perez foi o nome de um dos gêmeos referidos em I Crô. 
27:3 e Nee. 11:4,6. Seu irmão chamava-se Zerá. Os dois eram filhos 
de Judá, e sua própria nora, Tamar, que enganou seu sogro e man
teve relações sexuais com ele (Gên. 38:29; I Crô. 2:4). Perez foi 
assim chamado por ter sido o primeiro a «irromper» do ventre mater
no (ver Gên. 38:29). Com o tempo, ele tomou-se pai de Hezrom e 
Hamul (Gên. 46:12; Núm. 26:21), cujos descendentes são chamados 
«perezitas» no Antigo Testamento. A linha messiânica passa por 
Perez e por Hezrom, conforme se aprende em Mat. 1:3 e Luc. 3:33. 
O trecho de Rute 4:12 refere-se a esse homem, tendo em vista a 
passagem de Gên. 38. Ambos os relatos aludem ao casamento levirato 
(vide). Desse modo foram garantidas as promessas de grande pros
peridade e de muitas terras possuídas, feitas por Deus a Abraão 
(Gên. 13:14-17). A família de Perez tornou-se numerosa, como exem
plo do cumprimento dessa promessa divina. Seus descendentes eram 
notáveis nos tempos de Davi (ver I Crô. 11:11; 27:2,3). Um remanes
cente que sobreviveu ao cativeiro babilónico retomou para fixar resi
dência em Jerusalém (Nee. 11:4-6).

PERFECIONISMO Ver Perfeito, Perfeccionismo.

PERFEIÇÃO Ver também Perfeito, Perfeccionismo.
A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, (Col. 

1:28). Isso pode ser comparado com o trecho de Efé. 4:12 e ss, que 
fala acerca do fato de que o exercício dos dons espirituais, nas 
igrejas locais, tem a finalidade de obter a perfeição dos crentes, 
perfeição essa que é definida como tornar-se «homem perfeito» (ver

Col. 1:23), em que o crente passa a possuir a «medida da estatura 
da plenitude de Cristo».

Referências e idéias. A perfeição:
1. A perfeição é de Deus (ver Sal. 18:32 e 138:8). 2. Todos os 

santos possuem a perfeição inerente, em Cristo (ver I Cor. 2:6; Fil. 
3:15 e Col. 2:10). 3. A perfeição de Deus é o padrão da nossa (ver 
Mat. 5:48). 4. A perfeição implica em total devoção (ver Mat. 19:21).

É uma interpretação má e errônea reduzir a idéia da perfeição, 
exposta nas páginas do N.T. à mera «maturidade» espiritual. O alvo 
colimado é muito mais elevado do que isso, porquanto é a perfeição 
absoluta, e, apesar de não poder ser alcançada nesta vida, senão 
imperfeitamente, no entanto, é o nosso grande alvo. E no que consis
te a nossa perfeição em Cristo? Vejamos os pontos abaixo:

1. Consiste em possuirmos toda a plenitude de Cristo (ver 
Col. 1:23).

2. Consiste em possuirmos toda a «plenitude de Deus» (ver 
Efé. 3:19).

3. Consiste em sermos santos como o é Deus Pai (ver Mat. 
5:48).

4. Consiste em virmos a participar da imagem de Cristo, de sua 
natureza, em seus aspectos moral e metafísico (ver Rom. 8:29 e II 
Cor. 3:18).

5. Consiste em participarmos da própria divindade (ver II Ped. 
1:4). Toda a atividade cristã visa a esse elevadíssimo alvo.

Uma Oração:
«Ó Deus, a quem ouso chamar de Pai, ajuda-me, primeiro a ver: 

a ver a estatura incomensurável de Cristo, a ver que ele deseja 
supremamente viver em mim e me transformar, para que eu seja 
como ele mesmo é, para que ra  realidade, ele seja meu irmão mais 
velho.

Ó Cristo exaltado, a quem ouso chamar de irmão, ajuda-me a 
‘ser’, a começar a ser. descie agora, aquilo que tu mesmo és, — que 
a minha natureza seja espiritualizada como a tua, para que conserve 
essa elevada visão dc ‘ser’, até que o suspiro final liberte a minha 
alma para que suba para Ti.

O Espirito divino, agente dessa graça, ajuda-me a não desanimar 
diante dos homens, os quais têm uma visão inferior à minha acerca 
do Filho, ou da filiação que ele compartilha com os homens. Se 
porventura disserem-me: Tu te aproprias demasiadamente para ti 
mesmo’, ajuda-me na alma, para que responda: ‘Por tempo demais 
tenho-me apropriado de pouco demais; não honrarei a Cristo se 
esforçar-me por um alvo que fica aquém daquele que ele designou 
para mim’. Esse pensamento divino eu nunca teria imaginado ser 
capaz de ter: veio-me por revelação, no mistério do Cristo em nós 
residente. Coisas mais elevadas, coisas mais nobres — essas são as 
que têm atraído os meus olhos. (Russell N. Champlin)

Ver Perfeição Espiritual e Vitória Espiritual: Estágios da In
quirição Espiritual.

PERFUME
Esboço.
1. A Palavra
2. Ingredientes e Manufatura dos Perfumes
3. Usos Literais
4. Usos Metafóricos
1. A Palavra
Esse termo vem do latim, per, «através», e fumus, «fumaça», ou 

seja, «através da fumaça». Isso refere-se ao fato de que o incenso 
perfumado era antigamente aplicado como uma fumaça, que disse
minava suas agradáveis fragrâncias. Atualmente, os perfumes via de 
regra são um líquido volátil qualquer, que tem a propriedade de emitir 
facilmente as fragrâncias nele impregnadas. Naturalmente, a palavra 
também é usada para indicar flores que sâo dotadas de fragrância 
agradável. A palavra hebraica ketoreth refere-se ao ato de fumigar 
(ver Êxo. 30:35,37; Pro. 27:9). A primeira dessas duas referências 
alude ao incenso preparado pelos perfumistas; mas a referência do
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livro de Provérbios fala sobre os perfumes regulares. A raiz dessa 
palavra hebraica significa «aspergir». 0  particípio é usado para indi
car a profissão dos perfumistas. 0  trecho de Isa. 57:9 traz a palavra 
hebraica raqquach, que significa «coisa sentida pelo olfato», ou seja, 
um «perfume». No grego, no Novo Testamento, a palavra não apare
ce, mas podemos supor que vários dos unguentos ali mencionados 
(vide) sen/iam como perfumes.

2. Ingredientes e Manufatura dos Perfumes
Várias substâncias vegetais eram usadas no fabrico de perfu

mes, como o aloés, o sândalo, o bálsamo, o boélio, o cálamo, a 
giesta, a mirra, o nardo, a cássia, o cinamomo e outros, que eram 
itens de comércio, envolvendo regiões não somente como a Palesti
na, mas também a Arábia, a índia, a Pérsia, o Ceilão e muitos outros 
lugares. Ver Gên. 37:25; I Reis 10:10 e Eze. 27:22, quanto a indica
ções acerca desse comércio. Além desses elementos eram empre
gadas as essências de várias flores, várias cascas de árvore e raizes. 
O azeite de oliveira era comumente usado como base. (ver I Reis 
10:10; Eze. 27:22). Ungüentos perfumados eram um artigo de luxo 
(Amós 6:6), e os tesouros antigos incluíam perfumes e ungüentos.

Os ingredientes usados, incluindo óleos e resinas especialmente 
preparados, faziam parte importante do comércio fenício. Ungüentos 
e perfumes eram importados por Israel em vasos de alabastro (vide). 
Plínio (Hist. Nat. 13:2) comentou sobre os ungüentos de grande pre
ço e o comércio com os mesmos. A preparação de ungüentos e 
perfumes exigiu o surgimento de urna classe profissional, no hebraico, 
os raqachim, mencionados, por exemplo, em Êxo. 30:25,35; 37:29 e 
Ecl. 10:1. Tão fortes e bem preservados eram alguns ungüentos e 
perfumes que podiam manter suas fragrâncias por centenas de anos. 
Vasos de alabastro feitos no Egito, atualmente guardados em mu
seus ao redor do mundo, ainda preservam suas fragrâncias. O «san
to óleo da unção», preparado nos dias do Antigo Testamento era 
composto por duas partes de mirra, duas partes de cássia, uma parte 
de cinamomo e uma parte de cálamo. e como base era usado o 
azeite de oliveira (ver Êxo. 30:35,37). O uso desse tipo de perfume 
era vedado para indivíduos particulares ^ e r  Êxo. 30:32,33). Grandes 
quantidades desse ungüento perfumado eram preparadas, de tal modo 
que cerca de dez Kg. de ingredientes sólidos eram misturados com 
certa de trinta e oito litros ae azei:e ae oliveira, o que serve para dar- 
nos uma idéia da concentração da mistura Certos filhos de sacerdo
tes eram designados para trabaihar como boticários, segundo se vê 
em I Crô. 9:30.

Os ingredientes básicos eram algumas vezes pulverizados a fim 
de serem guardados, e então eram liquefeitos na base apropriada, o 
que é refletido em Can. 3:6. Mas o próprio pó podia ser usado sem 
mistura alguma. O material seco era guadado em sacas e outros 
recipientes; mas, quando liquefeitos, havia frascos e vasos de alabastro 
para essa finalidade.

O clima muito quente dos países do Oriente Próximo e Médio 
favorecia o uso de perfumes e ungüentos. Além de disfarçar maus 
odores, há algo nos perfumes que reanima o espírito. Além disso, 
certas fragrâncias acabam associadas a determinados indivíduos ou 
situações, e isso lhes empresta um valor subjetivo. Os ungüentos, 
como é claro, tinham também o uso prático de tratar a pele ressecada 
(ou mesmo queimada).

Referências Bíblicas a Ingredientes Específicos dos Perfumistas. 
Sândalo (|l Crô. 2:8; 9:10); madeira de sândalo (I Reis 10:11,12); 
incenso (Exo. 30:34-36; Lev. 2:1,2,15); gálbano (Exo. 30:34); mirra 
(Êxo. 30:23; Sal. 45:8; Pro. 7:17; Can. 1:13; Mat. 2:11; João 19:39); 
onicha (Êxo. 30.34); açafrão (Can. 4:14); nardo (Can. 1:12; 4:13,14); 
estoraque (Êxo. 30:34).

3. Usos Literais
Talvez o uso mais óbvio dos perfumes seja aquele ocupado hoje 

em dia pelos desodorantes, mascarando odores corporais, exacerba
dos pelo tórrido clima do Oriente Próximo e Médio. Os trechos de 
Luc. 7:38 e João 12:3 indicam esse tipo de uso, pois perfumes e 
ungüentos eram aplicados nos pés, uma vez lavados, o que veio a

tornar-se um item importante da hospitalidade oriental. O ato de ungir 
é mencionado envolvendo as mãos e o corpo inteiro (aparentemen
te), após o banho (Can. 5:5; Rute 3:3). Festas e ritos religiosos 
estavam envolvidos com perfumes e ungüentos (Sal. 45;8; 133:2; 
Can. 4.11). Leitos e colchões eram perfumados (Pro. 7:17), como 
também sepulcros (II Crô. 16:14). E, naturalmente, cadáveres recen
tes (João 19.29). Ver sobre o uso litúrgico do Incenso. Quando da 
chegada de algum hóspede, incenso e ungüentos eram usados na 
hospitalidade comum. Quando uma personagem real ausentava-se 
do palácio, seus atendentes esparziam incenso perfumado em redor 
dele e perante ele (Can. 3:6). Mas, em tempos de lamentação pelos 
mortos, não eram usados perfumes (ver Isa. 3:24).

4. Usos Metafóricos
O trecho de II Cor. 2:14 usa o perfume como um símbolo de 

nosso conhecimento de Cristo. Esse é um perfume de que todos 
precisamos mais e mais! O auto-sacrifício de Cristo foi uma oferta 
fragrante a Deus, a qual somos exortados a imitar (ver Efé. 5:2). De 
modo geral, um perfume serve de símbolo daquilo que é agradável, 
romântico, convidativo.

PERFUMISTA
Aparece com essa forma em Êxo. 30:25 e 37:39, e com a forma 

de «perfumador», em Ecl. 10:1. Era homem que sabia compor un
güentos e perfumes em geral (ver Nee. 3:8). Algumas vezes eram 
mulheres que se encarregavam desse trabalho (ver I Sam. 8:13). 
Originalmente, em Israel, o óleo para as unções era preparado por 
Bezalel (ver Êxo. 31:11). Mais tarde, provavelmente, era preparado 
por um dos sacerdotes. Os antigos perfumistas também preparavam 
ervas medicinais, pois suas funções incluíam algo de farmácia, uma 
prática generalizada no mundo antigo. Um tablete de argila, desen
terrado em Nipur, na baixa Babilônia, entre o Tigre e o Eufrates, 
fornece urna fórmula para um ungüento de bálsamo prescrito para 
um metalúrgico que viveu séculos antes de Abraão e que sofreu 
queimaduras. Os perfumistas também preparavam especiarias para 
os sepultamentos (ver II Crô. 16:14). (UN)

PERGAMINHO
Ver sobre Escrita.

PERITO ENCANTADOR
A palavra hebraica assim traduzida, lachash, e que ocorre por 

cinco vezes no Antigo Testamento, tem o sentido original de «sal
var». Sem dúvida esse termo alude a encantamentos por meio de 
sussurros. Todavia algumas traduções pensam que está em foco a 
idéia de «eloqüência»; mas os estudiosos duvidam muito de que 
essas traduções estejam com a razão.

PERIZEUS 
Ver sobre Perezeus (Ferezeus). 

PERIZIM (MONTE)
Essa palavra, «perizim», significa «monte». Isa. 28:21 menciona

o lugar em conexão com a ira de Deus. A ira do Senhor voltar-se-ia 
contra os escarnecedores que havia em Jerusalém. O lugar talvez 
seja o mesmo Baal-Perizim referido em II Sam. 5:20 e I Crô. 14:11.

PERJÚRIO
Ver sobre Mentira e Juramento.

PERNA
A palavra hebraica plural keraayim significa os membros inferio

res, ou, mais especificamente, as canelas (Êxo. 12:9; 29:17; Lev. 
1:9,13; 4:11). A palavra hebraica shoq indica a perna, considerada 
dos joelhos para baixo, embora também aponte para a perna inteira 
(ver Deu. 28:35; Sal. 147:10; Pro. 26:7). Essa mesma palavra tam
bém pode significar «coxa» (ver Isa. 47:2; Juí. 15:8). E o termo
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hebraico regei significa «pé» (I Sam. 7:6), a parte mais inferior da 
perna. Algumas versões dizem «desnuda a perna», em Isa. 47:2. 
Corretamente, porém, nossa versão portuguesa traduz esse trecho 
como «ergue a cauda da tua vestidura». Está em foco a palavra 
hebraica shobel, que significa exatamente isso, a cauda das vestes 
femininas, embora também possa indicar, em outros trechos, uma 
correntinha ornamental, posta em torno do tornozelo.

O termo grego skélos ocorre somente em João 19.31 ss, onde há 
menção à questão de terem sido quebradas as pernas das vitimas 
da crucificação.

1. Usos. A palavra hebraica keraayim ocorre, principalmente, em 
passagens que dizem respeito aos ritos e sacrifícios. No entanto, em 
Amós 3:12, indica as pernas traseiras dos gafanhotos, que eram 
permitidas como alimento. Apesar do termo hebraico regei significar 
«pé», em I Sam. 17:6 refere-se às pernas do gigante Golias. Shoq é 
vocábulo hebraico que, no tocante aos ritos e sacrifícios, significa a 
parte superior da perna, ou «coxa». Outras vezes, é traduzido por 
«ombro», em algumas versões (mas por «coxa», em nossa versão 
portuguesa; ver Êxo. 29:22,27; Lev. 7:32-34; 8:25,26). 0  trecho de 
João 19:31-33 merece nossa consideração. 0  fato de que as pernas 
do Senhor Jesus não foram quebradas, quando os soldados quebra
ram as pernas dos dois ladrões também crucificados, mostra-nos que 
ele já havia morrido. Portanto, a teoria de uma ressurreição de quem 
apenas caíra em estado de coma, mas que então revivera, é contra
dita e demonstrada como fruto da incredulidade.

2. Usos Metafóricos:
Várias porções do corpo são usadas em expressões metafóricas, 

parcialmente por causa do desconhecimento sobre a anatomia e 
fisiologia do corpo humano. Os hebreus e outros povos orientais 
atribuíam ao coração as emoções (como seae da inteligência e das 
emoções), ao passo que os rins seriam a sede das paixões, da dor e 
do prazer (ver Sal. 37:4; Pro. 23:16). Os intestinos eram associados 
à compaixão (Gên. 43:30; Jer. 31:20; I João 3:17); e o fígado, à 
depressão (Lam. 2:11). Especificamente acerca das pernas, temos 
os seguintes usos metafóricos:

a. Força. O cavalo é forte, e as pernas de um homem também 
são fortes (ver Sal. 147:10).

b. As pernas de ferro, da estátua de Nabucodonosor, revestem-se 
de um significado profético, ou seja, as divisões oriental e ocidental 
do Império Romano. E, no caso dos artelhos, há ligação com as dez 
nações que se tornarão o instrumento usado pelo anticristo em sua 
campanha de conquista mundial. Ver Dan. 2:33.

c. Uma parábola dita por um tolo, e, portanto, destituída de senti
do, assemelha-se às pernas tortas de um aleijado. (Ver Pro. 26:7).

d. As pernas de Jesus, que não foram quebradas (João 19:31-33), 
indicam que, pelo poder de Deus, ele foi livrado dos maus desígnios 
dos homens. Foi de pernas inteiras que ele morreu como nossa 
expiação.

A fratura provocada nas pernas dos crucificados aparentemente 
apressavam a morte deles, mediante embolia cardíaca ou cerebral.

PÉROLA
Essa palavra é mencionada, em algumas traduções (como a nos

sa versão portuguesa), no Antigo Testamento, somente em Jó 28:18 
(no hebraico, gabish, «cristal»). Mas o Novo Testamento a exibe por 
nove vezes (no grego, margarítes): Mat. 7:6;13:45,46; I Tim. 2:9; 
Apo. 17:4; 18:12,16; 21:21. Estritamente falando, a pérola não é uma 
pedra preciosa, embora sempre seja associada às pedras preciosas 
em seu uso e em suas referências. Uma outra palavra-hebraica, 
peninim, «rubis», que sempre aparece no plural, também é traduzida 
por pérolas, em algumas traduções, em Pro. 3:16; 8:11; 20:15; 31:10 
e Lam. 4:7 (mas, nesse caso, as traduções já variam mais). A passa
gem de Lam. 4:7 refere-se a algo róseo, ou ruivo, pelo que a pérola 
fica excluída (nossa versão portuguesa diz ali «corais»). Há corais 
róseos e vermelhos. Peninim significa, literalmente, «interiores», pelo 
que alguns estudiosos têm pensado que há ali alusão à produção da

pérola, no interior da ostra; mas também pode estar em foco a cor da 
carne humana. A forma singular desse termo, peninah, é usada como 
nome da esposa de Elcana (I Sam. 1:2,4). Naturalmente, a palavra 
grega, margarítes, tem sido adaptada para um nome pessoal femini
no. Os povos árabes usam esta palavra para indicar a pérola, tal 
como os gregos o faziam.

A pérola é formada como uma excrescência anormal no interior 
da ostra de algumas espécies de moluscos. O material da pérola 
usualmente é composto de carbonato de cálcio, e, raramente, de 
calcita (também chamada carbonato de cálcio), juntamente com uma 
substância orgânica chamada conquiolim. Quase todas as pérolas 
usadas no comércio são produzidas pelas chamadas «ostras de pé
rola», comumente achadas nas praias marítimas da índia e do Pacífi
co Sul. O comércio moderno tem produzido fazendas de pérolas, 
pelo que a localização geográfica hoje em dia já não é um fator tão 
importante para essa indústria, como costumava ser antigamente. 
Antigos lugares de colheita de pérolas encontravam-se principalmen
te no mar Vermelho e no golfo Pérsico; mas no mar Vermelho já não 
se colhem pérolas hoje em dia. O Ceilào e as costas da Austrália são 
hoje muito mais produtivos, como também o Japão.

A Pérola é produzida em virtude de um problema. Quando algum 
grão de areia ou parasita perturba o animai dentro de sua concha, a 
ostra secreta uma substância para encerrar o corpo estranho, e obter 
conforto. Assim, a pérola é a única «pedra preciosa» produzida por 
um processo vivo, é a única que provém do mar. A secreção que 
encobre a irritação da ostra chama-se madrepércla.

Usos Metafóricos:
1. Um problema cria uma pérola. A escola dos problemas é ár

dua, mas pode produzir muitas jóias morais e espirituais.
2. Uma pérola de formato perfeito e sem manchas simboliza a 

perfeição e a preciosidade.
3. Declarações sábias ou coletâneas de tais decla^ções são re

presentadas pela pérola. A pérola de granae preçc. scbre a qual se lê 
em Mat. 13:45,46, é um dos mistérios do reino, dentre dos ensinamentos 
de Cristo. Ao que parece, aponta para o evangelho cu oara a mensa
gem de vida de Jesus, com seus resultados espirituais, e que um 
homem busca quando impelido por uma séria inquirição espiritual.

Quando um indivíduo encontra essa pérola, vence tuoc a fim de 
poder adquiri-la, tão grande é o seu valor. Ver o artigo separado 
intitulado Pérola de Grande Preço, onde damos abundantes detalhes 
sobre esse emblema.

4. Um dos livros sagrados do mormonismo é chamado de Pérola 
de Grande Preço.

5. Nos sonhos e nas visões, a pérola pode simbolizar qualquer 
coisa de alto valor; um tesouro buscado; uma elevada aspiração; 
ou a personalidade inteira, bem formada, como que composta por 
várias camadas, incluindo a mente, as emoções e todas as expres
sões do ser.

6. Os portões de pérola (ver Apo. 21:21) aludem às perfeições e 
à beleza da Nova Jerusalém, a Igreja glorificada.

PERSEGUIÇÃO
Ver os artigos separados intitulados Tribulação e Tribulação e 

Perseguição, Valor de. Esses artigos, mormente o último, apresen
tam uma visão geral das atitudes bíblicas para com esse problema.

Esboço:
I. Definição e Comentários Gerais

II. No Antigo Testamento
III. No Novo Testamento
IV. Alguns Informes Históricos
V. Razões das Perseguições

VI. Valores das Perseguições
VII. Referências e Idéias
I. Definição e Comentários Gerais
A palavra perseguição vem do latim, per, «através», e sequi, 

«seguir», que dá a idéia de algo que nos segue opressivamente,



5010 P E R S E G U IÇ Ã O

correndo alrás de nós, alguma severa ou sistemática opressão. O 
original latino fala, por assim dizer, sobre o caçador que segue após 
a sua vítima, com a intenção de prejudicá-la ou matá-la. A persegui
ção geralmente é uma tentativa constante, e, por muitas vezes, siste
mática, para eliminar ou prejudicar ao indivíduo perseguido. Pode 
empregar ou não meios violentos. A perseguição pode ser mental. 
Pode envolver o ostracismo social. E quando os costumes sociais 
assim o permitem, a perseguição pode tornar-se violenta. As pesso
as religiosas são fanáticas quando se trata de perseguir seus seme
lhantes com opiniões diferentes. Uma das grandes desgraças da 
história religiosa é quão vergonhosa e cruel perseguição pessoas 
religiosas têm promovido. Os judeus perseguiram os cristãos; os cris
tãos perseguiram os judeus; os romanos perseguiram ambos; a anti
ga Igreja cristã perseguiu pequenos grupos dissidentes; pequenos 
grupos dissidentes perseguiram a Igreja principal; católicos têm per
seguido protestantes; protestantes têm perseguido católicos; ambos 
têm perseguido pequenas seitas dissidentes; católicos romanos che
garam a perseguir seus próprios membros, durante a Inquisição (vide), 
e a mesma coisa tem sucedido entre os protestantes. 0  relato assim 
prossegue, e a perversão humana, caiada como se fosse santidade e 
justa indignação, tem garantido que violências das mais variadas 
formas continuem sendo usadas na tentativa de fazer todos 
amoldarem-se a algum padrão «oficial», da corrente religiosa princi
pal. Doutras vezes, a perseguição envolve o jogo de poder ou mea:- 
das econômicas, que nada têm a ver com as doutrinas defenaiaas ou 
combatidas. Entretanto, a forma mais comum de persegu.ção ocorre 
na tentativa de forçar algum consenso de opinião. Por esta razão, 
sempre foi uma verdade que aqueles que procuram expor novas 
idéias, no campo científico, filosófico ou religioso, sempre foram per
seguidos.

«0 mais minúsculo átomo de verdade representa o labor amargo 
e a agonia de alguém: para caaa porção ponderável da verdade, há 
a sepultura de algum corajoso aesbravador da verdade, em algum 
monturo isoladc, e uma alma torrando no inferno» (H.L. Mencken).

«A verdade esmagada per terra, levantar-se-á de 
Novo;

Os anos eíernos de Deus lhe pertencem,
Mas o erro, ferido, agoniza de dor,
E morre entre os seus adoradores»

(William Cullen Bryant).
«Deus oferece a cada mente a escolha entre a verdade e o 

repouso. Escolha o que você quiser, pois nunca poderá ficar com 
ambas as alternativas»

(Ralph Waldo Emerson).
Os pioneiros, em qualquer campo em que possam ser achados, 

são tradicionalmente perseguidos. As idéias antigas fenecem lenta
mente, sem importar quão erradas ou parciais elas possam ser. 0  
herege de hoje é o santo de amanhã. Todos os grandes inovadores 
do pensamento têm sido perseguidos. Novas ortodoxias desen- 
volvem-se ao redor deles, até que terminam sendo reverenciados. 
Mas os advogados das novas ortodoxias perseguem outros, incluin
do aqueles que conseguem aprimorar as novas ortodoxias. E assim 
progride o avanço, agora e sempre. A arrogância e o exclusivismo 
são os genitores da perseguição.

Ver o artigo sobro Sofrimento, Necessidade de. Este artigo fala 
sobre os benefícios do sofrimento.

Perseguição e Traição
1. Um dos mais estranhos fenômenos que podem ser observa

dos neste mundo é como as pessoas religiosas podem se transfor
mar em perseguidores devastadores, e, portanto, obreiros da iniqüi
dade. Como é que os homens conseguem reconciliar a violência com
o interesse e a expressão religiosa?

2. Foi por motivos assim que certos judeus promoveram o assassi
nato de Paulo. E não foi aquela a primeira tentativa. De algum modo, 
aqueles homens se convenceram acerca da «retidão» de seus atos, 
Eis como pessoas religiosas podem laborar em erros tão grandes!

3. A verdade é mais estranha que a ficção: vemos em Atos 
19:35 ss, e 23:12 ss, um pagão que saiu em defesa de Paulo! Um 
pagão frustrou os planos traiçoeiros dos líderes religiosos da comu
nidade!

4. Todos quantos viverem piedosamente terão de esperar por 
perseguições (ver II Tim. 3:12).

5. Essas perseguições se originam no fato de que os homens 
são ignorantes quanto a Deus e quanto a Cristo (ver João 16:3).

6. Trata-se de um zelo equivocado e maligno (ver Atos 13:50 e 
26:9-11).

7. Os crentes perseguidos não são esquecidos por Deus (ver II 
Cor. 4:9).

Pagando a Dívida da Perseguição
1. Paulo fora um grande perseguidor antes da sua conversão. E 

assim sucedeu que, depois, ele passou a ser o grande perseguido. 0  
livro inteiro de Atos demonstra o fato. Ele mesmo demonstrou para 
nós que existe uma lei da colheita segundo a semeadura, que nin
guém pode debilitar ou anular. (Ver Gál. 6:7,8). Embora um homem 
possa ser perdoado e seus pecados não cheguem assim a preju
dicar-lhe a alma, contudo, suas más ações voltarão a encontrá-lo. 
Talvez não gostemos desse princípio, mas ele continua em operação 
no mundo atual. Na eternidade, tal princípio opera de modo perfeito e 
corrige todas as contas correntes.

2. Esse princípio não nos deveria desencorajar, porquanto sabe
mos que a justiça finalmente prevalecerá; nisso nos consolamos. 
Esse princípio, pelo contrário, deveria nos inspirar ações justas. Ob
teremos o que tivermos dado, e isso é objetivamente declarado no 
que diz respeito ao julgamento dos crentes. Ver o artigo detalhado 
sobre o Julgamento dos Crentes e II Cor. 5:10.

II. No Antigo Testamento
Jesus acusou, pois, líderes religiosos de seus dias (que eram os 

defensores da ortodoxia da época) de serem os verdadeiros filhos de 
seus antepassados, que haviam perseguido e morto os profetas (ver 
Mat. 23:37). Paradoxalmente, Jerusalém, o reverenciado centro de 
judaísmo, também foi um dos principais focos da perseguição e da 
matança. Os estimados santos e profetas de tempo anteriores, cada 
qual em sua própria época, tinham sido odiados por pessoas que se 
diziam religiosas e espirituais. Essa triste história nunca deixa de 
repetir-se, quando surge oportunidade para tanto.

1. Abel. Pode-se considerá-lo o primeiro dos santos de Deus a 
ser perseguido. Sem dúvida, houve motivos religiosos por detrás 
daquilo que lhe sucedeu. Ver Gên. 4:5-8.

2. José foi perseguido por seus próprios irmãos, principalmente 
por motivo de inveja e ciúmes. Mas Deus, finalmente, fez tudo redun
dar em bem.

3. Os israelitas foram perseguidos pelos egípcios (ver Êxo 1:10 
ss), mormente por razões econômicas, e porque o número crescente 
de Israelitas chegou a representar uma ameaça para o comércio 
escravagista do Egito.

4. Os profetas, como Elias e Jeremias, sofreram perseguições às 
mãos do seu próprio povo, porquanto denunciaram pecados de vári
os tipos, e também porque pareciam ser ameaças às instituições 
políticas vigentes. Jeremias chegou a ser acusado de ensinamentos 
falsos. Ver I Reis 19:1-18; Jer. 26.

III. No Novo Testamento
1. Os comentários de Jesus às perseguições formam um vergo

nhoso aspecto da história do povo de Israel (ver Mat. 5:12; 23:37; 
Luc. 11:51).

2. Estêvão foi o primeiro mártir cristão. E os agentes da persegui
ção foram os membros do Sinédrio, o mais alto corpo religioso e 
judicial de Israel (ver Atos 7:52).

3. Os justos de qualquer época são alvos da perseguição movida 
por indivíduos injustos (ver Heb. 11:38; I João 3:12).

4. Jesus predisse que os seus seguidores sofreriam muitas per
seguições e aflições (ver Mat. 5:11,44; Luc. 11:48; 21:12; Mar. 4:17; 
João 15:20).
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5. Os sofrimentos e a morte de Jesus são conspícuos exemplos, 
nas páginas do Novo Testamento, com bases religiosas e políticas. 
Ver João 10:24 ss, 19:12 ss, como exem plos de trechos 
neotestamentários que falam sobre a questão. Tanto os judeus quan
to os romanos tiveram participação ativa na perseguição contra Je
sus. Jesus parecia ameaçador aos olhos dos religiosos judeus; tam
bém era uma alegada ameaça contra o poder político de Roma.

6. Os primeiros discípulos de Jesus (incluindo os apóstolos) fo
ram perseguidos e mortos (ver Atos 3 e 4; 6 e 7;12).

7. Paulo foi um caso especial (ver Atos 9:1-9; Fil. 3:6; I Cor. 
15:32; II Cor. 11:23 ss). Ele foi perseguido pelos judeus, mas tam
bém por quem se dizia cristão, conforme se vê em boa porção do 
décimo primeiro capítulo de II Coríntios.

8. A igreja em Esmirna tipifica a Igreja cristã antiga, que começou 
a ser oficialmente perseguida pelo império romano. Ver Apo, 2:9, O 
vs. 13 desse mesmo capítulo provavelmente refere-se ao culto ao 
imperador (os imperadores romanos chegaram a ser adorados como 
deuses), e aqueles que não quisessem participar dessa forma de 
culto eram perseguidos.

9. As perseguições dos gnósticos contra a corrente principal da 
Igreja apostólica são evidentes na história, tendo sido mencionadas 
em III João 9 ss.

IV. Alguns Informes Históricos
1. Durante e Após a Era Apostólica. Dez imperadores romanos 

estiveram envolvidos nas perseguições contra o cristianismo, um pe
ríodo de terror que se prolongou até os dias de Constantino, já no 
começo do século IV D.C.. Nero (vide) foi o principal perseguidor 
imperial da Igreja, ainda no tempo dos apóstolos. Foi ele o responsá
vel pelo martírio de Pedro e de Paulo. A princípio, as autoridades 
romanas hesitaram, em situações locais. Os missionários cristãos 
chegaram mesmo a ser protegidos. Porém, as hostilidades logo re
bentaram, e quando a Igreja cristã estabeleceu-se firmemente, nos 
fins do século I D.C., Roma era uma resoluta perseguidora dos cris
tãos. O relato de Lucas-Atos foi escrito em parte com o intuito de 
convencer as autoridades romanas a aceitar o cristianismo (conforme 
tinham sido forçadas a aceitar o judaísmo) como uma fé religiosa 
legítima, e não como uma traição contra o Estado. Porém, esse 
propósito de Lucas não teve bom êxito, tendo-se seguido vários sé
culos de perseguições e matanças contra os cristãos. Nero foi quem 
deu o exemplo, acusando falsamente os cristãos de terem incendia
do a cidade de Roma (em 64 D.C.). Em uma falsa retaliação, confor
me o historiador romano Tácito informa-nos, muitos cristãos foram 
torturados ou mesmo mortos.

2. Outros Notáveis Perseguidores Romanos. Esses incluíram 
Domiciano (81-96 D.C.) e Trajano (98-117 D.C.). Plínio, o Moço, 
informa-nos acerca dessa questão. Ele fora enviado como governa
dor da Bitínia. Aprisionou e executou muitos cristãos, e as suas car
tas ao imperador falam coisas horríveis. Trajano replicou que os 
cristãos que se recusassem a desistir de sua fé deveriam ser execu
tados. Mas que aqueles que abandonassem sua fé deveriam ser 
liberados. Mas, de acordo com as instruções do imperador, Plínio 
não deveria caçar os cristãos e nem receber acusações anônimas 
contra eles. Essa instrução dada por Trajano estabeleceu o padrão 
para as ações dos romanos contra os cristãos por cerca de um 
século.

3. Dez Imperadores Romanos Perseguidores. Sumário. Esses 
imperadores foram Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Severo, 
Maximino, Décio, Valeriano, Aurélio e Dioclesiano Diocleciano, o últi
mo deles, reinou de 284 a 305 D.C. Mas quando Constantino 
converteu-se ao cristianismo, mediante uma visão, as perseguições 
contra os cristãos cessaram, no começo do século IV D.C. Constantino 
governou entre 272 e 337 D.C. Juliano, o Apóstata (governou entre 
361-363 D.C.) renovou as perseguições, mas em muito menor esca
la, demitindo cristãos de seus postos oficiais, e proibindo-os de ensi
nar os clássicos. Esse imperador tentou restaurar o paganismo e

restabelecer a autoridade do imperador, segundo as tradições anti
gas; mas os resultados de seus esforços não perduraram após a sua 
morte.

4. A Igreja Sobe ao Poder e Persegue Outros. Esse é um dos 
piores absurdos da história do cristianismo. Depois que a Igreja cristã 
obtivera poder político e prestígio social, passando a proclamar-se 
como o próprio porão para o céu, tornaram-se muito importantes 
padrões estritos de doutrina. Aqueles que não aderiam a esses pa
drões bitolados eram maltratados. A crença ortodoxa, bem como ser 
membro da Igreja oficial era motivo de segurança física; mas estar 
fora dessa Igreja oficial era perigoso. A primeira extensa perseguição 
que a Igreja oficial promoveu foi aquela contra os donatistas (vide). 
Isso teve lugar no Norte da África, no começo do século V D.C. 
Agostinho (infelizmente) esteve envolvido pesadamente nisso, esta
belecendo padrões de crença e métodos de coerção. Passou a ser 
anunciado o absurdo de que o amor cristão algumas vezes precisa 
ser duro, forçando as pessoas a crerem no que devem crer. Mas, ver 
o ensino de Jesus Cristo, em Luc. 9:55. É o espírito satânico que 
persegue e prejudica. Jesus repreendeu aos Seus discípulos por 
quererem perseguir; mas a Igreja de séculos depois achou por bem 
reverter essa decisão do Senhor. Que então essa igreja tenha podido 
chamar de «amor» a seus atos de violência, é uma clara demonstra
ção de arrogância e estupidez. As idéias e atitudes de Agostinho 
exerceram grande influência sobre a Igreja antiga; podemos ter a 
certeza de que a inquisição (vide) foi parcialmente inspirada por ele. 
A Inquisição, que chegou a ter um efeito devastador até mesmo no 
Brasil, transformou-se em um monstro sangüinário, repelente acima 
de qualquer descrição. A Igreja Ocidental tem tido. dentro de sua 
estrutura, muitos movimentos heréticos e cada um desses movimen
tos teve ae pagar um elevado preço, sofrendo soo as Derseguições. 
Assim para exemplificar, os cátaros (ou albigenses) sofreram uma 
oposição especialmente virulenta (séculos XI a XIII D.C.).

5. A Re'orma Protestante. A Igreja Católica Romana cpôs-se à 
Reforma Protestante com fogo e destruição. Mas tamoém é evidente 
que sempre que os líderes prctesteníes obtinham o pcder, seguiam o 
mesmo vergonhoso exemplo, no caso daqueies que dissentem em 
suas próprias fileiras Lutero, Calvino e Zwínglio acreditavam na pena 
de morte para a heresia. Se o íeitcr estiver interessado em provas 
històr.cas dos atos de terror ae Joãc Calvino, poaerá consultar o 
artigo separado acerca dele. Lemos acerca da execução de Serveto 
(vide) na fogueira; mas c -ate é que Calvino matou mais de cinqüenta 
pessoas, e baniu cu encarcerou a inúmeras outras, meramente por 
não concordarem com os padrões de doutrina em que ele acreditava. 
Todavia, a Re‘orma Protestante contribuiu para a liberdade, porquan
to dispersou a concentração de poder que, por tanto tempo, havia 
residido em um único corpo religioso.

6. A Perseguição Nunca Morreu. Temos lido o que tem sucedido 
no Irã, nas décadas de 1970 a 1980. Os líderes religiosos muitas 
vezes tornam-se matadores de sua própria gente. A fé Bahai tem 
sofrido especialmente por ter sido fundada por um profeta que surgiu 
após Maomé (de nome Baha Uliah, vide), que os documentos oficiais 
do islamismo diziam não poder acontecer. Portanto, podemo-nos con
gratular diante do fato de que não mais matamos, embora ouçamos, 
aqui e acolá, sobre algum ato de violência praticado por cristãos 
contra alguma pessoa ou grupo, igualmente cristão. Porém, agora 
estas coisas são atos isolados, e não oficialmente sancionados pelas 
autoridades eclesiásticas. Não obstante, a perseguição prossegue, 
posto que sob formas mais sutis, como o isolamento e o assassinato 
de caráter. Os hereges, atualmente, simplesmente afastam-se, por 
não se sentirem bem acolhidos. E, ocasionalmente, ouve-se a respei
to de algum caso de exclusão ou tentativa de exclusão, no intuito de 
libertar alguma Igreja de um membro, que está dando trabalho aos 
líderes.

V. Razões das Perseguições
1. Ensinos blasfemos, que ameaçam a unidade de algum grupo 

religioso. Talvez essa fosse a principal razão pela qual o judaísmo
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perseguiu os cristãos primitivos. Pois, de acordo com os padrões 
judaicos, a doutrina cristã de Cristo (e da Trindade) parecia uma 
blasfêmia. A doutrina paulina da justificação pela fé era encarada 
como um golpe traiçoeiro contra as tradições de Moisés. Importa 
notarmos aqui que uma antiga ortodoxia pode ser substituída por 
uma nova ortodoxia, embora o período de transição de uma para 
outra contemple algum período de violências. As idéias antigas só 
morrem completamente quajdo desaparece a geração que as defen
diam. Mas aqueles que crescem juntamente com as novas idéias, 
aceitam-nas sem qualquer trauma. Ver o artigo sobre a Ortodoxia.

2. Fatores políticos e econômicos algumas vezes estão envolvi
dos. As novas idéias ameaçam o poder político dominante, e grupos 
de interesses econômicos. A perseguição da Igreja cristã, por parte 
de Roma, teve bases tanto, religiosas quanto políticas. Suas crenças 
foram consideradas subversivas para a estrutura religiosa do Estado, 
e também como potencialmente perigosas, politicamente falando. Um 
novo poder, como o cristianismo, facilmente poderia destroçar anti
gos padrões sociais.

3. A Ameaça ao Status Quo. Até mesmo cientistas perseguem 
outros cientistas que sugerem idéias que ameaçam o status que. Os 
estudiosos liberais também sentem-se ameaçados pelas mudanças, 
para nada dizermos sobre os eruditos conservadores. Todos os pio
neiros, em quaisquer campos, são sempre suspeitos. Porém, quando 
aquilo que eles ensinam toma-se uma nova ortodoxia, entáo seus 
seguidores passam a perseguir os dissidentes. Há algo de basica
mente errado com as pessoas e com a maneira delas pensarem.

4. A Inveja. Com razão chamamos esse sentimento distorcido de 
monstro, que ergue sua horrível cabeçorra. Qualquer pessoa que 
faça qualquer coisa que chame a atenção de outras pessoas, sofrerá 
oposição por motivo de inveja. José passou a ser perseguido por 
seus irmãos, essencialmente porque se estava elevando acima dos 
outros (mediante a projeção de seus sonhos, que eie pensava que 
algum dia tornar-se-iam uma realidade, o que acabou sucedendo). 
Além disso, ele era favorecido por seu pai, um outro fator provocador 
da inveja. Mas Deus estava presente, controlando tudo, e seus pla
nos a longo prazo incluíam o drama aa servidão de Israel no Egito, c 
êxodo, e a formação final do povo de Israel como uma nação. Fala
mos também acerca de ciúmes profissionais Os membros de uma 
determinada profissão oodem sentir ciúmes de outros membros, re
sultando daí formas de perseguição.

5. 0  Temor. Tememos as coisas que nos são estranhas e dife
rentes. Apreciamos o que temos e não queremos que qualquer coisa 
ameaçadora apareça. Os cristãos nerseguem verbalmente os cientis
tas cujas descobertas ameaçam certos pontos da té religiosa. 0  caso 
de Galileu (vide) tomou-se notório, pelo que deveria ser conhecido 
por todos os cristãos. Os teólogos recusavam-se a espiar por meio 
de seu telescópio. Eles não queriam saber de qualquer coisa que 
pudesse abalar o pensamento e a autoridade deles. Foi mister a 
passagem de séculos a fim de que a Igreja reconhecesse a verdade 
anunciada por Galileu, e para «perdoá-lo». Imagine o leitor!

«A, verdade, esmagada por terra, levantar-se-á de 
novo;

Os anos eternos de Deus lhe pertencem;
Mas o erro, ferido, agoniza de dor,
E morre entre os seus adoradores»

(W.C. Bryant).
0  erro morre, mas algumas vezes os funerais precisam de al

guns séculos para terem lugar.
6. A Novidade é Rejeitada; Conforto Mental. Uma coisa não é 

necessariamente verdadeira somente porque pessoas morrem por 
ela. 0  antigo não é necessariamente bom por haver enfrentado o 
teste do tempo. Quando as pessoas são forçadas a escolher entre o 
conforto mental e a verdade, quase sempre escolhem a primeira 
alternativa. 0  conforto mental com freqüência é o critério da escolha 
entre idéias alternativas, e não a verdade. As coisas antigas

conferem-nos um certo conforto mental. Mas as coisas novas pertur
bam essa tranqüilidade. Porém, aqueles que se aferram à tranqüili
dade mental, nunca conseguem avançar terreno.

7. A Necessidade de Aceitação. Certas pessoas dão mais impor
tância à verdade do que ao desejo íntimo de garantir a sua aceitação 
por parte de outras pessoas; mas o número dessas pessoas é pe
queno. A maioria das pessoas é motivada pelo desejo de serem 
aceitas por outras. Uma pessoa, que não faça disso o seu alvo na 
vida, torna-se um estranho; os estranhos, naturalmente, atraem as 
piadas e os empurrões de outros. A aceitação é um poderoso fator, 
que procura manter o status quo. Aqueles que questionam o 
todo-poderoso princípio da aceitação por parte do próximo, estão 
atraindo tempestades.

8. A Arrogância e a Pen/ertida Natureza Humana. Consideremos 
a arrogância das ortodoxias. As perseguições são removidas pela 
natureza carnal, pervertida, pecaminosa das pessoas. E isso se torna 
especialmente repelente, porque disfarça-se com as pseudovestes 
da «defesa da fé», como se estivesse expressando o «amor cristão».

9. A vontade de Deus pode incluí-las, pelos seguintes motivos:
a. Como um meio de nossa purificação.
b. Como um meio de treinamento. Somos «exercitados» atra

vés das tribulações, e assim desenvolvemos forças espirituais.
c. Como parte de nossa missão, a qual talvez requeira essas 

adversidades.
10. Um toque celestial. Quando sofremos, chegamos a anelar 

pela pátria celeste, pois aprendemos a temporalidade deste mundo, 
e até mesmo, que suas vantagens não podem ser possuídas sem 
conflitos e tristezas. (Ver Rom. 8:18 ss).

11. A hostilidade do mundo. É impossível alguém possuir qual
quer grau de santidade e não sofrer oposição por parte de um mundo 
hostil. (Ver II Tes. 3:12). Existe a «ofensa da cruz», I Cor. 1:23.

12. A união com Cristo. A missão remidora de Cristo, necessaria
mente incluiu muitos sofrimentos. Ora, nós participamos de seus 
sofrimentos, em razão de nossa união espiritual com ele (ver Col. 
1:24). A missão de Cristo — trazer os homens de volta a Deus — é 
compartilhada por nós, e essa missão requer grande dose de sofri
mento e sacrifício. Portanto, passamos por certo sofrimento na tenta
tiva de cumDrir nossas respectivas missões.

Não há adversários que eu enfrento?
Não deve fazer cessar o dilúvio?
Este mundo vil é amigo da graça,
Que me ajude a avançar para Deus?
(Isaac Watts),

VI. Valores das Perseguições
Ver o artigo Tribulações como Benefícios.

VII. Referências e Idéias
Cristo sofreu perseguição (Sal. 69:26; João 5:16).
Cristo se submeteu voluntariamente à mesma (Isa. 50.6).
Cristo foi paciente sob a mesma (Isa. 53:7).
Os santos podem esperar por ela (Mar. 10:30; Luc. 21:12; João 

15:20).
Os santos sofrem perseguição, por amor a Deus (Jer. 15:15).
Dos santos, é contra Cristo (Zac. 2:8 com Atos 9:4,5).
Todos os que querem viver piedosamente em Cristo, padecerão per

seguições (II Tim. 3:12).
Origina-se:

Em ignorar Deus e Cristo (João 16:3).
No ódio contra Deus e Cristo (João 15:20,24).
No ódio contra o evangelho (Mat. 13:21).
No orgulho (Sal. 10:2).
No zelo mal colocado (Atos 13:50; 26:9-11).
É incompatível com o espírito do evangelho (Mat. 26:52).
Por natureza, os homens são inclinados à perseguição (Gál. 4:29).
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Os pregadores do evangelho estão sujeitos à mesma (Gál. 5:11). 
Algumas vezes leva à morte física (Atos 22:4).
Deus não se esquece de seus santos perseguidos (II Cor.4:9).
Deus livra da perseguição (Dan. 3:25,28; II Cor. 1:10; II Tim. 3:11). 
Não pode nos separar de Cristo (Rom. 8:35).
Meios legítimos podem ser usados para escaparmos da mesma (Mat. 

2:13; 10:23; 12:14,15).
Os Santos perseguidos deveriam:

Entregar-se a Deus (I Ped. 4:19).
Mostrar paciência (I Cor. 4:12).
Regozijar-se (Mat. 5:12; I Ped. 4:13).
Glorificar a Deus (I Ped. 4:16).
Orar, pedindo livramento (Sal. 7:1; 119:86).
Orar pelos perseguidores (Mat. 5:44).
Devolver bênçãos em lugar da perseguição (Rom. 12:14).
A esperança da bem-aventurança futura nos sustenta sob a mesma 

(I Cor. 15:19,32; Heb. 10:34,35).
Bem-aventurança para quem a suporta por causa de Cristo (Mat.

5:10; Luc. 6:22).
Oremos pelos que padecem (II Tes. 3:2).
Os hipócritas não a toleram (Mar. 4:17).
Os falsos mestres evitam-na (Gál. 6:12).

Os ímpios:
Tendem a ser perseguidores (Sal. 10:2; 69:26).
São perseguidores ativos (Sal. 143:3; Lam. 4:19).
Encorajam-se mutuamente na Perseguição (Sal. 71:11). 
Regozijam-se no seu sucesso (Sal. 13:4; Apo. 11:10).
Punição contra o perseguidores (Sal. 7:13; II Tes. 1:6).
Ilustrado em Mat. 21:33-39.

PÉRSIA
Esboço:

I. Geografia
II. Os Persas e Informes Históricos

III. Aspectos Culturais; Religião Persa
IV. A Pérsia e a Bíblia
V. A Pérsia e o Cristianismo
VI. A Arqueologia e a Pérsia

VII. Mapa da Pérsia
Ver o artigo separado intitulado Média (Medos), que fornece in

formações adicionais que deveriam ser lidas juntamente com o pre
sente artigo.

I. Geografia
O Império persa cobria uma grande porção da parte sudoeste da 

Ásia, estendendo-se desde o rio Indo, às margens orientais do mar 
Mediterrâneo. Esse Império foi fundado por Ciro, o Grande, nc século 
VI A.C., e foi destruído por Alexandre, o Grande, em 331 A.C.

O seu nome nativo original, Parsa (ou Pérsia) descrevia a terra 
natal dos persas, na porção ocidental do planalto do Irã, que come
çava às margens do rio Indo e daí para o Ocidente. Irã era uma outra 
designação nativa desse território. Esse nome foi oficialmente restau
rado em 1935, pelo governo persa. Esse nome significa «terra dos 
arianos». Em foco está o povo de língua ariana, que entrou naquele 
planalto em cerca de 1500 A.C. Os amadai ou medos, e os habitan
tes da terra de Parusa, a oeste do lago Urmia, ou seja, os persas, 
foram as duas tribos arianas que ficaram em proeminência sobre as 
demais populações.

A Pérsia é uma terra de extremos climáticos e geográficos. 
Fica na porção sudoeste da Ásia. Suas fronteiras atuais são: ao 
norte, a União Soviética e o mar Cáspio; ao sul, o golfo Pérsico, o 
estreito de Hormuz e o golfo de Omã; a oeste, o Iraque e a 
Turquia; a leste, Afeganistão e o Paquistão Ocidental. Sua área 
total é de pouco mais de 1.600.000 km. (2). Dispõe de 2.575 km. 
de cçstas marítimas.

Áreas Geográficas. Quatro áreas geográficas distintas podem ser 
observadas na Pérsia: 1. Um planalto triangular, cujo lado mais ex

tenso corre de noroeste para sudeste, por quase mil e trezentos 
quilômetros, e que se prolonga até o centro desse território. Esse 
planalto eleva-se até cerca de 1.220 m. de altitude, circundado por 
várias serras montanhosas. 2. As cadeias montanhosas, do Zagros e 
do Elbruz. 3. O deserto que é dividido por montes e por alguns vales 
férteis. A maior parte desse território é rochosa e seca, um ermo com 
muitas áreas de sais alcalinos. 4. A planície do Cuzistão, que é a 
menor das quatro áreas. Essa planície é plana e estéril, e jaz na 
extremidade norte do golfo Pérsico, entre a desembocadura dos rios 
Tigre-Eufrates e as montanhas do Zagros. É nesta última região que 
o Irã dispõe de suas vastas reservas petrolíferas, cujos produtos são 
exportados em navios, através do porto marítimo de Abadã. Somente 
nas costas marítimas baixas, ao sul do mar Cáspio, há vegetação 
abundante. Mas o desflorestamento começou há muitos séculos atrás, 
e as chuvas não são abundantes, o que dá peso à declaração que 
diz que o Irã tem mais petróleo do que água. Ver o mapa sob a 
seção VII.

II. Os Persas e Informes Históricos
A. Povo Pré-Persas
Sem dúvida é verdade que povos pré-indo-europeus devem ter 

habitado nas regiões que mais tarde tomaram-se conhecidas como 
a Pérsia. A arqueologia tem descoberto evidências a começar pela 
Idade da Pedra. Quase todas as evidências arqueológicas 
relacionam-se a povos que entraram na região nos fins do segundo 
milênio A.C. Indo-europeus persas, que viviam em regime nômade, 
provavelmente entraram ali vindos do sul da Rússia moderna, ar
mando o palco para o que mais tarde veio a tornar-se a pérsia. 
Escavações arqueológicas sistemáticas começaram na Pérsia, no 
século XIX, embora não de maneira continuada, senãc após a Se
gunda Guerra Mundial. Povos neolíticos, aparentemente v rd o s  da 
India e da Mesopotâmia, fizeram parte da históra grimitiva do terri
tório, retrocedendo até o século VI A.C. Pcvcs paleoí iiccs ocupa
vam os sopés dos montes Zagros, e a cultura de es fo'-ss e s c o n 
do até o oeste do Irã. Povos mesolít;cos que scfcrevi. am do que 
podiam conseguir no memento, viviam ac sul aas pra;as do mar 
Cáspio. Cerâmica ali desenterrada parece apontar cara duas princi
pais rotas migratórias e lovaçces culturais: uma de oeste para 
leste, vinda da área do vaie do r;o Tigre e o jtra  das áreas do 
Jarmo e do Hassuna, no Iraque, porquanto evidências disso têm 
sido encontrada no Irã. em Sa'ase, Ali Kcsh, Haaji, Firuz e Hotu. 
Essas eviaêrcias pertencem, claramente, aos tempos neolíticos, 
isto é, sexto miíênio A.C,

Sete Culturas. As coisas no Irã vão-se complicando à medida 
que vãc ser,do estudadas. Nada menos de sete pré-culturas irania
nas têm sido identificadas: as de Susa; Giyan; Sialk; Híssar (talvez 
denvada da anterior); Hotu-yarim Tepe; Bakun; Khurab-Bampur (si
milar à de Susa D, que apareceu depois), e Geoy. A tendência das 
evidências sobre o homem antigo é fazer as datas irem retrocedendo 
cada vez mais, de tal modo que se pode falar em culturas com 40 mil 
ou mesmo 50 mil anos antes de nós, acerca das quais dispomos 
agora de consideráveis evidências, e que alguns até pensam ser 
bastante conservadoras. Quanto a evidências recentes, incluindo o 
Brasil, que falam em civilizações com pelo menos quarenta mil anos 
de antigüidade, ver o artigo Língua, seção IV. A Origem das Línguas, 
em seus últimos parágrafos.

Em cerca de 3000 A.C., os elamitas estiveram em proeminência, 
e quase tudo quanto se sabe sobre a história pré-persa do Irã diz 
respeito aos elamitas. Eles utilizavam-se de uma escrita que era 
somente deles, mas que posteriormente cedeu lugar ante o 
sumero-acádico. Eles davam à sua terra o nome de Haltamti, «a terra 
de Deus», e são mencionados em conexão com o rei sumério 
Enmebaragesi. Ele governou em cerca de 2700 A.C. A história lendá
ria do rei-herói Gilgamés apresenta-o como quem chegou a ir além 
do Elão, em suas aventuras conquistadoras. Sua lenda tem muitos 
paralelos no relato bíblico do dilúvio, pelo que, em algum ponto, 
houve alguma fonte informativa comum para ambos os relatos.
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Al por volta de 2600 A.C., um rei elamita desconhecido derrubou a 
cidade-estado de Ur e transportou seu monarca para sua capital, em 
Awan. Lutas entre os elamitas e os sumérios tornaram-se freqüentes, e 
a maré do poder ia e vinha entre os dois contendores. Em cerca de 
2200 A.C., um governante semítico, Narã-Sim, fez um tratado com 
Kutik-ln-Shushinak, governador de Susã, e, então, houve tempos de 
paz. Mas ambos acabaram caindo diante dos invasores guti, em cerca 
de 2211 A.C. Todavia, posteriormente, uma outra dinastia elamita apa
receu, dotada de um sistema religioso que chegou a influenciar, poste
riormente, o panteão persa. Em seguida, surgiram em cena novos reis, 
que se intitulavam «reis de Ansã e Susã». Nessa região, o bronze 
começou a ser moldado em cerca de 2000 A.C. O centro da cultura 
elamita que ali começou chamava-se Malamir; então seu centro ae 
gravidade passou para Liyan. Então, a cultura elamita foi perturbada 
por outros povos semitas invasores. Ao mesmo tempo, a cultura 
mesopotâmica estava fraquejando. A dinastia cassita da Babilônia ten
tou ampliar até ali a sua autoridade, mas isso foi impedido pelo 
governante elamita de nome Shutruk-nahunte, que conseguiu derrotar 
aos cassitas. Seus filhos mantiveram a posição tomada por seu pai, e 
vários deuses elamitas acabaram tomando o lugar dos tradicionais 
deuses da Babilônia, o que serviu de sinal de alteração cultural e 
religiosa. Foi por essa altura dos acontecimentos que houve a era 
áurea da cultura elamita. Porém, não demorou muito para a mesma 
desintegrar-se. O rei Nabucodonosor, da Babilônia, surgiu como um 
novo poder, que fez a maré virar em seu favor. Isto sucedeu entre 
1124 e 1104 A.C., e daí por diante o Elão caiu na obscuridade. Quanto 
a maiores detalhes, ver o artigo separado: Elão, Elamitas.

B. Os Medos e os Persas
Ver o artigo separado intitulado Média (Medos) que inclui a 

pré-história e a história desse povo, bem como referências bíblicas 
ao mesmo. O que se segue no presente artigo é bastante breve, 
portanto. Os medos e os persas eram povos irmãos, que acabaram 
aparecendo associados na história.

1. Ciro I. Deixando a pré-história para o artigo acima referido, 
chegamos a Ciro I. Acaemenes, que é reputado o fundador da dinas
tia, provavelmente reinou por volta de 680 A.C. Seu neto, Ciro I, fez 
oposição a Assurbanipal, da Assíria, mas não teve forças para man
ter a sua independência. Circ II, neto de Ciro I. é considerado pelos 
historiadores como o verdadeiro fundador do império persa Come
çou a exercer poder, aproximadamente, em 559 A.C. Um de seus 
primeiros atos consistiu em consolidar a sua autoridade, derrotando e 
executando Astíages, o medo, e conquistando o seu território. Isso 
resultou no império conjunto dos medos e oersas. Ciro foi uma espé
cie de senhor feudal, cuja capital até então fora Ecbatana. Daí por 
diante, Ciro foi crescendo rapidamente em forças e no alcance de 
sua autoridade. Sua supremacia foi estabelecida, embora os medos 
continuassem sendo poderosos. Ele conquistou Croeso. da Lídia (547
A.C.), parte do noroeste da índia; atacou a Babilônia, em 540 A.C., e 
ali triunfou, no ano seguinte. Isso provccou tremenda mudança no 
poder mundial. Ciro voltou a Susã, mas seu filho, Cambises. perma
neceu na Babilônia, para cuidar das coisas ali. Os territórios conquis
tados foram divididos em áreas chamadas satrapias, cada qua! com 
um governador, ou sátrapa, sempre um persa ou um medo, embora 
governantes locais recebessem posições subordinadas, o que fazia 
com que o sistema funcionasse melhor.

A Bíblia refere-se aos medos e persas como os povos dominan
tes (ver Est. 1:19; Dan. 5:28). Ciro foi um líder humanitário (ver Isa. 
45:14). Ele devolveu os preciosos vasos que haviam sido retirados 
do templo de Jerusalém, por Nabucodonosor (ver Esd. 1:7 ss). 
Também deu sua autorização real para a reconstrução do templo 
dos judeus, bem como permissão a estes para retornarem à sua 
terra (ver Esd. 1:14). Seu edito a respeito não tem sido confirmado 
pela arqueologia que tem escavado na Babilônia, mas um 
memorandum foi encontrado em Ecbatana, onde Ciro havia residi
do por algum tempo, o que confirma a informação que nos é dada 
no Antigo Testamento sobre essa questão.

Ciro estabeleceu sua capital em Pasargada, na terra de Parsa. 
Foi encontrada ali uma inscrição, em seu arruinado palácio, com os 
seguintes dizeres: «Eu, Ciro, o rei, o acamenida». Ciro foi morto em 
batalha, em 530 A.C. Seu cadáver foi sepultado em um túmulo até 
hoje existente. Plutarco (46-120 D.C.) informa-nos que a inscrição 
completa sobre seu túmulo dizia como segue: «Ó homem, quem quer 
que sejas, e de onde quer que venhas, pois sei que virás, eu sou 
Ciro, e eu conquistei para os persas o império deles. Portanto, não 
me negues a pouca terra que cobre o meu corpo».

2. Cambises II. Em 530 A.C., o reino passou para as mãos de 
Cambises II, filho de Ciro. Antes de tudo, ele precisou cuidar de revolu
ções intestinais, as quais dominou. Para tanto, precisou matar seu 
próprio irmão, Esmerdis. Partindo daí, ele atacou o Egito, algo que Ciro
II tivera o desejo de fazer, mas não tivera tempo para tanto. Cambises 
obteve sucesso em sua campanha egípcia; mas, durante sua ausên
cia, um nobre mágico, Gaumata, afirmou ser Esmerdis, e conseguiu 
apossar-se do trono. Ao que tudo indica, Cambises acabou cometendo 
suicídio, o que indica que sua estrela apagou-se prematuramente. E 
estouraram revoltas na Babilônia, na Média e em outros lugares.

3. Dano I, o Grande (522-486 A.C.). O Império medo-persa 
estava-se esfacelando em várias direções; mas Dario I conseguiu 
consolidar o seu poder, obtendo assim unidade e estabilidade. Seu 
êxito no abafamento das rebeliões ficou registrado na famosa rocha 
do Behistum, que até hoje pode ser vista, em uma antiga rota de 
caravanas, que ia de Ecbatana à Babilônia. Essa inscrição proveu o 
meio para o deciframento da escrita acádica cuneiforme, tal como a 
pedra de Rosetta proveu a mesma coisa quanto à linguagem que 
antigamente se falava às margens do rio Nilo. Foi esse Dario, junta
mente com seu sucessor, Xerxes, que o pai da História, Heródoto, o 
grego, tornou tão conhecido. A tentativa deles de conquistarem os 
gregos do Peloponeso foi algo de gigantesco; mas terminou em de
sastre, e desde então os estudiosos do grego clássico lêem as obras 
de Heródoto como uma das obras requeridas. Essa pequena região 
grega quase que foi a única região do mundo conhecido a ficar fora 
do império grego. Se o Peloponeso tivesse sido conquistado, o domí
nio persa teria sido universal; e, sem dúvida, isso serviu de grande 
motivação para os ataques de Dario e Xerxes. Seja como for, nos 
dias destes dois monarcas persas, o império persa cresceu até ficar 
com cerca de 4.700 km. no eixo mais longo, e com uma largura que 
variava entre 800 km. e 2.400 km. — um grande império, em qual
quer época. Ocupava cerca de 5.200.000 km(2), cerca de 61% da 
área do Brasil. Quando Judá foi conquistado, isso representou um 
minúsculo acréscimo ao gigantesco território.

4. Xerxes (486-465 A.C.). Este era filho de Dario. Ao que parece, 
é o mesmo Assuero referido no livro bíblico de Ester. Ester tornou-se 
uma de suas rainhas, aí pelo sétimo ano de seu governo. Há em tudo 
isso um conflito histórico que não foi ainda solucionado, e que des
crevemos detalhadamente no artigo sobre Ester. Até onde vão os 
registros históricos, Amestris é que era rainha de Xerxes. Porem, 
aqueles reis antigos tinham várias esposas e concubinas, e Ester 
pode ter sido uma delas, obscura o bastante na história persa para 
nem ao menos ser mencionada na história secular. Todavia, na histó
ria dos judeus ela foi uma heroína, pelo que seu relato mereceu ser 
contado em um dos livros da Bíblia. Em questões assim, tudo depen
de de como alguém olha para os acontecimentos, e quais sãc os 
interesses desse alguém. O argumento do silêncio nunca é definitivo, 
e isso parece ser o máximo que pode ser dito quanto ao caso. Seja 
como for, Xerxes perdeu na guerra contra os gregos.

A vitória destes começou na grande vitória grega de Maratona 
(480 A.C.), que até hoje faz os mestres e alunos dos clássicos 
gregos vibrarem de emoção (estando eles muito preconcebidos em 
favor dos gregos, naturalmente). Heródoto informa-nos que após 
ter sido o perdedor nessa batalha, diante dos gregos, Xerxes come
çou a dar mais atenção ao seu harém (9, pár. 108), e podemos 
supor que Ester foi uma das beneficiadas com essa mudança de 
conduta do monarca persa.
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5. Artaxerxes I Longimano (465-423 A.C.). Ele foi o próximo mo
narca persa, depois de Xerxes. Foi ele quem, no sétimo ano de seu 
reinado, comissionou Esdras a retornar a Jerusalém, conferindo-lhe 
muitos privilégios e poderes, para que pudesse cumprir com sucesso 
a sua missão de restabelecer os judeus em Jerusalém, após o térmi
no do cativeiro Babilónico. Ver Esd. 7:1 ss. Aí pelo décimo terceiro 
ano de seu governo (445 A.C.), ele deu permissão a Neemias para 
assumir as rédeas do governo civil em Jerusalém (ver Nee. 2:1-8). 
Os papiros Elefantinos, descobertos em 1903, na ilha de Elefantina, 
na primeira catarata do Egito, têm podido lançar luzes sobre esse 
período de Artaxerxes e Neemias. Entretanto, talvez a Bíblia esteja 
se referindo a Artaxerxes II. Seja como for, Esdras tornou-se uma 
espécie de Secretário de Estado dos negócios imperiais em Judá, 
nos dias de Artaxerxes. Mas esse monarca, além de seu relaciona
mento especial com os judeus, precisou enfrentar questões negati
vas, sobretudo uma rebelião no Egito (cerca de 460-454 A.C.), além 
de outras vicissitudes que lhe perturbaram o governo.

6. Reis Posteriores: Darío II (423-404 A.C.); Artaxerxes II (404-359
A.C.); Artaxerxes III (359-338 A C.); Arses (338-335 A.C.) e Dario III 
(335-331 A.C.). Todos esses reis governaram durante tempos pertur
bados e de desintegração do império medo-persa. Alexandre, o Gran
de, estava destinado a pôr fim súbito ao império persa, que vinha 
declinando rapidamente, tendo estabelecido, em lugar do mesmo, o 
poder grego universal. No tocante aos judeus, nenhum registro resta 
que esclareça seu relacionamento com a Pérsia, após os tempos de 
Artaxerxes II. O império persa foi engolfado pelas'forças de Alexan
dre, o Grande, (em 331 A.C.), e os judeus simplesmente foram força
dos a transferir a sua lealdade a esta outra potência estrangeira. A 
área inteira da Média-Pérsia foi helenizada. A língua, a literatura, a 
arte e a religião gregas espalham-se por toda parte, dominando o 
mundo então civilizado. Um pouco mais tarde, surgiu em cena o 
poder romano, e houve outra grande mudança no equilíbrio mundial 
de forças, preparando o mundo para a primeira vinda de Cristo.

7. A Era Sassânida. Esse período histórico foi uma espécie de 
retorno da cultura indo-européia, o renascimento do masdeísmo (vide), 
o último segmento do zoroastrismo (vide), o culto seguido pelos reis 
acamenidas. O nome dessa era vem de Susã, o avô de Ardasir I, o 
primeiro monarca sassânida. Essa foi a última dinastia nacional da 
Pérsia (226-651 D.C.). Um dos reis dessa dinastia, Bahram, foi aque
le que enviou o profeta Man, fundador do maniqueísmo; vide), aos 
magos; mas estes executaram o enviado, em 273 D.C. No tempo dos 
monarcas sassânidas tornou-se predominante o mitraísmo (vide). O 
maniqueísmo propagou-se pelo Turquestão e pela Armênia, e cris
tãos persas foram perseguidos, mesmo depois que Constantino, im
perador romano, oficializou o cristianismo. Sapor, o Grande, viu o 
levantamento e a queda de nove imperadores romanos; e tão grande 
era o seu poder, que ele viveu em paz com os romanos, como um 
igual. Porém, por ocasião de sua morte, começou o declínio desse 
império. Invasores estrangeiros encarregaram-se de debilitá-lo. Os 
cristãos da região viram-se envolvidos na controvérsia ariana (ver 
sobre o Arianismo). O uso do texto Pahlavi (vide) tornou-se a pedra 
fundamental do moderno idioma persa. Surgiu em cena um novo 
poder religioso, o islamismo, e não demorou para aquela região do 
mundo tornar-se islamita.

8. Período Islâmico (Medieval). Os muçulmanos apossaram-se da 
Pérsia e a transformaram em um califado. Contendas e facções servi
ram para o estabelecimento de uma seita islâmica distinta na Pérsia, 
chamada s /m  Eles eram especuladores e filósofos, e injetaram ele
mentos maniqueístas no islamismo persa. Nos séculos VII a IX D.C., a 
ciência, a medicina e a literatura persa levaram ao seu ponto culminan
te o conhecimento islâmico da época. Porém, em 819 D.C., terminou a 
dominação árabe, e o território foi dividido em unidades políticas meno
res. Em 1258, os mongóis saquearam Bagdá e se espalharam por todo 
o Irã. Governaram o país durante dois séculos e meio. Nos meados do 
século XVIII, os turcos, os mongóis e os russos interferiram nos negó
cios persas, produzindo assim muitas modificações.

9. A Era Moderna. Os turcos foram derrotados por ocasião da 
Primeira Grande Guerra, e isso pôs fim à aliança feudal dos governantes 
islâmicos naquela região do mundo. O nacionalismo renasceu em 1925, 
com a instalação de Reza Xá Pahlavi; mas o islamismo continuou 
sendo a força religiosa quase toda-poderosa do Irã.

III. Aspectos Culturais; Religião Persa
O idioma persa, de origem indo-européia, era originalmente escrito 

em uma escrita cuneiforme, que contava com cinqüenta e um sinais 
silábicos simples, e exemplos dessa escrita têm sido encontrados no 
tablete de ouro de Ariaramnes, usado em cerca de 650 A.C. Isso 
posto, esse povo teve a sua contribuição para a linguagem escrita (ver 
sobre Escrita). Registros reais e da corte usavam o idioma aramaico, 
como nas comunicações em que Esdras esteve envolvido.

Podemos depreender algo das riquezas de uma corte persa me
diante a leitura do livro bíblico de Ester, e a arqueologia tem confir
mado o ponto. Certo número de baixos-relevos em pedras represen
ta o rei e seus cortesãos ou celebra vitórias militares. A arte em 
pedras esculpidas chegou ao ponto de ser uma técnica refinada na 
Pérsia. Os tesouros Oxus (atualmente quase inteiramente guardados 
no Museu Britânico) mostram a habilidade dos ourives e joalheiros 
persas. No período posterior da Pérsia, a arte e a cultura gregas 
influenciaram os modelos persas tradicionais. Mas a grandeza da 
arte, da literatura e da ciência persas deixaram uma marca perma
nente sobre a história cultural do mundo inteiro. Têxteis, peças de 
cerâmica e jóias persas eram altamente valorizadas na Europa, na 
época da renascença (vide). Na medicina, os persas entraram com 
sua notável contribuição. O período de dominação árabe na Pérsia 
foi especialmente produtivo nos campos das ciências, da matemática 
e da filosofia. Foi o matemático Omar Khayam quem escreveu o 
imortal poema Rubaiyat.

A arte persa distingue-se por suas linhas nítidas e por seu acaba
mento com alto polimento. Um efeito tridimensional era conseguido, 
fazendo constraste com a arte estritamente bidimensional dos assírios. 
Relevos monumentais levaram essa forma de arte ao seu estado 
mais avançado. Representações naturais de figuras humanas, de 
animais e de todas as espécies de objetos, foram conseguidas pelos 
persas. Frisos com muitos padrões complicados, onde figuravam ima
gens de homens e de animais, foram produzidos. Os persas eram 
habilidosos no uso de metais, que também foram usados em seus 
objetos de arte. Pinturas miniaturas tornaram-se uma especialidade 
persa no período islâmico. Livros bem adornados e iluminados vie
ram a tornar-se uma parte notável no desenvolvimento da arte persa.

Obras de arte refletiam o pendor dos persas pelos jardins. Paláci
os e residências dos ricaços eram construídos com jardins internos, e 
excelentes representações dos mesmos sobreviveram até nós em 
obras de arte.

A Religião Persa. Assuntos religiosos sempre foram um elemen
to preponderante na literatura, na arte e em muitos aspectos da 
cultura persa. Os persas antigos reverenciavam divindades represen
tantes da natureza, da fertilidade e dos poderes celestes. A tribo dos 
magos compunha-se, principalmente, de sacerdotes, e exerciam gran
de autoridade. No século VI A.C. Zoroastro foi o maior dos profetas 
persas, e a sua influência jamais desapareceu. Ver o artigo intitulado 
Zoroastrismo. Ele proclamou elevados ideais morais e religiosos, 
alicerçados sobre o conceito básico que diz: «Faze o bem e aborrece 
ao mal». Zoroastro concebeu um bem demarcado dualismo (vide): 
por um parte,. haveria o deus bom, Ahura-mazda; mas, por outra 
parte, havia o opositor, o poder maligno da maldade consumada. 
Dario I adotou o credo essencial de Zoroastro; mesmo quando o 
islamismo invadiu a Pérsia, não conseguiu eliminar de todo o 
zoroastrismo. Quase certamente, por igual modo, angelologias e 
demonologias elaboradas, adotadas pelo judaísmo posterior e até 
pelo cristianismo, têm por base histórica conceitos da religião persa. 
Em todos os períodos da história persa, os líderes religiosos têm 
exercido uma enorme influência; basta que consideremos o Irã atual, 
com os seus ayatolahs! Estudiosos maniqueanos, arianos e islâmicos
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caíram todos diante do feitiço do antigo misticismo iraniano, com sua 
filosofia meditativa. O sistema maniqueísta, com seus aspectos filo
sóficos e místicos, completo com uma elaborada cosmologia, tam
bém era um fator de atração.

Quando o islamismo entrou na cultura persa, separou-se em três 
seitas: os s/a, os sufi o os dirdausi (estes últimos notoriamente fata
listas e deterministas). 0  filósofo religioso Al-Ghazali (vide) influen
ciou a filosofia islâmica judaica e cristã.

IV. A Pérsia e a Bíblia
Ao longo deste artigo, demos informações quanto a esse particu

lar, razão pela qual aqui temos apenas um sumário.
Indiretamente, Ciro I, ao opor-se a Assurbanipal, da Assíria, 

teve algo a ver com a história de Israel, visto que a Assíria foi o 
poder que levou para o cativeiro as dez tribos do norte, Israel. 
Ver sobre o Cativeiro Assírio. Esse cativeiro teve lugar em 722
A.C. A Assíria foi sendo lentamente superada pela Babilônia; en
tão foi a vez desta ser ultrapassada pela Média-Pérsia. Israel (a 
nação do norte) perdeu-se irreparavelmente, visto que náo houve 
retorno dos seus cativos. Mas Judá (o reino do norte) prosseguiu, 
o que significa que o povo de Israel, pelo menos em parte, conti
nuou a ser uma porção menor do quadro histórico cue envolveu 
as nações, durante algum tempo mais. Quando Ciro II conquistou 
a Babilônia, em 539 A.C., isso armou o palco para a volta de Judá 
do cativeiro babilónico (vide). Ciro devolveu aos judeus os precio
sos vasos que Nabucodonosor havia levado cara a Babilônia (ver 
Esd. 1:7 ss). Além disso, proveu as disposições legais para o 
retorno dos judeus a Jerusalém, para a reconstrução do templo, 
das muralhas da cidade, etc. Sesbazar foi nomeadc governador 
de Judá (Esd. 1:1-4), mas Esdras e Neemias receberam ampla 
autoridade para efetuar a restauração necessária. C governador 
«dalém do rio» (a região a oeste do rio Eufrates) aparentemente 
sem ter tido conhecimento dc decreto ce Ciro, tentou adiar a 
obra; mas Ciro confirmou a ordem que dera, e os judeus obtive
ram a sua solução de continuidade em seu trabalho reconstrutivo. 
Os livros de Esdras e Neemais oferecem detalhes sobre a história 
dos judeus, nesse tempo.

Dario, e Neemias e depois seu sucessor, Xerxes I (487-465
A.C.), subiram ao trono da Pérsia. Este último fci o marido de 
Ester, razão pela qual o livro de Ester fornece-nos o ponto de 
vista judaico da história da época. Podemos imaginar que ela 
fazia parle do harém de Dario. A história secular nem a mencio
na, motivo que tem levado alguns a pensar que o livro de Ester é 
uma mera novela religiosa, duvidando eles que c livro reflita um 
relato genuíno. Ver o artigo sobre o livro Ester quanto a uma 
discussão a respeito.

Os tempos de Esdras ampliaram-se até o reinado de Artaxerxes 
(465-424 A.C.), na Pérsia. Esdras atuou como uma espécie de 
Secretário de Estado para Negócios Judaicos (ver Esd. 7'12). 0  
copeiro-mor desse monarca persa era Neemias. que, finalmente, 
viu-se pesadamente envolvido na reconstrução de Jerusalém, pois 
contava com o apoio e o encorajamento da autoridade real. E, 
com o tempo, Neemias foi nomeado governador de Judá (ver 
Nee. 8:9).

Quando Alexandre, o Grande, fez a hegemonia passar pari- as 
mãos dos gregos, a lealdade dos judeus simplesmente foi transferida 
para outra das grandes potências mundiais. Seus sucessores na 
Síria, os monarcas selêucidas, foram finalmente derrotados peios 
patriotas levíticos, os Macabeus, e Judá pôde desfrutar, desse modo, 
de um período de independência. Mas esse período terminou diante 
da interferência romana, antes mesmo da eclosão do cristianismo.

V. A Pérsia e o Cristianismo
Os persas como tal não são mencionados, nas páginas do 

Novo Testamento; porém, associados a povos irmãos, como os 
medos, os partas e os elamitas, estiveram presentes por ocasião 
do Pentecostes, segundo se vê no segundo capítulo do livro de 
Atos. Portanto, desde o começo, pessoas de descendência persa

estiveram vinculadas ao cristianismo. A Pártia era um distrito a 
sudeste do mar Cáspio, que fizera parte do império persa, con
quistado por Alexandre, o Grande. Esse foi um dos distritos para 
onde os israelitas tinham sido deportados quando do exílio assírio, 
onde os descendentes deles continuaram a falar o aramaico e a 
observar as formas religiosas judaicas. Os partas que estiveram 
em Jerusalém no dia de Pentecostes (ver Atos 2:9), talvez fos
sem descendentes de israelitas (provavelmente com convertidos 
dentre os nativos). E assim a Igreja cristã desde o início absorveu 
uma certa porcentagem de descendentes de cativos da deporta
ção assíria de Israel.

0  primeiro grande baluarte cristão na Pérsia foi a cidade de 
Edessa. Houve, segundo se pensa, uma correspondência entre o 
príncipe de Edessa e o apóstolo Judas Tadeu (Judas, irmão de Tiago), 
embora mui provavelmente, isso envolva apenas uma ficção sobre a 
qual Eusébio tomara conhecimento. 0  missionário e patriarca 
nestoriano, Mar Aba, foi perseguido por seus contemporâneos 
zoroastrianos. Nestor viveu por volta de 400 D.C. Ele foi um dos 
patriarcas (428-431 D.C.). Os islamitas expulsaram da Pérsia os mis
sionários sírios.

Pequenos grupos de cristãos foram então suprimidos mediante 
uma aberta perseguição, que se prolongou por séculos. Os persegui
dos eram quase todos cristãos nestorianos e armênios. Muitos deles 
fugiram para outros países, assim diminuindo o número de cristãos 
na Pérsia. Missões evangélicas modernas na Pérsia tiveram começo 
quando o missionário inglês Henry Martyn foi para ali enviadc 
(1781-1812). Ele traduziu parte da Bíblia para o idioma persa. O 
bahaísmo começou no Irã em 1884; embora tenha sofrido sempre 
uma severa perseguição, Baha Ullah foi um profeta persa que afirma
va ser sucessor de Maomé, o que o islamismo afirma não ser possí
vel, pois islamismo é uma fé estagnada, que pensa que o profeta 
final, enviado por Deus, foi Maomé! Com o surgimento da ortodoxia 
islâmica, o pouco que ainda restava de cristianismo no Irã tem sofri
do horrendas provações e privações.

VI. A Arqueologia e a Pérsia
Arqueólogos do Instituto Oriental da Universidade de Chicago, 

nos Estados Unidos da América do Norte, têm escavado a antiga 
capital persa, Persépolis, a respeito da qual apresentamos um artigo 
separado, que inclui descobertas feitas ali por aqueles pesquisado
res. Esse material não é repetido aqui.

Tanto Ecbatana quanto Susã, importantes cidades da antiga 
Pérsia, têm sido intensamente exploradas pelos arqueólogos. De 
Ecbatana bem pouca coisa restou, mas foi descoberta uma inscrição 
na qual Artaxerxes II Mnemom (404-359 A.C.) celebrava a constru
ção do palácio real. Essa cidade foi uma antiga capital da Pérsia, e 
um centro especial de atividades culturais, conforme afirmam os rela
tos veterotestamentários, e que o Antigo Testamento chama de Susã. 
Ver Nee. 1:1; Dan. 8:2; Est. 1:2. Atualmente, o local chama-se Shush. 
Escavações ali feitas tem desenterrado um magnificente palácio real. 
que começou a ser construído por Dario I, tendo então sido ampliado 
e embelezado por reis que o sucederam. Belos tijolos esmaltados 
decoravam várias porções do palácio. Touros alados e grifos, bem 
como os famosos lanceiros da guarda-real foram representados em 
relevo. Isso posto, a arqueologia tem confirmado a reputação persa 
de ter tido uma arte, uma literatura, uma arquitetura e uma ciência 
magníficas, algo sobre o que discutimos na terceira seção deste 
artigo.

Bibliografia. AM BN CN CN(1948) E ID LLO ND S UN Z ZAE

PERSONIFICAÇÃO
Essa palavra equivale a «fazer-se uma pessoa». O animismo 

(vide) atribui aos objetos inanimados a consciência; alguns filósofos 
supõem que há alguma verdade nesse conceito, negando a idéia da 
matéria morta. Assim diz a filosofia chamada helozoísmo (vide), como 
também certos conceitos orientais e pensadores modernos, como
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Leibnitz. Todavia, isso não quer dizer que a matéria animada possa 
ser considerada uma pessoa no sentido convencional, mas somen
te que ela é dotada de propriedades que as pessoas também mani
festam. Não obstante, o animismo faz, de meros objetos virtuais, 
pessoas. Objetos sagrados (em certas formas de idolatria) também 
eram dotados de personalidade, como a Aserá, cu poste-idolo dos 
cananeus, adotado pelos Israelitas (ver Deu. 16:21). Além disso, há 
aquela idéia epônima ancestral, segundo a qual ciaades, nações, 
tribos, poderes, etc., transformam-se em virtuais, pessoas. Natural
mente, o povo de Israel, em seu denso antrocomorfismo, fazia de 
Deus uma pessoa, em lermos humanos, embora fosse concebido 
como um Ser dotado dessas qualidades em elevadíssimo grau. 
Acresça-se a isso que alguns objetos inanimados também são do
tados por alguns de características pessoais, embora semente como 
uma expressão poética. Assim, árvores ba'em palmas (ver Isa. 
55:12); a morte, como uma pessoa, acaba derrotada (ver Osé. 
13:14); a fábula de Jotão (ver Jui. 9); a saoedoria personificada 
(ver Pro. 9:1, bem como a literatura de sabecoria do judaísmo, em 
geral). O Logos no Novo Testamento é personalizado em Jesus 
Cristo, quando de sua encarnação (ver João 1:14). As personifica
ções envolvem os mesmos problemas associados à questão da 
concepção de Deus como uma Pessoa. Ver o artigo intitulado Pes
soa, Deus Como uma.

PERUDA
No hebraico, «dividido», «separado». Peruda foi um dos servos 

de Salomão, cujos descendentes voltaram da Babilônia, terminado o 
cativeiro babilónico (Esd. 1:55). Em Nee. 7:57, esse mesmo nome é 
grafado com a variante Perida. Eles voltaram em companhia de 
Zerobabel. Isso ocorreu por volta de 536 A.C.

PESADO
Embora várias palavra hebraicas sejam assim traduzidas no Anti

go Testamento, a que é mais importante é kabed, que ocorre por 
vinte vezes com o sentido de pesado ou difícil. Por exemplo: Núm. 
11:14; I Sam. 4:18; 5:6,11; Nee. 5:18; Jó 33:7; Sal. 32:4; 38:4; Isa. 
6:10; 24:20; 50:1; Lam. 3:7.

No grego, temos o verbo bareomai e o adjetivo barús. a. O verbo 
ocorre por seis vezes: Mat. 26:43; Luc. 9:32; 21:34; II Cor. 1:8; 5:4 e

I Tim. 5:16. b. O adjetivo aparece por seis vezes, também: Mat. 
23:4,23; Atos 20:29; 25:7; II Cor. 10:10 e I João 5:3. Além disso, 
temos o advérbio baréos, «pesadamente», que figura por duas ve
zes: Mat. 13:15 (citando Isa. 6:10) e Atos 28:27, e o substantivo 
báros, «peso», que é usado por seis vezes: Mat. 20:^2: Atos 1 £’28: II 
Cor. 4:17; Gál. 6:2; I Tes. 2:6; Apo. 2:24.

Essas palavras, com freqüência, referem-se, simbolicamente, a 
algum tipo de tristeza. Assim, um filho sábio alegra a seu Dai. mas 
um filho insensato deixa pesado o coraçãc de sua mãe (Pro. 10:1). O 
coração de uma pessoa fica pesado com preocupação, por oa^sa 
das dificuldades que tem de enfrentar, ao passo que uma boa pala
vra torna a pessoa feliz (Pro. 12:25). Os espíritos tristes, que têm de 
enfrentar dificuldades, cargas pesadas, tornam-se leves e dispostos 
ao louvor, ao tomarem conhecimento da mensagem do evangelho 
(Isa. 61:3). A lamentação e a tristeza são referidas com palavras que 
indicam alguma espécie de peso. Ver I Ped. 1:6; Fil. 2:26.

O julgamento divino é chamado de «pesado» (ver I Sam. 5:6). Os 
governantes civis oprimem aos cidadãos com medidas pesadas, in
cluindo impostos, que os sobrecarregam (Nee. 5:18; I Reis 12:4). As 
noticias más são pesadas para quem as recebe (I Reis 14:6). A 
ridícula ira humana é pesada (I Reis 21:14). Quando uma pessoa 
está sonolenta, seus olhos ficam pesados (Mat. 26:43). Os ouvidos 
pesados recusam-se a ouvir e a receber a instrução (Isa, 6:10). O 
espirito de Jesus sentia-se pesado, quando estava sendo injusta
mente julgado: «... e, levando consigo Pedro e os dois filhos de 
Zebedeu, começou (Jesus) a entristecer-se e a angustiar-se» (Mat. 
26:37). Entretanto, nessa passagem é usada uma outra palavra gre
ga, ademonéo, «estar deprimido».

Nos sonhos e nas visões, pesados objetos falam sobre dificulda
des, obstáculos e dilemas sem solução. Também podem simbolizar 
incapacidade fisica ou fraqueza orgânica.

PESCA
Ver o artigo geral sobre Peixe, Pesca.

PESCOÇO
Temos a considerar, neste verbete, três vocábulos hebraicos e 

um grego. A Biblia quase sempre usa esse termo em algum sentido 
metafórico.
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1. No hebraico1, orep, que indica o pescoço ou a nuca, embora 
também possa ter o sentido de costas, como quando se diz que 
alguém volta as costas para o inimigo, a fim de fugir (ver Êxo. 23:27). 
E esta mesma palavra hebraica é empregada para indicar expres
sões como «dura cerviz» ou paralelos, as quais, metaforicamente 
falando, referem-se à atitude de rebeldia e contumácia (ver Deu. 
31:27; II Reis 17:14; Isa. 48:4). A resolução de persistir no mal, 
apesar de toda orientação divina em contrário, é a idéia básica dessa 
metáfora. 0  trecho de |sa. 48:4 chega ao ponto de chamar o pescoço 
de «tendão de ferro» É provável que a idéia tenha surgido da obser
vação de certos animais que, uma vez postos sob a canga, enrijecem 
os músculos e rebelam-se contra seus donos. Com freqüência lê-se 
que o pescoço suporta um jugo ou carga (ver Gên. 27:40; Deu. 
28:28; Jer. 27:2,8; 30:8; Atos 15:10).

2. No hebraico, garon, a parte frontal do pescoço, a garganta (ver 
Isa. 3:16; Eze. 16:11; Sal. 5:9; Jer. 2:26), ou, então, a voz (Isa. 58:1).

3. No hebraico, sawsa’r, «pescoços». Geralmente usado em um 
sentido metafórico, para indicar «servidão» (ver Gên. 21:40; Jer. 30:8), 
embora também possa indicar o pescoço que exibe um colar (ver 
Gên. 41:42), ou o pescoço que alguém abraça (ver Gên. 33:4), ou o 
pescoço premido pelo pé de um vencedor (ver Jos. 10:24).

4. No grego, tráchelos, «pescoço». Dai é que nos vem a palavra 
portuguesa traquéia. É o pescoço que alguém abraça (ver Luc. 15:20), 
ou que fica sob jugo (ver Atos 15:10). Paulo usou essa palavra para 
indicar uma possível decapitação (ver Rom. 16:4). O trecho de Heb. 
5:13 usa o particípio perfeito de um verbo, em associação com o 
substantivo tráchelos, a fim de indicar «exposto», à vista de Deus, 
que nos julga e avalia.

PÉS DESNUDOS
A expressão aparece em Jeremias 2:25, ccmo indicação de 

lamentação (ver também Isa. 20:24 e II Sam. 15:30. onae aparece a 
tradução descalço). Em qualquer grande calamidade ou tristeza, era 
costumeiro tirar os ornamentos e os calçados. Aíem disso, os antigos 
estavam acostumados a tirar os sapatos qjando adentravam em 
algum lugar que era considerado sagrado (ver Êxo. 3:5). Andar conti
nuamente de pés desnudos era um sinal de grande pooreza. (S)

PESHITA 
Ver sobre Versões e Manuscritos da Bíblia. 

PESOS E MEDIDAS
1. Matemática Pobre
Comentários Introdutórios
Em face da falta de precisão matemática entre os hebreus, cuja 

principal contribuição ao campo do conhecimento humano nunca foi 
de natureza científica, e, sim, religiosa, não é de admirar que a 
metrologia bíblica (a determinação de distâncias, capacidades e pe
sos) esteja muito longe de ser uma ciência exata. De fato, é impossí
vel encontrar-se na Bíblia um sistema metrológico coerente. Mas, 
como poderia mesmo ser diferente disso, se somente nos fins do 
século XVIII, quando foi, estabelecido, o sistema métrico decimal, é 
que começou a haver no mundo a uniformização da arte de aferição 
de pesos, distâncias e capacidades? Estabeleceu-se um convênio 
internacional, procurando pôr fim àquela babel metrológica, e muitos 
países aderiram, como é o caso do Brasil. Não obstante, há países 
importantes no mundo que ainda não se adaptaram ao sistema. E 
isso exige que se façam continuamente conversões nunca precisas, 
resultando, na maioria das vezes, em dízimas periódicas.

Como prova disso, basta que nos lembremos, para exemplificar, 
da medida inglesa e norte-americana das polegadas e pés. A polega
da vale 2,54 cm. o que significa que praticamente nunca se pode 
fazer conversões precisas do metro para o pé (que vale 2.54 x 12 = 
30,48 cm.). A jarda inglesa não fica atrás, porquanto o seu valor é de
0,914 ml. A milha equivale a 1609,31 m. enquanto que o nó ou milha 
marítima tem o valor de 1855 m. Então, quando se fala em pés

quadrados ou pés cúbicos, em braças, em alqueires, em onças, em 
grãos, em tonelada curta, em tonelada longa, e outras dezenas e 
dezenas de diferentes padrões de medição que existem em pleno fim 
do último quartel do século XX, começa-se a fazer uma idéia do 
problema que constitui, para os estudiosos bíblicos, determinar o que 
significam os padrões de medida existentes nas Escrituras.

2. Falta de Uniformidade
Em razão de tanta falta de uniformidade, todas as evidências 

bíblicas acerca destas antigas medições são insuficientes e ambí
guas. A coisa chegava a um extremo de confusão tal que, nos tem
pos bíblicos, as medidas variavam de valor de região para região, e 
até mesmo de cidade para cidade. A principal medida de comprimen
to dos tempos veterotestamentários não foge à regra. O côvado, de 
acordo com os estudiosos, tem sido calculado entre, aproximada
mente, 45,5 cm. e 55,88 cm., dependendo se estamos pensando no 
côvado normalmente usado em Israel ou no côvado egípcio, do país 
vizinho a Israel. E essa imprecisão torna-se definitivamente irremedi
ável quando nos lembramos que o côvado era a medida que ia da 
ponta do cotovelo do braço dobrado até à ponta do dedo médio da 
mão espalmada. Vale dizer, tudo dependia da estatura e das dimen
sões do braço de cada indivíduo! As medidas antigas eram assim, 
imprecisas!

3. Desenvolvimento do Comércio
Com o desenvolvimento do comércio, ultrapassando o nível do 

simples escambo, tornou-se necessário o desenvolvimento de algum 
tipo de sistema que determinasse melhor a quantidade e o volume 
das mercadorias envolvidas. As medições mais primitivas, sem dúvi
da, estavam relacionadas a objetos bem conhecidos, como o número 
de grãos de cereal ou de ovos de alguma ave qualquer; as medidas 
de comprimento, geralmente estavam baseadas em medições de 
certas partes do corpo humano (como já vimos no caso do côvado), 
como o dedo, a largura da mão, o palmo, etc. Mais modernamente, 
encontramos a repetição dessas dificuldades, sem que os homens 
tivessem acertado com um padrão uniforme. Assim, a medida inglesa 
chamada pé foi baseada no comprimento do pé de certo rei inglês, 
provavelmente de grande estatura! Não admira, pois, que as distânci
as bíblicas estivessem relacionadas a questões tipicamente huma
nas, como a distância que uma pessoa poderia caminhar em um dia, 
a distância que podia ser atingida por uma flecha atirada com o arco, 
etc. E as medidas de peso quase sempre estavam ligadas à pedra!

4. Medidas Inexatas e Desonestas
Se houvesse uma Sunab em Israel, os fiscais ficariam loucos em 

pouco tempo, se porventura quisessem fazer questão do que hoje 
denominamos de gramas ou mililitros. Portanto, deve-se pensar mui
to mais em medições gerais, sejam elas de comprimento, de capaci
dade ou de peso, porquanto havia imposições bíblicas a esse respei
to, controlando e procurando moralizar todos esses sistemas 
metrológicos da nação de Israel. Assim, lemos, só para exemplificar, 
em Levítico 19:35,36: «Não cometereis injustiça, no juízo, nem na 
vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, 
efa justo, e justo him tereis ...» (ver também Deu. 25:13-16; Pro. 
11:1; 20:10). Esses sistemas de aferição criados pelos hebreus, em
bora nada uniformes, como já vimos, estavam alicerçados sobre os 
padrões das civilizações mais antigas do antigo Oriente Médio (entre 
os egípcios, cananeus e mesopotâmicos), que já existiam muito an
tes do sistema hebreu, e, um pouco mais tarde, persa, grego e 
romano. Em Israel, os levitas estavam oficialmente encarregados pela 
responsabilidade de «... toda sorte de peso e medida» (I Crô. 23:29).

A literatura posterior de Israel também manifestou preocupação 
com essa espinhosa questão. Assim, o Talmude (codificado somente 
após a destruição de Jerusalém, que ocorreu em 70 D.C.) contém 
regulamentos estritos a respeito do mundo dos negócios e acerca da 
honestidade quanto às medições. As informações de que ora dispo
mos acerca da antiga metrologia da nação de Israel chegaram até 
nós provenientes das mais diversas fontes, como a própria Bíblia, o 
Talmude, o tratado de Epifânio sobre pesos e medidas (publicado em
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392 A.C.), os escritos de Heródoto, os escritos de Josefo, e até 
mesmo as evidências descobertas pelos arqueólogos na Palestina 
e nas nações circundantes. Portanto, essa recuperação sobre a 
metrologia antiga constitui um verdadeiro feito da investigação dos 
estudiosos.

Esboço:
I. Medidas de Comprimento

A. Côvado
B. Cana
C. Palmo
D. Largura da Mão
E. Dedo
F. Gomede
G. Unidades Greco-romanas
H. Distâncias entre Pontos

II. Medidas de Área
A. Egípcias
B. Mesopotâmicas
C. Israelitas
D. Romanas

III. Medidas de Capacidade
A. Líquidos, no Antigo Testamento
B. Secos, no Antigo Testamento
C. Medidas no Novo Testamento

IV. Medidas de Peso
A. Talento
B. Mina
C. Siclo
D. Gera
E. Beca
F. Netsefe
G. Pim
H. Arrátel
I. Quesita
J. Peres
L. Pesos no Novo Testamento

V. As Balanças
VI. Conclusão

I. Medidas de Comprimento
A. Côvado. No hebraico, ammah\ no grego, pêchus\ no latim, 

cubitus. Essa era a principal unidade de medida de comprimento 
usada na Bíblia. Conforme já dissemos, o sistema de medidas linea
res dos hebreus estava baseado sobre o sistema egípcio. E, já que o 
côvado era o comprimento do antebraço e da mão espalmada, não 
havia um côvado padronizado. Esse côvado «natural» é chamado, 
em Deuteronômio 3:11, de «côvado comum». Nas Escrituras Sagra
das foi usado para indicar, por exemplo, a altura de um homem (I 
Sam. 17:4), a profundeza das águas (Gên. 7:20), e distâncias aproxi
madas (João 21:11). Todavia, uma unidade mais precisa seria exigida 
no trabalho de construção e engenharia, como foram da arca da 
aliança (Gên. 6:15,16), tabernáculo (Êxo. 26-27), do templo e seus 
móveis (I Reis 6:7; Eze. 40-43), e das muralhas de Jerusalém (Nee. 
3:13). Havia côvados mais longos e mais curtos, tal como na Babilônia 
e no Egito. Na Mesopotâmia, o côvado de Corsabade era apenas 
quatro quintos do comprimento do côvado «real», ou seja, tinha ape
nas 40,24 cm. Os dois côvados egípcios mediam, respectivamente, 
52,45 cm. e 44,7 cm. O trecho de Ezequiel 40.5 especifica um certo 
côvado que tinha «um côvado e um palmo», ou seja, com sete pal
mos, e não com seis. A inscrição existente no túnel de Siloé 
oferece-nos uma evidência objetiva quanto ao comprimento do côvado, 
em Israel, porquanto afirma que o túnel tinha mil e duzentos côvados 
de comprimento. Quando o túnel é medido atualmente, mostra que 
tinha 533,1 m., resultando isso em um côvado de 44,4246 cm. Se a 
inscrição no túnel de Siloé alude a mil e duzentos côvados exatos, 
sem nenhuma fração, então (levando em conta que o palmo — ver

mais abaixo—era a metade, do côvado) real, a estatura do gigante 
Golias, segundo se vê em I Sam. 17:4, que era de seis côvados e um 
palmo, era de 2,88876 m. Porém, tudo está na dependência da preci
são dos côvados do túnel de Siloé. Em pés e polegadas, isso dá 9' 5 
v2” (nove pés, cinco polegadas e meio). Outros cálculos, entretanto, 
baseados em um côvado mais curto, falam em exatamente nove pés 
de altura para Golias (2,745 m.), o que serve para mostrar a dificul
dade de se chegar a um cálculo exato!

Confirmações adicionais de um côvado com aproximadamente
44.5 cm., derivam-se de cálculos do «mar de fundição» do templo de 
Salomão (I Reis 7:23-26; II Crô. 4:2-5), de mistura com sua capacida
de, calculada em batos (vide, mais abaixo). Há uma tradição, impos
sível de ser averiguada, entretanto, que afirma que os rabinos con
servavam côvados padrões no templo de Jerusalém. Medições em 
côvados são empregadas continuamente nas páginas do Antigo Tes
tamento, como nas dimensões da arca de Noé (Gên. 6:15), do 
tabernáculo e seus móveis (Êxo. 25-27), das dimensões do leito de 
Ogue, o gigantesco rei de Basã (Deu. 3:11), da estatura de Golias (I 
Sam. 17:4), do templo de Salomão e seus móveis (I Reis 6:2-7:38), 
da altura da força ou mastro de empalação erigido por Hamã (Est. 
5:14 e 7:9), das dimensões da cidade, do templo e do território, nas 
visões de Ezequiel (Eze. 40:5-43:17), da imagem de ouro, erigida a 
mando de Nabucodonosor, na planície de Dura (Dan. 3:1), e, final
mente, do rolo volante, dentro da visão de Zacarias (Zac. 5:2).

B. Cana. No Hebraico, qaneh. É palavra usada nas descrições de 
Ezequiel sobre o templo (Eze. 40:3, etc.). No Novo Testamento apa
rece como a palavra grega kálamos, que nossa versão portuguesa 
traduz por «vara», em Apo. 21:15. A «cana» ou «vara» era muito 
mais um instrumento de medir do que mesmo um padrão de medida. 
O «cordel» de Amós 7:17 e Zac. 2:1, bem como o «cordel cie l:nho». 
de Eze. 40:3, também eram instrumentos de medição, e não unida
des de medida. É realmente notável o número de ruínas ae grandes 
edificações públicas antigas que podem ser medidas, em tem os de 
números redondos de côvados, com cerca de 44 5 cm. (mas exata
mente, 44,46 m.), ou em canas com seis côvadcs exatos. Por conse
guinte, a cana teria, exatamente, 266,76 cm. Assim, um certc oaiácio 
de Megido, na quarta camada de escavações arqueológicas, teria, 
declaradamente, cinqüenta côvados em quadrado, ou seja, 22,23 m. 
A plataforma da cidadela de Laquis tinha doze canas em quadrado 
(32,01 m.); a base da torre do portão, em Tell en-Nasbeh, tinha 
13,338 m., ou cinco canas, em quadrado.

C. Palmo. No hebraico, zereth. Era a distância entre a ponta do 
polegar e a ponta do dedo mínimo da mão espalmada e os dedos 
separados. Era considerado exatamente a metade do côvado comum
e, portanto, 22,23 cm. (ver Êxo. 28:16; I Sam. 17:4). A estola sacerdo
tal (Êxo. 28:16) e o peitoral (Êxo. 39:9) tinham um palmo em quadrado. 
A altura de Golias era de seis côvados e um palmo (I Sam. 17:4).

D. Largura da Mão. No hebraico, tephach (I Reis 7:26; II Crô. 4:5; 
Sal. 39:5) e tophach (Êxo. 25:25; 37:12; Eze. 40:5,43; 43:13). Era 
considerada como um sexto do côvado comum (ou seja, 7,41 cm.), 
ou um sétimo do côvado real. Ver Êxo. 22:25; I Reis 7:26; II Crô. 4:5; 
Sal. 39:5; Eze. 40:5.

E. Dedo. No hebraico, etsba. Era a menor subdivisão do côvado, ou 
seja, uma quarta parte da largura da mão, o que equivalia a 1,8525 cm, 
Ocorre somente no trecho de Jeremias 52:21, onde se lê :«... e a grossu
ra era de quatro dedos...» Isso daria uma espessura de pouco menos de
7.5 cm. para as paredes de bronze de cada coluna do templo de Salomão. 
Todavia, no Talmude é uma medida que figura com freqüência.

F. Gomede, transliteração do temo hebraico gomed. Aparece so
mente em Juizes 3:16, onde nossa versão portuguesa traduz essa 
palavra, erroneamente, por «côvado». Visto que Eúde usou um «pu
nhal», e não uma «espada», então esse punhal não pode ter sido de 
um côvado (44,46 cm.). A Septuaginta vem em nosso socorro, pois 
ali a tradução é spthithamês, «palmo». A Vulgata Latina concorda 
com isto, pois diz palmae manus (palma da mão). Todavia, há estudi
osos modernos que pensam estar em pauta um «côvado curto».



5020 PESOS E MEDIDAS

Com base no côvado padrão de 44,46 cm., as medidas lineares do 
Antigo Testamento poderiam ser sumariadas conforme se vê abaixo:

1 cana 
1 côvado 
1 largura da mão 
1 dedo

1 cana 
1 côvado

Côvado Comum
seis côvados 
seis larguras da mão 
quatro dedos

Côvado de Ezequiel

seis côvados 
seis larguras da mão

266,76 cm. 
44,46 cm. 
7,41 cm. 
1,8525 cm.

311,22 cm. 
51,87 cm.

G. Unidades Greco-romanas. Naturalmente, essas unidades, quan
do aparecem na Bíblia, fazem-no somente no Novo Testamento. São 
as seguintes:

1. Côvado. No grego, pêchus, que aparece por quatro vezes: 
Mat. 6:27; Luc. 12:25; João 21:8 e Apo. 21:17. Provavelmente tinha 
44,4246 cm. Isso porque os romanos consideravam que o seu côvado 
equivalia a um pé e meio romano, que era de 29,6164 cm.

2. Braça. No grego, orguiá (Atos 27:28). A braça era medida 
usada para aquilatar a profundidade da água. Os estudiosos calcu
lam a braça em 1,85 m.

3. Estádio. No grego, stádion. Era urna medida tipicamente roma
na, para medir grandes distâncias, com quatrocentos côvados, ou 
seja, 177,7 m., ou o equivalente a um oitavo de milha romana (Luc. 
2,4:13; Jollo 6:19; Apo. 14:20).

4. Milha Romana. No grego, mílio (Mat. 5:41). Com oito estádios, 
a milha romana das províncias ocidentais equivalia a 1421,58 m. No 
entanto, nas províncias orientais do império romano era usada uma 
milha levemente maior, que equivalia cerca de uma quarta parte da 
mea;da persa zarasang. Visto que se calcula o parasang, em 6249,92 
m., essa milha romana oriertal teria 1560,73 m.

ri. Distância Entre Pontes As distâncias de viagens e as distânci
as entre cois peritos são expressas nes termos mais imprecisos, na 
Bíblia, em comparação com aquilo que os homens modernos estão 
acostumados. Assiiu o «passo» (no hebraicc, pesa) é mencionado 
apenas por uma vez, dentro de uma frase metafórica:«... apenas há 
um passo entre mim e a morte» (I Sam. 20:3). As distâncias cobertas 
nas viagens não eram aquilatadas em termos nem de quilômetros 
nem de horas, mas tão vagamente quanto «um dia de viagem» (Núm.
11.31; I Reis 19:4; Jon. 3:4; Luc. 2:44), ou três dias de viagem (Gên. 
30:36; Êxo. 3:18; Núm. 10:33; Jon. 3:3), ou sete dias de viagem 
(Gên. 31:23; II Reis 3:9). Nos trechos de Gênesis 35:16 e II Reis 
5:19, a distância percorrida foi expressa como «extensão de territó
rio» (em algumas traduções), indicando «pequena distância» (confor
me também diz nossa versão portuguesa). Tem-se calculado que, 
sob condições ordinárias, uma pessoa acostumada a andar poderia 
cobrir entre trinta e dois e quarenta quilômetros a cada dia, cami
nhando a pé. Uma viagem de um sábado (no grego, odós sabbátou) 
era a distância entre o monte das Oliveiras e Jerusalém (Atos 1:12). 
De conformidade com Josefo, essa distância era de seis estádios, ou 
seja, ligeiramente mais que um quilômetro (ver acima: Estádio, sob 
Unidades Greco-romanos).

Havia uma regra rabínica, derivada do trecho de Números 35:5, 
que determinava que a distância permitida para viagens em dia de 
sábado era ligeiramente superior ao que hoje se considera um quilô
metro. A passagem de Êxodo 16:29 proíbe uma pessoa de deixar o 
seu «lugar», no sétimo dia. O trecho de Josué 3:4 registra que a 
distância entre a arca e o povo hebreu era de dois mil côvados, 
aproximadamente 890 m. E, visto que alguns iam até diante da arca, 
a fim de adorar o Senhor em dia de sábado, alguns estudiosos têm 
pensado que a viagem de um dia de sábado equivalia a essa distân
cia. Mas também havia outras distâncias, indicadas nas Escrituras, 
como a distância de um tiro de flecha (Gên. 21:16) ou de um sulco na

terra (I Sam. 14:14; Sal. 129:3), indicações essas muito precárias 
quanto à distância que isso significava.

Duas medidas gregas de distância entre dois pontos encontram-se 
nos livros dos Macabeus e, portanto, nos livros apócrifos do Antigc 
Testamento. Betsur ficaria, mais ou menos, a cinco schoinoi distante 
de Jerusalém (II Macabeus 11:5). Ora, o schoinos era uma antiga 
medida egípcia, equivalente a cerca de seis quilômetros. Isso signifi
ca que Betsur ficava cerca de trinta quilômetros de Jerusalém. O 
estádio também é mencionado por diversas vezes nos livros apócrifos 
do Antigo Testamento (ver II Macabeus 12:9,10,16,17,29). Como já 
vimos, o estádio equivalia a 177,7 m., um oitavo da milha romana.

II. Medidas de Área
É incrível que um costume antigo, muito generalizado, de deter

minar áreas territoriais, fosse o uso do que um boi com arado fosse 
capaz de arar durante o período de um dia; outro padrão muito 
comum era a quantidade de semente que se fazia mister para seme
ar uma dada área. Como vemos, padrões em nada precisos!

A. Egípcias. O côvado (no egípcio, mh) era usado no Egito para a 
determinação de áreas. Um terreno com um côvado de largura e cem 
côvados de comprimento era considerado como um terreno com um 
côvado de área! E uma área com cem desses côvados era chamado 
um st’t, mais ou menos equivalente ao que hoje em dia seriam 2700 
m.(3)! Estranhíssimas as medidas de área entre os egípcios antigos!

B. Mesopotâmicas. Na Babilônia e na Assíria, a terra era medida, 
quanto ã sua área, em termos do que um par de bois pudesse arar 
no espaço de um dia. Essa área era definida como aquilo que, hoje 
em dia, diríamos ser de cerca de 1600 m.(2). E ali a terra também 
era medida de acordo com a quantidade de grãos, para semeá-la. 
Assim, nos escritos deles encontramos expressões como um imeru 
de terra. Devido a tão grande indefinição, as áreas medidas variavam 
conforme as localidades e o tempo a que nos estejamos reportando!

C. Israelitas. No hebraico não existe qualquer termo usado espe
cificamente para indicar áreas de terra. Todavia, são dados os com
primentos dos lados de um retângulo, ou de um quadrado, ou, então, 
o diâmetro e a circunferência de áreas circulares (ver I Reis 6:2,3; 
7:23; II Crô. 4:1,2; Eze. 40:47,49; 41:2,4, etc.). Além disso, a jeira (no 
hebraico, tsemed; ver Isa. 5:10), que no hebraico tem o sentido de 
«vareta» ou «jugo», representava a área de terra que um par de bois 
era capaz de arar, durante um dia (ver I Sam. 14:14 e Isa. 5:10). 
Entre os israelitas também havia o método de medição de áreas de 
terra de acordo com a quantidade de sementes necessária para 
semeá-las (ver Lev. 27:16; I Reis 18:32). Assim, Elias cavou uma 
trincheira, em redor do altar, no monte Carmelo, suficiente para con
ter duas «medidas» de sementes (no hebraico, seahs, I Reis 18:32). 
Ora, é dificílimo determinar quais as dimensões dessa trincheira!

A passagem de Levítico 27:16 não parece referir-se ao valor de 
um campo cujo preço era de cinqüenta siclos por ômer de cevada, 
para que pudesse ser semeado, porquanto essa interpretação signifi
caria que uma vasta área poderia ser adquirida por um preço ridicula
mente baixo. Antes, o mais provável é que aquele versículo se refere 
ao grão a ser colhido, pelo que seria uma estimativa do valor do 
campo, e não uma alusão à sua área. Diz ali a nossa versão portu
guesa: «Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua heran
ça, então a sua avaliação será segundo a semente necessária para o 
semear: um ômer pleno de cevada será avaliado por cinqüenta siclos 
de prata». Por sua vez, o trecho de Números 35:4,5 descreve as 
dimensões das terras de pastagens das cidades levíticas. O quarto 
versículo estipula que as terras que se estenderiam das muralhas da 
cidade para fora seriam de mil côvados ao redor; mas o quinto 
versículo, descrevendo uma área quadrada, menciona lados de dois 
mil côvados. Se isso fosse interpretado literalmente, então não have
ria nenhum espaço reservado para a cidade, no meio da área qua
drada. A solução do problema é que os dois mil côvados do quinto 
versículo representam a divisão frontal da profundidade especificada 
de mil côvados. E isso, por sua vez, significa que os dois mil côva'os 
quadrados não eram a área das terras de pastagens, e, sim, um
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quadrado que engolfava a cidade, compondo a divisão frontal das 
áreas de pasto, em cada um dos quatro lados da cidade. Com base 
em informes extraídos da Mishnah (vide), os estudiosos têm calcula
do a seah (em nossa versão portuguesa, «medida»; ver I Reis 18:32) 
como equivalente a 784 m(2). E, se seguirmos a mesma proporção, 
um ômer corresponderia a 23.520 m(2).

D. Romanas. No idioma latino, a palavra jugum  (jugo, par) era 
empregada a fim de descrever a área que um par ou junta de bois 
era capaz de arar em um dia. Posteriormente, essa área foi definida 
como um jugerum de cerca de cinco oitavas partes de um acre 
moderno. Tem sido calculado que seriam necessários três inteiros e 
três quintos de seahs para semear um jugerum de terras, no período 
greco-romano, isto é, cerca de 700 m(2). E o sulco romano (em latim, 
actus) tinha o equivalente a 36,6 m. em linha reta; a terra era medida 
de acordo com essa medida em quadrado.

III. Medidas de Capacidade
Da mesma maneira que as medidas de comprimento, côvado, 

palmo e dedo derivaram-se de várias partes do corpo humano, assim 
também as antigas unidades de capacidade eram, originalmente, bas
tante indeterminadas, e suas designações geralmente eram extraí
das de termos usualmente usados no lar ou no comércio, como 
aqueles nomes tremendamente imprecisos de "taça cheia d'agua" 
(Juí. 6-38; ver Amós 6:6) ou «mão cheia» (segundo algumas tradu
ções; em nossa versão portuguesa «encher as mãos»; I Reis 20:10). 
Termos um tanto mais bem definidos são: o hômer, derivado da idéia 
de «carga de um jumento»; o him, que é um vaso; o ômer, que já 
aponta para um feixe; o efa, que indica um cesto.

No antigo Egito, a medida padrão de capacidade chamava hkt, 
que os estudiosos calculam como o equivalente a 5,03 litros. Essa 
medida era usada para medir cereais ou metais. O him, ou jarra (no 
egípcio hnw), que já representava uma décima parte dessa capacida
de, era indicado para medir certos líquidos, como a cerveja, o leite e 
o mel, além de servir de medida para secos. Portanto, valia, em 
termos redondos, meio litro.

Todavia, na Mesopotâmia havia grande variedade de medidas de 
capacidade, a julgar pelos inúmeros nomes destas medidas, confor
me se encontram nos textos sumérios, assírios, neobabilônicos e 
nuzianos. Alí, a medida padrão de capacidade, com toda a probabili
dade, era o qa, equivalente à sila dos sumérios. Quanto a essas 
medidas já não há tanta certeza, pois os eruditos têm-nas calculado 
entre 1,004 litros e 1,34 litros. Outra medida padrão de capacidade 
era o sutu, de dez qas, que poderíamos calcular até a um máximo de 
13,4 litros. E também o imeru (que significa «jumento», pois repre
sentava a carga usualmente transportada por esse animal), mais ou 
menos o equivalente a um máximo de 134 litros. Esse termo acha-se 
nos textos nuzianos e assírios do império médio.

Não dispomos de evidências suficientes para determinar as uni
dades cananéias de capacidade, embora muitos acreditem que de
veriam parecer-se muito com as do sistema mesopotâmico. Sabe
mos, todavia, que o hmr (hômer) era uma unidade para secos, o 
que também acontecia à Ith (leteque). O lg (logue) era outra destas 
medidas de capacidade, que tem sido encontrada na literatura 
ugarítica.

Quanto às medidas de capacidade, usadas entre os hebreus, 
elas nunca foram padronizadas, havendo até mesmo o fenômeno de 
diferentes designações serem usadas para indicar a mesma unidade, 
em alguns casos. Também eram nomes usados para indicar medidas 
para líquidos e para secos, mais ou menos como se faz hoje com o 
moderno litro. Já entre os romanos, as medidas de capacidade 
chamavam-se quartario, sextarius, congius, urna e ânfora.

Quando passamos a examinar a Bíblia, no tocante a medidas de 
capacidade, então poderemos dividi-las, como segue:

A. Líquidos, no Antigo Testamento
1. Bato. No hebraico, bath. No grego, bátos (somente em Luc. 

16:6, onde nossa versão portuguesa diz «cado»). Essa era a medida 
padrão dos hebreus para líquidos. Visto que, no hebraico, essa pala

vra equivale a filha, fica sugerida a idéia de que sua capacidade era 
aquela que as jovens geralmente transportavam das fontes para casa. 
(cf. Gên. 24:15). Alguns crêem que tinha a mesma capacidade do efa 
(ver Eze. 45:11,14), ambos os quais teriam uma décima parte do 
hômer, embora isso não signifique que o hômer fosse usado para 
medir líquidos. O bato é mencionado, no Antigo Testamento, em 
múltiplos de até vinte mil (I Reis 7:26,38; II Crô. 2:10; 4:5). Essa 
medida era usada para medir água (I Reis 7:27,38; II Crô 4:5), vinho 
(II Crô. 2.10; Isa. 5:10) e azeite (II Crô. 2:10; Eze. 45:14). Era uma 
medida justa (Eze. 45:10). Sua capacidade tem sido calculada equi
valente a 18,9 litros, com base na capacidade estimada de jarras 
quebradas, pertencentes ao século VIII A.C., encontradas em Tell 
ed-Duweir (Laquis) e Tell en-Nasbeh (com a inscrição «bato real»), e 
também em Tell Beit Mirsim, assinaladas «bato». No entanto, a cerâ
mica dos tempos greco-romanos revelam um bato como o equivalen
te a 21,5 litros. Os cálculos feitos no tocante à capacidade do «mar 
de fundição», do templo de Salomão (I Reis 7:23.26,38), todavia, 
apóiam mais o cálculo que fala em 18,9 litros. No entanto, outros 
estudiosos têm chegado a falar em um bato com a capacidade de 
22,70 litros. Os cálculos são difíceis!

2. Him. No hebraico, hin, media uma sexta parte de um bato. Um 
sexto de um him, por sua vez, é considerado como o mínimo do que 
um homem precisava para beber de água, diariamente (Eze. 4:11). 
Portanto, essa quantidade mínima de água consumida por um ho
mem seria o equivalente a 0,525 litro. O him, é, usualmente, mencio
nado em contextos que falam sobre ritos e cerimônias, no tocante a 
oferendas de vinho e azeite, tanto em números redondos (Êxo. 30:24; 
Eze. 45:24; 46:7,11) quanto em números fracionários (Núm. 15:9; 
28:14 — meio him; Núm. 15:6,7; Eze. 46:14 — um terço de him; 
Êxo. 29:40; Lev. 23:13; Núm. 15:4,5; 28:5,7 — um quarto de him).

3. Logue. No hebraico, log. No ugarítico, lg; no cóptico, lok. 
Essa era a menor de todas as medidas para líquidos, equivalente 
a um doze avos de him. É mencionado somente em Levítico 
14:10-24, para indicar a quantidade de azeite que se deveria usar 
no rito da purificão dos leprosos. Portanto, seria o equivalente a
0,2625 litro. A tradução da Septuaginta usa o termo grego kotúle■ 
a Vulgata Latina diz sextarius. No Talmude calcula-se o 'cgue 
como a quantidade de água deslocada por seis ovos ae galinha, 
que alguns estudiosos têm calculado como 0,432 litro, em média, 
embora outros, conforme vimos, pensam em uma quantidade bem 
menor do que isso.

Medidas de Líquidos no Antigo Testamento
Hômer (coro) dez batos 189 litros
Bato seis hins 18,9 litros
Him doze logues 3 ,15  litros
Logue 0,2625 litro

B. Secos, no Antigo Testamento
1. Hômer. No hebraico, chomer. Essa era a medida padrão para 

secos, entre os hebreus. No entanto, também era chamado de coro, 
devido à assimilação de dois sistemas diferentes, formando um só. 
Essa palavra vem de um termo hebraico, que significa «carga de um 
jumento». Os cálculos dos especialistas variam muito, quanto a esta 
medida, oscilando desde cerca de 134 litros, passando por 230 litros,
e, mais antigamente, chegando até 387,64 litros! Sabe-se somente 
que era equivalente ao coro, e que continha dez batos ou efas (ver 
Eze. 45:11-14). Esse dado permite-nos fazer um cálculo melhor, 
conferindo-lhe a capacidade de 189 litros. O hômer era usado para 
medidas regularmente grandes, nas páginas do Antigo Testamento. 
Servia de medida grande para cereais (Eze. 45:13; Osé. 3:2). Um 
hômer de cevada valia cinqüenta siclos de prata (Lev. 27:16). Como 
uma exceção, foi medida usada para medir as codornizes que os 
israelitas apanharam no deserto.

Estas aves chegaram a cobrir o solo, a uma profundidade de dois 
côvados, por um dia de marcha em torno do acampamento de Israel. 
Como eles ficaram recolhendo essas aves o dia inteiro e a noite
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inteira, bem como o dia seguinte, «...o que menos colheu teve dez 
ômeres» (Núm. 11:32). Se um hômer equivalia a 189 litros, então 
isso daria o equivalente a 1890 litros de codomizes, o que nos dá 
uma idéia da glutonaria dos israelitas, naquela oportunidade.

Lemos, em Isaías 5:10: «...e um ômer cheio de semente não 
dará mais do que um efa». Ora, o efaera a décima parte do hômer. 
Isso exprime uma maldição imposta às terras aráveis, por causa dos 
pecados dos israelitas.

2. Coro. No hebraico, kor. Ver, por exemplo, Eze. 45:14. Era uma 
medida de capacidade igual ao ômer. Era uma medida grande para 
cereais (ver I Reis 4:22; 5:11; II Crô. 2:10). Era uma medida para 
secos, embora o trecho de Ezequiel 45:14 dê a impressão de que era 
uma medida para líquidos, como o azeite. Tal como o hômer, conti
nha dez batos. Uma pedra de coloração ferrugem, com meio hômer 
de peso, usada cerca de três mil anos passados, em Jerusalém, foi 
encontrada pelos arqueólogos.

3. Leteque. No hebraico, lethek. Essa palavra ocorre exclusiva
mente em Oséias 3:2, no trecho onde se lê: «Comprei-a, pois, para 
mim por quinze peças de prata, e um ômer e meio de cevada. 
Corresponde à palavra «ômer», em nossa versão portuguesa, o que 
é um erro. O fenício Áquila, Símaco, Teodócio e a Vulgata Latina 
interpretam essa palavra como «meio coro». Nesse caso, equivaleria 
a 94,5 litros. Todavia, alguns estudiosos permitem-se duvidar dessa 
avaliação daqueles antigos escritores.

4. Efa. No hebraico, ephah. No egípcio, 'pt. Era uma medida 
para secos, usada por muitas vezes no Antigo Testamento (ver 
Deu. 25:14; Pro. 20:10; Miq. 6:10). Equivalia a uma décima parte 
do hômer (ver Eze. 45:11), pelo que teria 18,9 litros. No entanto, no 
trecho de Zacarias 5:5-11, o efa que aquele profeta viu em visão 
denota um espaçoso receptáculo com tampa, suficientemente gran
de para conter uma mulher de nome «Iniqüidade». Esse efa tinha 
de ser bem maior que o efa comum, para poder conter uma pessoa 
em seu interior. O efa comum é mencionado por nada menos de 
trinta e seis vezes no Antigo Testamento, conforme se vê, por 
exemplo, em Êxo. 16:36; Lev. 5:11; 6:20; 14:10,21; 19:36; Núm. 
5:15; 28:5; Deu. 25:14; Juí. 6:19; Rute 2:17; I Sam. 1:24; Isa. 5:10; 
Eze. 45:10; Amós 8:5, etc.

O efa precisava ser uma medida justa, exata (Lev. 19:36; Deu. 
25:15); não podia ser pequeno demais (Amós 3:5; Miq. 6:10). Os 
israelitas não podiam usar dois efas diferentes, um grande e outro 
pequeno (Deu. 25:14; Pro. 20:10). Também são mencionadas fra
ções de um efa, como em Eze. 45:13; 46:14 — um dezesseis avos 
de efa; Lev. 5:11; 6:20; Núm. 5:15; 28:5 — uma décima parte de um 
efa. Era empregado para medir farinha de trigo, cereais, cevada, 
grãos tostados, mas jamais líquidos. No caso de líquidos, o equiva
lente era o bato (vide).

5. Seah. No Antigo Testamento, essa palavra hebraica figura por 
nove vezes: Gên. 18:6; I Sam. 25:18; I Reis 18:32; II Reis 7:1,16,18. 
Por falta de um termo português correspondente, nossa versão por
tuguesa traduz essa palavra por «medida». É muito difícil determinar 
a sua capacidade, embora alguns estudiosos tenham calculado sua 
capacidade como o equivalente a 12,93 litros. Erubin, do Talmude 
babilónico, diz que a seah do deserto equivalia ao volume de 144 
ovos de galinha, ao passo que a seah de Jerusalém seria igual a 173 
ovos de galinha, ou seja, um sexto maior que a seah do deserto. E a 
seah de Seforis (uma medida sagrada, usada em cerimônias religio
sas) equivaleria a 207 ovos de galinha.

6. Ômer. No hebraico, omer, no grego, gômor, que aparece na 
Septuaginta. Não se deve confundir essa medida com o hômer, em
bora, na grafia portuguesa, as duas palavras sejam escritas da mes
ma maneira.

Entretanto, esta palavra hebraica só aparece no relato sobre o 
recolhimento de maná (ver Êxo. 16:13-36). Representava a ração de 
um dia, para cada indivíduo. Por isso mesmo, no sexto dia da sema
na, dois ômeres precisavam ser recolhidos, para serem consumidos 
na sexta-feira e no sábado. E um ômer de maná deveria ser guarda

do como memorial (Êxo. 16:32-34). Em Êxodo 16:36 é identificado 
como equivalente a uma décima parte de um efa, o que fazia do 
ômer uma medida igual ao issaron ou «décima parte», conforme se 
lê em Êxodo 29:40. Nesse caso, equivalia a 1,89 litro.

7. Issaron. Provavelmente era apenas um outro nome para o 
ômer, porquanto valia uma décima parte de um efa. Em nossa 
versão portuguesa, além de outras, aparece apenas como «a déci
ma parte», em Êxo. 29:40, além de aparecer como medida para 
cereais, nos textos litúrgicos (Êxodo 29:40; Lev. 14:10,21 etc.). 
Nossa versão portuguesa diz, nesses versículos do livro de Levítico, 
«dízima de um efa».

8. Cabe. No hebraico, kab, um termo que figura exclusivamente 
em II Reis 6:25, embora nossa versão portuguesa prefira não usar a 
palavra, dizendo: «...um pouco de esterco de pombas...», quando 
deveria d ize r«... um cabe de esterco de pombas...» Na verdade, no 
original hebraico o texto está um tanto corrupto, sendo compreensí
vel que várias traduções e versões prefiram evitar diretamente a 
palavra. Josefo (Anti. 9.4,4) considerava que um quarto de um cabe 
equivalia a um sextarius (no grego, kséstes). Alguns calculam o cabe 
como um dezoito avos do efa. Isso seria equivalente a 1,05 litro.

9. Mão-Cheia. Em adição às medidas para secos, mais bem 
definidas, conforme vimos acima, no Antigo Testamento tambémen- 
contramos freqüentes expressões como: «mãos-cheias de cinza» (Êxo. 
9:8), «um punhado da flor de farinha» (Lev. 2:2), «um punhado como 
porção memorial» (Luc. 5:12), «um punhado de farinha» (Reis 17:12), 
«punhados de cevada» (Eze. 13:19). De fato, no hebraico há nada 
menos de sete vocábulos ou expressões que as traduções e versões 
geralmente traduzem por «punhado», «mão-cheia», «porção», etc.

Medidas para Secos, do A.T.
Hômer (Coro) 189 litros dez efas
Leteque (1/2 hômer) 94,5 litros cinco efas
Efa (1/10 do hômer) 18,9 litros 10 seahs
Seah (1/3 do efa) 6,3 litros 3 1/3 ômers
Ômer (1/10 do efa) 1,89 litro 1 4/5 cabe
Cabe (1/8 do efa) 1,05 litro

C. Medidas no Novo Testamento
Dentre toda as medidas para líquidos, que demos acima, somen

te o bato pode ser encontrado no Novo Testamento (Luc. 16:6, 
«cados», segundo a nossa versão portuguesa). E de todas as medi
das acima, para secos, somente duas também figuram no Novo Tes
tamento. Essas duas medidas são a seah (no grego, sáton, que a 
nossa versão portuguesa traduz por «medida»—Mat. 13:33) e o coro 
(no grego, kóros, que a nossa versão portuguesa traduz acertada- 
mente por «coro»—Luc. 16:7). O sáton era uma medida de capacida
de mui comumente usada por todo o império romano. Equivalia a 
10,91 litros, ou seja, quase a metade de um efa dos hebreus. Os 
hebreus, entretanto, usavam três medidas diferentes com o mesmo 
nome, seah, e isso complica bastante o quadro. Outras medidas 
encontradiças no Novo Testamento são as seguintes:

1. Choiniks, que nossa versão portuguesa traduz por «medida» 
(ver Apo. 6:6), era uma medida grega para secos, com a capacidade 
de, aproximadamente, 1,1 litro.

2. Chestes. No grego, kséstes; no latim, sextarius. Esse era o 
nome de um vaso doméstico, cuja capacidade equivalia, mais ou 
menos, a 0,642 litro. Ver Marcos 7:4, onde a nossa versão portugue
sa diz «vasos».

3. Metretas. No grego, metretês. Era uma medida de capacidade 
para líquidos, equivalente a cerca de 39 litros. A Septuaginta mostra-se 
insegura a respeito, pois traduz várias medidas hebraicas por metreta, 
o que é impossível. Josefo, entretanto, disse que a metreta era equi
valente ao bato (ver Anti. 3.8,3; 8.2,9). Ora, se o bato equivalia a 18,9 
litros, como poderia equivaler à metreta, que tinha 39 litros? Com 
base nas descobertas arqueológicas, porém, sabe-se agora que ha
via metretas com várias capacidades, o que explica a discrepância.
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Uma jarra encontrada entre as ruínas de Qumran permitiram que os 
arqueólogos calculassem a metreta em 45,4236 litros; sem duvida 
uma metreta grande. Mais uma vez, vê-se a falta de uniformidade 
total entre as medidas antigas, sobretudo entre os hebreus. Ver João 
16, exclusivamente.

4. Módio. No grego, módios; no latim, modius. Era uma medida 
para secos, equivalente a cerca de 8,49 litros. Nossa versão portu
guesa a traduz por «alqueire», em Mar. 4:21 e Luc. 11:33. Ninguém 
acendia uma lamparina para então cobri-la com uma dessas medi
das, emborcada, como é óbvio. A medida «módio», usada em Jeru
salém, nos tempos helenistas e romanos, era equivalente ao modius 
itálico.

5. Libra. No grego, fítrar, no latim, libra. Com o equivalente a
0,3548 litro, a iibra era usada tanto como um peso quanto como uma 
medida de capacidade. Essa foi a quantidade de ungüento que Maria 
usou para ungir os pés do Senhor Jesus (João 12:3). Nicodemos, por 
sua vez, trouxe uma mistura de mirra e aloés com o peso de cem 
libras (35,48 kg.), a fim de ungir com a mesma o corpo de Jesus 
(João 19:39).

IV. Medidas de Peso
As evidências arqueológicas são muito mais abundantes no caso 

de medidas de peso do que no caso de medidas de comprimento, 
área e capacidade. Um grande número de pesos, com a forma de 
pedras inscritas e não-inscritas, representando um siclo ou suas fra
ções, têm sido encontrado na Palestina. O fato de que a maioria dos 
antigos pesos usados entre os hebreus, que têm sido encontrados 
pelos arqueólogos, consistia em pedra dura, reflete-se na palavra 
geral que a Bíblia usa a fim de indicar peso, no Antigo Testamento, 
isto é, «pedra» (no hebraico, eberí). Até os nossos próprios dias os 
aldeões usam pedras achadas no campo como pesos. Eles selecio
nam algumas pedras que sejam aproximadamente do peso que eles 
desejam. Um outro vocábulo que algumas vezes era usado para 
indicar um peso era eben-kis, «surrão de pedra», o que indica que o 
transporte de pesos, em uma sacola ou surrão, era um costume bem 
estabelecido na antiga nação de Israel (Pro. 16:11; Miq. 6:11).

No período inicial da história de Israel, o dinheiro não era usado 
como padrão de valores para trocas e comércio em geral. E isso 
porque as moedas só foram introduzidas entre os israelitas já duran
te o período persa, quando a monarquia era coisa do passado em 
Israel. Portanto, antes disso, as transações eram feitas mediante a 
prática do escambo (a troca de mercadorias entre si, como a de uma 
ovelha por certa quantidade de cereal, ou por um dado peso em ouro 
ou prata). Assim sendo, a despeito de tão abundantes informações 
que os arqueólogos têm conseguido recolher em suas pesquisas, 
nenhum sistema definido de pesos jamais foi encontrado em todo o 
antigo Oriente Próximo e Médio. Havia uma grande variação nos 
pesos usados, porque havia sistemas independentes, que variavam 
de região para região, sem falarmos no fato de que também havia 
variações de conformidade com as mercadorias oferecidas à venda. 
Os padrões de peso, entre os hebreus, eram tão inexatos que esta 
variedade de que estamos falando existia até mesmo no caso de 
pesos com a mesma inscrição, ou seja, marcados como se tivessem 
um mesmo valor de peso.

Conhece-se a unidade básica de pesos no antigo Egito, que era 
o deben. Esse padrão, entretanto, segundo as descobertas arqueoló
gicas o têm demonstrado, variava desde cerca de 13,43 g. até cerca 
de 19 g. Mas, como o Antigo Testamento nunca menciona quaisquer 
dos pesos egípcios, não nos damos ao trabalho de catalogá-los aqui 
para o leitor. Importa-nos muito mais o sistema de pesos que havia 
entre os hebreus.

O sistema hebreu de pesos derivava-se do sistema cananeu, 
que, por sua vez, tinha sido recebido dos babilônios. A palavra hebraica 
para peso é shakai, de onde também se deriva o termo siclo. O siclo 
era a unidade básica de peso entre todos os antigos povos semitas. 
No acádico chamava-se siqiu. Os pesos assírios e babilônios não se 
ajustavam a um padrão, mas antes, variaram muitíssimo com a pas

sagem dos séculos—até mesmo uma mudança de governantes po
dia resultar na modificação dos padrões de peso, ao sabor do 
capricho dos mandantes. Interessante é que os pesos usados na 
Mesopotâmia estavam alicerçados sobre uma base sexagesimal 
(múltiplos de sessenta ou fração). Em comparação com isso, os 
egípcios pareceriam mais modernos para nós, pois o seu sistema 
era decimal. O sistema babilónico deixou, contudo, sinais até mes
mo na civilização moderna, pois o sistema de dividir a hora em 
sessenta minutos, e o minuto em sessenta segundos deriva-se da
quele sistema sexagesimal babilónico. Outros valores babilónicos 
de peso eram a mina (no acádico, manu; no hebraico maneh), o 
talento (no acádico, biitu) e a gera (no acádico, giru). Isso posto, o 
sistema babilónico pode ser facilmente representado desta manei
ra: um talento = 60 minas; uma mina = 60 siclos; um siclo = 24 
geras. Os mesopotâmicos também tinham pesos chamados «re
ais», sempre o dobro do comum. Assim, um talento real valia cento 
e vinte minas etc. Um siclo de ouro valia dez siclos de prata. De 
acordo com o sistema mesopotâmico mais comumente empregado, 
o siclo pesava 8,4 gramas.

Alguns dos pesos assírios eram moldados na forma de leões de 
metal, com a boca aberta e cauda levantada, com um símbolo im
presso ao lado, que mostrava qual era o valor daquele peso. A fim de 
que esta figuras de leões se aproximassem o mais possível do peso 
ali determinado, pedacinhos de metal eram tirados ou preenchidos 
na forma oca do peso. Assim, um leão de bronze, com o peso marca
do de dois terços de mina, foi encontrado no palácio de Salmaneser, 
rei de Assur. E um peso de trinta minas, com o formato de um pato, 
esculpido em basalto negro, foi encontrado no palácio de 
Eriba-Marduque II (688-680 A.C. foi o seu reinado). Uma antiga pe
dra babilónica, com as palavras inscritas «verdadeiro peso ae meia 
mina», com o peso real de 244,8 gramas, foi encontrada. Issc daria à 
mina o peso de 489,6 gramas. Uma outra dessas pedras, inscriçãc 
«verdadeiro peso de uma mina», ao ser aferida entretanto, resultou 
em 978,3 gramas. Como é óbvio, essas duas pedras reoresentavam 
a mina leve e a mina pesada, que havia na antiguidade.

Conforme já deixamos claro, o sistema dos hebreus derivava-se 
do sistema cananeu, que, por sua parte, derivara seu sistema da 
Mesopotâmia. Isso posto, os sistemas metrologlcos nessas duas re
giões do mundo, a grosso modo, eram idênticos, excetuando que a 
mina cananéia continha cinqüenta siclos, e não sessenta. Assim tam
bém em Israel, antes dos dias do profeta Ezequiel, conforme evidên
cias, havia uma mina de cinqüenta siclos. Alguns dos textos ugaríticos 
determinam pesos de acordo com siclos «pesados». Além disso, em 
Ugarite, o talento tinha apenas três mil siclos, e não três mil e seis
centos. Certa coleção de pesos, de Ugarite, que aparecem em certos 
textos, indica um siclo leve de 9,5 gramas, além de alusões a um 
siclo pesado, com exatamente o dobro desse valor, isto é, 19 gra
mas. Outros textos ugaríticos encontrados em Ras Shamra referem-se 
ao kkr (o talento dos hebreus) e ao tki (o siclo dos hebreus).

O sistema hebreu de computação de pesos seguia o sistema 
decimal, e não o sistema babilónico, sexagesimal. A unidade básica 
era o siclo; os seus múltiplos eram a mina e o talento. A mina apare
ce mencionada nas páginas do Antigo Testamento apenas com mui
ta raridade (ver I Reis 10:17; Nee. 7:71). Há uma certa confirmação 
de que as unidades assírias e hebréias eram idênticas, menos em 
algumas instâncias. Diz a passagem de II Reis 18:14: «Então, o rei 
da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, trezentos talentos de prata 
e trinta talentos de ouro». Nos anais de Senaqueribe, rei da Assíria, a 
respeito do mesmo incidente, é indicada a mesma quantidade de 
ouro, embora a quantidade de prata apareça como oitocentos talen
tos, e não trezentos; e a similaridade entre os dois relatos é bastante 
interessante. Os pesos gregos chamavam-se estáter, mina e talento. 
Já os pesos romanos denominavam-se dracma, siclo, mina e talento, 
em ordem crescente, isto é, cada vez mais valiosa.

A. Talento. No hebraico, kikkar, porquanto esse peso deriva o 
seu nome do fato de que se trata de um peso em forma circular. Era
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a mais valiosa das unidades, e entre os babilônios tinha o nome de 
biltu. 0  talento dos babilônios tinha o peso de 30,13 kg., estando 
dividido em sessenta minas de 0,5021 quilo cada. Nossa palavra 
portuguesa, talento, vem do latim, tendo partido do grego tálanton, 
que significa «peso». Com freqüência, é mencionado nos livros histó
ricos do Antigo Testamento, mas raramente no Pentateuco (ver Êxo. 
25:39; 37:24; 38:24-29). De acordo com o trecho de Êxodo 38:25,26, 
a taxa do santuário, de uma beca (ou meio siclo), por cabeça, paga 
por 603.550 homens, atingiu cem talentos (mil setecentos e setenta e 
cinco siclos) o que deixa claro que cada talento estava dividido então 
em três mil siclos. Isso pode significar tanto que havia sessenta 
minas de cinqüenta siclos, como que havia cinqüenta minas de ses
senta ciclos. Um peso de dois talentos, encontrado em escavações, 
em Lagase, e que, atualmente, se encontra no Museu Britânico, em 
Londres, Inglaterra, apresenta um peso de cerca de 30,3 kg. por 
talento. E pesos de uma mina, provenientes de vários períodos histó
ricos, até o império neobabilônico, mostram que o peso do talento foi 
mantido em oscilação, durante muitos séculos, entre 28,38 kg. e 
30,27 kg. É muito provável que esse mesmo talento fosse o padrão 
tanto na Síria quanto na Palestina.

B. Mina. No hebraico, maneh. Aparece apenas mui raramente no 
Antigo Testamento (ver I Reis 10:17; Esd. 2:69; Nee. 7:70; Eze. 
45:12; cf. Dan. 5:25). De acordo com o sistema babilónico, estas 
eram as relações: um talento = sessenta minas; uma mina = sessen
ta siclos. Em Ugarite, porém, há provas de que havia uma mina de 
cinqüenta siclos. O trecho de Ezequiel 45:12 define a mina como 
equivalente a sessenta siclos. O trecho, no original hebraico, agora 
traduzido, diria: « ... a mina será para vinte siclos, e vinte e cinco 
siclos e quinze siclos», resultando em uma mira de sessenta siclos, 
tal e qual no caso da mina babilónica. Aquela maneira de contar, no 
trecho de Ezequiel que citamos, é incomum. sugerindo que havia 
pesos de quinze, de vinte e de vinte e cinco siclos, e que este último 
era uma mina de cinqüenta siclos, tal e quai havia em Ugarite. Tam
bém há evidências de que na israel pré-exílica o padrão comercial 
era o talento, assim divididc: um ta ento = cinquenta minas = dois mil 
e quinnentos siclos. No trecho de Êxodo 21:32, uma multa de trinta 
siclos ío: imposta, no mesmo casc em que o famoso código de 
Hamurabi impunha meia mina. A mina ant'ga, mui provavelmente, 
pesava entre 550 e 600 gramas. Mas, ae acordo com o sistema que 
transparece no livro de Ezequiel, a mma ;á aparece com o peso de 
cem gramas. Isso posto, as flutuações de peso, entre uma época e 
outra, são tão grandes que desafiam toda a nossa tentativa de esta
belecer um valor preciso para a mina.

C. Siclo. No hebraico, shakal, que significa -pesar». Esse era o 
peso básico, usado nas antigas metrologias dcs povos semíticos. 
Todavia, é mister adiantar, logo de saída, que não havia peso unifor
me para o siclo, na antigüidade. Até mesmo pesos inscritos com os 
mesmos sinais não tinham os mesmos pesos entre si, porquanto 
havia pesos leves e pesados, comuns e reais. Vários especialistas 
têm calculado o valor do siclo como equivalente, em gramas, entre
11,3 e 11,47. O trecho de Ezequiel 45:12 afirma que o siclo pesava 
vinte geras, e que a mina era igual a sessenta siclos.

O Antigo Testamento refere-se a frações do siclo. Assim, meio 
siclo (Êxo. 30:13), um terço de siclo (Nee. 10:32), um quarto de siclo 
(I Sam. 9:8). E o trecho de Ezequiel 45:12 parece redefinir a mina 
como se contivesse sessenta siclos. Abraão pagou pelo campo de 
Macpela «quatrocentos siclos de prata, moeda corrente entre os mer
cadores» (Gên. 23.16). É possível que essa expressão tenha sido 
usada para distinguir esse peso do «siclo do santuário», de vinte 
geras (cf. Êxo. 30:13). É possível que essa distinção explique por 
que motivo Neemias (ver Nee. 10:32) disse que a taxa do templo era 
de um terço de siclo, ao passo que, no Pentateuco, isso aparece 
como uma beca ou meio siclo (ver Êxo. 38:26).

O peso anual dos cabelos aparados de Absalão, que alguns 
estudiosos têm calculado em mil e oitocentos gramas, refere-se ao 
siclo pelo padrão do «peso real» (II Sam. 14:26). Esta referenda

evidencia o fato de que até mesmo em tempos tão remotos quanto 
os de Davi, já havia um padrão oficial, com o qual qualquer peso 
poderia, ser confrontado. Ao estabelecer um padrão assim, Davi es
tava tão - somente copiando a prática de outros monarcas do passado.

Uma cópia de um peso de pedra de uma mina, preparada a 
mando de Nabucodonosor (605-562 A. C.), foi confirmada como es
tando de acordo com o padrão estabelecido por Sulgi, rei de Ur 
(cerca de 2000 A.C.). E um grande peso, não-marcado, proveniente 
de Tell Beit Mirsim, provavelmente igual ao peso de oito minas, dá ao 
siclo um peso de 11,41 gramas. A beca é o único peso cujo nome 
aparece tanto no Antigo Testamento quanto em pesos recuperados 
pela arqueologia. A beca equivalia a meio siclo (ver Êxo. 38:26). Sete 
pedras com a inscrição bq' foram encontradas. O peso delas varia 
entre 5,9 gramas e 6,65 gramas, dando uma média de 6,04 gramas. 
Cinco outros pesos com inscrição, dentro das mesmas variações, 
fazem com que o peso da beca seja de 6,02 gramas. Isso significa 
que podemos fazer uma média, com base nesses dados, e dizer que 
o siclo valia 12,02 gramas. Isso posto, parece que o símbolo que se 
assemelha a um oito com a parte superior decepada (õ), que tem 
sido encontrado em pesos de cerca de doze gramas, é um emblema 
antigo para indicar o siclo. No entanto, alguns estudiosos postulam 
que esse cálculo está por demais exagerado, visto que o peso en
contrado em Tell Beit Mirsim, acima mencionado, empresta ao siclo 
um valor de 11,41 gramas; o peso médio de outros dezessete pesos 
desses, com a marca do siclo, é de 11,53 gramas. Várias teorias têm 
sido propostas como explicação para o símbolo do siclo, o oito com a 
parte superior cortada, mas nenhuma dessas tentativas é satisfatória. 
Alguns têm sugerido que esse emblema teve origem egípcia, outros 
pensam em uma origem babilónica ou persa.

O chamado «siclo do santuário» (Exo. 30:13,24; 38:24-26; Lev. 
5:15; Núm. 3:47, etc.) seria igual ao valor de vinte geras. Algumas 
traduções dão essa mesma expressão como «siclo sagrado». Algu
mas autoridades no assunto pensam que seu valor era diferente do 
siclo ordinário. Talvez aluda a um peso padrão, guardado no recinto 
do tabernáculo e do templo, embora isso não nos seja informado 
pela própria Bíblia.

Outros pesos antigos têm sido achados, contribuindo mais ain
da para a confusão reinante na determinação do valor do siclo, visto 
que tais pesos sugerem um sistema com um siclo de peso levemente 
superior, ou seja, de cerca de 13 gramas; alguns especialistas pen
sam que esse tipo de peso era usado para pesar certos tipos de 
mercadorias. Assim, sabe-se que em Ugarite duas palavras eram 
empregadas para indicar o siclo, isto é, tql e kbd, e que o siclo 
«pesado» era usado para pesar linho tingido de púrpura. Um peso 
encontrado em el-Jib Pritchard, com 51,58 gramas, e assinalado «qua
tro siclos», faz o siclo ter um peso de 12,89 gramas, o que é confir
mado por um outro peso, marcado cinco. Assim sendo, estas e ou
tras descobertas arqueológicas semelhantes não nos permitem de
terminar o peso exato do siclo, na antigüidade. As variações encon
tradas, conforme mostramos nos exemplos dados acima, podem ser 
atribuídas a vários fatores, como a tendência para depredar padrões 
com a passagem do tempo, estabelecendo assim um novo valor para 
o siclo, mediante decreto oficial, sem falarmos no uso de pesos 
diferentes para pesar diferentes mercadorias, a influência de siste
mas metrológicos estrangeiros, e variações ocasionais, devido ao 
manuseio descuidado na preparação e conservação dos pesos en
volvidos. Todavia, parece que as evidências mostram que quanto 
maior o peso, menor era a unidade do siclo ali contida. Um sumário 
diria o seguinte: havia três valores padrão para o siclo: a. o siclo do 
templo, ou nsp, com cerca de dez gramas, que acabou depreciado 
para cerca de 9,8 gramas; b. o siclo ordinário, de cerca de 11,7 
gramas, que chegou a ser depreciado para cerca de 11,4 gramas; c. 
o siclo pesado de cerca de 13 gramas.

D. Gera. Esse peso era uma vigésima parte do siclo (ver Êxo. 
30:13; Lev. 27:25; Núm. 3:47; Eze. 45:12). É muito provável que essa 
palavra, de origem babilónica, passando pelo hebraico, venha de
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uma palavra que significa «grão». De conformidade com o sistema 
babilónico cada siclo, valia vinte e quatro geras, e não vinte. Assim, 
um peso equivalente a 2,49 gramas, proveniente de Sebastiyeh, ins
crito com hms, provavelmente representando cinco geras, foi encon
trado pelos arqueólogos. E um outro peso, encontrado no mesmo 
local, trazia a inscrição «um quarto de nsp, meio sql». Essa inscrição, 
pois, tende a confirmar a teoria de que o nsp corresponde ao siclo de 
vinte geras de Ezequiel. A gera tem sido calculada como equivalente 
a cerca de 0,571 gramas.

E. Beca. A beqa dos hebreus vem de um verbo que significa 
«separar», «dividir». Tem sido traduzido por «meio siclo», em Gênesis 
24:22, com base no que se lê em Êxodo 38:26, «isto é, meio siclo, 
segundo o siclo do santuário». A beca é o único peso antigo que é 
mencionado tanto no Antigo Testamento como também tem o seu 
nome inscrito em pesos recuperados pelos arqueólogos. Além disso, 
é o único peso cuja relação com o siclo é dada na Bíblia, conforme 
se vê nesse trecho de Exodo 38:26. Ao que parece, a beca era o 
mais antigo padrão de peso do Egito, tendo sido encontrado em 
lugares pré-históricos do periodo amartiano. No Egito era o peso 
geralmente usado para a avaliação do ouro. Sete pesos de pedra, 
inscritos bq', foram achados pela arqueologia, variando o seu peso 
entre 5,8 e 6,65 gramas, com uma média de 6,04 gramas. Cinco 
outros pesos com inscrição, também devem ter sido becas, dando 
um peso médio de 6,02 gramas. Isso é um tanto superior a outros 
cálculos, que parecem sugerir um peso médio de 5,712 gramas para 
a beca.

F. Neisefe. Esse não é um peso mencionado nas páginas da 
Bíblia. Por causa de sua similaridade com a palavra árabe nusf, 
«metade», nome tanto de uma moeda quanto de uma med:da, ai- 
guns estudiosos tem conjecturado que a netsefe era a metade de 
alguma coisa. Esse era um peso que também aparecia aiv.d.oo em 
frações. Assim, um peso em forma de fuso, que agora se ercccrtra 
no museu Ashmoleano, de Oxford, na Inglaterra, traz a irscrçãc «um 
quarto de netsefe». Pesa 2,54 gramas, o que correspcrae-a a 10,16 
gramas para o netsefe que, como já dissemos, era a metade de 
alguma coisa, mas não pode ter sido a metade do sic‘o usaco entre 
os hebreus. Dentro do sistema ugarítico, a nsp, segurdo se tem 
aventado, seria o siclo «leve», equivalente à metade do sido ^pesa
do». E também tem sido sugerido que estes pesos de rsetsefe, en
contrados na Palestina, teriam sido perdidos ali por regocrantes 
cananeus.

G. Pim. O pim é mencionado em uma única passagem DÍblica. 
Durante séculos, porém, essa passagem parecia incompreensível 
para os tradutores, até que se descobriu um peso com esse nome. A 
passagem é I Samuel 13:21, onde se lê: « ... e não se podia nem 
aguçar uma aguilhada», segundo a nossa versão portuguesa. Entre
tanto, com aquela descoberta arqueológica, tem sido possível dar 
uma tradução mais exata, conforme se vê, por exemplo, na Revised 
Standard Version, em inglês, onde se lê (aqui vertido para o português): 
« ... cobrava-se um pim para amolar os arados e os machados». É 
possível que o pim represente duas terças partes de um siclo, ou 
seja, 7,8 gramas, se tomarmos como base o siclo ordinário, de 11,7 
gramas. De fato, sete pesos, trazendo a inscrição pim, variam entre 
7,18 gramas e 8,59 gramas, com uma média de 7,762 gramas, bas
tante aproximada do cálculo que fizemos linhas acima. Essa palavra 
pode ser de origem estrangeira, pelo que não se sabe o seu sentido 
em hebraico, embora tivesse sido absorvido esse nome dentro do 
sistema de pesos usado pelos antigos hebreus.

H. Arrátel. Esta palavra encontra-se em nossa Bíblia portuguesa 
como tradução do termo hebraico maneh\ no Novo Testamento, apa
rece no original grego como mnã. Ver I Reis 10:17; Esd. 2:69; Nee. 
7:71,72 e também: Luc. 19:13-25. E, por igual modo, aparece em I 
Macabeus 14:24; 15:18. Ver também sobre Mina.

I. Quesita. No hebraico, qesitah. Esse vocábulo hebraico aparece 
por duas vezes somente, em Gên. 33:19 e Jó 42:11; cf. também Jos. 
24:32. Nossa versão portuguesa traduz essa palavra por «peças de

dinheiro», na primeira dessas referências; em Jó 42:11, nossa versão 
portuguesa prefere nem falar em outra coisa, senão em «dinheiro». 
Josué 24:32, segundo nossa versão portuguesa, também fala em 
«peças de prata». Não se sabe qual o valor da quesita. Talvez a 
Septuaginta nos ajude, porquanto ali a palavra é traduzida por «cor
deiro», em Gên. 33:19, e por «cordeira», em Jos. 24:32 e em Jó 
42:11. Talvez se trate de um peso de metal com o formato de um 
cordeiro, ou, então, com a quantidade de prata suficiente para se 
comprar um destes animais. Mais do que isso, não tem sido possível 
deslindar, quanto a esse antigo peso mencionado no Antigo Testa
mento.

J. Peres. Esse é outro termo que, provavelmente, deva ser inclu
ído na relação de pesos que são mencionados apenas por uma vez 
em todo o Antigo Testamento (ver Dan. 5:25,28, no aramaico). No 
acádico é peres, no plural, parsin. Nesta passagem de Daniel apare
ce juntamente com a mina e com o siclo.

Com base no siclo ordinário de 11,7 gramas, poderíamos atribuir 
os seguintes valores para os pesos no Antigo Testamento:

Tabela de Pesos do Antigo Testamento

Um talento (ae três mil sicios) 35,10 kg.
Uma mina (de cinqüenta sicios) 0,585 kg.
Um sido 11,7 g.
Um pim (23  ae sido) 7,8 g.
Uma seca 'meio sicio) 5,85 g.
Uma gera (1/20 do siclo) 0,585 g.

L. Pesos no Novo Testamento. Nas páginas do Novo Testa
mento há bem poucas alusões a pesos. O talento (no grego, tálanton) 
(ver Mat. 18.24; 25:15,16,20,22, 23,25,28) refere-se, nessas passa
gens a certa soma em dinheiro, e não a pesos; somente em Apo. 
16:21 é que há alusão a um peso. Lemos ali: « ... desabou do céu 
sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cer
ca de um talento ... ». Pedras de 35 kg.! Sem dúvida, uma chuva 
de meteoritos. A mina (no grego, mnã\ ver Luc. 19:13-25), como é 
patente, refere-se, igualmente, a uma soma em dinheiro, e não a 
um peso. Somente a libra, que no grego é litra, refere-se a um 
peso (ver João 12:3 e 19:39). Conforme já vimos em III.5, Libra, 
tem sido calculado esse peso como o equivalente a 0,3548 litro ou 
quilograma. Todavia, ajuntamos aqui que alguns estudiosos pen
sam que a libra seria equivalente à libra romana, em cujo caso teria
0,327 litro ou quilograma.

V. As Balanças
Essa palavra, no hebraico, moznayim (sempre no plural), ocorre 

por dezesseis vezes: Lev. 19:36; Jó 6:2; 31:6; Sal. 62:9; Pro. 11:1; 
16:11; 20:23; Isa. 40:12,15; Jer. 32:10; Eze. 5:1; 45:10; Dan. 5:27; 
Osé. 12:7; Amós 8:5; Miq. 6:11. E também peles, somente em Isa. 
40:12. No grego, zugós (Apo. 6:5).

Para que fossem úteis, os pesos precisavam ser usados em 
balanças, geralmente com dois pratos equilibrados, conforme se vê 
até hoje em dia.

Os alimentos eram medidos muito mais por volume, ao passo 
que os metais, sim, eram aquilatados por peso. Os itens pequenos 
eram pesados em balanças de dois pratos. Essas balanças ou eram 
apoiadas sobre uma haste vertical, central, ou então eram pendura
das por uma corda. O desenho não diferia praticamente em nada das 
modernas balanças de dois pratos. A balança graduada, com base 
no principio do nivelamento, só veio a aparecer já no século IV A.C., 
pelo que não era conhecida nos dias do Antigo Testamento. Havia 
uma classe oficial dos especialistas em pesagens, muito conceitua
dos e influentes nos dias antigos. Esses oficiais já eram atuantes 
desde os dias do antigo império egípcio. O rei Burraburiá, de 
Caraduniase, escreveu uma carta ao rei do Egito, Faraó Amenhotepe
IV, queixando-se que as vinte minas de ouro que lhe haviam sido 
enviadas por aquele Faraó não se equiparavam aos padrões, quando
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testadas na fornalha. Como se vê, o ludíbrio nos negócios não é um 
apanágio dos negociantes modernos! Cenas do Livro dos Mortos, 
dos egípcios, mostram os corações dos mortos sendo pesados em 
balanças, diante do deus Osíris. E uma figura similar, embora com 
outra conotação, é empregada no trecho de Daniel 5:27, quando 
apareceu um escrito misterioso na parede do salão de banquete de 
Belsazar: «Tequel: Pesado foste na balança, e achado em falta». 
Isso dá a entender que, de acordo com os padrões da justiça divina, 
Belsazar fora rejeitado por Deus.

Os esforços no sentido de estabelecer pesos e medidas hones
tos são antiquíssimos. 0  código legal de Ur-Namur, fundador da III 
Dinastia de Ur (cerca de 2050 A.C.), continha pesos e medidas ofici
ais, na tentativa de desencorajar a desonestidade nos negócios. £ 
um antigo hino sumério, dedicado à deusa Nanse, contém uma pas
sagem denunciando os malfeitores, os quais «substituem peso gran
de por um pequeno, e uma medida normal por uma medida peque
na». Como é natural, no Antigo Testamento também há grande ênfa
se sobre a necessidade do emprego de medidas e pesos justos e 
honestos, dando a entender que era mister proibir medidas abusivas 
comuns, nesse campo da atividade humana. As leis levíticas requeri
am que se fizessem transações honestas (ver Lev. 19:35,36). O 
profeta Ezequiel também exaltou a importância dos pesos e das 
medidas justos. «Tereis balanças justas, efa justo e bato justo» (Eze. 
45:10). Ver os trechos de Jó 31:6 e Provérbios 16:11. Amós também 
denunciou a utilização de balanças enganosas (ver Amós 8:5,6). A 
passagem de Deuteronômio 25:13 também calca sobre essa ques
tão: «Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um peque
no». Além disso, uma benção divina foi prometida àqueles que usas
sem de pesos e medidas corretos: «Terás peso integral e justo, efa 
integral e justo: para que se prolonguem os teus dias na terra que te 
dá o Senhor teu Deus» (Deu. 25:15). Vale dizer, o ladrão, que usa de 
balança enganosa e de sofismas e desonestidades nos negócios, 
geralmente morre cedo! Outras passagens que aenunciam a prática, 
muito comum, de balanças alteradas, são as seguintes: Pro. 11:1; 
20:23; Osé. 12:7 e Miq. 6:11.

O Talmude contém regulamentos estritos a respeito das ativida
des comerciais, conforme se percebe na seguinte citação: «Um lojis
ta deveria limpar suas medidas duas vezes por semana, seus pesos 
uma vez semana, a sua balança após cada pesagem» (B. B. vs. 10). 
Como parte integrante ae sua mensagem profét:ca. Ezequiel recebeu 
ordens para dividir seus cabeios em três porções igjais, com o auxí
lio de uma balança (ver Eze. 5.1). Menção simbólica a balanças 
encontra-se em trechos como Jó 6:2, Sal. 62:9 e Daniel 5:27. Jó 
solicitou que a sua vida fosse aquilatada e n  uma balança justa (ver 
Jó 31:6). E, no Novo Testamento é enfatizado não-somente que 
usemos de medidas justas, mas até ae medidas generosas, dentro 
daquelas palavras do Senhor Jesus: «...dai e dai se-vos-á; boa me
dida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente »os darão, 
porque com a medida com que tiverdes medido vos medirão tam
bém» (Luc. 6:38).

VI. Conclusão
Com base no estudo que aqui encerramos, pode-se notar que 

não havia padrões de pesos e medidas suficientemente fixus, nos 
dias bíblicos, que nos capacitem a determinar equivalentes métricos 
exatos. Diferentes países contavam com diferentes padrões, e até 
mesmo regiões diversas, em um mesmo país, contavam com diferen
tes padrões. E isso variava também de época para época. Com 
freqüência, havia dois padrões em vigência, ao mesmo tempo, o 
comum e o real, o leve e o pesado. As pesquisas arqueológicas nos 
fornecem informações suficientes apenas para determinarmos valo
res aproximados. E não se pense que isso se restringe aos tempos 
bíblicos, refletidos no teor das Sagradas Escrituras. A Enciclopédia 
Britânica, em seu verbete Weights and Measures («Pesos e Medi
das») dá-nos a informação de que os estudiosos têm podido encon
trar, no mundo, nada menos de trezentos e oitenta e seis diferentes 
padrões que envolvem medições de comprimento, peso, capacidade

e área. Diante disso, até que a confusão que se reflete na Bíblia 
parece muito moderna!

PESSIMISMO
Essa palavra vem do latim pessimum, «pior», superlativo de 

malum, «mau». Popularmente, esse termo indica a disposição de 
assumir uma visão tristonha da vida, uma atitude oposta do otimis
mo, visão esperançosa das coisas. A sua definição filosófico-ecológi- 
ca é mais radical. Nesses campos, o ponto de vista é que a própria 
existência constitui um mal, e que seria até melhor que o homem não 
tivesse vindo à existência. Naturalmente, nesses campos há níveis 
diversos de pessimismo. Uma variedade intermediária é que as coi
sas são más, mas não tão más que seria melhor que nem existisse a 
vida. As pessoas podem tolerar certas coisas bastante más, e ainda 
assim não desejarem a morte.

Schopenhauer (vide) introduziu o termo «pessimismo» na filoso
fia. Para ele, o mal é algo real, persistente, duradouro, e, finalmente, 
predominará, apesar de algumas coisas boas que possam acontecer 
ao longo do caminho. O bem, por outra parte, seria fraco, transitório 
e ilusório. A vida não seria digna de ser vivida, afinal de contas, 
porque termina na tragédia. Schopenhauer acreditava na reencarna- 
çào, mas pensava que isso só serve para continuar a miséria. O 
deus dele era uma idéia absurda e irracional, que somente quer 
continuar existindo, e fazendo outras coisas existirem, mas sem ne
nhum propósito. O caos prevalece; a condenação predomina; esse 
deus é insano, e quer continuar existindo em meio à miséria, com 
grande empenho. Schopenhauer via esperança na possibilidade de 
que esse deus algum dia desejará que todas as coisas cessem de 
existir; então haverá descanso.

No mundo dos pessimistas, todos os ideais finalmente vêem-se 
frustrados. A felicidade seria algo transitório e ilusório; o bem não 
prevalece, afinal; a beleza jamais poderá vencer a feiúra; a cultura e 
o progresso são meras fraudes. O mal, e não o bem, é o verdadeiro 
poder que governa este mundo.

O Cristianismo e o Pessimismo. A teologia ocidental (a da 
Igreja Católica Romana e de seus filhos desviados, protestantes e 
evangélicos) caracteriza-se por uma escatologia extremamente pes
simista. Ela ensina antes de tudo, que os homens só podem encon
trar a salvação em um único período de vida terrena, e que a morte 
física assinala o fim da oportunidade de salvação; depois ensina 
que a grande maioria dos homens, que obviamente não encontrou 
a salvação nesse tempo absurdamente breve, está perdida para 
sempre; então, havendo perdido tal oportunidade, as almas quei
marão para sempre nas chamas do inferno, nos mais excruciantes 
sofrimentos que se pode imaginar. Mas a teologia oriental apresen
ta um quadro mais esperançoso, contradizendo a teologia ociden
tal. A Igreja Ortodoxa Oriental e a Comunidade Anglicana têm uma 
visão mais otimista da salvação, afirmando que a oportunidade de 
salvação não termina quando da morte biológica (ver I Ped. 4:6). 
Cristo tem-se ocupado de uma missão tridimensional (na terra, no 
hades, e nos céus); essa missão obteria um sucesso marcante. A 
minha própria opinião a respeito é bastante otimista, afirmando que 
Deus redimirá os eleitos e também restaurará os não-eleitos. Ver o 
artigo Restauração, no que tange a uma declaração sobre esse 
ponto de vista. Ver também sobre o Mistério da Vontade de Deus e 
sobre a Descida de Cristo ao Hades, que abordam essa visão mais 
otimista da existência humana. Homens pensantes certamente re
conhecerão que a teologia ocidental promove uma visão pessimista 
do destino da humanidade (excetuando-se um número ridiculamen
te pequeno), o que virtualmente anula o amor de Deus (Deus amou 
o mundo; mas isso não teria feito grande diferença, afinal). Cristo 
também fez completa expiação (ver I João 2:2); mas isso também 
não fez grande diferença, em última análise. Homens sensíveis, 
pois, sentir-se-ão infelizes ante esse alegado fracasso de Deus. Os 
calvinistas chegam a dizer que Deus falhou propositalmente, 
distorcendo os versículos que falam sobre o amor de Deus, que
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eles aplicam somente ao grupo dos eleitos, e não ao mundo de 
todos os homens. Essa é uma teologia simplesmente absurda, sem 
importar quem a esteja ensinando.

PESSOA, DEUS COMO UMA
Deus será uma força cósmica? Deus é composto pela natureza 

inteira (panteísmo)? Deus é uma pessoa, em qualquer sentido, con
forme conhecemos e definimos as pessoas? Até que ponto podemos 
aplicar corretamente aquilo que sabemos sobre as pessoas ao 
Mysterium Tremendum que é Deus? Essas aplicações porventura 
apenas nos afundam mais ainda no lamaçal do antropomorfismo? 
Consideremos os pontos abaixo:

1. As Religiões Primitivas. Coisa alguma é mais comum, nas 
religiões primitivas, do que a idealização de deuses como pessoas, 
dotadas de características humanas comuns. Xenófanes queixou-se 
dizendo que se os babuinos tivessem deuses, esses deuses certa
mente seriam apenas superbabuínos. Nas religiões primitivas, os deu
ses eram amantes e destruidores; eram nobres e enganadores; eram 
dotados de propósito e eram caóticos, tal e qual são os seres huma
nos. A tendência da fé religiosa é ir limpando aos poucos o conceito 
de Deus. E também tenta destacar as qualidades transcendentais da 
divindade e diminuir as atribuições antropomórficas.

2. A Antiga Fé dos Hebreus. No livro de Gênesis encontramos 
Deus andando pelo jardim do Éden, falando com Adão como um 
amigo. Temos aí o real misticismo. No livro de Êxodo, vemos Moisés 
entrevendo Deus pelas costas, como se ele tivesse algum formato 
humano e pudesse ser visto por quem tivesse a oportunidade e a 
coragem para vê-lo. Mas, à medida que avança o relato do Antigo 
Testamento, Deus vai-se tornando mais e mais transcendental. Ele 
continuava enviando mensagens aos homens, mas não mais se 
mostrava tão acessível. O trecho de João 1:18 diz que ninguém, 
realmente, viu Deus em qualquer tempo. I Timóteo 6:16 é cassa- 
gem que diz que Deus habita em «luz inacessível». Isso é um 
detalhe mais apreciado pelos teólogos mode-nos que objetam à 
natureza intensamente antropomórfica de certos trechos do Antigo 
Testamento. Ademais, os teólogos usam o termo teofania para alu
dir às manifestações de Deus, afirmando que o que podenos saber 
de Deus é aquilo que ele resolve revelar-nos, mas que a sua verda
deira natureza permanece insondável e desconneciaa para nós. 
Isso posto, a busca por Deus é eterna. Nunca chegará o tempo em 
que saberemos categorizar Deus, quanto à sua natureza básica e 
verdadeira, embora essa tentativa faça parte de nossa inquirição 
eterna, mesmo lá nos céus.

3. Uma Pessoa. Seja como for, sabemos que a Bíblia fala 
sobre Deus em termos pessoais, atribuindo-lhe características 
humanas comuns, levadas a uma potência máxima. O artigo cha
mado Atributos de Deus ilustra detalhadamente essa atividade. 
Permanece em dúvida, porém, quanto dessa tentativa de descri
ção pode, realmente, ser aplicada ao Deus Supremo, e quanto 
não passa de uma fraca tentativa de dizer algo significativo a 
respeito de Deus. Assim, falamos sobre as oerfeições divinas nas 
áreas da inteligência, do poder, das qualiaades morais—como a 
bondade e o amor. Mas Deus também aparece como um Ser que 
se ira, uma emoção humana negativa; muitas pessoas enfatizam 
esse lado acima de tudo.

4. Via Negativa; Via Positiva ( Via Eminentiae). A via negativa 
procura dizer-nos o que Deus é, ao dizer o que ele não é. Essa 
forma de descrição não nos deixa esquecer que a linguagem hu
mana é inadequada para dizer muita coisa acerca da verdadeira 
natureza de Deus, embora suas obras possam ser melhor descritas 
por nós. A via positiva, por sua vez, toma os atributos e caracterís
ticas humanos e eleva o grau dos mesmos até à potência do omnis. 
O homem sabe algo; Deus sabe tudo (Ele é onisciente). O homem 
tem algum poder; Deus tudo pode (ele é onipotente) etc. Esse 
método positivo também é chamado via eminentiae, «caminho da 
eminência». Porém, o quanto esses métodos são capazes de trans

mitir é algo que permanece na dúvida. Temos artigos separados 
sobre cada uma destas vias.

As evidências óbvias que observamos todos os dias indicam que 
Deus é um ser altamente poderoso e inteligente, características es
sas que implicam que ele é uma pessoa, embora além de qualquer 
definição humana atual.

5. O Existencialismo. Os teólogos dessa escola de pensamento 
concebem Deus como o mistério eterno, jamais desvendado. Deus é 
o alvo contínuo de buscas e pesquisas, que sempre mostrarão ser 
imperfeitas. Deus é verdadeiramente transcendental, embora suas 
manifestações possam ser observadas por nós. A atribuição de ca
racterísticas humanas (pessoais) a Deus é algo precário, para dizer-se 
o mínimo. Sem dúvida o antropomorfismo fracassa (ver o artigo com 
esse nome).

6. Até Onde Vão as Evidências? À parte das referências bíblicas, 
dispomos das evidências dadas pela natureza. Ali vemos os reflexos 
de grande poder e concluímos que é legítimo pressupor que Deus é 
dotado de poder e inteligência, e estas são características de uma 
personalidade. Entretanto, isso ainda não nos permite pensar em 
Deus como uma pessoa, no mesmo sentido que conferimos aos 
nossos semelhantes; também não podemos transferir para Deus os 
atributos de personalidade. Essas evidências naturais conferem-nos 
algum conhecimento, mas isso ainda não soluciona os grandes mis
térios que cercam a pessoa de Deus.

7. O Mysterium Tremendum. Ver o artigo separado com esse 
título. Algumas vezes é mais sábio dizer pouca coisa do que tentar 
entrar em pormenores. Quando falamos acerca de Deus, certamente 
sentimo-nos limitados em nosso conhecimento e em nossa experiên
cia. Pensamos em Deus como uma pessoa, e há evidências a favor 
dessa idéia. Mas esse conhecimento é apenas um prncípio, que não 
consegue encontrar solução para o Mysterium Tremendum que é 
Deus. Mas, pelo menos, é verdade que a revelação de Deus nos é 
conferida de maneira pessoal, e que Deus se toma pessoa: para nós. 
mormente na pessoa de Jesus Cristo, o Logos encarnado.

PESTILÊNCIA
No hebraico, deber; no grego, loimós. A palavra nebraica s.gnifi- 

ca, primariamente, «destruição». O Antigo Testamento usa esse ter
mo hebraico por cerca de cinqüenta vezes, apontando para coisas 
como a fome, animais ferozes, enfermidades, destruições, etc. As 
pragas do Egito foram pragas notáveis, que envolviam um propósito 
divino (ver Exo. 5:3), e os termos são freqüentemente usados em 
conexão com os juízos divinos contra o pecado. Ver Lev. 26:25, 
nessa conexão.

Nos dias em que não havia antibióticos e nem cuidados médi
cos significativos, a pestilência era um espantalho dos povos. Ver a 
oração de Salomão por Israel, nessa conexão, em I Reis 8:37. O 
Salmo de Proteção (91) promete a proteção divina acerca da pesti
lência, apresentando os anjos como protetores (vss. 10,11). 
Lembro-me que nos dias de minha juventude, antes do apareci
mento da vacina contra a poliomielite, quando chegava o tempo de 
algum surto dessa doença, minha mãe socorria-se do Salmo 91, 
como proteção. Continuam havendo várias enfermidades contra as 
quais dispomos de pouca proteção, e confiamos na vontade de 
Deus, em combinação com nosso destino, como proteção. Esta 
circunstância ilustra nossa dependência da providência de Deus, 
ao mesmo tempo em que exibe a fraqueza humana, algo sobre o 
que os homens até relutam em pensar. Uma das promessas do 
paraíso é que todas as enfermidades serão ali coisa do passado 
(ver Apo. 21:4; 22:2).

Jeremias e Ezequiel enfatizaram o aspecto de juízo divino das 
enfermidades. Israel e Judá teriam de ser atingidas por pragas, em 
face da desobediência. Os cativeiros também eram ameaças, e hou
ve tanto o exílio quanto as pragas. Jesus declarou que os últimos 
dias se caracterizariam por grandes pragas, algo que estamos come
çando a ver de uma maneira temível. Basta pensarmos na AIDS. Ver
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Mat. 24:7; Luc. 21:11. Justamente quando a ciência pensou que 
estava avançada na sua luta contra as enfermidades, tendo aprendi
do a controlar muitas bactérias, eis que apareceram vários virus, de 
modo súbito e misterioso. Provavelmente mutações estão envolvidas 
nesse fenômeno, combinadas com condições favoráveis ao contágio 
de grande número de pessoas.

Algumas pessoas religiosas exageram a questão, atribuindo à 
atividade dos demônios todas as enfermidades. A demonologia (vide) 
tem provas absolutas de que espíritos malignos podem causar e 
realmente causam enfermidades. A mente também pode fazer uma 
pessoa doente ou saudável. Mas é ridículo pensar que todas as 
enfermidades têm apenas uma dessas causas. No entanto, esse é 
um fator que não pode ser ignorado. Os estudos feitos mostram que 
até enfermidades como o câncer podem ter forças espirituais malig
nas por detrás, para nada dizermos a respeito de desordens nervo
sas e doenças psicossomáticas.

Os Juízos divinos incluem desastres naturais, a guerra, a fome, a 
pestilência, armas que Deus usa contra as perversões dos homens 
(ver II Sam. 24:15). Por outra parte, é ridícula a afirmação de que 
«um bom crente não pode apanhar câncer», conforme se ouvia dizer, 
algumas décadas atrás. As enfermidades têm muitas causas, e po
dem ter razões que vão além da teoria simplista que diz: «o mal 
causa as enfermidades».

Até nessa questão encontramos mistérios. Uma enfermidade pode 
atuar como medida disciplinadora. No caso de Jó, por exemplo, é 
claro que ele não estava enfermo por causa de algum pecado que 
tivesse cometido, embora fosse um pecador. Mas a causa de sua 
enfermidade jazia nos misteriosos conselhos da vontade de Deus. 
No entanto, a imortalidade haverá de curar :odas as enfermidades. 
Ver o artigo separado sobre o Problema do Mal que aborda a ques
tão de "por que razão o homem sofre".

PETOR
Um nome assírio-babilômco para essa cidade era Pitru, nome 

que também lhe fora aado pelos hititas. Os assírios chamavam-na de 
Ana-ashur-utir-asbat, que significa «estabeleci-a novamente para 
Assur». Em conexão com o Antigc Testamento, a localidade é co
nhecida como terra ao falso profeta Balaão, filho de Bec'. Ver Núm. 
22:5 e Deu. 23:4.

Esse nome locativo aparece na lista do conquistador egípcio 
Tusmose III, do século XV A.C. Ficava localizada essa cidade à 
margem ocidental do rio Eufrates a poucos quilômetros ao sul de 
Carquêmis.

PETRA
Transliteração da palavra grega que significa «rocha». Esse foi 

o nome de uma antiga cidade (atualmente em ruínas), localizada 
no território de Edom, perto de Arabá. Seu nome aramaico era 
Rekem, mas os hebreus chamavam-na Sela. Primariamente, trata-se 
de uma cidade nabatéia em ruínas, na terra de Edom, ao norte da 
Arábia, na porção oriental da Arábia Petréia, o que lhe deu o seu 
nome grego.

Tinha grande importância como centro comercial e posto de cara
vanas, quando estas viajavam partindo da Síria ou da Arábia, até o 
século IV D.C. Cerca de um século mais tarde, Petra desapareceu 
dos anais da história humana; somente em 1812 o antigo local foi 
redescoberlo, quando Burckhardt o descobriu por acaso no wadi Musa. 
Fica em um estreito vale que é cercado, por todos os lados, por 
elevados picos. A área mais baixa assim formada tem cerca de 1600 
m. de comprimento, por cerca da metade disto em largura. Nas pare
des perpendiculares dos rochedos há impressionantes figuras escul
pidas, que são as fachadas muito ornamentadas de templos e túmulos. 
Quando se entra ali, há aposentos escavados que, na realidade, são 
cavernas, sem qualquer tentativa de ornamentação. Essas estruturas 
pertencem, quase todas, ao período dos nabateus. Também há ou
tras ruínas de interesse, que já pertencem à arquitetura grega poste

rior, incluindo uma grande residência, um anfiteatro, um convento, 
uma cidadela e um palácio. Os romanos edificaram ali estradas pavi
mentadas, banhos, vários edifícios públicos e o teatro que se acabou 
de mencionar.

Essa cidade foi capturada por Amazias, rei de Judá, no século IX 
A.C. As referências bíblicas ao lugar são Juí. 1:36; II Reis 14:7; Isa. 
16:1 e 42:11 (nas quais a cidade é chamada Sela). Quando os roma
nos apossaram-se da cidade, tomando-a dos nabateus, tomaram-na 
capital romana da província de Arábia Petréia. Durante a era cristã, 
foi estabelecido ali um bispado cristão.

Petra fora uma capital edomita, uma capital do reino nabateu, e a 
capital de uma província romana, o que demonstra sua importância 
histórica. Foi uma fortaleza notável, e também um lugar de culto 
pagão.

Os Arqueólogos e suas Escavações. As ruínas de Petra foram 
escavadas por W.F. Albright e outros, em cooperação com a expe- 
"ição Melchett, em 1934. Foi então examinado o chamado Lugar 
Alto de Conway, juntamente com vários outros pontos de interesse. 
George Robinson, em seu livro Sarcophagus ofAnclent Civillzation, 
fornece-nos interessantes descrições e estudos sobre o lugar alto 
de Petra.

A mais recente informação sobre a localidade está contida na 
literatura escrita por Howard C. Hammond Jr., em seu artigo intitulado 
«Petra», que apareceu no The Biblical Archaeologist xxiii, 1 (1960), 
págs. 29-32, como também em outras publicações mais recentes. 0 
Dr. Hammond é um professor de antropologia da Universidade de 
Utah, nos Estados Unidos da América do Norte, e foi professor de 
um de meus filhos que se formou como Bacharel em Artes, em 
Antropologia, naquela instituição. Em 1987, visitamos o escritório do 
Dr. Hammond, e ele nos mostrou vários artefatos, tendo-nos explica
do os métodos de datar objetos, métodos estes que pouco consegui 
entender. Esse meu filho, Darrell, que foi aluno do Dr. Hammond, 
preparou o índice da presente enciclopédia, além de mapas, ilustra
ções e trabalho de arte para sua ornamentação.

PETUEL
No hebraico, «engrandecido por Deus (El)». Esse foi o nome do 

pai do profeta Joel, conforme Joel 1:1 nos informa. Ele viveu no 
século VIII A.C.

PEULETAI
No hebraico, «trabalhador». Nome de um levita, oitavo filho de 

Obede-Edom, que sen/ia como porteiro do santuário, nos dias de 
Davi (ver I Crô. 26:5). Viveu em cerca de 1020 A.C.

PI-BESETE
No hebraico, «casa de Bastete», um termo derivado de Bubastis, 

uma deusa que os gregos identificavam como Àrtemis. Sua forma 
cóptica é Pascht. A Septuaginta diz Boubastos.

Pi-Besete era a capital da décima oitava província do Baixo 
Egito. E foi a capital do Egito na XXII Dinastia. A cidade estava 
situada no canal real que levava a Suez, não muito longe de sua 
junção com o braço Pelúsico do rio Nilo. Tem sido identificada com 
o moderno Tell Basteh, no ramo Tanítico do Nilo, perto da moderna 
Zagazigue. Durante séculos foi uma importante cidade na história 
do Egito. Dois dos construtores de pirâmides, Quéopes e Quefren, 
deixaram ali restos, como também Pepi I, da VI Dinastia. Também 
há algumas relíquias pertencentes às Dinastias XII, XVIII e XIX. 
Sisaque levou Pi-Besete ao seu ponto culminante, quando então só 
perdia em importância para Tebas. Sisaque foi um Faraó da XXII 
Dinastia.

O nome original da cidade era Baste, derivado da deusa Bastete. 
usualmente pintada como uma mulher com cabeça de gata ou leoa. 
Ela era uma divindade secundária, embora continuasse importante 
para muita gente. Quando os assírios saquearam Tebas, Pi-Besete e 
suas formas religiosas viram aumentada a sua importância, o que
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talvez tinha sido uma das circunstâncias que atraíram as denúncias 
do profeta Ezequiel (30:17).

Os persas destruíram a cidade, arrasando suas muralhas (Diod. 
Sic. 16:51). Heródoto descreveu seu templo principal como uma das 
maravilhas do Egito, em seu tempo (Hist. 2.138).

PICARETAS
No hebraico, chartis (ver II Sam. 12:31 e I Crô, 20:3). O hebraico 

indica algum aguçado instrumento de ferro de algum formato. Davi 
forçou os amonitas, a quei derrotara, a trabalharem com serras, 
picaretas e machados. Algumas traduções dão aqui a idéia de tortu
ras por meio de tais instrumentos; mas a linguagem parece simples
mente apontar para trabalhos forçados, mediante a utilização desses 
instrumentos. Era costumeiro, na antigüidade, reduzir os inimigos 
vencidos a escravos, quando, porventura, escapavam da matança 
que aniquilava os varões (embora com freqüência deixassem as mu
lheres capturadas para serem usadas como esposas secundárias e 
concubinas).

PIEDADE, PIEDOSO
Ver o artigo separado sobre a Santidade.
Esboço:
I. Caracterização Geral e Termos Empregados
II. Atitudes dos Piedosos para com os Homens
III. Atitudes dos Piedosos para com Deus
IV. A Piedade Hipócrita
I. Caracterização Geral e Termos Empregados
Ver sobre Pietismo. A palavra portuguesa, piedade, vem do latim 

pius, que indica «aquele que cumpre o seu dever». Mas a piedade, em 
sua definição moderna, envolve mais do que isso. No Novo Testamen
to, o termo grego eusébeia, «bom temor», é a base desse conceito. 
Essa é uma palavra que figura por quinze vezes: Atos 3:12; I Tim. 2:2; 
3:16; 4:7,8; 6:3,5,6; II Tim. 3:5; Tito 1:1; II Ped. 1:3,6,7; 3:1. O adjetivo, 
eusebés, ocorre por três vezes: Atos 10:2,7; II Ped. 2:9. O verbo, 
eusebéo, aparece por duas vezes: Atos 17:23; I Tim. 5:4. E o advérbio, 
eusebés, por duas vezes também: II Tim. 3:12; Tito 2:12.

A piedade indica aquele santo temor a Deus que é acompanhado 
pela santificação e pela consagração ou devoção. Os piedosos são 
assinalados por um espírito de reverência e pela retidão pessoal, 
porquanto temem desagradar ao Senhor.

Uma verdadeira piedade é simplesmente impossível, onde impe
ra uma importância exagerada dada aos credos, com detrimento da 
experiência religiosa e da fé pessoal. Seré  algo essencial à piedade, 
muito mais do que teologia e teorias religiosas. Não deve e não pode 
a piedade ser confundida com o pieguismo, com o fanatismo religio
so. No entanto, é fácil a piedade degenerar para essas imitações 
baratas, conforme se vê claramente em muitos grupos pentecostais, 
embora não com exclusividade. A comunhão com Deus era a ênfase 
do movimento pietista.

A pessoa piedosa é alguém cheia de reverência e de amor a Deus, 
e que, em sua vida, faz com que seus pensamentos, seus motivos e 
seus atos concordem com os princípios espirituais. Tal pessoa mostra-se 
ativa no desenvolvimento de sua espiritualidade, mediante a oração, a 
meditação, o treinamento intelectual sobre as questões espirituais (me
diante a leitura de livros bons e o estudo), a prática da lei do amor e 
das boas obras, a santificação e as experiências místicas — por meio 
das quais buscamos a presença do Senhor. Ver o artigo separado 
sobre o Desenvolvimento Espiritual, Meios do. A pessoa piedosa é 
também aquela que, gradativamente, vai participando da imagem e da 
natureza de Cristo, mediante sucessivos estágios de transformação 
(ver II Cor. 3:18 e Rom. 8:29). Ver também o artigo detalhado sobre a 
Transformação Segundo a Imagem de Cristo.

Em Salmos 4:3; 12:1 e 32:6, o homem piedoso é aquele que é 
gentil (conforme é indicado no original hebraico). Nenhuma pessoa é 
boa se não estiver exprimindo seu amor a Deus a outras pessoas, 
mediante atos de gentileza. Tal pessoa é alguém que busca a

descendência prometida, segundo diz Malaquias 2:15. Também é 
uma pessoa pia e reverente (no grego, eusebes, II Ped. 2:9). Tam
bém é pessoa devota, Atos 10:2. Suas atitudes são sinceras, proce
dentes de Deus (II Cor. 1:12). Ela age de uma maneira digna de 
Deus (áksios tou theou) (III João 6). Tal pessoa vive e age de confor
midade com Deus (katá théon) (II Cor. 7:9-11).

O principal termo para piedade, no Novo Testamento, é eusebeia 
(e seus cognatos). Pode indicar dever religioso, piedade pessoal e 
santidade. A raiz verbal é sebo, «adorar», «honrar», «sentir respeito 
religioso», «ter temor», «dar grande valor a». O prefixo grego eu, em 
eusebeia, identifica a idéia. A forma verbal, eusebeo, é usada so
mente por duas vezes no Novo Testamento, em Atos 17:23 e I Tim. 
5:4. O adjetivo, eusebés, é empregado por quatro vezes: Atos 10:2,7; 
22:12; II Ped. 2:9, e tem o sentido de «piedoso». O advérbio eusebõs, 
«piedosamente», também é usado por duas vezes: II Tim. 3:12 e Tito 
2:12. O substantivo, eusebeia, é utilizado por quinze vezes, sendo 
traduzido ora por «piedade», ora por «santidade». Ver Atos 3:12; I 
Tim. 2:2; 3:16; 4:7,8; 6:3,5,6,11; II Tim. 3:5; Tito. 1:1; II Ped. 1:3,6,7; 
3:11. O equivalente latino dessa palavra grega é pietas.

II. Atitudes dos Piedosos para com os Homens
O evangelho ensina-nos que as nossas atitudes para com os 

homens devem concordar com as nossas atitudes que professamos 
ter para com Deus. Ninguém pode amar Deus e odiar o seu Irmão 
(ver I João 4:20). O trecho de I Tim. 5:4 diz eusebeia no contexto da 
preocupação que devemos ter para com os nossos familiares, do que 
resulta provermos para as suas necessidades. Todos os homens são 
nossos irmãos; essa atitude deveria prevalecer no caso de todos os 
homens. Esse é o nosso dever religioso. Um dos modos de nos 
desenvolvermos espiritualmente consiste na atitude de agir e viver de 
acordo com a lei do amor. O amor é a prova mesma da nossa 
espiritualidade (I João 4:7 ss).

III. Atitudes dos Piedosos para com Deus
O centurião Cornélio era um homem piedoso. Ele tinha grande 

respeito por Deus, em todas as coisas espirituais (no grego, ele era 
eusebés). Aquele que professa ter fé religiosa, deve agir de acordo 
com essa fé, porquanto Deus é .o  seu padrão e inspiração. Isso 
envolve, naturalmente, o cultivo das virtudes do Espírito Santo por 
meio do Espírito Santo, conforme se vê em Gálatas 5:22,23. Destarte, 
a piedade envolve mais do que a profissão religiosa e o interesse 
pelas coisas religiosas. Deve envolver a união mística com Deus, no 
nível da alma, para que seja algo real e poderoso. Isso envolve todos 
os aspectos do ministério do Espírito de Deus.

IV. A Piedade Hipócrita
Muitos pensam que todas as pessoas religiosas são hipócritas. 

Naturalmente, isso é verdade, até certo ponto, em todos os casos. 
Para que alguém seja hipócrita, nesse sentido, precisa estar buscan
do alguma vereda mais alta, que nunca atinge plenamente. A pessoa 
sempre apresenta suas realizações como se fossem superiores àquilo 
que realmente são. Todas as pessoas se exibem como se fossem 
melhores do que realmente são, peio que todas as pessoas religio
sas são parcialmente hipócritas. Isso nos deveria manter humildes, 
pois, sem importar o quanto já tenhamos avançado na vereda espiri
tual, todos nós ainda temos de caminhar muito mais. Outrossim, é 
inútil criticar outras pessoas por causa de suas falhas, porquanto 
todos nós também falhamos em muitas coisas. Além disso, há aque
las pessoas que são completamente hipócritas, as quais se profes
sam possuidoras de uma elevada espiritualidade, enquanto que não 
têm espiritualidade nenhuma (II Tim. 15). Esses tem apenas a forma 
externa da religião, mas nenhuma vitalidade e poder.

PI-HAIROTE
O significado original dessa palavra parece ser «Casa da (deusa) 

Herete», com base nas consoantes Hrt. Todavia, outros estudiosos 
pensam em «casa do prado». E a etimologia popular fez disso «casa 
dos camelos». Está em vista urn lugar nas proximidades do mar 
Vermelho, segundo se vê em Êxo. 13:18, localizado perto de



5030 PILÃO —  PINO

Baal-Zefom (Êxo. 14:2,9). Foi ali que o Faraó e seu exército sofreram 
uma derrota miraculosa. Esse foi o lugar onde Israel acampou, de
pois que os Israelitas acabaram sua terceira marcha partindo de 
Ramessés, entre Migdol e o mar Vermelho. O lugar não tem sido 
identificado acima de qualquer disputa, visto que isso depende muito 
de como o contexto é interpretado. Tem sido sugerida a localidade 
de Pere Abel, nos alagadiços de Jeneffeh, no final do passo entre a 
montanha e o lago Amargoso. O mar de Canas (que aparece como 
mar Vermelho, em nossa versão portuguesa) tem sido identificado 
com o lago Sirbonis; se essa identificação está certa, então Pi-Hairote 
seria perto do mar Mediterrâneo, às margens do lago Sirbonis. Mas, se 
o hebreus ficaram um pouco mais para o sul, a fim de evitar território 
pertencente aos filisteus (ver Êxo. 13:17), então Pi-Hairote ficaria um 
pouco mais ao norte do moderno local do canal de Suez. Entretanto, 
poucos eruditos defendem essa opinião. Outra sugestão é que esse 
lugar pode ter sido perto do moderno Tell Defneh, a Dafne dos tempos 
clássicos, a Tapanes dos egípcios, na hipótese que Baal-Zefom seja 
Tapanes. Mas esse ponto de vista também é inconclusivo, porquanto 
Baal-Zefom não era uma divindade adorada em uma única localidade. 
Um número maior de eruditos defende essa opinião, ainda que tam
bém haja advogados das outras posições.

PILÃO
No hebraico, eli, aparece somente em Pro. 27:22, em todo o 

Antigo Testamento. Em foco está um instrumento de mão, arredon
dado, geralmente feito de madeira ou de pedra, que nossa versão 
portuguesa chama de «mão de gral», e que, na verdade, é a «mão 
do pilão». Era no pilão que várias substâncias eram maceradas ou 
moídas. Esse ato tornou-se um símbolo de juízos esmagadores ou 
de acontecimentos opressivos. Mas, assim comc esse instrumento 
também pode ser usado no preparo de medicamentos e de substân
cias úteis, assim também os juizes divinos são remediais em sua 
natureza, e não meramente retributivos.

PILAR
Ver sobre Coluna (artigo geral); Coluna no Apocalipse; Colunas 

da Terra e Colunas de Fogo e de Nuvem.

PILAR (ESTACA)
No hebraico, /athed. Ver Êxo. 27:19; 35:18; 38:20,31; 39:40; 

Núm. 3:37; 4:32; Juí. 16'14; Eze. 15:3. Estão em pauta as estacas de 
cobre que eram enfiadas no solo para esticar as cordas do tabernáculo. 
Mas havia estacas ou pinos feitos de todo tipo de material, como 
madeira, metal, etc. Algumas traduções dizem «pinos», em vez de 
«estacas». Também eram usados pinos nos teares, para esticar o 
tecido que estava sendo fabricado (segundo se vê na referência do 
livro de Juizes). E a referência em Ezequiel aponta para algum tipo 
de gancho onde alguma coisa fosse pendurada (nossa versão portu
guesa também diz «estaca»).

PILAR(ES) DE FOGO E DE NUVEM
Ver sobre Colunas de Fogo e de Nuvem

PILDAS
Embora alguns estudiosos digam que esse nome tem sentido 

desconhecido, outros sugerem «chama». Ele era um dos oito filhos 
de Naor, irmão de Abraão. Sua mãe era Milca, esposa e sobrinha de 
Naor. Ver Gên. 22:22. Pildas viveu em torno de 2080 A.C. Talvez seu 
nome seja cognato da palavra que significa «ferro», talvez com o 
significado de «força» quando atribuída a pessoas.

PILHA
No hebraico, «fatia». Esse foi o nome de um líder do povo que 

retornou a Jerusalém, terminado o cativeiro babilónico, e que assi
nou o pacto encabeçado por Neemias, em cerca de 445 A.C. Ver 
Nee. 10:24.

PILOTO
No hebraico, chobel. Ver Eze. 27:8,27-29. Ver o artigo Barcos 

(Navios). Os usos figurados incluem aquele de Eze. 28:8, onde estão 
em foco os líderes da cidade de Tiro. Um piloto aparece também 
como um líder espiritual. Este co-autor e tradutor, de certa feita, teve 
a visão de um timão de ouro, obra de arte de grande valor, dotado de 
um maquinismo oculto à base, que fazia o timão girar para a esquer
da e para a direita, com um leve ruído de catraca. Estudando o Novo 
Testamento grego, encontrei o termo Kubérnesis, «pilotagem» (ver I 
Cor. 12:28), como um dos dons espirituais. E vários comentadores 
opinam tratar-se do dom dado aos pastores.

Um belo hino cristão emprega a figura de Jesus como o Piloto da 
nossa vida espiritual:

«Guia, Cristo, minha nau 
Sobre o revoltoso mar;
Tão enfurecido e mau,
Quer fazê-la naufragar.
Vem, Jesus, oh! vem guiar,
Minha nau vem pilotar!»

(Edward Hopper).
Alfred, Lord Ternnyson, determinou que o seu poema «Cruzando 

a Barra», sempre fosse posto em último lugar, em qualquer coletâ
nea que publicasse os seus versos. A última estrofe fala sobre Jesus 
como o Piloto da »ida. Tennyson esperava encontrar-se com ele, 
pessoalmente, um dia:

«Pois embora, para além dos limites 
Do tempo e do espaço,
O dilúvio me leve para longe,
Quero ver o Piloto, face a face,
Quando eu cruzar a barra».

PILTAI
No hebraico, «Yahweh liberta». Nome de um representante da 

casa sacerdotal de Moadias, nos tempos de Jeoaquim. Ao que pare
ce, ele foi um dos sacerdotes que voltaram do cativeiro babilónico, 
em companhia de Zorobabel, a fim de residir em Jerusalém (ver Nee. 
12:17). Isso aconteceu em cerca de 536 A.C.

PIM
Ver sobre Pesos e Medidas

PINHO, PINHEIRO
Essa espécie vegetal só é mencionada no Antigo Testamento:
1. Tidhar, «pinheiro», Isa. 41:19; 60:13.
2. Ets shemen, «árvore oleosa», Nee. 8:15.
Apesar de a Bíblia não mencionar o pinheiro, após o livro de 

Neemias, Josefo diz-nos que o pinheiro era originário da Criméia, no 
mar Negro, e que Hirão, supridor de madeira para Salomão, 
transportava-os dali, em seus navios. Mas alguns estudiosos argu
mentam que as referências bíblicas não são ao pinheiro, mas a 
outras árvores, como o cipreste, o junipeiro, etc. O trecho de Nee. 
8:15 provavelmente indica a espécie cujo nome científico é Eleagnus 
angustifolia, uma árvore decídua com ramos espinhentos que, quan
do jovem, é recoberta com escamas prateadas e folhas do mesmo 
tom. Essa árvore produz um fruto comestível de pequeno tamanho. 
Algumas traduções, porém, dizem ali «oliveira». Nossa versão portu
guesa diz «zambujeiros», em Nee. 8:15. Não obstante, na Palestina 
existe um pinheiro verdadeiro, chamado pinheiro de Jerusalém, ou 
pinheiro de Alepo (o Pinus halepensis), com certa variedade de tipos. 
Esses pinheiros continuam medrando nas proximidades do mar Me
diterrâneo, onde é muito seco para a maioria das árvores.

PINO
No hebraico, yathed. Essa palavra ocorre por vinte e quatro 

vezes, com o sentido de «prego», «pino», «estaca» ou coisa seme
lhante. Com o sentido de «pino», ver Êxo. 27:19; 35:18; 38:20,31;
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39:40; Núm. 3:37; 4.32; Juí. 16:14 e Eze. 15:3. Algumas versões 
dizem «tear», em Juizes 16:14, mas os estudiosos dizem que é 
preferível a tradução «pino», conforme vemos em nossa versão por
tuguesa.

Ver sobre Trancar (Cadeado, Fechaduras, Pino).

PINOM
No hebraico, «perplexidade». Esse era o nome do chefe de 

um clã de Edom (Gên. 36:41; I Crô. 1:52), que viveu em torno de 
1440 A.C. O nome locativo Punom, que se refere a um centro 
idumeu de mineração de cobre, provavelmente vem da mesma 
raiz.

PINTAR, PINTURA
No hebraico, puk, «corante». Essa é a principal palavra hebraica 

para indicar material de pintura, usada por três vezes no Antigo 
Testamento: Isa. 54:11; I Crô. 29:2; Jer. 4:30. Outra palavra é kachal, 
«pintar», «colorir», empregada somente em Eze. 23:40. A arqueolo
gia tem demonstrado ricamente essa atividade, mas referências 
bíblicas são escassas, como acabamos de ver.

Esboço
1. Referências Bíblicas
2. Pintura Entre Várias Culturas
3. A Pintura como Atividade Estética
1. Referências Bíblicas
Um corante negro era usado para dar a impressão de olhos 

maiores, um truque próprio da vaidade feminina (ver II Reis 9:30; Jer. 
4:30; Eze. 23:40). O trecho de Jer. 22:14 alude à pintura de casas 
com vermelhão. O termo acádico correspondente era sarsaru, sarsere, 
uma pasta vermelha. A passagem de Eze. 23:14 menciona desenhos 
ou pinturas feitos em uma parede, mediante o uso desse mesmo 
material. O pigmento para esse material era extraído do sulfeto de 
mercúrio, de cor vermelha, ou do óxido de chumbo, da mesma cor. A 
arqueologia tem descoberto que essa cor era usada na cerâmica. 
Ver os artigos Oleiro, Olaria e Cerâmica, que incluem muitas referên
cias bíblicas. Ver também Artes e Ofícios, 4. a. quanto a notas espe
cíficas sobre os negócios de olaria. Os ídolos (que também podiam 
ser desenhados ou pintados, além de esculpidos) eram coloridos (ver 
Sabedoria de Salomão 13:14; Eze. 23:14). Apesar de que todas as 
culturas cultivavam a pintura (ver o segundo ponto, abaixo), os ju
deus não o faziam. Provavelmente, os israelitas sentiam que fazê-lo 
seria uma violação do mandamento que proíbe o fabrico de imagens. 
Uma exceção parece ter sido desenhos em caixões mortuários, em 
sepulcros e túmulos.

No hebraico, pintura ou pedras brilhantes. A palavra indica um 
elemento duro, semelhante ao chumbo. Parece referir-se à pintura 
para os olhos (ver II Reis 9:30 e Jer. 4:30) e, portanto, uma especíe 
de substância com brilho, usada no engaste de pedras preciosas (ver
I Crô. 29:2 e Isa. 54:11). Algumas versões falam em «antimônio», em 
todas essas passagens, mas nossa versão portuguesa prefere tradu
zir o termo hebraico de várias maneiras, nunca usando o termo 
«antimônio». A referência em Isaías mostra que a substância era 
usada para intensificar a beleza das pedras usadas em edificações, 
ao passo que em I Crô. 29:2 é a substância mencionada entre as 
pedras preciosas que Davi havia acumulado, para uso na construção 
do templo de Jerusalém. (Z)

2. Pintura Entre Várias Culturas
a. Na Palestina. A escassa atividade dessa natureza, que tinha 

lugar em Israel, mencionada nas Escrituras, foi referida no primeiro 
ponto, acima. Porém, antes da chegada dos hebreus ali, a pintura 
tinha sido uma importante atividade religiosa e artística. Os arqueólo
gos têm encontrado na Palestina desenhos e pinturas que remontam 
ao quarto milênio A.C. Quase sempre estes desenhos oq pinturas 
acham-se em cavernas ou sepulcros. Antigas pinturas vieram à luz 
em Jericó, como também em certas cidades do Egito e da 
Mesopotâmia. As residências dos abastados eram decoradas com

pinturas e desenhos. Pinturas notáveis foram encontradas nas pare
des interiores de cavernas, próximas da cidade helenista de Marisa 
(Beit Jibrin). Essas pinturas pertencem ao século III A.C.

b. No Egito. Os egípcios eram um povo inclinado às artes e 
ofícios, e sua cultura era muito mais avançada que a de Israel. A vida 
após-túmulo era um importante tema, explorado pelas pinturas e 
desenhos egípcios, etc. Além disso, temas favoritos na pintura eram 
formas humanas e da vida animal, além de desenhos geométricos, 
figuras de plantas, etc. Toda sorte de evento social tem sido encon
trada representada nessas pinturas, como festividades, ritos religio
sos, conquistas militares, vida citadina e vida rural. Museus ao redor 
do mundo têm preservado uma vívida demonstração dessas antigas 
pinturas egípcias.

c. Na Mesopotâmia. Dessa região não nos chegaram muitas evi
dências acerca desse tipo de atividade artística; mas isso não por 
causa de inatividade, e, sim, devido às dilapidações do tempo. Gran
des palácios de tijolos, decorados com pintura, não têm resistido ao 
desgaste do tempo e das intempéries. Quase toda a pintura que 
chegou até nós, vinda da Mesopotâmia, circunscreve-se a objetos de 
cerâmica. Mas as telhas esmaltadas, encontradas nos muros de mo
numentos, como o do portão de Istar, na Babilônia, construído em 
cerca de 570 A.C., constitui um esplêndido exemplo da arte de pintu
ra dos babilônios.

d. Em Creta. Cnossos, na ilha de Creta, contava com impressio
nantes pinturas em afresco, que os arqueólogos trouxeram ao conhe
cimento público. A arte mais antiga dessa natureza que ali existe nos 
vem de cerca de 1900 A.C. Havia pintura nas paredes dos sepulcros 
e nos sarcófagos. Entre os afrescos, os mais famosos são aqueles 
chamados Saffron Gatherere Toreodorand His Horse. Em Creta, por 
semelhante modo, vasos e jarras, murais e pinturas, em paao:os e 
nas oasas dos mais ricos, eram obras rea;men‘e artist:cas. Ornamen
tos em cerâmica eram notáveis pcr s_as representações oa vida 
m ar-ha e f-oral. Várias outras atvkiaces oa vKia dtána foran tam
bém lustradas, como a caça a ar:m as secagens, ce^as ae bata
lhas, ritos re g:osos etc. As p-nturas cretenses .cu egèlasj até hoje 
são ccrsae^aaas entre as r a s  excetentes da htstcra da arte.

e. Va Gréaa. Naturalmente^ a a^e cretense tamcém é arte gre
g a  Mas Creta e -ma Ffca hio co rtre ^ te , a p:ntura grega também era 
-Tia ar. dade arist-ca que demonstrava grande técnica. Ficamos 
boq_ ase^cs pea a te  da pntura em objetos de cerâmica. É provável 
que a nab dade dos gregos do continente tenha sido derivada de 
Creta Ceras murais de palácios, edifícios públicos e residências 
retratam figuras da vida diária, humanas, vegetais e animais, além de 
a t . dades sociais, cenas bélicas e ritos religiosos. Um outro impor
tante tema era o mitológico, com os deuses e suas atividades. As 
principais obras literárias gregas, como a Ilíada e a Odisséia, proveram 
temas para muitas pinturas. Os heróis homéricos, como Ajax e Aquiles, 
sobrevivem na arte antiga, preservada em muitos museus modernos. 
No museu do Vaticano há uma pintura, feita em um vaso para 
armazenamento, que representa Ajax e Aquiles. A antiga Grécia pro
duziu muitos pintores famosos, entre os quais poderíamos relacionar 
Douris, Eufrônio, Eutímides, Macrom e Polignoto. A este último, Plínio, 
o Velho, elogiou, devido à expressividade de suas composições. 
Apolodoro (século V A.C.) fez o primeiro estudo sistemático dos efei
tos da luz e das sombras, na pintura. Seu contemporâneo, Zêuxis, 
pintou uvas de uma maneira tão realista que as aves vinham bicá-las. 
Filóxeno fez uma pintura da batalha entre Alexandre e Dario, que o 
mundo da arte nunca deixou de admirar.

f. Em Roma. A pintura de afrescos era popular na cultura romana 
da época de Cristo. A arqueologia tem conseguido preservar bons 
espécimes dessa pintura. As escavações feitas em Pompéia, na Vila 
dos Mistérios, têm encontrado pinturas que representam ritos cúlticos. 
Entretanto, esse tipo de arte era comum por toda a civilização roma
na. Numerosas pinturas murais têm sido encontradas em casas es
cavadas em Pompéia e em Herculano. Essas cidades, como é sabi
do, tinham ficado sepultadas sob as lavas da erupção do monte
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Vesúvio, em 79 D.C. Um mosaico representando a batalha entre 
Alexandre e Dario foi encontrado em uma das casas de Pompéia. Os 
romanos usavam muito os mosaicos, feitos com inúmeros cubos de 
mármore e vidro, mantidos no lugar por uma espécie de cimento. 
Esses mosaicos têm sido achados tanto em pisos quanto em pare
des. Uma famosa obra de arte, atualmente no museu do Vaticano, é 
chamada Paisagens da Odisséia. Essa paisagem pinta cenas no 
mais vivido realismo.

3. A Pintura como Atividade Estética
0  termo estética vem do grego aisthesis, «sensação». Na filoso

fia, essa palavra refere-se à teoria da arte em geral. 0  que um artista 
procura expressar? Qual a natureza de sua atividade? No artigo Arte, 
segundo ponto, Teorias Principais da Estética, são apresentadas as 
muitas teorias sobre o significado das belas-artes.

PIOLHO
Em algumas traduções (como na nossa versão portuguesa), «pi

olhos» é a tradução da palavra hebraica kinnam, referindo-se à ter
ceira praga do Egito (Exo. 8:16 ss; Sal. 105:31). Está em pauta 
alguma espécie de parasita que se multiplica rapidamente e ataca 
homens e animais. Os intérpretes, contudo, não concordam com a 
identidade desse parasita, embora as sugestões sejam o piolho, o 
carrapato, a pulga, a mosca de areia e o mosquito. A raiz hebraica 
parece estar associada às idéias de «fixar» ou «agarrar-se», e isso 
favorece a identificação do «piolho» ou do «carrapato». Entretanto, 
visto estar em pauta um inseto egípcio, a palavra pode ser de origem 
egípcia, cujo significado perdeu-se para nós. Muitas variedades de 
mosquitos sempre foram comuns e abundantes no Egito, pelo que 
poderiam estar em pauta. Consideremos sobre alguns insetos, que 
podem estar em vista nessa terceira praga do Egito:

1. Piolho. Esses insetos existiam e existem em níveis epidêmi
cos, em todo o Oriente Próximo e Médio. Os islamitas rapam as 
cabeças e tomam outras medida heróicas para escapar dessa praga. 
É possível que os sacerdotes egípcios rapassem a cabeça em sua 
luta contra os piolhos. Os piolhos são insetos destituídos de asas, 
embora saibam saltar muito bem. Vivem exclusivamente de chupar o 
sangue de suas vítimas. Corpos mortos de piolhos tem sido encon
trados até nas múmias do Egito. São transmissores de enfermidades 
sérias, como a febre tifóide. Cada espécie de piolho prefere um 
hospedeiro diferente, embora alguns deles possam chupar o sangue 
de vários animais. Os piolhos multiplicam-se no próprio hospedeiro, e 
as descrições concernentes à terceira praga do Egito não se ajustam 
a essa circunstância.

2. Carrapato. Esses insetos estão relacionados às aranhas. Têm 
quatro pares de pernas, mas não asas. Alimentam-se exclusivamen
te de sangue. Para conseguir alimentar-se, enterram as cabeças na 
pele de suas vítimas. Enchem-se de sangue, até se tornarem uma 
grande bola de sangue. Quando se cansam disto (o que leva mais 
tempo do que deveria levar), desprendem-se da vítima, caem no 
chão, escondem-se abaixo da superfície do solo e depositam inúme
ros ovos. Uma vez que nasça, o carrapato consegue sobreviver, no 
chão de terra ou de areia, por nada menos de um ano. Ali ficam 
escondidos, esperando que passe alguma vítima. E então começa de 
novo o terrível ciclo. Também podem transmitir enfermidades sérias, 
de bactérias e outros microorganismos.

3. Mosquito. Esses insetos costumam reunir-se em grande número 
em torno de certos líquidos e de certas frutas. São extremamente 
irritantes para os seres humanos. Nos alagadiços do Egito havia mos
quitos em números inacreditáveis. A palavra portuguesa «mosquito» é 
bastante ampla em sua aplicação, podendo indicar uma grande gama 
de minúsculas moscas de duas asas. Os mosquitos depositam os seus 
ovos sobre a água ou em lugares úmidos. Quando chega a hora certa, 
eles saem de seus ovos, formando nuvens explosivas.

4. Pernilongo. Esse é o inseto mais perigoso do mundo, e, talvez, 
também o mais numeroso de todos. Há espécies de pernilongos que 
vivem em todas as regiões do globo terrestre, exceto nos pólos.

Quase todos os habitantes do mundo já foram picados, pelo 
menos uma vez na vida, por algum pernilongo. Eles transmitem certo 
número de doenças seríssimas, como a febre amarela, a malária, a 
dengue, a elefantíase, etc. Este tradutor e co-autor, quando vivia na 
Amazônia (até os 27 anos de idade), foi infectado por nada menos de 
quatro vezes pela malária, transmitida pelo pernilongo, que, na Ama
zônia brasileira, tem o nome local de «carapanã». Peguei malária em 
Manaus, Faro e Belém do Pará! Vi casos horríveis de elefantíase em 
Belém do Pará, e, em abril de 1986, quando estive no Rio de Janeiro 
com minha esposa, ambos pegamos dengue. Doía-me o corpo intei
ro, com febre alta e muito mal-estar. Fiquei de cama praticamente 
por três semanas. Minha esposa sofreu ainda mais. E descobrimos 
apenas uma ferroada de pernilongo em cada um de nós!

Assim que os pernilongos saem de seus ovos, começam a procu
rar suas vítimas. Somente as fêmeas da espécie têm o aparelho 
bucal capaz de chupar sangue, pois precisam dessa substância não 
para se alimentarem, mas para chocarem seus ovos.

Algumas pessoas pensam que esses pequenos insetos não são 
capazes de raciocinar. Mas tenho visto tais insetos procurarem al
gum buraco no meu mosquiteiro, procurando entrar onde eu me 
achava protegido deles. Mesmo que os pernilongos não possam ver 
suas vítimas, no escuro, podem sentir muito bem o odor de seus 
corpos. E assim, vendo ou cheirando, são quase invencíveis. Os 
ovos dos pernilongos não amadurecem todos ao mesmo tempo. Por 
isso é que, de vez em quando, surge uma nova nuvem letal deles, 
exigindo um combate quase constante contra eles, por parte dos 
homens!

5. Pulga. Esse inseto é tão poderoso que pode saltar (proporcio
nalmente ao seu tamanho) tanto quanto um edifício de treze andares 
(se tivesse o tamanho de um homem). A pulga consiste quase intei
ramente de pernas, e sua capacidade de propulsão é quase 
inacreditável. A pulga chupa sangue, e é tão difícil de apanhar, que a 
pessoa pode levar cinqüenta ferroadas antes de ao menos ver a 
pulga! E, quando a pessoa a vê, ainda assim tem grandes dificulda
des para apanhá-la. E só pode ser esmagada sob grande pressão. A 
pulga é o inseto transmissor de várias doenças sérias, incluindo a 
temível peste bubônica. Davi comparou-se a uma pulga, perante o 
magnificente e poderoso rei Saul, que o caçava e perseguia por toda 
parte. Ver I Sam. 24:15. Existem nada menos de cerca de onze mil 
espécies diferentes de pulgas. A fim de comentar adequadamente 
sobre esse inseto pestífero, precisei escrever um artigo separado 
sobre o assunto. Ver o artigo intitulado Pulga. A maneira como a 
natureza equipou a pulga não é nenhuma brincadeira!

PIRÂMIDE
A palavra egípcia para esse tipo de construção era pi-mar, uma 

referência ao seu formato. No latim era pyramidis; no grego, 
pupamis(idos). Uma pirâmide pode ser chamada de triangular, retan
gular ou quadrada, dependendo do formato de sua base. A partir de 
sua base, a pirâmide é uma forma arquitetural triangular. As pirâmi
des egípcias eram, na realidade, túmulos elaborados, construídos 
para os monarcas egípcios e para algumas outras pessoas de gran
de importância naquele país.

As mais antigas pirâmides elevavam-se em degraus, como a de 
Djoser, da terceira dinastia. Somente depois dessa época começa
ram a ser construídas as verdadeiras pirâmides, na quarta dinastia 
egípcia. As pirâmides dos Faraós Quéopes, Quefren e Miquerinos 
são bem conhecidas dos turistas. Há pirâmides de degraus que mui
to se assemelham a escadarias, o que talvez representasse a ascen
são da alma. Visto que as pirâmides imitavam a pedra sagrada benber 
do deus-sol, Rá, em Heliópolis, podemos supor com bastante razão 
que as pirâmides foram erigidas em honra àquele deus, sem dúvida 
como uma súplica em favor da segurança e progresso da alma dc 
indivíduo cujo cadáver jazia no interior da pirâmide. Essas constru 
ções eram como rampas que subiam ao céu, similares aos raios 
solares que desciam do espaço.
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0  propósito prático das pirâmides era o de servir de memoriais 
dos indivíduos ali sepultados. Acompanhavam-nas templos fúnebres 
e nunca serviam como armazéns, depósitos, etc.

Até o ano de 1988, haviam sido descobertas oitenta e cinco 
pirâmides no Egito. Em abril de 1988, o governo egípcio anunciou a 
descoberta de duas pirâmides, sepultadas nas areias do deserto do 
Saara, cerca de quarenta quilômetros do Cairo. Uma expedição ar
queológica francesa foi a responsável pela descoberta. As duas no
vas pirâmides são comparativamente pequenas, em relação às gi
gantescas pirâmides que já eram conhecidas. Parece que foram 
construídas para abrigar os corpos de rainhas, e datam dos tempos 
do Faraó Pepi I, da sexta dinastia egípcia, que reinou em cerca de 
2420 -2280 A.C. Pepi I foi um importante Faraó, e o descobrimento 
dessas pirâmides é significativo, porquanto certamente ajudará os 
historiadores a entenderem melhor a época dele. Os estudiosos opi
nam que as oitenta e cinco pirâmides até agora descobertas no Egito 
provavelmente representam apenas quarenta por cento do total, pelo 
que novas pirâmides parece que serão desenterradas, à medida que 
tiver prosseguimento o trabalho da pá dos sapadores. Ainda não se 
sabe exatamente para quem foram construídas as duas pirâmides 
recém-descobertas. Aparentemente, uma delas destinava-se à rai
nha Ipute, mãe do Faraó, e a outra, a uma de suas mulheres.

Como os egípcios erguiam os imensos blocos de pedra das 
pirâmides? Durante muito tempo isso tem sido um problema para os 
que se interessam pelo assunto. Porventura os sacerdotes egípcios 
sentavam-se ao redor dos blocos e então diziam «Om», para 
levantá-los? Alguns têm chegado a pensar nisso; mas deve haver 
alguma explicação melhor. John Cunningham, em Science News, 
propôs uma nova solução. Ele afirma que os egípcios usavam lon
gas, finas e flexíveis varas, paralelas a intervalos umas das outras, 
sob a superfície inteira de um bloco. Uma das varas era levantada 
por vez, e uma cunha era posta debaixo da mesma, de tal modo que 
apenas uma pequena parcela do peso total era erguida, em série. 
Alavancas rígidas não teriam dado certo, porque cada uma delas 
teria de suportar uma porcentagem excessiva do peso total. A fim 
de demonstrar a viabilidade de sua teoria, ele usou uma carga de 
1200 kg., utilizando-se de doze varas de carvalho, cada uma com 
apenas 4,5 cm. de altura e de largura, e com 4,30 m. de compri
mento. E também salientou que as antigas gravuras egípcias 
comumente retratam cargas sendo transportadas com a ajuda de 
varas, e os museus, ao redor do mundo, dispõem de exemplos des
tas gravuras. Porém, nas descobertas arqueológicas, no Egito, rara
mente têm sido encontradas alavancas.

PIRÃO
O trecho de Jos. 10:3-37 informa-nos que quando Josué e os 

israelitas invadiram a Palestina, houve resistência da parte de cinco 
reis, que foram então derrotados em Gibeom. Um desses reis era 
Pirão, nome que significa «selvagem» ou «itinerante». Ele era o 
monarca de Jarmute, uma cidade-estado a sudoeste de Jerusalém. 
Pirão perdeu a vida no episódio de Gibeom. Ele viveu em torno de 
1450 A.C.

PISAR A EIRA
No hebraico, gorem, «pisar a eira». Esse termo hebraico ocorre 

por dezenove vezes no Antigo Testamento: Gên. 50:10; Núm. 15:20; 
18:27,30; Rute 3:2; I Sam. 23:1; II Sam. 6:6; 24:16,18,21,24; I Crô. 
13.9; 21:15,18,21,22,28; II Crô. 3:1 e Jer. 51:33. No grego a/oáo, 
verbo que ocorre por três vezes: I Cor. 9:9 (citando Deu. 25:4); 9:10 
e I Tim. 5:18.

Pisar a eira deve ser distinguido do ato de bater com vara, con
forme se fazia ao endro e ao cominho, como se vê, por exemplo, em 
Isaías 28:27,28. A fim de ocultar-se dos midianitas, Gideão apelou 
para bater no trigo com uma vara (ver Juí. 6:11), no lagar, e não na 
eira. Os instrumentos agrícolas usados na eira eram os trilhos, as 
pás, as relhas de arado, os forcados, os machados, etc. Os trilhos

(ver Isa. 41: 15; Amós 1:3) eram feitos de madeira pesada, munidos 
na parte inferior com pedras aguçadas, pedaços de cerâmica, ou 
dentes de ferro. Os carros eram dotados de rodas munidas de pontas 
(ver Isa. 28:27,28). Bancos com encostos eram feitos no alto, para os 
condutores. Os trilhos eram puxados por parelhas de bois, de burros 
ou de cavalos, e circundavam a pilha de cereal, amontoada no centro 
da eira. Homens e mulheres guiavam as parelhas, enquanto outras 
pessoas, usando forcados, lançavam feixes de cereal colhido, no 
caminho dos trilhos, para que o cereal fosse separado da palha. A 
«pá» (Luc. 3:17) era empregada para lançar para o ar o material 
trilhado, a fim de separar o cereal da palha, mediante a ação do 
vento.

Era costume a família inteira acampar perto da eira, por ocasião 
da colheita, a fim de todos participarem do trabalho. Os profetas 
usaram figuradamente o ato de pisar a eira, para indicar períodos de 
castigo judicial, enviados por Deus (Jer. 51:33; Dan. 2:35; Miq. 4:12; 
Mat. 3:12). Uma eira cheia, por sua vez, representava a plenitude da 
bênção de Deus (Joel 2:24): «As eiras se encherão de trigo, e os 
lagares transbordarão de vinho e de óleo».

PISCINA DE HESBOM
Um açude, reservatório ou laguna, talvez usado para a criação 

de peixes, mencionado em Cantares 7:4. Há traduções que dizem 
algo parecido com «laguna de pesca» cu «laguna de peixe». No 
original hebraico não há qualquer sugestão à idéia de peixe ou pes
ca. A palavra por detrás do termo português « d  scna». que aca-ece 
em nossa versão portuguesa, é berekah, «bênção», «açude», '-pisci
na», a qual é empregada por outras dezesseis vezes, se-npre com o 
sentido de «açude» ou sinônimo.

Alguns estudiosos pensam que tais açudes eram construídos a 
fim de criar peixes. Sabemos que a prática existia na Mesopotâmia, 
no Egito e na Assíria, e que os romanos chegaram a ser especialis
tas nesse tipo de indústria. Contudo, faltam-nos evidências 
comprovatórias de que Israel envolveu-se muito nesse tipo de ativi
dade. Ver o artigo geral sobre Peixe, Pesca, em sua terceira seção, 
intitulada Comercialização.

PISGA
1. A Tentativa de Identificação da Localização. Esse nome signifi

ca «pico», «cume», «ponta». Ver o artigo separado sobre o Monte 
Nebo que alguns identificam com o Pisga, ou, pelo menos, supõem 
que ambos fazem parte da mesma área geral e estavam intimamente 
ligados entre si. Mas outros eruditos pensam que o Pisga ficava 
ligeiramente a noroeste do monte Nebo. O Pisga é chamado de 
«cume de Pisga» em Núm. 21:20 e Deu. 3:27. Ali começa o rude 
território da serra de Abarim, no Jordão, que pertencia à antiga nação 
de Moabe, que beira a extremidade nordeste do mar Morto, perto de 
Jericó (ver Deu. 34:1). A maioria dos peritos pensa que o Jebel 
en-Neba seja o monte Nebo antigo, e que o Ras es-Siyaghah seja o 
Pisga. Estes dois picos são ligados um ao outro por uma tela. O 
cume de Pisga dá frente para o vale do Jordão. Dali, em dias claros, 
pode ser visto até mesmo o monte Hermom, a distância. O monte 
Nebo é o ponto culminante da cadeia de Abarim, com 806 m. de 
altura. Todavia, a identidade do cume de Pisga permanece em dúvi
da, devido ao fato de que nem todo o território, que Moisés teria visto 
dali, pode ser visto, realmente. Por essa razão, os intérpretes falam 
em uma visão mística, e não em uma visão física de Moisés, naquela 
oportunidade.

2. Referências Bíblicas. O temo Pisga nunca ocorre isoladamen
te. Há combinações como «cume de Pisga», (Núm. 21:20; 23:14; 
Deu. 3:27; 34:1); «faldas de Pisga» (Deu. 3:17; 4:49; Jos. 12:3; 13:20).

3. Acontecimentos em Pisga. A primeira vez em que esse nome 
aparece na Bíblia é em conexão com as vagueações de Israel pelo 
deserto, após o êxodo. Eles chegaram ao «vale que está no campo 
de Moabe, no cume de Pisga, que olha para o deserto» (Núm. 21:20). 
Foi do alto desse monte que Moisés contemplou a Terra Prometida



5034 PISOM —  PLANETIZAÇÃO

(Núm. 21:20; 23:14; Deu. 3:27; 34:1). Foi nesse monte que Balaão 
ofereceu sacrifícios, o que nos dá margem a pensar que um dos 
lugares altos de Moabe era esse monte (Núm. 23:14). Posterior
mente, o Pisga tornou-se parte do território da tribo de Rúben (ver 
Jos. 13:15-20).

4. Uso Metafórico. Por causa da experiência ali tida por Moisés, 
esse monte veio a simbolizar o lugar de onde, ou a condição com 
base na qual, uma pessoa pode contemplar a Terra Prometida (a 
vida após-túmulo), chegado o seu tempo de partir deste mundo. O 
hino evangélico, em inglês, «Sweet Hour of Prayer» faz alusão ao 
mesmo.

PISOM
Ver o artigo geral sobre Éden. No hebraico, pisom significa «ca

nal», «correnteza cheia». Esse é o nome de um dos quatro rios que 
atravessavam o Éden. As descrições não correspondem aos fatos 
geográficos atuais, o que tem provocado toda espécie de especula
ção e tentativa de alterar a narrativa para ajustar-se à geografia 
moderna. Os dois únicos rios sobre os quais não há dúvida alguma 
são o Tigre e o Eufrates. Mas há dificuldades insuperáveis quanto 
aos outros dois rios, o Pisom e o Giom.

Eusébio afirmou, juntamente com Jerônimo, que o Pisom é o rio 
Ganges; mas outros falam no Nilo. Ainda outros opinam pelo Fasis. 
Mas, se o jardim do Éden tiver de ser localizado perto da desembo
cadura do rio Eufrates, então o Pisom poderia ser o rio Jaabe, que 
deságua no Tigre perto de Curná. São inúteis, porém, as tentativas 
de ajuste com a geografia moderna; se estes quatro rios são todos 
rios grandes, então teremos de pensar em uma linguagem poética, 
sem precisão histórica; ou, então, que dois grandes, rios desapare
cem, embora antes existentes na região. Os eruditos liberais prefe
rem a primeira dessas alternativas, e os conservadores, a segunda. 
Os céticos, por sua vez, pensam que o relato inteiro é mera fabrica
ção poética, e não história autêntica, não sentindo assim qualquer 
necessidade em associar a história à geografia. Supondo-se que o 
P'som não era um rio, mas um canal ligado ao rio Tigre, então 
poderíamos pensar no canal Palacotos, próximo da antiga cidade 
suméria de Eridu, não muito longe de Ur, cidade natal de Abraão. O 
artigo chamado Éden fornece outros detalhes a respeito. Ver Gên. 
12:10-14 quanto a referências bíblicas.

PISPA
No hebraico, «dispersão». Esse foi o nome do segundo filho de 

Jeter, da tribo de Aser (I Crô. 7:38). E'e viveu em cerca de 1500 A.C.

PISTÁCIA, CASTANHAS
No hebraico, botnim, que aparece somente em Gên. 43:11 (onde 

nossa versão portuguesa diz «pistácia», um tipo de castanha), e 
egoz, que também só figura por uma vez em toda a Bíblia, Can. 6:11 
(onde nossa versão portuguesa diz «nogueiras», visto que noz tam
bém é uma espécie de castanha).

Na primeira dessas passagens do Antigo Testamento, Jacó en
via um premente a José (seu filho), que era então governador de 
todo o Egito. Naturalmente, Jacó não sabia que José estava vivo e 
ocupava aquela exaltada posição. Os intérpretes modernos pen
sam que a espécie de castanha envolvida era a Pistacia Vera, a 
«pistácia». Assemelha-se ao sumagre e pertence a essa família 
botânica geral. Tem uma casca fina, e a própria castanha 
assemelha-se a uma amêndoa, embora menor, e com o gosto de 
uma castanha européia, a noz.

Em Can. 6:11, há menção à nogueira, «árvore que produz as 
nozes».

A pistácia cresce nas áreas rochosas da Palestina e da Síria. 
Sua árvore pode atingir uma altura de cerca de dez metros. Suas 
folhas são sedosas; a castanha é verde-amarelada, e usualmente é 
comida crua, embora possa ser frita, quando então é condimentada 
com sal e pimenta.

Alguns estudiosos pensam que a castanha ali mencionada é a 
amêndoa, cujo nome científico é Amydalus Communis, e que tam
bém era uma castanha comum na Palestina, embora não fosse culti
vada no Egito. O candeeiro de ouro, no templo, tinha como ornamen
tação desenhos com essa castanha. A amendoeira é uma árvore que 
chega aos doze metros de altura. Sua folhagem é fragrante, e a 
árvore produz uma boa sombra.

Em Gên. 30:37, nossa versão portuguesa fala na aveleira (no 
original hebraico, luz, «avelã»), O nome científico dessa espécie é 
Corylus avellana. A cidade de Luz, mencionada em Gên. 28:19 e 
Josué 16:2, provavelmente era assim chamada por causa dos bos
ques de aveleiras ali existente.

PITOM
Essa palavra vem do egípcio antigo, com o sentido de «mansão 

de Atom», sendo esse Atom uma divindade egípcia. Pitom foi uma 
cidade do Egito, mencionada apenas em Êxo. 1:11 em todo o regis
tro bíblico. Mas, a partir do século XIII A.C., tornou-se um nome 
próprio egípcio bastante comum. Durante parte de sua história, Pitom 
foi uma cidade-armazém. É patente que os israelitas edificaram-na 
(ou, pelo menos, reconstruíram-na ou embelezaram-na), juntamente 
com Ramessés. Pitom ficava localizada na porção nordeste do Egito, 
no território de Gósen, embora sua localização exata permaneça um 
mistério. Ficava a sudoeste de Sucote, e tem sido identificada com 
Tell er-Rebabah, embora outros prefiram o Tell es-Maskhuta.

A raiz desse nome parece ser Pi-Tum, que significa «casa de 
Atom», uma divindade solar dos egípcios. A arqueologia tem recupe
rado evidências acerca de sua utilização como cidade-armazém. Al
guns estudiosos pensam que Ramsés III (1290-1224 A.C.) construiu 
a cidade; mas, descobertas arqueológicas recentes mostram que ele 
tão-somente a reconstruiu e adornou. Os israelitas, escravizados no 
Egito, viveram obviamente muito antes disso e devem ter trabalhado 
na cidade mais antiga de Zoã-Avaris, que já existia antes mesmo da 
expulsão dos hicsos do Egito (cerca de 1570 A.C.).

Pi-Atum ou Per-Atum é o equivalente egípcio de Pitom. A se
gunda dessas foi usada em uma inscrição de um oficial de Osorcom
II, em sua estátua encontrada em Tell es-Maskhuta, o que parece 
identificar aquele lugar com a antiga cidade de Pitom. Mas outros 
arqueólogos tem advogado o sítio de Tjeku-Succoth como a área 
da antiga Pitom. Tjeku parece ter sido o nome ordinário da cidade, 
enquanto que Per-Atum seria seu nome religioso. Uma inscrição 
latina, que diz Locus Eropolis, Ero Castra, parece sugerir o termo 
clássico de Heroonpolis, que se refere ao mesmo lugar. Mas há 
outras provas arqueológicas que apontam para Tell er-Rotab (ou 
er-Retabeh), onde têm sido achados monumentos de Ramsés II e 
vestígios do templo de Atom. Esse lugar fica um pouco mais para 
oeste, e provavelmente deve ser associado à Gósen do Antigc 
Testamento, onde os hebreus foram viver tendo chegado da Pales
tina. Isso posto, a Pitom de Êxo. 1:11 pode ser ou Sucote em Tell 
er-Maskhuta, ou o Tell er-Rotab, cerca de catorze quilômetros mais 
para oeste. Assim, a área geral parece clara, mas não a localização 
exata.

PITOM (PESSOA)
Esse nome próprio, com grafia diferente no hebraico, de Pitom 

como cidade, (vide), indica o filho mais velho de Mica. Ele era neto de 
Jônatas, filho de Saul (I Crô. 8:35 e 9:41). Viveu depois de 1000 A.C.

PLANETIZAÇÃO
Esse termo, de cunhagem recente, significa a ocupação de ou

tros planetas do sistema solar, além de nossa própria terra, por seres 
humanos; ou, finalmente, até a ocupação de outros lugares no espa
ço. No presente, somente a lua está ao alcance do homem com esse 
propósito; mas, à medida que a ciência for avançando, é perfeita
mente possível que isso seja feito em lugares verdadeiramente remo
tos do universo.
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Alguns opinam que essa atividade é errada, devido ao fato de 
que Deus pôs o homem sobre a terra. Mas há aqueles que pensam 
que o mandato divino, em Gên. 1:28, no sentido de que o homem 
deveria buscar obter conhecimento e domínio, deve incluir a explora
ção do espaço. É estúpido tentar encontrar textos de prova bíblicos 
em favor dessa atividade; se os homens haverão de ocupar-se ou 
não de tal tarefa, tudo depende dos benefícios que poderão advir daí 
para a humanidade. Alguns objetam aos programas espaciais devido 
ao seu custo astronômico (sem trocadilhos), ao passo que a pobreza 
e a fome permanecem sem solução para muitos milhões de criaturas 
humanas. Não obstante, aqueles que defendem tais explorações es
paciais dizem que grandes vantagens econômicas poderão sobrevir 
à humanidade, mediante tal atividade. Alguns místicos, por sua vez, 
afirmam que a exploração do espaço, incluindo a planetização, faz 
parte do destino humano, pelo que seria uma atividade moralmente 
correta. O uso do espaço para propósitos bélicos e para a destruição 
em massa, sem dúvida faz parte da perversidade humana. Esse 
ponto não requer discussão ou demonstração.

PLANÍCIE
1. ;As Palavras e Definições
Há seis palavras hebraicas envolvidas, e, talvez, uma sétima. No 

grego, encontramos uma expressão que merece consideração.
As palavras hebraicas são: a. Elon, «lugar plano». Ver Gên. 12:6; 

13:18; 14:13; 18:1; Deu. 11:30; Juí. 4:11; 9:6,37; I Sam. 10:1b. Biqah, 
«vale aberto», ou seja, uma expansão plana, sobretudo um terreno 
plano entre montanhas, como a planície de Sinear (Gên. 11:2) ou o 
vale de Megido (II Crô. 35:22; Zac. 12:11). Essa palavra também pode 
indicar apenas um «vale» (Nee. 6:2; Isa. 40:4). Ocorre por jm  total de 
vinte e uma vezes. Além dessas referências, ver também Eze. 3:22,23; 
8:4; 37:1,2; Amós 1:5; Dan. 3:1; Deu. 8:7; 11:11; 34:3; Sal. 104:8; Isa. 
41:18; 63:14; Jos. 1:8,17; 12:7. c. Kikkar, «círculo»; com o sentido de 
«planície» aparece por treze vezes: Gên. 3:10-12; 19:17,25,28,29; Deu. 
34:3; II Sam. 18:23; I Reis 7:46; II Crô. 4:17; Nee. 3:22; 12:28. Deve
mos pensar, nesse caso, em uma região que formava um círculo ou 
meio-círculo, em redor de outra área, como aquela em redor da porção 
sul do mar Morto (na primeira dessas referências). Mas também pode 
estar em foco uma planície elevada ou planalto, segundo se vê em 
Deu. 3:10. Israel era chamado de povo das montanhas, por outros 
povos, e o Deus de Israel, de Deus das montanhas, visto que, com 
freqüência, as terras baixas estavam em disputa, e os israelitas não 
eram seus firmes possuidores (ver I Reis 20:23). Os inimigos ocupa
vam as planícies, e os israelitas refugiavam-se nas montanhas, d. 
Mishor, «planície», «lugar nivelado». Esse termo figura por dezesseis 
vezes: Deu. 3:10; 4:43; Jos. 13:9,16,17,21; 20:8; I Reis 20:23,25; II 
Crô. 26:10; Sal. 26:12; 27:11; Jer. 21:13; 48:8,21; Zac. 4:7. Nem sem
pre devemos pensar em uma planície, pois também pode estar em 
pauta um planalto, segundo se vê em Deu. 3:10. e. Arabah, «deserto», 
«lugar obscuro». Com um claro sentido de «planície», esta palavra 
aparece por quarenta e duas vezes, desde Núm. 22:1 até Jer. 52:7,8. 
Como um lugar específico, a Arabah também era conhecida como 
planície de Moabe (Núm. 22:1) ou planície de Jericó (Jos. 5:10). Está 
sempre em vista o vale formado por uma falha tectônica, nos lugares 
onde seu fundo ficava seco e estéril, ao sul do lago da Galiléia, até o 
golfo de Áqaba. O que existe ali é uma espécie de fundo de vale plano,
f. Shephelah, «afundado». Esse termo aparece por dezenove vezes 
em todo o Antigo Testamento. Exemplificamos com I Crô. 27:28; II Crô. 
9:27; Jer. 17:26; Oba. 19; Zac. 7:7. A área era constituída por colinas 
baixas entre as montanhas da Judéia e a planície (autêntica) costeira. 
Ver o artigo separado intitulado Shephelah.

2. As Cidades da Planície
Ver o artigo separado chamado Cidades da Campina.
3. Usos Figurados
Uma planície simboliza um lugar seguro e destituído de obstácu

los (Sal. 26:4), como também a vereda dos justos, que é fácil e 
segura de ser seguida (Sal. 27:11).

PLANÍCIE, CIDADES DA
Ver sobre Cidades da Campina.

PLANTA(S)
Ver Flora, e cada planta separadamente.

PLÊIADES (e OUTRAS CONSTELAÇÕES); SETE-ESTRELO
Essa é uma constelação mencionada em Jó 9:9; 38:31 e Amós 

5:8. Trata-se de um compacto conjunto de sete estrelas em Tauros, 
localizada cerca de trezentos anos-luz do sol. Essa constelação pode 
ser vista durante a primavera, imediatamente antes do alvorecer. A 
declaração popular acerca de suas «doces influências» teve origem 
no fato de ser visível durante a primavera, daí ter-se pensado que ela 
exerce influência sobre as condições do tempo. Em constraste, o 
Órion, devido à sua proeminência no outono, seria a influência que 
acabaria trazendo o inverno e suas dificuldades.

O trecho bíblico de Jó. 38:31 envolve uma mensagem obscura: «Ou 
poderás tu atar as cadeias do Sete-estrelo, ou soltar os laços do Órion?»

Alguns estudiosos supõem que os antigos pensavam que essas 
duas constelações estavam ligadas entre si pela nebulosidade que 
as circunda, ou que elas exerciam alguma espécie de atração mútua. 
Daí vem a idéia de «atar as cadeias», que encontramos nessa cita
ção, embora outras traduções falem nas «doces influências» a que já 
nos referimos. Seja como for, Deus é quem faz essas constelações 
surgirem no horizonte, e ninguém pode atá-las ou fazê-las cessar a 
influência que porventura tenham (essa parece ser a idéia envolvida 
naquela citação). A constelação do Órion anuncia o inverno, que 
cessa a produção, impedindo os homens de continuarem em suas 
atividades; coisa alguma é capaz de eliminar esse processo natural. 
A mensagem geral, pois, parece ser que a providência divina orde
nou os acontecimentos da natureza, não estando estes sujeitos a 
alterações por parte dos homens e suas maquinações.

Outras Constelações Mencionadas na Bíblia:
1. Arcturo. Há um artigo separado e detalhado a respeito.
2. Signos do Zodíaco. Ver Jó 38:32. Algumas traduções falam em 

Mazarote. O sentido da passagem, no hebraico, é obscuro. Mas essa 
constelação é mencionada juntamente com a Ursa. A tradução «sig
nos do Zodíaco» está baseada no fato de que o aramaico, mazaaloth, 
significa estrelas circundantes», equivalente a «signos do Zodíaco». 
Jó foi desafiado a guiar essas estrelas, conforme é feito por Deus, o 
que salienta a impotência e a ignorância do homem, quando posto 
em confronto com o Deus Todo-Poderoso.

3. Recâmaras do Sul. Ver Jó 9:9. A referência, nesse caso, tam
bém é obscura. Parece estar em foco as constelações que aparecem 
acima do horizonte, quando alguém viaja para o sul, ao longo da rota 
comercial, dirigindo-se à Arábia. Quanto a essa questão, comentou 
John Gill, em Jó 9:9: As estrelas do hemisfério sul, em torno da 
Antártida ou pólo sul. São aqui chamadas de recâmaras, conforme 
Aben Ezra observou, por estarem ocultas e não aparecerem aos 
olhos de quem reside no outro hemisfério, como se elas estivessem 
em uma recâmara. Ora, a criação delas é corretamente atribuída a 
Deus, o qual fez todas as estrelas (ver Gên. 1:16), embora o texto 
presente possa considerar que a continuação da existência delas 
depende d'Aquele que as criou, que as chama por nome, que faz 
surgir todo o seu exército, que as dirige em seu curso, que as man
tém em suas órbitas e que preserva a influência delas».

4. Outras Referências. Os «perversos», referidos em Jó 38:15, 
talvez seja uma alusão às estrelas-cão (Cão Maior e Cão Menor). E 
«o braço levantado», que aparece naquele mesmo versículo, pode 
ser uma alusão à Linha do Navegador, que consiste nas estrelas 
Sírius, Prócion e Gemini. A referência, contudo, é obscura, e talvez 
não haja nenhum real conhecimento astronômico envolvido.

PÓ
Há duas palavras hebraicas e duas palavras gregas envolvidas, a 

saber:
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1.Aphar, «pó». Palavra hebraica usada por cerca de cento e sete 
vezes, como em Gên. 2:7; 3:14,19; 13:16; Exo. 8:16,17; Lev. 14:41: 
Deu. 9:21; Jos. 7:6; Jó. 2:12; 4:19; 5:6; Sal. 7:5; 18:42; Pro. 8:26; Isa, 
2:10; 25:12; Lam. 2:10; Eze. 24:7; Dan. 12:2; Zac. 9:3.

2. Abaq, «poeira fina». Palavra hebraica utilizada por seis vezes: 
Isa. 5:24; 29:5; Eze. 26:10; Naum 1:3; Êxo. 9:9; Deu. 28:24.

3. Koniortós, «pó», «poeira». Termo grego que aparece por cinco 
vezes: Mat. 10:14; Luc. 9:5; 10:11; Atos 13:51; 22:23.

4. Choós, «barro», «terra». Palavra grega que figura por duas 
vezes: Mar. 6:11 e Apo. 18:19.

O pó consiste em terra fina e solta, ressecada pela falta de 
umidade. O pó é agitado pelo vento, de tal forma que há tempesta
des de poeira. Um dos castigos divinos contra o rebelde povo de 
Israel foi enviar tempestades de poeira, ao invés de chuvas (Deu. 
28:24).

Sentidos Simbólicos. 1. O luto ou a contrição são simbolizados 
pelo ato de pôr pó sobre a cabeça, geralmente misturado com cinzas 
(Jos. 7:6; Miq. 1:10; Jó 42:6, etc.). 2. Ultraje ou protesto podem ser 
expressos lançando pó no ar (Atos 2:23), o que Paulo testemunhou 
como um protesto dos judeus incrédulos contra ele. 3. Sacudir o pó 
dos pés significa rejeitar àqueles que se mostram obstinados contra 
a mensagem do evangelho (Mat. 10:14; Luc. 10:5). 4. Sacudir-se do 
pó significa recuperar-se após um periodo de lamentações (Isa. 52:2).
5. Lamber a poeira dos pés de outrem é o máximo da humilhação e 
da sujeição (Sal. 72:9; Isa. 49:23). 6. Suspirar pelo pó da terra sobre 
a cabeça dos pobres é desejar a completa destruição deles (Amós 
2:7). 7. Comer pó, como no caso da serpente, indica que Satanás 
assediará os iníquos, e que eles sentir-se-ão miseráveis por estarem 
servindo-o (Gên. 3:14; Isa. 65:25). 8. Um símbolo do sepulcro, por 
razões bem óbvias (Gên. 3:19; Jó. 7:21; Ecl. 12:7). 9. O homem é 
poeira e cinzas, porquanto seus corpos mortais estão sujeitos ao 
retorno a esses elementos (Gên. 18:27); razão pela qual os mortos 
são chamados «pó» (Sal. 30:9). 10. O povo de Israel foi comparado 
ao «pó da terra», devido ao seu grande número (Gên. 13:16), pois o 
pó é composto de inúmeras partículas que compõem o todo. 11. No 
dizer de Jó 5:6, a «aflição não vem do pó», porquanto tem uma 
causa, e não surge do nada ou sem qualquer razão. 12. Naum diz 
que as nuvens são o pó levantado pelos pés do Senhor (Naum 1:3).

POBRE, POBREZA
Esboço:
1. Caracterização Geral
2. Definições
3. No Antigo Testamento
4. No Novo Testamento
5. Usos Figurados
1. Caracterização Geral
A pobreza é um dos mais persistentes e vexatórios problemas 

da humanidade. Por muitas vezes, instaura-se por culpa do próprio 
indivíduo, que se entrega à inatividade; mas, outras vezes, é imposta 
às pessoas pela força das circunstâncias, pela falta de educação e 
pela ignorância acerca de como a pessoa deve tirar proveito das 
oportunidades. Jesus mencionou a proverbial persistência da pobre
za (Mat. 26:11). Os sociólogos reconhecem a necessidade de dar-se 
aos pobres os meios e o conhecimento necessários para eles esca
parem de sua pobreza, e não meramente suprir suas necessidades 
gratuitamente. As experiências nos projetos de casas populares têm 
demonstrado que é preciso arrancar a favela do coração dos favelados, 
antes de remover com eficácia os favelados de suas favelas. Pois 
novos distritos residenciais não demoram a transformar-se em fave
las, quando para ali vão residir favelados.

Talvez a educação seja o maior instrumento necessário para 
libertar as pessoas da pobreza. Porém, uma boa alimentação é im
portantíssima, desde o começo da vida do bebê, pois a inteligência 
nativa vê-se prejudicada ou diminuída por uma dieta pobre, mormen
te durante o período da primeira infância. A fé religiosa também pode

ser um fator, visto que, inspirada por motivos superiores, uma pessoa 
pode receber um efeito positivo em sua vida, resolvendo vencer e 
prosperar na vida. Quanto a seu lado negativo, somos informados 
que grande parle da pobreza, na Espanha e na índia, tem sido pro
movida pela ênfase exagerada sobre os valores religiosos e místicos, 
em detrimento das necessidades materiais.

A chamada ética protestante, que diz que o trabalho árduo é uma 
virtude e a pessoa deve ser trabalhadora, não meramente para adquirir 
riquezas materiais, mas também como um exercício espiritual, certa
mente exerceu grande influência sobre a prosperidade que tem havido 
na Inglaterra e nos Estados Unidos da América. Em contraste com 
isso, em alguns lugares, o trabalho (especialmente aquele de natureza 
manual) é desprezado, como se houvesse no mesmo algum opróbrio.

2. Definições
A pobreza é uma categoria ou situação econômica na qual as 

pessoas são incapazes de obter (e de possuir) os meios de sustento, 
por seus próprios esforços, evitando assim passar necessidade. Quem 
é verdadeiramente pobre precisa depender de outras pessoas ou 
instituições, como agências de caridade, religiosas e seculares, a fim 
de receberem o seu sustento. Por sua vez, a pobreza ordinária alude 
àquela condição em que uma pessoa ganha apenas o suficiente para 
sobreviver, sem qualquer ajuda externa, embora não tenha o bastan
te para os confortos comuns e as vantagens desfrutadas por outras 
classes. Essa categoria de pessoas pobres geralmente ressente-se 
de uma boa educação, não podendo viajar e nem desfrutar de qual
quer tipo de luxo. Por outra parte, os criticamente empobrecidos são 
aqueles que dependem inteiramente de outras pessoas, para sua 
simples sobrevivência. Entre essas classes, a mortalidade infantil é 
extremamente alta, e a expectação da duração de vida, entre os 
adultos, é muito baixa. Assim sendo, em um sentido bem real, tais 
pessoas não estão nem ao menos sobrevivendo, como o resto da 
população. A terceira categoria dos pobres são os destituídos. Esses 
são aqueles em condições econômicas desesperadoras, como as 
crianças abandonadas, que mendigam pelas ruas, ou adultos com 
famílias que moram debaixo das pontes, invadem edifícios, e cujo 
nível de vida assemelha-se à dos animais irracionais. A segunda e a 
terceira categorias chamam a atenção (embora inadequada) das agên
cias de caridade e dos programas de socorro dos governos.

3. No Antigo Testamento
O trecho de Deu. 15:11 alerta-nos para o fato de que a pobreza 

era uma constante na vida do povo de Israel, desde o princípio. Os 
elementos dessa questão da pobreza, referida no Antigo Testamen
to, são os seguintes:

a. A passagem de Sal. 112:1-3 dá a impressão de que a prospe
ridade quanto às coisas materiais era apanágio do homem piedoso, e 
que a pobreza caracterizava o homem maligno. Deu. 28:1-14 
mostra-nos que Deus abençoa materialmente ao homem.

b. Por outra parte, sempre foi um problema espinhoso deslindar 
por que as riquezas geralmente são controladas por homens maus, c 
que é o lado oposto da mesma moeda. Ver Sal. 73:12-14. Natural
mente, Deus promete julgar a tais homens; mas, enquanto não vier 
esse juízo, o quebra-cabeça permanecerá de pé. No entanto, em 
tempos opressivos, homens piedosos são reduzidos à pobreza, e, 
nesse caso, o adjetivo «pobre» torna-se um virtual sinônimo de «pie
doso» (ver Sal. 14:5,6).

c. As verdadeiras riquezas, que são de natureza espiritual, sãc 
encontradas em Yahweh; o favor do Senhor deve ser buscado até 
mais do que qualquer quantidade de ouro (ver Sal. 73:16-28).

d. Geralmente a pobreza ou a riqueza são simplesmente atribuí
das à vontade soberana de Deus, como se tais condições fizessem 
parte do destino necessário do ser humano (ver I Sam. 17). Ns 
verdade, é provável que nisso haja algum fundo de verdade, mas tal 
conceito não deve ser enfatizado em detrimento da indústria e dc 
desejo de progredir materialmente.

e. A opressão contra os pobres é condenada na lei e nos profe
tas. Ver Sai. 72:14; Isa. 3:15; Amós 2:6.
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f. Contribuições caridosas aos pobres haverão de receber sua 
recompensa, da parte do céu (ver Sal. 41:1; Pro. 14:21). Essa ques
tão sempre foi muito enfatizada no judaismo, e dai transferida para o 
cristianismo primitivo. Não obstante, os pobres sempre foram objetos 
de piedade, de compaixão, e não de admiração.

g. A legislação mosaica incluía um bom número de provisões em 
favor dos pobres: várias provisões para os destituídos (Êxo. 23:11; 
Lev. 14:21; 19:10); o favoritismo era proibido com bases econômicas 
(Lev. 19:15); um escravo tinha de ser libertado no seu sétimo ano de 
serviço (Êxo. 21:1 ss); uma peça de vestuário, tomada como penhor, 
tinha de ser devolvida ao pôr-do-sol (Êxo. 22:26 e ss); os salários 
tinham que ser pagos diariamente aos trabalhadores (Lev. 19:13); os 
implementos essenciais à vida diária não podiam ser arrebatados 
dos trabalhadores (Deu. 24:6,12 ss); a provisão básica de alimentos 
devia ser garantida (Deu. 24:19-22); a igualdade espiritual entre ricos 
e pobres sempre foi considerada a condição ideal (Pro. 22:2).

4. No Novo Testamento
No Novo Testamento encontramos uma espécie de modificação 

nas atitudes diante das questões econômicas em geral e da pobreza 
em particular. Ali o estado abençoado por Deus parece envolver a 
adversidade, e não a abundância material, porquanto os primeiros 
discípulos de Jesus foram homens perseguidos, e, naturalmente, 
empobrecidos.

a. «Bem-aventurados vós os pobres ...» é a declaração simples 
de Luc. 6:20.0  evangelho é anunciado aos pobres (Luc. 4:18). Mateus, 
contudo, qualifica essa pobreza, dizendo: «Bem-aventurados os hu
mildes (pobres) de espírito...» (Mat. 5:3), o que é uma óbvia interpre
tação da declaração original de Jesus, a qual foi mais originalmente 
preservada por Lucas. Todavia, estaríamos equivocados se pensás
semos que Jesus via qualquer bem-aventurança na pobreza, em si 
mesma. Antes, visto que o seu evangelho parecia ser mais eficaz 
entre as classes pobres, embora não tão eficaz entre as classes mais 
abastadas, tornaram-se termos paralelos «pobre» e «espiritualmente 
bem-aventurado».

b. Jesus reconheceu o caráter permanente da pobreza entre os 
povos do mundo (ver Mat. 26:11; Mar. 14:7; comparar com Deu. 
15:11), embora isso não signifique que ele fosse indiferente para com 
os sofrimentos causados pela pobreza material.

c. A vida espiritual é viável mesmo em meio à pobreza (Mar. 
12:42 ss; Tia. 2:2-5); mas Paulo interessava-se em que os crentes 
trabalhassem e tivessem o suficiente, de modo a não encontrarem 
obstáculos em sua atuação cristã, o que ele exemplificou com os 
seus esforços pessoais (ver II Cor. 9:8). O próprio apóstolo dos gen
tios sabia o que era desfrutar de abundância e o que era desfrutar 
privações, e continuava atuando no evangelho sob ambas essas 
condições (ver Fil. 4:12).

d. Os cristãos primitivos foram ensinados a não se sentirem imu
nes à pobreza (Rom. 15:26; Gál. 2:10).

e. Os crentes deveriam ajudar aos pobres (Mat. 19:21; II Cor. 8:2 
ss; I João 3:17 ss).

f. Aqueles que ajudam meramente com palavras, mas não com 
ação, são hipócritas (Tia. 2:15 ss). Viver segundo a lei do amor é a 
grande prova da espiritualidade, e um aspecto disso é a ajuda pres
tada aos pobres. Ver I João 4:7,8; II Cor. 8:2 ss.

g. O favoritismo no seio da Igreja, com base na prosperidade 
econômica, é proibido aos crentes (Tia. 2:5-9).

h. O ofício eclesiástico dos diáconos (vide) veio à existência devi
do à pobreza entre a classe das viúvas (Atos 6:1.7).

i. A Igreja primitiva, em Jerusalém, experimentou o comunismo 
(partilha dos bens materiais em comum), embora sobre bases volun
tárias. Aqueles que quisessem participar da experiência podiam fazê-lo, 
e aqueles que preferiam manter suas propriedades privadas, e não 
quisessem participar, não eram forçados a fazê-lo. Essa experiência 
foi ocasionada por uma extrema pobreza causada pela perseguição, 
que envolvia somente os crentes, e não era nenhuma decisão nacio
nal de estabelecer uma forma diferente do governo (Atos 4:34 ss).

Essa experiência foi eficaz dentro das circunstâncias particulares do 
momento, mas não se tornou um padrão a ser seguido pela Igreja 
em geral, como também a história deixa claro.

j. A abundância material pode ser prejudicial à fé religiosa e 
destrutiva da piedade, conforme afirmaram tanto Jesus (ver Mat. 
19:24) e Tiago (Tia. 5:1 ss). O texto da epístola de Tiago deixa claro 
que os ricos, que assim sendo, têm, poder, tornam-se abusivos, 
injustos, arrogantes, negligentes espiritualmente, participando de pra- 
zeres pecaminosos destrutivos.

I. A raiz de todas as formas de mal é o amor ao dinheiro (I Tim. 
6:10). Mas alguém já alterou essa declaração para a que segue: «A 
falta de dinheiro é a raiz de toda espécie de males». Isso também 
exprime uma verdade, em certos casos.

5. Usos Figurados
a. A verdadeira pobreza (humildade) de espírito caracteriza os 

membros do reino de Deus (Mat. 5:3). Devemos entender aí a simpli
cidade espiritual, em contraste com a arrogância que geralmente 
caracterizava as pessoa ricas e ímpias. Os humildes de espírito, 
contudo, são espiritual e moralmente ricos.

b. Também há uma vida espiritual empobrecida, que com fre
qüência caracteriza os ricos que estão na Igreja, e que não têm 
qualquer necessidade de coisas materiais (Apo. 2:9; 3:17).

c. Em sua encarnação, o Logos de Deus tornou-se pobre, a fim de 
que pudéssemos enriquecer espiritualmente (II Cor. 8:9; Fil. 2:5 ss).

d. A expressão «os ricos e os pobres» significa «todos», ou seja, 
todas as classes que compõem a sociedade humana (ver Sal. 49:2; 
Pro. 22:2; Apo. 13:16).

POBREZA
Ver sobre Pobre, Pobreza.

POÇO
Visto que o regime de chuvas, na Palestina, ccrcentra-se quase 

inteiramente durante os meses de inverno, a água toma-se um artigo 
difícil de ser achado durante grande parte de cada ano. As fontes natu
rais de água são as fontes, os rios, os riachos e o mar da Gaiiléia. E as 
fontes artificiais são os poços e as cisternas. Todavia, estas últimas 
constituíram um problema enquanto não se descobriu como forrar interi
ormente as mesmas, tomando-as estanques, o que só aconteceu pouco 
antes da saida de Israel do Egito, sob a liderança de Moisés.

O vocábulo mais usual para indicar uma fonte que jorra do chão 
é ain, «olho». E a palavra para indicar um poço que precisa ser 
cavado até atingir a tábua subterrânea de água, ou seja, o nível em 
que as águas freáticas permanecem estáveis, é beer. Essa palavra, 
muitas vezes traduzida em nossa versão portuguesa e outras por 
«poço», ocorre por trinta e seis vezes, segundo se vê, para 
exemplificar, em Gên. 16:14; 21:19,25,30; 24:11,20; 20:2,3,8; Êxo. 
2:15; Núm. 20:17; 21:16-18,22; II Sam. 17:18,19,21; Pro. 5:15; Hab. 
4:15. E a palavra que indica cisterna ou «açude» é bor, que ocorre 
por quinze vezes com esse sentido, pois também significa «buraco» 
e «prisão». Ver Deu. 6:11; I Sam. 19:22; II Sam. 3:26; 23:15,16; I 
Crô. 11:17,18; II Crô. 26:10; Nee. 9:25, para exemplificar. Contudo, 
visto que esses termos hebraicos são intercambiáveis entre si, é 
aconselhavel que o leitor examine com cuidado o contexto de cada 
passagem, para obter o sentido exato.

O vocábulo grego usual para indicar qualquer fonte que proveja 
um contínuo fluxo de água é pegè (ver Tia. 3:11). E aquilo que 
modernamente chamamos de poço, uma perfuração artificial no solo, 
até se chegar abaixo do nível das águas freáticas, é phréar (ver João 
4:11). Mas, novamente, esses dois termos gregos por muitas vezes 
podem ser usados como sinônimos.

A possessão de poços era algo tão importante na antigüidade 
que havia até mesmo conflitos armados e desavenças por causa 
deles. E essas diferenças, por muitas vezes, só podiam ser resolvi
das por alguma aliança ou acordo, como o que se deu entre Abraão 
e Abimeleque (ver Gên. 21:25 ss).
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Essa grande valorização dos poços devia-se, pelo menos parcial
mente, ao grande trabalho despendido na escavação dos mesmos. 
Grupos rivais, por isso mesmo, muitas vezes preferiam lutar por cau
sa de um poço do que cavar um outro poço. Note-se que, em 
Deuteronôrmo 6:11, os poços são arrolados entre outros itens de 
grande valor econômico, juntamente com os vinhedos e os bosques 
de oliveiras, plantações estas de crescimento lento e dispendioso. O 
valor dos poços também pode ser percebido no fato de que eram 
dados a eles nomes específicos (ver Gên. 26:20-22). As cidades, por 
muitas vezes, tomavam nome com base em algum poço famoso que 
houvesse nas proximidades, como foi o caso de Berseba.

Os poços também desempenhavam um papel estratégico pre
ponderante quando havia guerras de invasão. Os exércitos antigos 
geralmente só guerreavam durante os meses de verão, porquanto 
então poderiam os soldados sobreviver alimentando-se das planta
ções saqueadas de seus adversários. Todavia, também era durante 
os meses de verão, em que a água rareava mais por todo o Oriente 
Próximo e Médio. Por essa razão, os defensores das cidades e das 
regiões invadidas costumavam tapar as bocas de seus poços com 
pedras, para então porem uma camada espessa de terra, a fim de 
que os soldados inimigos não pudessem encontrar esses poços. Foi 
por essa razão que Ezequias, rei de Judá, mandou escavar o túnel 
de Siloé, que trazia água daquele poço até o interioi da cidade de 
Jerusalém, a fim de que pudesse resistir melhor ao assedio das 
tropas assírias. E quando alguém queria tirar uma vingança especial 
contra um inimigo, então destruía os seus poços, conforme se vê em
II Reis 3:25: «Arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra 
em todos os bons campos, e os entulharam, e tamparam todas as 
fontes de águas...» Ver também o artigo intitulado Cisterna.

POÇOS ANTIGOS

Descoberta Arqueológica. Localidade: leito do mar Mediterrâneo, 
ao longo das costas do monte Carmeio, entie Haifa e Dor. Uma 
estrutura de pedra e nadeira, ae um antigo poço no leito do mar, em 
um local que já foi terra seca. Foi descoberto em 1985. Trata-se de 
um dos mais antigos poços jamais localizado. Fica situado a 300 m. 
da atual linha da praia. Objetos encontraaos nas vizinhanças, como 
cabanas de pedra, ossos de ovelhas e peles de cabras, além de 
vários instrumentos, indicam um período neolítico posterior ou 
calcolítico anterior, 4500 A.C. ou mesmc antes. Restos de carvalhos 
mostram que a ocupação estava no moio de carvalhais. O fato de 
que não cescem carvalhos perto do mar, por causa da atmosfera 
salgada, à qual eles não resistem, mostra que a área antigamente 
era terra firme, e que a linha da praia foi consideravelmente alterada. 
Ver sobre Cisternas e Poço (Lagoa).

POÇO (LAGOA)
1. Palavras Bíblicas Envolvidas
Os termos bíblicos correspondentes indicam uma lagoa (no 

hebraico, agam, ver Isa. 14:23; 35:7); bênção ou prosperidade mate
rial (no hebraico, berakah, Sal. 84:6); um ajuntamento de águas (heb. 
mikweh, ver Gên. 1:10; Êxo. 7:19); um lugar de mergulhar (no grego, 
kilumbethra, ver João 5:2,4,7; 9:7,11).

2. Importância da Preservação de Água Potável
Ver o artigo separado chamado Cisterna. Lugares onde a chuva é 

escassa, o calor é intenso, e há desertos nas proximidades, dependem 
da preservação artificial de água, ou de alguns poucos mananciais ali 
existentes. O trecho de Isa. 14:23 provavelmente refere-se a algum 
açude artificial, um tipo de reservatório. A conservação das águas 
pluviais era crucial na Palestina. A precipitação de chuva, em Jerusa
lém, atinge somente cerca de 63 cm. por ano, e isso limitado a um 
período de cinqüenta a sessenta dias a cada ano. No resto do tempo, a 
preservação da água é uma importante questão nacional. Túneis e 
valados eram feitos. As disputas por causa de pequenos suprimentos 
de água eram comuns (ver Gên. 26:15-22; Êxo. 2:16 ss).

3. Reservatórios Mencionados na Bíblia
a. O aqueduto de Ezequias (II Reis 20:20). Essa foi uma grande 

bacia aberta a mando do rei Ezequias, na cidade de Jerusalém, e 
que era alimentada por algum curso de água. O trecho de II Crô. 
32:30 mostra-nos que Ezequias canalizou essas águas desde Giom 
até o interior da cidade, utilizando-se de canal subterrâneo para esta 
finalidade. Os árabes chamam essa construção de Birket el-Hammam; 
esse canal aparentemente entrava pela porção noroeste da moderna 
Jerusalém, não muito longe do portão de Jaffa.

b. O aqueduto do açude superior, o aqueduto do açude inferior. 
O açude superior é mencionado em Isa. 7:3; 36:2; II Reis 18:17. 
Ficava situado perto do campo do lavandeira, fora da cidade. E o 
açude inferior é mencionado em Isa. 22:9. Ambos esses açudes 
eram supridos de água pela fonte do Giom, que era uma fonte inter
mitente que constituía o suprimento de água mais antigo de Jerusa
lém, situado no vale do Cedrom, imediatamente abaixo da colina 
oriental chamada Ofel. Ver o artigo separado sobre Giom. A arqueo
logia tem desenterrado outros reservatórios de águas artificiais, na
quela área geral.

c. O açude velho (Isa. 22:11) ficava localizado não-distante da 
muralha dupla, perto dos jardins reais (II Reis 25:4; Jer. 39:4), prova
velmente na porção sudeste da cidade, perto da fonte de Siloam ou 
Hasselá (Nee. 3:15).

d. O açude do rei (Nee. 2:14). Tem sido identificado com a fonte 
da Virgem, a leste de Ofel. Talvez fosse o açude também chamado 
de Salomão.

e. O tanque de Betesda (vide), provavelmente localizado no can
to nordeste da cidade, perto da porta das Ovelhas (João 5:2).

f. O açude de Gibeom (II Sam. 2:8-17). Era uma espécie de poço 
escavado para armazenar água. Foi construído no início da Idade do 
Ferro. Uma escadaria descia até o nível da água. O açude tinha um 
total de quase 11 m. de profundidade. Posteriormente, foi escavado 
um túnel que levava água de um manancial fora das muralhas da 
cidade até o seu interior. Ver o artigo geral sobre Gibeom, quanto a 
maiores detalhes.

g. O tanque de Siloé (também chamado de «águas de Siloé»), 
Ver Isa. 8:6; Nee. 3:15; 12:37; João 9:7. Josefo, o historiador judeu, 
mencionou com freqüência esse tanque, localizado na extremidade 
do vale dos fabricantes de queijo, ou vale Tiropeano (ver Guerras 
5:4,1). Ficava fora das muralhas de Jerusalém (Guerras 5:9,4). Sua 
descrição sugere o atual Birkhet Silwan, que ficava no lado oposto do 
vale do Cedrom. Foi nesse tanque que Jesus mandou o homem 
lavar-se, a fim de recuperar sua vida. O tanque de Siloé era alimenta
do por um canal que foi escavado na rocha sólida pelo espaço de 
quase 520 m., começando na fonte da Virgem (ver sobre Enrogel). 
Quanto a maiores detalhes, ver o artigo intitulado Siloé.

4. Simbolismo nos Sonhos e nas Visões
Um poço, lagoa, açude, tanque, etc, ao refletir a imagem de 

algum objeto, pode ser emblema da mente inconsciente. Em suas 
profundezas estão ocultos todos os tipos de coisas misteriosas e 
inesperadas. Reflexos à superfície da água falam sobre o que o 
sonhador está procurando descobrir sobre si mesmo, sobre seu des
tino, suas necessidades, suas perversões, etc.

POÇO DE JACÓ
Ver Jacó, Poço de.

POÇO DO AQUEDUTO (AÇUDE DE HASSELÁ)
Ver Nee. 3:15. Algumas traduções dizem nem nesse trecho: «açude 

de Hasselá». Está em pauta um reservatório, existente em Jerusalém, 
perto da Porta da Fonte, que talvez fosse idêntico ao «açude do :ei» 
(Nee. 2:14), ou mesmo ao «açude inferior», mencionado em Isa. 22:9. 
Alguns identificam-no com o poço de Siloé; mas parece ter sido um 
reservatório distinto, dentro do complexo do sistema de fornecimento de 
água, construído para atender às necessidades em Jerusalém. A fonte 
de Giom era de onde manavam, principalmente, estas águas.
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PODER
Esboço:
I. Definições
II. Agentes Poderosos na Bíblia

III. Poderes Malignos
IV. 0  Poder do Evangelho: A Missão Tridimensional de Cristo

I. Definições
A base da palavra portuguesa «poder» é o latim, posse, «ser 

capaz». 0  poder consiste na capacidade de agir; é potência (vide); é 
uma virtude mediante a qual uma pessoa ou uma coisa pode tornar 
algo uma realidade. Poder é capacidade em potencial; é força ativa 
em operação; é o direito de ser ou de fazer alguma coisa; é qualquer 
forma de energia. Na física, o poder é a taxa com que a energia é 
convertida ou transferida em trabalho. Biblicamente falando, Deus é 
o Ser Todo-Poderoso (onipotente), sendo ele a fonte originária de 
todos os outros estados e atos de poder.

Palavras Bíblicas Envolvidas:
No hebraico: 1. koach, «ser firme», «agir vigorosamente», «pro

duzir». Essa palavra figura por cento e vinte e uma vezes, de 
Gên. 31:6 a Zac. 4:6. Esse termo é usado em todos os tipos de 
conexão, divina e humana. 2. Oz, «força», «dureza», «seguran
ça», «majestade». Esse vocábulo ocorre por noventa e quatro 
vezes, conforme exemplificamos em Lev. 26:19; Esd. 8:22; Sal. 
59:16; 62:11; 63:2; 66:3; 78:26; 90:11; 150:1; Eze. 30:6; Hab. 3:4. 
Também é palavra usada para indicar qualquer tipo de poder. 3. 
Geburah, «valor», «poder», «força», «domínio»; usada por ses
senta e uma vezes, conforme se vê, por exemplo, em Deu. 3:24; 
Juí. 5:31; I Reis 15:23; II Reis 10:34; I Crô. 29:12,30; Est. 10:2; 
Isa. 11:2; Jer. 9:23; 10:6; Eze. 32:29,30; Dan. 2:20,23; Miq. 3:3; 
7:16. Um bom número de outras palavras hebraicas também apa
rece, mas elas são, essencialmente, sinônimos dessas três pala
vras hebraicas.

No grego: 1. dúnamis, «poder», indicando obras poderosas (mila
gres). Daí é que vem o termo moderno «dinamite». É vocábulo usado 
por cento e vinte vezes no Novo Testamento, desde Mat. 6:13 até 
Apo. 19:1. Os verbos dúnamai o dunamóo também são muito co
muns, sobretudo o primeiro deles. 2. Eksousía, «poder», «auíc^da- 
de», «direito». Essa palavra ocorre por cento e três vezes no Nove 
Testamento, de Mat. 7:29 a Apo. 22:14. A forma vertal eksousiázo 
ocorre por quatro vezes, em Luc. 22:25; I Cor. 6:12; 7:4. Também 
pode ser traduzida com o sentido de «jurisdição», e até «liberdade».
3. Krátos, «poder», «domínio», «força». Vocábulo que foi usado por 
doze vezes no Novo Testamento: Luc. 1:51; Atos 19:20; Efé. 1:19; 
6:10; Col. 1:11; I Tim. 6:16; Heb. 2:14; I Ped. 4:11; 5:11; Jud. 25: 
Apo. 1:6; 5:13. As formas verbais kratéo e krataióo também sãc 
bastante freqüentes. A ideia básica de dúnamis é «força»; de eksousía 
é «direito», «legalidade»; de krátos é «superioridade». O adjetivo 
krátistos, «nobre», «excelente», «ilustre», deriva-se desse último vo
cábulo (ver Luc. 1:3; Atos 23:26; 24:3; 26:25).

II. Agentes Poderosos na Bíblia
1. Deus. Ele é chamado na Bíblia de o Todo-Poderoso. O tre

cho de I Crô. 29:11,12, é uma das mais destacadas entre as passa
gens que assim chamam Deus. Lemos ali: «Tua, Senhor, é a gran
deza, o poder, a honra, a vitória e a majestade...». O mundo foi 
feito mediante o poder de Deus (ver Jer. 51:15). O povo de Israel 
foi tirado do Egito pelo poder do Senhor (ver Êxo. 32:11). Os ser
vos especiais de Deus vêem grandes obras poderosas através do 
poder divino (ver Dan. 3:27; 6:27). Deus tem o poder de vida e de 
morte (ver Sal. 49:15; 79:11; 89:48). A esperança da ressurreição 
do corpo depende do poder de Deus (ver Fil. 3:21). Ver também os 
artigos sobre Deus e Atributos de Deus. O poder de Deus é imenso 
(Sal. 79:11); é forte (Sal. 89:13); é glorioso (Isa. 63:12); é eterno 
(Rom. 9:21); é soberano (Rom. 9:21); é eficaz (Isa. 43:13); é 
irresistível (Deu. 32:39); é incomparável (Êxo. 15:11; Ecl. 3:11). O 
poder de Deus pode tudo (Mal. 19:26).

2. Cristo, o Logos, foi o poder responsável pela criação (João 
1:1-3; Col. 1:16); é o responsável pela sustentação da criação (Col. 
1:17). Nele reside, igualmente, o poder da encarnação (João 1:14), 
mediante o qual a vida espiritual manifesta-se aos homens. O poder 
do Espírito de Deus atuava poderosamente em Jesus Cristo, para 
cumprimento de sua missão terrena especial (Luc. 4:14). Esse poder 
mostrou-se eficaz em sua vida (Luc. 4:36; 6:19; 8:46; 10:13; Atos 
2:22). Cristo tinha o poder de dar a sua vida e de retomá-la (João 
10:18). Haverá tremenda manifestação do poder de Cristo, por oca
sião de sua parousia (vide; ver Mat. 24:30; 26:64). Cristo outorgou 
aos seus discípulos o poder de darem continuidade à sua missão 
(Mal. 28:18).

3. Os Discípulos de Cristo São Agentes de seu Poder. Ver Luc. 
2:49; Atos 1:8; Efé. 3:20; Fil. 3:10; II Tes. 1:11. Por essa razão, as 
orações deles são poderosas (Tia. 5:16). A passagem de João 14:12 
diz que os que crerem em Cristo serão capazes de realizar obras 
ainda maiores que o próprio Jesus realizou, se tiverem nele a fé 
suficiente.

4. O Poder do Espírito Santo, que é o alter ego de Cristo, atua 
para dar um contínuo sucesso à missão de Cristo. Ver Atos 1:8. O 
trecho de João 14:12 também deixa isso entendido, visto que os 
discípulos só poderiam fazer obras maiores que as de Jesus, se ele 
fosse para o Pai, indicando que assim ele enviaria a eles o seu 
Espírito Santo. Ver o artigo geral sobre o Espírito Santo, no tocante a 
completas notas sobre essa questão. Ver Luc. 4:14; Mat. 12:28; Sal. 
104:30.

5. A Igreja. A comunidade dos salvos é o agente do Espírito Santo 
na propalação da mensagem de Cristo e do poder do evangeiho. 
Poder pode ser um dom de Deus (ver I Cor. 14:3), que alguns crentes 
possuem, o que, provavelmente, indica a capacxtade de rea.zar gran
des obras e milagres. Também é precise poder para que c crente 
compreenda as profundas realidades da fé, o que é u r  *Dea acenado 
para todos os crentes (ver Efé. 3:*8.1S,I Algumas igrejas ocas têm 
pouco poder material (ver Apo. 3:8' mas. se dependerem ±  poder de 
Cristo e de seu Espanto, poòerãc ser eficazes na sua rx̂ ssão.

6. Poderes para Governar. Artes de tjdc, devemos pensar nc poder 
de Deus governar todas as coisas (ver Crê. 2 3 :ii "2: II Crc. 25:8). O 
poda- de Deus ma^esta-se por detrás dos governos humanos, que 
atuam como seus agentes, em um certo sen too yer Rom. 13:1-7).

7. Anjos e pcceres, O rechc Qe E‘é. 1:21 deixa entendido que 
existem poderes angencais de muitos níveis, talvez até havendo dife
rentes escéces de seres espirituais. Estão todos sujeitos ao poder 
do woges. e são seus agentes. Ver Col. 1:16.

A palavra «poder» (singular) ou «poderes» (plural) refere-se a 
alguma ordem angelical de elevado naipe, ou, então, é usada como 
te^mo genérico para várias ordens angelicais muito poderosas, em
bora menos poderosas que outras ordens, como o são os principa
dos. Ver Efé. 1:21. Este último termo também é usado para indicar 
poderes angelicais malignos (ver Col. 2:15; Efé. 6:12; Rom. 8:39).

III. Poderes Malignos
1. O poder do pecado é uma realidade que escraviza os ho

mens, conforme o sétimo capítulo da Epístola aos Romanos ilustra 
longamente, mas o evangelho tem o poder de quebrar esse domí
nio, o que se vê no oitavo capítulo daquela mesma epístola. Tanto 
judeus quanto gregos estão sob o poder do pecado (ver Rom. 3:9).
O trecho bíblico de Rom. 1:18-3:20 aborda esse problema, em sua 
inteireza. Aqueles que praticam o pecado são escravos do pecado 
(João 8:34).

2. Satanas e o principal poder maligno, e a Bíblia apresenta-o 
como uma espécie de comandante das forças da malignidade. O 
poder de Satanás é limitado por Deus (Jó. 1:12; 2:6), apesar do que 
ele e muito poderoso, encabeçando um vasto exército do mal (ver 
Efé. 2:2; 6:12). Porém, sua queda final é certa (Luc. 10:18). Ver os 
artigos chamados Satanas e Diabo.

3. Anjos caídos, poderes e demônios fazem parte do reino das 
trevas, reino esse que tem o poder de influenciar os homens e
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devotá-los à perdição. O trecho de II Ped. 2:11 refere-se ao poder 
desses seres malignos. 0  mundo inteiro está debaixo do poder de
les, excetuando-se somente os lavados no sangue de Cristo (ver I 
João 5:19). Esses seres são numerosíssimos (Efé. 6:12). Não 
obstante, esses poderes não têm forças para separar-nos do amor 
de Cristo (ver Rom. 8:38). A existência desses seres provoca um 
conflito de dimensões cósmicas (ver Efé. 6:12). 0  reino das trevas é 
contrastado com o reino da luz (Col. 1:13). 0  dualismo (vide) ensina 
que o reino da luz e o reino das trevas estão em luta um contra o 
outro, e que há esperança que esses dois reinos, finalmente, sepa- 
rar-se-ão inteiramente. Porém, dentro desse sistema, não há qual
quer expectação de que o reino das trevas possa vir a ser derrotado. 
A Bíblia Sagrada, por outro lado, é dualista somente em parte. Ela 
projeta a vitória do mundo da luz sobre o mundo das trevas, e não 
apenas uma separação final entre esses dois reinos. Os últimos capí
tulos do livro de Apocalipse refletem essa certeza. 0  trecho de Col. 
2:15 refere-se ao triunfo garantido por Cristo sobre as forças do mal, 
segundo também se aprende em Rom. 8:38 ss. Ver os artigos sepa
rados Demônio, Demonologia e Possessão Demoníaca.

IV. 0  Poder do Evangelho: A Missão Tridimensional de Cristo
A salvação dos homens depende da eficácia de um poderoso 

evangelho (ver Rom. 1:16). A missão tridimensional de Cristo (sobre 
a terra, no hades e nos céus) torna universalmente eficaz este evan
gelho. 0  evangelho resulta na redenção (vide) dos eleitos e na res
tauração (vide) dos perdidos. Coisa alguma está fora do alcance do 
evangelho, e uma atitude pessimista no tocante ao resultado final aa 
missão tridimensional de Cristo é reflexo de uma teologia má. 0  
evangelho de Cristo fala sobre o poder de Cristo salvar ou restaurar, 
até mesmo dentro do reino das trevas, com resultados positivos (ver I 
Ped. 4:6). Ver o artigo intitulado Descida de Cristo ao Hades.

POESIA 
Ver sobre Poeta, Poesia. 

POESIA E TEOLOGIA
Ver sobre Poeta, Poesia, seção quarta.

POESIA NO ANTIGO TESTAMENTO
Ver sobre Poeta, Poesia, seção segunda.

POETA, POESIA
Esboço:
I. Definições e Descrições
II. A Poesia no Antigo Testamento

III. A Poesia no Novo Testamento
IV. A Poesia e a Teologia
I. Definições e Descrições
No grego, devemos considerar o termo poités, «fazedor», «reali

zador». No sentido literário, um poeta é alguém que exprime as suas 
idéias mediante imagens verbais, metáforas e outros artifícios literári
os. Um poeta prima pela brevidade de expressão, em conjunção com 
expressões claras e eloqüência. Os melhores poetas são indivíduos 
criativos, que são capazes de manipular a linguagem de maneira 
reveladora.

Sócrates falava sobre a inspiração poética, mas não ficava im
pressionado diante das explicações racionais dos poetas, porquanto 
supunha que o homem dotado de grande acuidade intelectual ou 
intuitiva com freqüência pode fornecer melhores explicações para as 
coisas do que os poetas.

A poesia tem sido comumente usada como expressão tanto 
secular quanto religiosa. Na cultura grega, os escritos formais, 
tanto filosóficos quanto históricos, eram grafados em forma poéti
ca, porquanto o sentimento geral era que os escritos importantes 
só podiam ser corretamente expressos dessa maneira. Levou tem
po até que a poesia começasse a ser usada nos escritos filosófi
cos e históricos. A poesia ocupa um importante papel no Antigo

Testamento; mas só ocasionalmente vem à tona nas páginas do 
Novo Testamento. A poesia têm feito uma contribuição significati
va para a teologia, dentro e fora do contexto hebreu-cristão, con
forme demonstro na seção quarta deste artigo. A palavra poeta 
aparece na Bíblia somente em Atos 17:28, onde o apóstolo Paulo 
cita um trecho de Arato de Mísia: «Porque dele também somos 
geração». Com base nessa linha poética, Paulo salientou o ab
surdo da idolatria.

Segundo se verifica com qualquer palavra de sentido muito am
plo, não há nenhuma definição isolada e boa para a poesia, embora 
esta seja uma boa tentativa: «(A poesia) é um discurso emocional e 
imaginativo em forma métrica, ou seja, a representação de experiên
cias ou idéias que envolvem significação emocional, em uma lingua
gem caracterizada pela imaginação e pelos sons rítmicos. Pelo lado 
da imaginação concreta, a arte da poesia está bastante ligada com 
as artes da pintura e da escultura, embora diferindo dessas porque 
está melhor adaptada à representação de continuidade e movimento 
e também por poder fazer uso de idéias puramente abstratas, bem 
como de imagens verbais. E pelo lado do som rítmico, está intima
mente relacionada à música, embora diferindo desta em sua capaci
dade de representar tanto idéias concretas quanto idéias abstratas 
com alguma exatidão. Quando o assunto é encarado objetivamente 
pelo poeta, a poesia pode ser narrativa ou descritiva; quando subjeti
vamente, a poesia pode ser lírica. A poesia dramática combina esses 
dois pontos de vista: ela é objetiva para o poeta, mas apresenta a 
matéria subjetivamente, através de personalidades imaginárias. Visto 
que a poesia pode tratar tanto de assuntos gerais como de assuntos 
concretos, também há um tipo de poesia que poderia ser apropriada
mente chamado de poesia expositiva ou didática, mas essa, por 
causa de seu pequeno uso de valores emocionais e de expressões 
imaginativas, existe por assim dizer, fazendo fronteiras com a pro
sa». (AM)

Até onde vão os registros, a poesia é a mais primitiva das antigas 
artes literárias. 0  poeta grego, Homero, do século IX A.C., 
surpreende-nos com seus versos de estranha beleza e de arranjo tão 
artístico, apesar do fato de que ele viveu em uma época de 
semibarbárie. 0  espírito amortecedor que há no homem de algum 
modo não foi capaz de amortecer a expressão poética. Outro tanto 
pode ser dito quanto à poesia do rei Davi (1000 A.C.), cuja arte 
literária nos é tão surpreendente quanto a sua vida caracterizada 
pela violência.

II. A Poesia no Antigo Testamento
1. Artifícios Poéticos-,
a. Linguagem figurada. Essa é uma importante característica do 

cântico de Moisés (Exo. 15:1 ss), do cântico de Débora (Juí. 5:1 ss), 
de certas porções do livro de Jó (30:28 ss; 41:1 ss), e também 
freqüente no livro de Salmos. Os poetas eram manipuladores da 
linguagem figurada, e um bom poeta tem uma imaginação fértil, que 
se manifesta sob a forma de expressões verbais coloridas. «O pró
prio idioma hebraico é ressonante, rítmico e musical, até mesmo na 
prosa. O seu vocabulário é vívido. Abunda em figuras de linguagem 
como alterações, personificações, hipérboles, metáforas, símiles, 
metonímia e assonância. A diferença entre a prosa e a poesia dos 
hebreus nem sempre é fácil de determinar. Na poesia, os ritmos são 
confinados dentro de certos limites, ao passo que na prosa esses 
ritmos são absolutamente livres» (UN).

b. Paralelismo. Esse artifício opera de mais de uma maneira: nor 
sinônimos, com a repetição de idéias similares (Sal. 49;1; todo o Sai. 
104); paralelismo sintético, quando uma segunda linha é adicionada 
à primeira, como uma espécie de reiteração da mesma declaração, 
mas com uma expressão levemente diferente (Sal. 55:6); paralelismo 
antitético, quando a segunda linha apresenta um contraste com a 
idéia expressa na primeira (Sal. 1:6); paralelismo climático, quando a 
segunda linha amplia a idéia contida na primeira (Sal. 55:12,13); 
paralelismo binósfico, em que a primeira linha é seguida por diferen
tes tipos de paralelismos.
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Algumas Ilustrações:
Por Sinommía:

Sal. 59:1
1ã linha — «Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos;
2a linha — «põe-me acima do alcance dos meus adversários». 

Paralelismo Antitético:
Sal. 1:6

1§ linha — «Pois o Senhor conhece o caminho dos justos,
2- linha — «mas o caminho dos impios perecerá».

Paralelismo Binósfico:
Sal. 45:1

1- linha — «De boas palavras transborda o meu coração:
2a linha — «Ao Rei consagro o que compus:
3- linha — «a minha língua é como a pena de habilidoso escritor».

Paralelisnio Sintético:
Sal. 55:6

1a linha — «Quem me dera asas como de pomba!
2- linha — «voaria, e acharia pouso».

c. Ritmo. Essa é uma terceira característica da poesia hebréia. 
Os hebreus não desenvolveram o ritmo ao ponto em que o fizeram 
os gregos, embora seja um artifício que tem seu desempenho na 
poesia dos hebreus. Os hebreus não contavam sílabas, como o fazi
am os gregos. Os eruditos têm sido capazes de detectar um certo 
ritmo na acentuação das palavras, mas não no número das sílabas. 
A métrica lírica, entre os hebreus, teria dois mais dois; a poesia épica 
ou didática, teria três mais três; e a lamentação teria três mais dois, 
conforme se vê, para exemplificar, no livro de Lamentações. 
Cumpre-nos notar, porém, que os hebreus não dispunham de regras 
rígidas sobre essa questão, e que nem se deve pensar em emendar 
textos para moldá-los a essas acentuações. Dentro dessa questão 
rítmica, a poesia hebréia caracteriza-se mais pelo ritmo de um espíri
to que se eleva, e não por algum artifício literário especial.

d. 0  uso da música. Sabe-se que a poesia grega tinha por finali
dade ser entoada. Isso só é verdadeiro em parte, no caso da poesia 
dos hebreus. Certamente muitos dos salmos foram musicados. Davi 
desenvolveu a música a ser usada nos ritos do templo. Trechos 
escriturísticos como o de Sal. 137:3 mostram que a música (e, 
presumivelmente, a poesia) não se limitava à expressão religiosa dos 
israelitas. Pouca poesia não-religiosa nos chegou da parte dos anti
gos hebreus, porém o trecho de Núm. 21:17,18 refere-se ao «cântico 
do poço», que parece ser uma espécie de coro, empregado pelos 
cavadores de poços para se encorajarem enquanto ocupados em um 
trabalho árduo como esse. Provavelmente outras ocupações pesa
das também contavam com cânticos similares, como nas atividades 
da sega (ver Isa. 9:3), da vindima (ver Isa. 16:10), além de haver 
cânticos usados em ocasiões especiais (ver Gên. 31:27), festas de 
casamento (Jer. 7:34), elegias (II Sam. 1:19-27), lamentações (II Sam. 
18:33). E as passagens de Êxo. 15:20; Isa. 23:16; I Crô. 25:6 mos
tram que eram usados instrumentos musicais nessas oportunidades. 
Sem dúvida, eram peças poéticas declamadas com o auxílio da mú
sica. A maior coletânea de poemas hebreus que se conhece é o livro 
de Salmos; mas há indicações de que a cultura hebréia contava com 
muita poesia, de natureza tanto religiosa quanto secular. Os livros 
poéticos do Antigo Testamento são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes 
e Cantares de Salomão.

III. A Poesia no Novo Testamento
O Novo Testamento não dispõe de nenhum livro ou de larga 

porção de algum livro de natureza poética. Apesar disso, consideran
do seu volume limitado, há bastante poesia no mesmo.

1. Citações. O livro veterotestamentário mais citado no Novo Tes
tamento é o livro de Salmos. Com base nessa circunstância, uma 
boa parcela de poesia foi incorporada assim pelos autores do Novo 
Testamento. Todavia, também são citados ali poetas não-hebreus. O 
trecho de Atos 17:22-31 dá-nos o sermão de Paulo no Areópago. O 
vs. 28 dessa passagem provê uma citação de três poetas gentios, a 
saber: Epimênides de Creta («Pois nele vivemos, e nos movemos e

existimos»), Arato da Cilicia, e Cieantes, o estóico («Porque dele 
também somos geração»), E Paulo, em Tito 1:12 também citou 
Epimênides («Cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres 
preguiçosos»). Visto que Epimênides era cretense, teria ele dito a 
verdade nesse caso! Os filósofos têm-se divertido diante dessa inda
gação. O trecho de I Cor. 15:33 emprega uma máxima de Menandro 
(«As más conversações corrompem os bons costumes»). Essas cita
ções sugerem que Paulo recebeu uma educação liberal. As evidênci
as em favor disso também dependem do fato de que muitas de suas 
declarações encontram paralelo em dizeres de filósofos estóicos. A 
cidade de Tarso era centro de cultura estóica. Fatos como esses 
laboram contra o antiintelectualismo (vide), tão popular entre certos 
crentes.

2. Fragmentos de Hinos Antigos. Os intérpretes julgam poder 
descobrir porções de antigos hinos cristãos no prólogo do evangelho 
de João; em Efé. 5:14,19; em I Tim. 3:16; em II Tim. 2:11-13; em Col. 
1:13-20; em II Cor. 5:14-18 e em Fil. 2:5-11. Mui provavelmente, 
essas eram peças de poesia cristã musicadas, cujo intuito era expri
mir importantes idéias e sentimentos cristãos. Refletem tanto a poe
sia hebréia quanto a lírica grega, conforme também já seria de se 
esperar. Ver o artigo geral chamado Hino (Hinologia) quanto a deta
lhes sobre essa questão,

3. Nos Escritos de Lucas. Visto que Lucas foi homem de consi
derável habilidade literária, é natural que ele tenha incluído poesia 
em suas composições. No evangelho de Lucas há oito passagens 
poéticas: 1:14-17,33-35,46-55,68-79; 2:14,29-32,34,35. As poesias 
mais bem conhecidas e mais utilizadas, dentro do evangelho de 
Lucas, são: o Magnificai (1.46-55); o Benedictus (1.68-79); o Gloria 
in Excelsis (2.14) e o Nunc Dimittis (2.29-31). O Antigo Testamento 
foi empregado quanto a quase todo esse material, e o estilo é 
tipicamente hebraico.

4. Seleções M iscelâneas. O prólogo de João (1:1-18) é 
definidamente poético, podendo representar, pelo menos parcialmen
te, algum antigo hino cristão; várias declarações do Senhor Jesus 
são poéticas, como as bem-aventuranças (Mat. 5:3-12) e outras par
tes do Sermão da Montanha (6:25-34). Os trechos de Mat. 11:28-30 
e 23:37-39 soam como poesia segundo o estilo hebreu. O trecho de 
João 4:14 também é poético. Paulo tornou-se um poeta ao escrever 
passagens como Rom. 8:35-38; 11:33-36; I Cor. 13 (o hino ao amor);
I Cor. 15:51-57. Além disso, há lances nitidamente poéticos em Heb. 
11:32-38 e Jud. 24,25. A versão inglesa de King James, com sua 
incomum beleza e cadência, conseguiu até melhorar algumas destas 
passagens!

No Novo Testamento observa-se o emprego de paronomásia e 
de aliteração. Exemplos disso são Luc. 21:11 (no grego, loimoi, limoi); 
Rom. 1:29 (no grego, phthonou, phonou): Atos 17:25 (no grego, zoen, 
pnoen); Heb. 5:8 (no grego, emathen, epathen); Rom. 12:3 (no gre
go, huperpronein, phronein)-, Mat. 16:18 (Petros, petra); File. 10 e 20 
(■Onesimus, onaimen). Há um jogo de palavras, em Atos 8:30 (no 
grego, ginoskeis, anaginoskeis), que pode ter ocorrido por acidente.

5. O Livro de Apocalipse. Nenhum outro livro do Novo Testamen
to é tão poético quanto esse, do começo ao fim. Depende 
pesadamente da literatura apocalíptica dos hebreus (incluindo os li
vros pseudepígrafes) e do Antigo Testamento. Notáveis passagens 
poéticas são os hinos ou cânticos exaltados que se acham nas se
guintes passagens do Apocalipse: 4:8,11; 5:9,10,12,13; 7:15-17; 
11:17-19; 15:3,4 (o cântico de Moisés e do Cordeiro); 18:2,8,14-24 (a 
condenação da Babilônia); 19:6,8. John Milton chamou o Apocalipse 
de João de «um coro de sete aleluias e sinfonias de harpas»; e 
Handel musicou alguns deles em sua imortal composição, O Messi
as. Uma de minhas fontes informativas queixa-se de que grande 
parte dessa linguagem imaginativa não é interpretada no próprio 
Apocalipse, dando a entender que as metáforas poéticas obscurece
ram o entendimento dessas porções, e sugerindo que a chave disso 
provavelmente existiu na antigüidade. Porém, se o autor dessa fonte 
informativa tivesse lido os livros apocalípticos e pseudepígrafes do
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Antigo Testamento, teria descoberto ali quase todos esses símbolos 
e as explicações dos mesmos. O restante deriva-se diretamente do 
Antigo Testamento.

IV. A Poesia e a Teologia
A poesia tem contribuído para a teologia, não somente dentro da 

tradição hebreu-cristã, mas também em outras culturas. As obras de 
Homero (a Bíblia dos gregos) foram escritas em um excelente estilo 
poético, com uma força de expressão jamais igualada em qualquer 
outra literatura. As escrituras hindus, o Bhagavadgita (vide) contém 
notáveis passagens poéticas. E há obras modernas que têm levado 
avante a expressão poética, emprestando poder à teologia. Entre 
essas obras modernas poderíamos citar a Divina Comédia (de Dante); 
a Tempestade, o Paraíso Perdido, o Paraíso Recuperado (de Milton); 
Fausto (de Goethe); vários poemas de Tennyson, como o Memoriam. 
Outros poetas metafísicos foram Robert Burns, John G. Whittier, John 
Donne e Browning. De modo não infrequente, as mais notáveis com
posições poéticas têm reivindicado inspiração. Os grandes temas de 
Deus, Cristo, as perfeições e a missão de Cristo, o amor de Deus, e 
a alma e sua imortalidade têm sido fontes naturais de inspiração 
poética.

Muitos hinos são apenas grandes poemas musicados; sendo as
sim, é correto dizermos que a hinologia, em geral, serve de meio de 
expressão teológica. Alguns estudiosos têm até exagerado nisso, 
afirmando que a hinologia é um ramo da teologia. A eficácia da 
hinologia vê-se diante do fato de que não instrui meiamente a mente. 
Mas também anima e inspira o espírito. Um bom hino inspira nobre
za, tal como a música corrupta inspira a corrupção. Ver os artigos 
intitulados Música e Hino (Hinologia).

POLEGAR
No hebraico, bohen, «polegar»; também, bohen yad, «polegar da 

mão». A palavra isolada aparece por sete vezes: Êxo. 29:20; Lev. 
8:23,24; 14:14,17.25,28. E a expressão bohen yac1 é utilizada por 
duas vezes: Jer. 1:6,7.

O polegar constitui um dos mais versáteis dedos da mão. Sua 
ligação direta ao pulso permite e facilita a sua rotação a uma posição 
em que sua ponta fica diretamente oposta as pontas dos outros 
quatro dedos da mão. A experiência demonstra que a oerda do pole
gar deixa a mão severamente aleijada e limitada. De conformidade 
com as modernas leis trabalhistas, a perda do polegar recebe uma 
compensação bem mais alta do que a perda de qualquer dos outros 
dedos da mão. As modernas técnicas cirúrgicas têm-se esforçado 
por substituir um polegar perdido, por algum outro dedo da mão, ou 
mesmo por algum artelho, com ligações similares às de um polegar 
verdadeiro. E, nisso, os cirurgiões têm conseguido uma razoável me
dida de sucesso.

É digno de nota que há proeminência especial aos polegares dos 
filhos de Aarão, em conexão com sua consagração ao ministério 
sacerdotal do tabernáculo, porquanto a consagração desses minis
tros envolvia seu corpo inteiro, mas, especialmente, aquelas porções 
do corpo mais úteis ao serviço (ver Lev. 8:23,24).

POLIGAMIA
Esboço:
1. Definições
2. Sociedades Polígamas
3. A Moderna Cena Religiosa Mundial
4. A Moralidade e a Poligamia; Noções Bíblicas
1. Definições
Ver o artigo geral sobre o Matrimônio, onde são discutidas as 

várias formas de casamento. Ver também sobre Monogamia, que 
informa sobre um ponto que faz parte integral do presente tema, 
especialmente no que diz respeito a como a monogamia é rara entre 
as espécies de animais irracionais no mundo. O termo poligamia vem 
do grego poli, «muitos», e gámos, «festa de casamento». Esse vocá
bulo refere-se, estritamente, aos casamentos plurais, ou nos casos

em que um homem tem muitas mulheres (também chamado poliginia, 
«muitas mulheres»), ou nos casos em que uma mulher tem muitos 
maridos (ou seja, a poliandria, «muitos homens»). O primeiro desses 
casos, a poliginia, é o termo mais certo para quando um homem tem 
muitas mulheres; mas, de acordo com o uso popular, geralmente é 
usada a palavra poligamia para essa situação, e as pessoas usual
mente usam o termo incluindo a idéia da poliandria. A Encyclopedia 
Americana envia o leitor a examinar o verbete Poliginia, sob o título 
Poligamia, o que está verbalmente correto, embora isso vá de encon
tro ao conhecimento e à compreensão comuns das palavras.

2. Sociedades Polígamas
Embora as sociedades ocidentais sejam legalmente monógamas, 

ainda assim , há m uita po ligam ia , através da ins titu ição  
semilegalizada do concubinato (A Constituinte Brasileira, de 1988, 
legalizou o concubinato), sem falarmos nas «amantes», secretas 
ou francas. Mas, quanto às sociedades que reconhecem, legal e 
religiosamente, a instituição da poligamia, somos informados que 
as mulheres envolvidas dirigem seus ciúmes não na direção de 
questões sexuais, mas na direção da posição social de cada uma, 
do número de filhos, dos favores recebidos do marido, da predomi
nância social de umas sobre as outras, etc. Também somos infor
mados, por quem deveria saber o que está dizendo, que as socie
dades onde a poligamia há muito está arraigada, que elas preferem 
essa forma de casamento, e isso não só da parte dos homens, mas 
até da parte das mulheres. É que uma co-esposa provê compa
nheiro e ajuda no trabalho doméstico. Acresça-se a isso que, nes
sas sociedades, o número de esposas de um homem corresponde, 
a grosso modo, à sua prosperidade financeira, o que significa que 
uma família polígama tem mais prestígio social e financeiro que 
uma família monógama, pois esta última pode estar seguindo esse 
regime meramente porque o chefe da família não é tão abastado 
assim, podendo sustentar somente uma mulher. Além disso, os 
casamentos polígamos suprem a força de trabalho que faz uma 
família tornar-se mais próspera que as famílias monógamas. Os 
historiadores dizem que os índios norte-americanos blackfoot pas
saram de uma sociedade bastante empobrecida para uma socieda
de afluente, por razão de sua poligamia. As várias mulheres de um 
homem eram treinadas a cuidar dos couros de búfalo e de outros 
animais. Enquanto o marido caçava, as mulheres é que prepara
vam as peles. Quanto mais esposas tivesse um homem em sua 
tenda, mais prósperos tornavam-se todos os membros da família!

A poliginia é comum em alguns países africanos, sendo a prática 
oficial dos muçulmanos. A sabedoria prática de Maomé dificilmente 
pode ser posta em dúvida. Em primeiro lugar, ele casou-se com uma 
rica viúva, pelo que teve tempo de seguir suas idéias religiosas sem 
o empecilho de ter de trabalhar para sustentar-se. Em segundo lugar, 
quando ela morreu, ele fez da poligamia a prática oficial e divinamen
te sancionada.

Nos países da antigüidade, a prática da poliginia era quase uni
versal. O Antigo Testamento deixa isso claro, até com respeito à 
antiga sociedade dos hebreus. Esse também era um costume que 
prevalecia no Egito e na Arábia. Até os próprios tempos modernos, 
também era prática comum na China e na Irlanda. Na China e no 
Japão dos nossos dias, a poligamia ainda persiste, sob a forma de 
um concubinato socialmente aprovado. Os casais ali se formam, já 
com o entendimento, de que ambos os cônjuges podem dar suas 
escapadas sexuais. Durante a Refoma Protestante, houve um notá
vel caso de sanção. Martinho Lutero aprovou o casamento bígamo 
de Filipe de Hesse. Mas isso causou unicamente perturbações e 
contendas entre os protestantes.

Além das riquezas materiais adquiridas, conforme foi dito acima, 
há uma outra vantagem do casamento polígamo: é absorvido o ex
cesso de mulheres sobre os homens, que se verifica em muitas 
sociedades, tornando-as esposas plurais. Doutra sorte, elas continu
ariam, quando muito, a ser amantes, ou a terem uma vida caracteri
zada pela permissividade.
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3. A Moderna Cena Religiosa Mundial!
O mais conspícuo exemplo de poligamia, na cena mundial, é o 

islamismo. A cada homem são permitidas quatro esposas, contanto 
que cada qual seja tratada igualitariamente pelo esposo. Esse ideal 
parece impossível de ser cumprido, mas os bons islamitas continuam 
tentando. 0  mormonismo, no começo de sua história, também prati
cava a poligamia. Seu grande líder, Brigham Young, segundo se 
noticia, teve mais de trinta mulheres. No entanto, ele parece ter 
preferido uma delas, com a qual passava a maior parte de seu tem
po. É preciso dizer a verdade, que a porcentagem de casos de 
poligamia, entre os mórmons, nunca foi muito grande. Ademais, ha
via regras estritas regulamentando a questão como algo espiritual 
(um aspecto da fé religiosa deles), e não somente por razões pesso
ais ou econômicas. A doutrina mórmon ensina que Deus tem muitas 
esposas, e que as almas humanas são produtos da procriação divi
na. Assim, os homens que seguirem esse divino exemplo estão-se 
tomando deuses, e precisam de muitas esposas para a formação do 
núcleo de seus futuros reinos celestes, seguindo c modelo deixado 
pelo Pai Celeste. A poligamia foi uma prática franqueada no território 
que agora é o estado norte-americano de Utah, de 1843 a 1890. Mas 
então o congresso norte-americano baixou leis drásticas contra a 
prática, a qual foi constitucionalmente aceita pelo estado de Utah. 
Espiritualmente falando, porém, a poligamia ainda existe no 
mormonismo, na «selagem» de esposas a homens, para a vida 
após-túmulo. Ocasionalmente, descobre-se a poligamia física entre 
os mórmons, especialmente entre aqueles que vivem em áreas mais 
remotas do estado de Utah. Os mórmons que ainda praticam esses 
casamentos plurais são chamados por eles de «fundamentalistas», 
porquanto consideram a poligamia um aspecto importante da fé 
mórmon. Entretanto, embora eu tenha vivido por vinte e quatro anos 
completos no estado de Utah, nunca conheci ali uma única família 
polígama; mas havia rumores, ou algum artigo que era publicado, 
sobre os fundamentalistas mórmons.

4. A Moralidade e a Poligamia; Noções Bíblicas
Aqueles que manipulam a seu talento os textos de prova bíblicos 

supõem que a passagem de Gên. 2:18 ss indica que a ordem original e 
correta era a monogamia, e que, posteriormente, a poligamia foi permi
tida e até mesmo encorajada, tendo-se tomado a forma dominante de 
casamento. Abraão, pai do judaísmo, e todos os seus filhos, foram 
polígamos. O trecho de Deu. 21:15 ss regulamenta a prática. E, apesar 
de o judaísmo pós-exílico ser predominantemente monógamo, nem por 
isso a prática da poligamia foi oficialmente abandonada. Nos dias de 
Jesus, ainda havia a poligamia em Israel, e o divórcio era tão fácil que 
casamentos plurais, em sucessão, tornaram-se extremamente comuns. 
Jesus ressaltou o ideal original da monogamia, e isso passou para 
outras porções do Novo Testamento. Ver Mat. 19:3-9; Mar. 10:1-12; I 
Cor. 6:16; 7:1,2; Efé. 5:22-33; I Tim. 3:2. Dos diáconos (e outros líde
res) da Igreja, esperava-se a monogamia (conforme fica demonstrado 
na passagem de I Timóteo), mas a poligamia nunca foi condenada em 
termos finais e oficiais, mesmo no Novo Testamento.

POLITEÍSMO
Essa palavra vem do grego, poli, «muitos», e theós, «deus», ou 

seja, a crença de que existem muitos deuses. Isso contrasta com o 
monoteísmo, a crença na existência de um único Deus, e com o 
henoteísmo, a crença de que apesar de existirem muitos deuses, 
somos responsáveis diante de um só Deus. Dois artigos devem ser 
consultados neste Dicionário, em relação ao politeísmo. Ver sobre 
Deus, especialmente sua terceira ação, Conceitos de Deus, ponto 
primeiro, Politeísmo. Ver também sobre Deuses Falsos. Naturalmen
te, o politeísmo tem predominado, entre as religiões do mundo. Só as 
três grandes fés, a do judaísmo, a do cristianismo e a do islamismo 
têm adotado uma forte posição monoteísta. Contudo, os judeus e os 
maometanos vêem o conceito trinitariano cristão como uma forma 
velada de monoteísmo. Dentro do cristianismo moderno, os mórmons 
defendem um politeísmo teórico. De acordo com o mormonismo, na

verdade existiriam muitos deuses; mas, na prática, eles promovem 
um triteísmo; haveria três deuses com os quais temos algo a tratar: o 
Pai, o Filho e o Espírito Santo, que seriam pessoas separadas e 
deuses, distintos uns dos outros, e não meras hipóstases (vide) de 
uma única essência divina. O segundo artigo referido, Deuses Fal
sos, dá uma boa descrição das formas que a idolatria e o politeísmo 
assumiam na antigüidade. Uma forma de politeísmo que prevalece 
entre os cristãos é a elevação de falsos valores, como o dinheiro, a 
fama, as ambições pessoais, etc., a uma desmedida importância, 
como se fossem divindades. Desse modo, até mesmo os indivíduos 
mais piedoso às vezes escorregam e caem na idolatria e em um 
politeísmo prático, embora, na teoria, eles permaneçam monoteístas. 
Ver o artigo separado, idolatria, que é uma inevitável associação do 
politeísmo.

POLUIÇÃO
Esboço:
1. As Palavras e suas Definições
2. No Antigo Testamento
3. No Novo Testamento
4. A Questão Ambiental
1. /4s Palavras e suas Definições
Essa palavra vem do latim, pollutus, particípio passado do verbo 

Dctluere, que significa «tornar sujo». Os sinônimos são «abusar», «con
taminar», «corromper», «violar», «macular». As palavras heDraicas 
traduzidas por «poluir» (ou por algum sinônimo) têm c sentido básico 
de «traspassar», «contaminar», «sujar», «tomar comum», quase sem
pre dizendo respeito às poluições morais e cerimoniais.

As três palavras gregas assim traduzidas são: a. alísgema, 
«polução», «contaminação» (Atos 15:20); b. miasma, «polução mo
ral» (em suas várias formas, como ve±o, substantive, etc., João 
18:28; T to  1:15; Heb. 12:151 Jud, 8; II Ped. 2:10.20; ca) forma verbal 
é miaíno.

2 No Antigo Testamento
Uma mulher. durartte c seu periodo menstrual, era considerada 

cerimonialmente imunda ou seja, durante esse período ela não po
dia participar dos ritos normais da fé judaica (ver Eze. 22:10). Outras 
coisas que podiam tomar o indivíduo cerimonialmente impuro era 
fazer um altar de pedras lavras (Êxo. 20:25), tocar em um cadáver 
(Núm. 9:6; 19:14), ingerir a carne de vários animais considerados 
imundos 'Lev. 11), desconsiderar as regras atinentes ao matrimônio 
(Lev. 18:6 ss), comer coisas contaminadas pela idolatria (Atos 
15:20,291 fazer oferendas com animais aleijados ou imperfeitos, ou 
com motivos errôneos (Mal. 1:7-9). Então, naturalmente, com ou sem 
a palavra, o envolvimento em qualquer tipo de pecado ou iniqüidade 
era considerado poluidor, sem falarmos em qualquer violação da 
legislação mosaica. A questão do pecado é muito ampla no Antigo 
Testamento, visto que a fé dos hebreus visava mais à questão moral, 
e não à metafísica. Ver os artigos separados chamados Limpo e 
Imundo; Imundície e Pecado.

3. No Novo Testamento
A passagem de Atos 15:20,29 usa o termo em conexão com o 

concílio de Jerusalém e o problema do Legalismo. Os gentios deveri
am observar que porcentagem da lei mosaica? Uma coisa era certa: 
os gentios convertidos precisavam evitar as poluições naturalmente 
associadas à idolatria e à impureza moral. O trecho de João 18:28 
menciona a preocupação dos Judeus com a impureza cerimonial, 
conforme também o faz o trecho de Mar. 7:4 ss. A passagem de Tito 
1:15 menciona a extraordinária poluição das mentes dos indivíduos 
ímpios. As consciências deles estão corrompidas, e eles chegam a 
distorcer aquelas coisas que, por si mesmas, não são impuras. Para 
eles, coisa alguma é pura. Provavelmente estão em pauta os mes
tres gnósticos. Ver sobre o Gnosticismo. A amargura dos crentes uns 
contra os outros corrompe a comunhão na igreja cristã. Essas atitu
des tendem por fazer pessoas irreligiosas tornarem-se elementos 
prejudiciais na igreja, quando conseguem introduzir-se nela (ver Heb.
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12:15,16). 0  texto de Jud. 8 aparentemente é uma referência à obra 
contaminadora dos gnósticos. II Ped. 2:20 adverte-jos que as pesso
as que haviam escapado das poluções do mundo podem voltar a cair 
nelas, tornando-se a situação deles pior do que antes. Mui provavel
mente estavam em foco os gnósticos; mas a advertência é geral, e 
não deve ser eliminada por nós mediante uma falsa interpretação. O 
décimo quarto capítulo da Epístola aos Romanos aborda as questões 
cerimoniais que, aos olhos dos judeus, eram consideradas corruptoras, 
mas não aos olhos dos cristãos, exceto quando algum irmão chega a 
tropeçar, devido à liberdade excessiva e impensada de outro crente.

4. A Questão Ambiental
Em nossos dias, os ecologistas têm salientado quão errado, mo

ralmente falando, é abusar da natureza. E, com a passagem do 
tempo, suas advertências mostram estar com toda a razão. A destrui
ção da atmosfera está causando um calor excessivo; este calor está 
produzindo secas em áreas antes bem regadas pela chuva. Assim, 
as colheitas estão falhando, e a fome está se alastrando. Rios poluí
dos são origem de enfermidades e de morte. A destruição da Flores
ta Amazônica mudará o clima do mundo inteiro. Quanto a um maior 
desenvolvimento desse tema, ver o artigo Poluição Ambiental.

POMAR
No hebraico, pardes, uma palavra tomada por empréstimo do 

persa. Nesse último idioma significa «recinto murado». Mas estão em 
foco pomares de árvores frutíferas, especialmente de romãs, que 
eram muito comuns nas terras bíblicas. Ver Ecl. 2.5. Algumas tradu
ções dizem «parques». Em Can. 4:13 a palavra aparece no singular, 
«pomar».

POMBA
No hebraico, yonah, palavra usaaa pcr trinta e uma vezes, 

como em Gên. 8:8-12; Sal. 55:6; Can. 1:15; Isa. 38:14: Jer. 48:28; 
Naum 2:7. No Novo Testamento, peristerá, palavra usada por dez 
vezes: Mat. 3:16; 10:16; 21:12; Mar. 1:10; 1115; Luc. 2:24 (citando 
Lev. 12:8); 3:22; uoão 1:32; 2:14,15. Ver c artigo geral Aves da 
Bíblia.

Na Palestina atual há, pelo menos, seis espécies dessa ave, e, 
desde a década de 1950. com a extensão oas áreas plantadas, elas 
se têm multiplicado extraordinariamente. As pombas são totalmente 
vegetarianas, comendo sementes, frutas e verduras. A pomba da 
rocha é a espécie ancestral de todas as atuais espécies, achando-se 
espalhada pela Europa, Ásia e Norte da África. Ela faz seu ninho em 
penhascos e saliências naturais, da rnesma maneira que os pombos 
modernos gostam das saliências dos edifícios das cidades. Mas tam
bém fazem ninhos nas árvores, ou em buracos de lugares rochosos. 
A arqueologia tem demonstrado que essa ave vem sendo domestica
da comumente desde os tempos mais remotos. Já desde 2500 A.C., 
era usada no Egito como alimento. É possível que a sua domesticação 
tenha começado para as pombas servirem de alimento.

Em Israel, a pomba era a única ave que podia ser oferecida nos 
sacrifícios. Eram usadas pelos pobres, que não podiam arcar com as 
despesas do sacrifício de um carneiro ou de um boi. Nos tempos 
neotestamentários, sabemos que os indivíduos que vendiam pombas 
para os sacrifícios sentavam-se em redor do recinto do templo (Mat. 
21:12). Quanto a alusões ao sacrifício dessas aves, no Antigo Testa
mento, ver Gên. 15:9; Lev. 5:7. O trecho de Lucas 2:24 revela que 
Maria e José sacrificaram um par dessas aves, de acordo com a lei 
mosaica que requeria isso, quando do nascimento de uma criança 
(ver Lev. 12:8).

Usos Metafóricos. 1. Um símbolo de vindoura reconciliação com 
Deus (Gên. 8:8,10). 2. Um símbolo de gentileza, ternura e devoção 
(Can. 1:15; 2:14). 3. Um símbolo do Espírito Santo (Mat. 3:1; João 
1:32). 4. Um símbolo de timidez (Osé. 11:11). 5. Símbolo da não - 
resistência (Mat. 10:16). 6. Símbolo da ingenuidade e tolice naturais, 
que levam ao dano próprio (Osé. 7:11). 7. Um símbolo de uma atitu
de inofensiva (Mat. 10:16). 8. Um símbolo de lamento e desespero,

provavelmente devido ao som que as pombas fazem (Isa. 38:14; 
Naum 2:7). De fato, a palavra hebraica, yonah, «pomba», vem de 
uma raiz que fala sobre o som lamentoso dessa ave. Esse era o 
nome hebraico do profeta Jonas. (ARNO S)

POMBAS, ESTERCO DE
As pessoas, na antigüidade, em seu desespero, realmente comi

am esterco de pombas? Às vezes, nas ruas, os cães comem esterco 
de cavalo. Em muitos lugares, o esterco seco é usado como combus
tível. Cheira muito mal quando queimado, mas é econômico. Mas as 
pessoas, alguma vezes, chegaram a comer esterco? Ver II Reis 6:25. 
Abaixo damos explicações sobre isso.

1. Em II Reis 6:25, está em vista uma planta que produzia cachos 
muito parecidos, em seu formato, com esterco de pombas. Esse 
nome, «esterco de pombas», é dado à espécie vegetal Ornithogaium 
umbellatum. Para comer esses bulbos, é mister cozê-los ou assá-los. 
Um dos nomes atuais dessa planta é «estrela de Belém». Supõe-se 
que esse bulbo era conhecido na Palestina ao tempo do cativeiro 
assírio, embora não haja provas de que já tinha o nome que mais 
tarde lhe foi dado. Quando assado, o bulbo é adocicado. Suas flores 
brancas formam um pecíolo em forma de estrela.

2. Uma outra explicação é que o alimento referido naquele texto 
era adubado com esterco de pombas, em seu cultivo, pelo que era 
chamado por esse nome. Mas essa explicação é fantasiosa, sem 
qualquer base em evidências.

3. Muitos intérpretes insistem em uma interpretação literal, con
forme também a LXX traduz o trecho. Eles supõem que as pessoas, 
durante o sítio lançado por exércitos estrangeiros, estando com fome, 
realmente ingeriam esterco de pombas. Somos informados de que 
um exército inglês, em 1316, enfrentou uma escassez similar de 
alimentos, e os soldados acabaram ingerindo esterco de pombas. 
Naturalmente, o esterco tem algum valor alimentar, por mais que nos 
revolte o estômago. Escritores judeus informam-nos de que o esterco 
de pombas era usado como combustível, o que dá algum apoio à 
referência literal do trecho bíblico que estamos comentando. Outros, 
porém, pensam que o que sucedia era que sementes não-digeridas, 
e fragmentos de alimentos eram cuidadosamente retirados do ester
co (e lavados, segundo esperamos!), e então eram comidos. Não há 
como obter certeza quanto à questão, embora isso nos seja indife
rente a não ser que fiquemos a meditar sobre os famintos de Samaria. 
A lição moral do incidente é clara, seja como for. O pecado os havia 
reduzido a uma situação realmente miserável.

PONTES
Nas Escrituras não há nenhuma menção a pontes, embora as 

mesmas existissem, especialmente na região da Transjordânia, onde 
havia os rios principais da Palestina. Há menção a uma ponte militar, 
em II Macabeus 12:13, que Judas Macabeu tencionava construir, 
para facilitar suas operações militares. O reino de Gesur, referido nos 
livros de II Samuel e I Crônicas, tinha um nome que significava «terra 
de pontes». Ficava em Basã, a nordeste do mar da Galiléia; a alusão 
às «comportas», em Naum 2:6, talvez seja uma alusão a pontes, 
conforme é indicado por uma paráfrase em caldaico. Mas, a maioria 
dos eruditos prefere mesmo a idéia de «comportas» para controle 
das enchentes. (S)

POQUERETE-HAZEBAIM
No hebraico, «prendedor de gazelas». Esse era o nome de uma 

família que sen/ira em Israel durante o reinado de Salomão. Um 
remanescente deles retornou à Palestina, terminado o cativeiro 
babilónico. Eles fixaram residência em Jerusalém. São mencionados 
em Esd. 2:57; Nee. 7:9 e I Esdras 5:34.

PORATA
Esse nome próprio vem de uma palavra persa, que significa «li

beral», «generoso». Esse foi o nome do quarto dos filhos de Hamã, o
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qual, juntamente com seus filhos, foi executado pelos judeus, depois 
que os israelitas tinham escapado por pouco do exterminio, devido 
aos planos do maldoso Hamã. Ver Est. 9:8 e seu contexto. Isso 
sucedeu em cerca de 509 A.C.

PORCA
Ver o artigo sobre Porco.

PORCO
No hebraico, chazir, palavra que ocorre por sete vezes: Lev. 

11:7; Deu. 14:8; Pro. 11:22; Isa. 65:4; 66:3,17 e Sal. 80:13. No grego, 
choTros, vocábulo que é usado por doze vezes: Mat. 7:6; 8:30-32; 
Mar. 5:11-13,16; Luc. 8:32,33 e 15:15,16.

O javali do Velho Mundo e o porco do mato das florestas equato
riais e tropicais da América do Sul são considerados os ancestrais do 
porco doméstico. Na Europa e no oeste asiático surgiu a espécie Sus 
scrofa, enquanto que na China surgiu o Sus vittatus. É difícil dizer 
quando a domesticação desse animal tão útil teve lugar, o que foi 
ainda mais complicado pelas muitas correntes humanas migratórias, 
quando os homens levavam em sua companhia os seus animais 
domesticados a milhares de quilômetros de distância, entre eles o 
porco. Porém, tem-se convencionado que o porco foi domesticado 
pelo homem desde o período neolítico, quando o homem começou a 
viver não mais como um nômade. Os porcos eram deixados em 
relativa liberdade, dentro de grandes cercados, no interior dos quais 
podiam encontrar seu próprio alimento, arrancando raízes e fuçando 
por toda a parte. O terreno não tardava a tornar-se lugar próprio para 
plantio, facilitando assim as atividades agrícolas. Há indícios de que 
em torno de 2500 A.C. os porcos eram domesticados em regiões que 
hoje são a Grécia, a Hungria, o Egito e a Mesopotâmia.

Até hoje o porco é um animal doméstico de grande utilidade na 
alimentação humana. Não há animal que possa transformar os vege
tais em carne comestível com tanta eficácia quanto o porco, aiém de 
sua carne ser muito rica em riboflavina, ou vitamina B(6). Sempre 
houve alguma surpresa, da parte dos estudiosos, diante da proibição 
levítica da ingestão da carne de porco, por parte dos israelitas. Entre
tanto, as modernas pesquisas sobre as enfermidades humanas tèm 
lançado muita luz sobre a questão. Se sua carne não for devidamen
te preparada e cozida, ela pode tornar-se o veículo potenciai de 
várias doenças perigosas para o homem, a mais importante das 
quais é a tricnose, causada por um verme que, a certo estágio, 
desenvolve-se nos músculos do porco, e que progride para seu se
gundo estágio somente quando ingerido pelo homem, ou por algum 
outro hospedeiro vivo. Nesse segundo estágio, o verme invade vários 
tecidos do corpo humano, causando intensas dores, e até mesmo a 
morte. Um cozimento perfeito nem sempre era possível na antigüida
de, pelo que a proibição total era a melhor norma para a época. Além 
disso, visto que o porco vive nas proximidades das habitações huma
nas, facilmente pode ingerir material infectado por várias formas de 
germes patogênicos, transmitindo tal infecção aos que consomem 
sua carne.

Como vimos acima, o porco não é mencionado por muitas vezes 
no Antigo Testamento. Nem mesmo era possível haver muita men
ção a um animal cuja criação era vedada aos Israelitas, porquanto 
ele só tem utilidade prática como alimento. A transgressão de tal 
proibição é condenada severamente, conforme se vê em Isaías 65:4 
e 66:3. Para os judeus, comer carne de porco era equivalente a 
tornar-se um apóstata (ver II Macabeus 6:18 e 7:1). Todavia, vários 
outros povos antigos não consumiam carne de porco, provavelmente 
por motivos de tabus religiosos. Na época da dominação greco-roma- 
na a criação de porcos tornou-se mais comum, mesmo em Israel. O 
Novo Testamento menciona uma numerosa vara de porcos (Mar. 
5:11), embora isso tivesse sucedido na Decápolis, cujos habitantes 
eram quase helenistas. Os demais judeus desprezavam a criação de 
porcos. Isso explica por que motivo, na parábola do filho pródigo, 
este só conseguiu achar emprego para cuidar de porcos (Luc. 15:15).

Ele chegara ao degrau mais inferior da desgraça humana. A conver
são começou quando ele abandonou os porcos.

Uma outra parábola de Jesus envolve porcos. Essa parábola, que 
é mais uma máxima, diz: «Não deis aos cães o que é santo, nem 
lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com 
os pés, e, voltando-se. vos dilacerem» (Mat. 7:6). A idéia é que há 
pessoas indignas de ouvir sobre as excelências do evangelho e do 
companheirismo com o Senhor. Elas não têm sensibilidade para tanto. 
Antes, se brutais como os porcos, acabarão se enfurecendo diante das 
maravilhas espirituais que nos encantam, tentarão nos ferir.

Referindo-se àqueles que chegaram a bom conhecimento do evan
gelho de Jesus Cristo, mas que se deixaram novamente envolver nas 
corrupções do mundo, diz o apóstolo Pedro: «Com eles aconteceu o 
que diz certo adágio verdadeiro: O cão voltou ao seu próprio vômito e 
a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal» (II Ped. 2:22) Isso 
aponta para os que não se converteram realmente, mas apenas 
reformaram-se exteriormente. Mais cedo ou mais tarde, voltam ao 
seu próprio elemento. O cão e a porca representam o mesmo tipo de 
indivíduo, o crente fingido, nunca regenerado pelo Espírito, que só 
sabe seguir seus impulsos primários e pecaminosos.

PORTA
Há sete palavras hebraicas e três gregas envolvidas neste verbete:
1. Dal, «porta», palavra hebraica que ocorre somente por uma 

vez, em Sal. 141:3.
2. Dalah, «porta», palavra hebraica que aparece também só por 

uma vez, em Isa. 26:20.
3. Deleth, «poria», a palavra hebraica mais comum desse senti

do, que é usada por oitenta e sete vezes, como se vê em Gên. 
19:6,9,10; Êxo. 21:6; Deu. 15:17- Jcs. 2:19; Juí. 3:23; I Sam. 3:15; II 
San". 13:17: i Reis 7:50; II Reis 4 :4 :1 Crô. 22:3; il Crô. 3:7; Nee. 3:1; 
Jó 3:10; Sal. 78:23: Pro. 26:14: Ec 12:4: Can. 8:9; Isa. 26:20; Eze. 
41:23 Zaz. 11:1; Mal. 1:10.

4. S a z ' « lim iar'. -verga da pcrta». Palavra hebraxa que ocorre 
per « ite  e ses vezes. Pcí exerrp.c: II Reis 12:9: II Crô. 23:4; Est. 
2:21; Isa. 6:4; Jer. 35:4: Eze. 41:16.

£ Pethach, -ertrada da pcrta». Palavra hebraica que aparece 
per certo e sessenta e cuatrc vezes, como, por exemplo, em Gên. 
4:7: Êxo. '12:22,23: Lev. 1:3,5: 19:21; Núm. 3:25; 27:2; Deu. 22:21; 
Jos. 19:5": Juí. 4;2C: I Sam. 2:22; I Reis 6:8,33; II Reis 4:15; I Crô. 
9:21: Nee. 3:20,21; Jó. 31:9,34; Sal. 24:7,9; Pro. 5:8; Eze. 
8:3,7,8,14,16; 47:1; Osé. 2:15; Miq. 7:5.

6. Shaar, «portão». Palavra hebraica usada por mais de trezen
tas e sessenta vezes, como em Gên 19:1; Êxo. 20:10; Deu. 5:14; 
Jos. 2:5,7; I Sam. 4:18; II Sam. 3:27; I Reis 22:20; I Crô. 9:18,23; 
26:13,16.

7. Tera, «portão». Palavra aramaica usada por duas vezes, uma 
com o sentido de portão e a outra com o sentido de boca, em Dan. 
2:49 e 3:26 (nossa versão portuguesa a traduz como «porta», tam
bém neste último caso).

8. Thúra, «porta». Palavra grega usada por trinta e sete vezes, 
de Mat. 6:6 a Apo. 4:1.

9. Púle, «folha de portão duplo». Palavra grega usada por nove 
vezes: Mat. 7:13,14; 16:18; Luc. 7:12; Atos 3:19; 9:24; 12:10; 16:13 e 
Heb. 13:12.

10. Pulôn, «portão», «portal». Palavra grega empregada por 
dezesseis vezes: Mat. 27:71; Luc. 16:20; Atos 10:17; 12:13,14; Apo. 
21:12,13,15,21,15; 22:14.

A arqueologia e as referências literárias têm ilustrado amplamen
te a natureza das portas antigas, as quais variavam segundo o tipo 
de estrutura a que serviam, os materiais envolvidos e as posses do 
construtor. Assim, a porta de uma tenda consistia apenas em um 
pedaço de pano, ou em uma pele de animal, que cobria a entrada da 
mesma. A maioria das portas era feita de madeira. Nas residências 
dos ricos, a porta de madeira podia ser coberta de metal, o que 
também ocorria no caso das portas das cidades e dos quartéis.
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Havia portas feitas de pedra, ou inteiramente de metal. Não havia 
dobradiças como as que conhecemos atualmente; no lugar de dobra
diças havia pivôs que eram ajustados em soquetes, na parte de 
baixo e na parte de cima da porta, Também havia portais com portas 
dobradiças, (Isa. 45:2; Sal. 107:16). Como medida de segurança, 
havia trancas de metal ou de madeira (II Sam. 13:17). Também havia 
fechaduras e chaves (Juí. 3:23). Os portais tinham três partes: o 
limiar, as ombreiras, os lados e a verga, ou peça horizontal, do alto 
da porta. Os ricos mandavam fazer portas muito ornamentadas. Nos 
lares de judeus piedosos, havia sentenças bíblicas inscritas nas om
breiras (Deu. 11:20). Talvez eles pensassem que isso fosse uma 
influência protetora sobre a casa, ante forças negativas naturais ou 
sobrenaturais. Os pagãos também tomavam essas medidas proteto
ras com inscrições, que julgavam ser poderosas com essa finalidade.

Usos Metafóricos:
1. Cristo é a porta ou portão do aprisco, o meio de entrada para a 

vida eterna (João 10:9).
2. Os preguiçosos são como portas que giram em seus gonzos, 

parecendo estar fazendo alguma coisa, mas, na realidade, nada fa
zei (Provérbios 26:14).

3. Cada indivíduo tem uma porta espiritual de entrada, ou seja, seu 
coração e sua vontade; Cristo bate nessa porta, pedindo admissão, a 
fim de controlar aquela vida (Apo. 3:20; Sal. 24:7,9). A própria Igreja, 
bem como as igrejas locais, também têm essas portas, mesmo porque 
nem todas as igrejas cristãs haviam permitido a Cristo controlar sua 
vida comunal. Esse é o sentido original da passagem de Apo. 3:20.

4. A porta da fé, aberta diante dos gentios, era o acesso que lhes 
fora aberto, para poderem participar do evangelho e seus propósitos 
(Atos 14:27).

5. A porta ou a oportunidade de servir é um meio dado por Deus 
para a propagação das boas novas cristãs (I Cor. 16:9; II Cor. 2:12; 
Apo. 3:8).

6. Similar a essa é a porta aberta à palavra diante dos pregado
res, a fim de que eles possam propalar o evangelho (Col. 4:3).

7. Há a porta do ministério, o ofício no qual o crente entra quando 
é chamado para algum serviço cristão especial (João 10:1,2).

8. Estar à porta ou perto da porta significa que resta pouco tempo 
antes da ocorrência de alguma coisa (Mat. 24:33; Tia. 5:9). O Novo 
Testamento refere-se assim à parousia, (vide), e ao julgamento divi
no que então se seguirá.

9. A porta de esperança de Acor pode dar a entender que, ape
sar das tribulações e do julgamento, a misericórdia não se afastaria. 
Talvez haja nisso uma promessa de conversão, afinal, para os genti
os. Ver Osé. 2:5; João 10.

PORTA DA GUARDA
Ver Nee. 3:31. A palavra hebraica correspondente é Mipqhad, 

que alguma traduções deixam ficar como um nome próprio. Essa 
palavra hebraica parece significar «assembléia» e alguns estudiosos 
pensam estar em foco uma casa freqüentada por oficiais; mas outros 
julgam que ali se reuniam os membros do Sinédrio (vide), pelo me
nos em algumas de suas reuniões.

Essa porta ficava na seção nordeste das muralhas de Jerusalém, 
e foi reconstruída por Neemias. Todavia, a sua localização exata, em 
relação ao resto da estrutura, é desconhecida atualmente.

PORTA DA GUARDA (MIPHKAD)
A palavra hebraica, miphkad significa «recenseamento». Esse 

era o nome de um dos portões das muralhas de Jerusalém. Nossa 
versão portuguesa traduz esse nome por Porta da Guarda, em Nee. 
3:31. Ficava localizada defronte da residência dos servos do templo 
e dos mercadores, entre a «entrada dos cavalos (ver I Crô. 23:15) e 
o ângulo da muralha antiga, perto da Porta das Ovelhas (Nee. 3:32). 
Talvez por ter sido identificada, por alguns estudiosos, como a Porta 
da Guarda, que aparece em Nee. 12:39, nossa versão portuguesa 
assim tenha traduzido seu nome hebraico, Miphkad. Porém, outros

estudiosos têm identificado esse portão com a «porta superior de 
Benjamim» (ver Jer. 20:2). Se essa última opinião é a correta, então 
a porta de Miphkad ficava localizada no extremo ocidental de uma 
ponte; mas a maioria dos estudiosos duvida dessa identificação.

No trecho de Eze. 43:21, a palavra hebraica miphkad é usada em 
um sentido bem diferente, referindo-se ao «lugar determinado» (em 
nossa versão portuguesa, «lugar da casa para isso designado»), 
onde eram queimadas as ofertas pelo pecado.

PORTA DAS ÁGUAS
No hebraico, shaar mayim, «porta das águas». Esse era um dos 

portões de Jerusalém, restaurado por Neemias. Ficava no lado orien
tal do monte Silo, defronte da fonte de Giom (Nee. 3:26), ou, então, 
um pouco mais para o norte, como quem ia na direção do templo (cf. 
Nee. 12:37). Uma praça que havia, contígua à porta das Águas, foi 
um lugar público onde Esdras leu o livro da lei, e também onde foram 
levantadas cabanas para serem usadas durante a festa dos 
tabernáculos, em 444 A.C. (ver Nee. 8:1,3,16).

PORTA DAS OVELHAS
No Antigo Testamento, essa porta é mencionada em Neemias 

3:1,32; 12:39. Porém, nesta última referência, nossa versão portu
guesa diz «Porta do Gado». No Novo Testamento, essa expressão 
aparece em João 5:2.

Essa era a entrada mais oriental do lado norte das muralhas da 
antiga cidade de Jerusalém (Nee. 12:39 e João 5:2).

A Porta das Ovelhas assinalava o fim no circuito das muralhas, 
conforme elas foram reconstruídas em 444 A.C., de acordo com o 
registro histórico de Neemias 3:1,32. Quase cinco séculos mais tar
de, Jesus Cristo curou o homem que estivera paralítico durante trinta 
e oito anos e que geralmente era deixado nas proximidades do tan
que de Betesda, onde havia cinco pavilhões (João 5:2-9). Isso, por 
sua vez, confirma a localização da Porta das Ovelhas, visto que os 
relatórios preparados por peregrinos, desde o século IV D.C., o mapa 
em mosaico de Madeba, do século V D.C. e modernas escavações 
dos grandes tanques duplos perto da Igreja de Santa Ana, da Igreja 
Católica, conjugam-se para confirmar a localização nordeste do tan
que de Betesda (vide) e, por conseguinte, da Porta das Ovelhas.

PORTA DO OLEIRO
Essa porta é mencionada somente em Jeremias 19:2. Era um 

portão chamado, em hebraico, arsith, no lado sul das muralhas de 
Jerusalém, antes do exílio babilônio. Dava acesso direto ao vale de 
Hinom e provavelmente é a mesma porta que, em outros trechos da 
Bíblia, é chamada de Porta do Monturo (Nee. 2:13; 3:1,4 e 12:31) 
(vide). Esse nome foi aplicado devido à circunstância que havia uma 
casa e um campo de um oleiro nas proximidades; podemos nós 
presumir que por ali havia muitos cacos de cerâmica. Era através 
dessa porta que o lixo da cidade de Jerusalém era levado para fora. 
Daí o seu nome no livro de Neemias.

PORTA DO PEIXE
Um dos portões das muralhas de Jerusalém era assim chamado. 

Ver II Crô. 33:14; Nee, 3:3 e 12:39. Provavelmente, isso devia-se ao 
fato de que negociantes de peixes traziam seus produtos frescos, sal
gados ou secos, através daquele portão, a fim de serem comercializados. 
Lê-se que Manassés construiu a muralha externa de Jerusalém desde 
a parte oeste de Giom até à entrada da Porta do Peixe, segundo 
informa-nos aquele texto de II Crônicas. E quando Neemias reconstruiu 
as muralhas de Jerusalém, a Porta do Peixe foi construída pelos filhos 
de Manassés (Nee. 3:3). O trecho de Sofonias 1:10 ajunta que essa 
porta estava ligada à Cidade Baixa, um bairro da cidade de Jerusalém. 
A maioria dos estudiosos pensa que a Porta do Peixe ficava na mura
lha noroeste. Mas há alguns que a identificam com a chamada Porta 
de Efraim. O mais provável é que esse nome se tenha derivado de um 
mercado de peixe que houvesse nas proximidades, pelo que seria o
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portão naturalmente escolhido (por ser o mais próximo), por onde tal 
produto era trazido de fora para a cidade.

PORTA DO VALE
Esse portão de Jerusalém é mencionado em II Crô. 26:9; Nee. 

2:13,15 e 3:13. Azarias (Uzias) edificou torres nos portões do Vale e 
da Esquina, conforme se aprende na primeira dessas referências. A 
Porta do Vale é novamente mencionada em conexão com as mura
lhas reconstruídas por Neemias. Foi nessa porta da cidade que 
Neemias iniciou a sua inspeção noturna. Ele saiu por esse portão, 
dirigindo-se para o sul; caminhou em redor do poço de Siloé, e então 
partiu para o norte, passando pela Porta da Fonte. Então retornou à 
Porta do Vale. É evidente que esse portão da cidade ficava em seu 
lado oeste, defronte do vale Tiropoeano.

PORTA DOS CAVALOS
Essa era uma porta existente nas muralhas de Jerusalém, locali

zada na extremidade ocidental da ponte que conduzia do monte Sião 
ao templo de Jerusalém (Nee. 3:28 e Jer. 31:40). Esse nome pode 
ter surgido por causa do fato dos cavalos dedicados ao sol (II Reis 
23:11) serem conduzidos através desse portão, com propósitos idóla
tras, segundo se vê em II Crônicas 23:15.

Essa porta ficava na esquina sudeste da área do templo, defronte 
do palácio (Jer. 31:40). Atalia foi morta nas proximidades (II Reis 
11:15). Neemias restaurou essa porta, terminado o cativeiro baoilônico, 
quando as muralhas e o templo foram reconstruídos (Nee. 3:28). Ver 
o artigo geral sobre Cavalos.

PORTA ENTRE OS DOIS MUROS
Ver II Reis 25:4; Jer. 39:4 e 52:7. Estas referências aludem ao 

cerco de Jerusalém por parte das tropas de Nabucodcnosor, em 587 
A.C. Zedequias e seu exército fugiram para a direção leste, à noite, 
através do portão assim descrito, e dirigiram-se ao vale do rio Jordão. 
A localização desse portão ficava perto do «jardim do rei». O trecho 
de Nee. 3:15 revela-nos que esse logradouro ficava perto do poço de 
Siloé. Sabemos que esse poço ficava no extremo sul de Jerusalém. 
Isso posto, estamos tratando de uma localização entre duas mura
lhas, a muralha externa e a muralha interna de Jerusalém. Alguns 
estudiosos pensam que se trata da mesma Porta da Fonte, referida 
em Neemias 2:14. Apresentamos um artigo separado sobre esse 
Portão. Ver Nee. 2:14; 3:15 e 12:37. Esse era um dos portões da 
cidade de Jerusalém, na seção sudeste das muralhas, restaurada 
após o retorno dos judeus exilados da Babilônia.

PORTA FORMOSA 
Ver Porta (Formosa),

PORTA NOVA
Uma das portas do templo de Jerusalém é assim chamada, em 

Jer. 26:10. Entretanto, não se sabe onde ela ficava, ou se era cha
mada por algum outro nome.

PORTA VELHA
A referência é um tanto obscura. Pode estar em foco um Portão 

da «cidade antiga» ou da «muralha antiga». Ver Nee. 3:6 e 12:39. 
Nesta última referência, essa porta é mencionada entre diversas ou
tras. Foi reconstruída por Neemias, ou como equivalente àquela por
ta, ou um pouco mais para oeste, tendo sido assim chamada devido 
à proximidade de ambas. Seja como for, parece que essa entrada da 
cidade ficava na esquina noroeste ou próxima da mesma, nas mura
lhas restauradas de Jerusalém.

PORTÃO
Esboço:

I. Caracterização Geral
II. O Portão como Local de Reuniões

III. Coisas Feitas Fora do Portão
IV. Estrutura e Materiais Usados nos Portões
V. Fortificações dos Portões

VI. Nomes de Vários Lugares de Portões
VII. Usos Figurados

I. Caracterização Geral
As populações antigas eram pequenas. Com freqüência, uma cida

de era uma unidade em si mesma, frouxamente ligada com outras 
cidades com habitantes da mesma raça. Visto que os tempos eram 
violentos e o transporte era difícil, as cidades eram pequenos estados, 
fortalezas auto-suficientes, porquanto não podiam esperar ajuda exter
na quando eram atacadas. Portanto, as muralhas eram uma importan
te parte da defesa de uma cidade. Ver o artigo separado sobre Forte, 
Fortificação. A maioria dos habitantes vivia dentro das muralhas; mas, 
para trabalharem nos campos e nas indústrias da época, precisavam 
sair fora das muralhas. Isso fazia com que os portões de uma cidade 
fossem um aspecto importante na vida de todos os cidadãos. Esses 
portões também precisavam ser fortificados e bem guardados, geral
mente com torres postas em pontos estratégicos, de onde era possível 
observar a aproximação de visitantes e de inimigos em potencial. Um 
portão era a entrada de um palácio, de um acampamento, de um 
templo, mas, especialmente, de uma cidade. O portão de uma cidade 
era um lugar comum de encontros sociais, sendo um lugar geralmente 
escolhido para esse mister. Normalmente, era nos portões das cidades 
que as pessoas reuniam-se para conversar, para discutir sobre negóci
os, para trocar mercadorias. Os anciãos de uma cidade reuniam-se 
perto do portão principal da cidade, a fim de administrarem justiça e 
dirigirem os negócios da cidade. A lei mosaica determinava que os 
filhos rebeldes fossem trazidos para diante dos portões ca cidade onde 
residiam, a fim de serem julgados pelos anciãos (ver Deu. 21:19). 
Aquele que fosse culpado de homicídio involuntário tin h a  a  oportunida
de de expor o seu caso perante cs anciãos, no portão de aiguma das 
cidades de refúgio (vide), conforme se iê em Josué 2C:4. Boaz 
aconselhou-se com os anciãos, no portão ca c cace, a respeito da 
propriedade de Rute íver Rute 4.1).

II. O Portão como Local de Reuniões
Ver os seguintes trecfr» bíbGcos que refletem esse costume: Gên. 

19:1; 23:10; 3420: II Sa.~. 15:2; Nee. 8:1 e Sai. 69:12. Os negócios 
efetuados junto ars xrtõ e s  das cidades tanto eram formais quanto 
eram derm as Já vimos, no primeiro ponto, acima, algumas dessas 
qjestees. As reesões legais eram tomadas ali, como nos casos de 
asp^las por causa de propriedades, crimes cometidos, etc. Os profe
tas tamDém costumavam fazer suas predições às portas das cidades 
(ver I Reis 22:10). Os sacerdotes também tiravam proveito desse lugar 
estratégico, a fim de darem suas instruções ao povo (II Reis 7:1; Nee. 
8:1,3; Jer. 17:19,20; 36:10). A primeira transação legal registrada na 
Bíblia foi efetuada diante do portão da cidade de Hebrom, ou seja, a 
compra do terreno com a caverna de Macpela, que se tornou lugar de 
sepultamento da família patriarcal (Gên. 23:10,18). Perto desse mesmo 
portão, em tempos posteriores, veio a organizar-se o mercado da cida
de (II Reis 1:1). Pessoas ociosas também se reuniam diante dos portões 
das cidades, a fim de passarem o tempo (ver Sal. 69:12).

III. Coisas Feitas Fora do Portão
Os criminosos condenados à morte eram punidos fora dos portões 

da cidade, a fim de que esta não ficasse poluída. Ver I Reis 22:10 e Atos 
7:58. Esculturas assírias representam a execução por empalação, fora 
das muralhas das cidades. Os sepultamentos eram efetuados sempre 
fora dos portões das cidades (Luc. 7:12; Heb. 13:12). Temos nisso uma 
certa lição espiritual. Jesus sofreu, morreu e foi sepultado fora dos portões 
da cidade, visto que não podia ser espiritualmente identificado com a 
apóstata nação de Israel. E nós tomamos posição juntamente com ele, 
fora da comunidade dos ímpios. Isso resulta em nossa santificação.

IV. Estrutura e Materiais Usados nos Portões
Usualmente, os portões tinham duas folhas (ver Isa. 45:1), e

eram feitos dos mais diferentes materiais, como madeira recoberta
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de pregos, madeira recoberta de folhas de metal (cobre, ferro, etc) (I 
Reis 4:13; Sal. 107:16; Isa. 45:2; Atos 12:10). Um portão feito apenas 
de madeira estaria sujeito a incêndio. Alguns portões antigos eram 
feitos de metal puro. Também havia portões feitos de uma única laje 
de pedra. Eram fortalecidos com trancas e fechaduras de bronze, de 
ferro ou de madeira (ver Deu. 3:5; I Sam. 23:7; I Reis 4:13; II Crô. 
8:5; Sal. 147:13). As chaves dos portões antigos tinham nada menos 
de sessenta centímetros de comprimento (ver Isa. 22:22). Há monu
mentos babilónicos que mostram portões feitos de bronze. A cidade 
da Babilônia tinha cem portões de bronze, o que talvez indique portões, 
feitos de madeira, recobertos de chapas de bronze. Jerusalém tinha 
seis portões com folhas de ferro. Hesíodo (Theog. 732) menciona 
portões de ferro, conforme também o fazem Vergílio (Aen. 1.482) e 
Ovídio (Metam. 7,125). No Alto Egito, foi encontrado um portão de 
granito com o nome inscrito de Alexandre, o Grande. Portas que 
conduziam a diversas câmaras mortuárias dos túmulos dos reis do 
Egito eram feitas de pedra esculpida, de modo a se assemelharem a 
painéis. Essas portas eram altamente trabalhadas e decoradas. Elas 
giravam sobre gonzos. Naquele tempo ainda não eram conhecidas 
as modernas dobradiças.

V. Fortificações dos Portões
Antes de tudo, os portões das cidades eram recobertos de gros

sas folhas de material metálico, fechados com gigantescas trancas e 
fechaduras. Além disso, eram flanqueados por torres com pequenas 
câmaras embutidas, de onde soldados armados podiam despejar 
dardos sobre qualquer inimigo que se aproximasse, o que mantinha 
uma certa medida de proteção. Havia torres, que eram fortins, onde 
certo número de homens podia fazer chover dardos e flechas sobre 
os inimigos. Trincheiras e fossos eram, com freqüência, cavados em 
redor das muralhas e cheios de água. Algumas cidades contavam 
com pontes levadiças, que davam acesso aos portões, mas que 
podiam ser elevadas, quando necessário. Barricadas, fora e dentro 
das cidades, com freqüência, faziam parte das áreas em volta dos 
portões das cidades. Algumas vezes, eram construídos dois portões, 
um depois do outro, com torres de defesa em ambos os lados (ver II 
Sam. 18:24,33). Quanto a trancas e fechaduras feitas de bronze ou 
de ferro, ver os trechos de Deu. 15;1 Sam. 23:7; I Reis 14:13; II Crô. 
8:5; Jer. 49:31; Sal. 147:13. A questão de vigias postas nos portões 
de uma cidade é mencionada em passagens como Juí. 18:16; II Reis 
7:3 e Nee. 13:22.

VI. Nomes de Vários Lugares de Portões
Visto que os portões serviam como lugares de reuniões, com 

freqüência, eram identificados por nomes específicos. Assim, somen
te em Jerusalém havia a Porta das Ovelhas, a Porta do Peixe, a 
Porta Formosa do templo, etc. Ver Jer. 27:13; Nee. 3:1; Atos 3:2,10, 
para exemplificar. O templo visto em visão por Ezequiel tinha dois 
portões, um voltado para o norte e o outro voltado para o leste. Ver 
Eze. 44:1,2. As residências de cidadãos abastados, os túmulos (Mat. 
27:60), as prisões (Atos 12:10; 16:27), as cavernas (I Reis 19:13), os 
acampamentos (Êxo. 23:26,27; Heb. 13:12) tinham portões. Os acam
pamentos militares dos romanos usualmente tinham quatro portões. 
De acordo com Vergílio (Aen. 9.734), o acampamento dos troianos 
também tinha portões.

VII. Usos Figurados
1. Um portão pode servir para referir-se à cidade propriamente 

dita (Gên. 22:17; Juí. 16:3; Deu. 7:12; Sal. 87:2).
2. Os portões de bronze ou de ferro representam força e prote

ção (Sal. 147:13).
3. Podemos chamar de portões aos impedimentos difíceis de 

ultrapassar (Sal. 107:15,16).
4. Os portões da morte e do hades representam estados e condi

ções difíceis (Jó 38:17; Sal. 9:14). O trecho de Mat. 16:19 alude a 
essas forças infernais, que haveriam de tentar destruir a Igreja. Al
guns escritores judeus imaginaram tolamente que o próprio hades 
teria portões literais. Vergílio (Aen. 6:126) fala sobre esses portões 
do inferno, provavelmente simbólicos e poéticos em sua natureza.

5. Existem aqueles portões de forças malignas que excluem o 
crente da comunhão com este mundo pagão (Heb. 13:12).

6. Os portões da justiça (Sal. 118:19), provavelmente, referem-se 
aos portões do templo de Jerusalém.

7. Nos sonhos e nas visões, um portão pode indicar uma oportu
nidade, ou então a ausência de oportunidade, se o portão aparecer 
trancado. A abertura de um portão pode indicar a abertura da mente 
ou da consciência, a fim de serem descobertos os segredos ou as 
informações valiosas ali contidos. Os portões dos jardins podem indi
car acesso ao paraíso, ou então, a algo grandemente desejado. Tam
bém há na Bíblia os portões do céu. Os estudos no campo dos 
sonhos demonstram que as pessoas sonham com portões, pouco 
antes de morrerem. Assim o espírito antecipa a entrada para uma 
nova fase da existência.

PORTÃO ORIENTAL
Esse portão tem sido identificado, por muitos eruditos, com a 

Porta Formosa. Ver o artigo sobre Porta (Formosa). Passou a 
chamar-se Porta do Rei, depois que os judeus voltaram do exílio (I 
Crô. 9:17). Um porteiro especial foi designado para essa porta, desde 
os dias de Ezequias (I Crô. 31:44). A Porta da Água também era 
chamada de Portão Oriental, nos dias de Neemias (12:37). Visto que 
o templo de Herodes foi construído somente muito depois, estamos 
tratando com uma estrutura diferente, embora a Porta Oriental e a 
Porta Formosa, provavelmente, ocupassem mais ou menos a mesma 
posição. A Porta Oriental é um detalhe importante dentro da visão de 
Ezequiel. Os querubins que lhe deram a visão ter-se-iam posicionado 
ali (Eze. 10:19). Também foi ali que Ezequiel foi capaz de identificar 
os vinte e cinco homens culpados de dar maus conselhos em Jerusa
lém (Eze. 11:1,2). Dentro dessa visão, essa foi a primeira porta a ser 
medida (Eze. 40:1-16). Ali ele viu a glória de Deus entrar no templo, 
glória essa que então disseminou-se pelo lugar inteiro (Eze. 43:14). 
Ali, o «príncipe» (vide) haverá de oferecer seus holocaustos e suas 
ofertas pacíficas. O Portão Oriental haverá de se abrir para dar-lhe 
passagem e, quando o seu serviço terminar, haverá de fechar-se 
novamente (Eze. 46:12). Conforme muitos eruditos pensam, o princí
pio referido no livro de Ezequiel é uma predição simbólica sobre o 
Messias.

PORTEIRO
No hebraico, shoer, palavra usada por trinta e sete vezes, como 

em I Crô. 15:23,24; II Sam. 18:26; II Reis 7:10,11; II Crô. 8:14; 35:15; 
Esd. 2:42; Nee. 7:1,45,73; 13:5. No grego, thurorós, palavra usada 
por quatro vezes: Mar. 13:34; João 10:3; 18:16,17.

Em Salmos 84:10 lemos sobre alguém que ficava à porta, o que 
talvez indique um esmoler, ou então alguém que passava por uma 
casa e olhava pela porta, para dentro da mesma. Em I Crônicas 
15:23,24, a alusão é àqueles que guardavam a arca da aliança, 
postados à porta, a fim de impedirem qualquer acontecimento inde
sejável no tabernáculo. Havia o costume de nomear pessoas para 
guardar as portas das casas. Algumas vezes, eram mulheres que se 
ocupavam desse mister (João 18:16; Atos 12:13). Também havia 
quem guardasse as portas de palácios e edifícios públicos (I Sam. 
2:22; estando ali em foco algumas mulheres). À entrada dos currais 
de ovelhas, alguém ficava tomando conta, para proteger o rebanhc 
contra intrusos ou feras (João 10:3). Havia uma encarregada da 
porta do pátio da casa do sumo sacerdote, na noite em que Jesus foi 
julgado (João 18:16,17). O trecho de Salmos 84:10 diz que é melhor 
ser um humilde porteiro na Casa do Senhor do que ter qualquer tipc 
de vida que ocupa os ímpios. Os portões das cidades muradas tam
bém tinham os seus vigias.

João 10:3: A este o porteiro abre; e as ovelhas ouvem a sua voz; 
e ele chama pelo nome as suas ovelhas, e as conduz para fora.

No entanto, a explicação dada pelo Senhor Jesus não nos forne
ce qualquer idéia acerca de que símbolo temos aqui. A porta do 
aprisco geralmente era pesada e fortificada, a fim de que pudesse
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resistir aos ataques externos. Ao lado da mesma se postava o portei
ro. O porteiro só podia abrir a porta para pessoas devidamente auto
rizadas. 0  porteiro ficava de vigia, durante a noite, do lado de dentro 
do aprisco, e, ao raiar da manhã, abria a porta ao pastor, quando 
este chegasse. As interpretações acerca dessa particularidade são 
as seguintes:

1. 0  porteiro seria João Batista ou outros ministros da Palavra, 
revestidos de autoridade na Igreja cristã, que em alguns casos atuam 
como subpastores. Naturalmente, neste caso, João Batista seria pin
tado em seu oficio de precursor de Cristo. Essa interpretação, entre
tanto, a despeito de encerrar certa verdade, não é muito provável 
neste caso.

2. 0  porteiro seriam os anjos, o ministério dos anjos, que prepara 
o caminho para Cristo, trabalhando entre os homens de maneiras 
seletivas. Novamente temos neste caso alguma verdade, mas o mais 
provável é que não seja a verdade tencionada nesta passagem bíbli
ca.

3. 0  porteiro seria o próprio Jesus Cristo, que, nesse caso, seria 
tanto a porta como o pastor e o porteiro. (Assim pensavam Agosti
nho, Cirilo, e outros pais da igreja). Essa interpretação não é impos
sível, mas é possível que haja outra interpretação preferível.

4. 0  porteiro seria Deus Pai (fazer a comparação com João 
6:44,45; ver igualmente Atos 14:27, onde Deus é visto a abrir a porta 
da fé aos gentios; e os trechos de II Cor. 2:12 e Col. 4:3 também 
contêm a idéia do Pai a abrir a porta do serviço e do ministério). Essa 
é uma interpretação muito possível; porém, a interpretação mais pro
vável de todas é a seguinte.

5. 0  porteiro é o Espírito Santo. (Ver Atos 13:2; ver também João 
16:13, onde é dito que o Espírito é quem nos conduz a toda a 
verdade). Visto que não possuímos qualquer declaração de Jesus, 
identificando essa figura simbólica do «porteiro», não podemos asse
verar dogmaticamente quem está aqui em foco, sem deixar nenhuma 
dúvida. (Ver o artigo acerca da trindade, onde há uma discussão 
sobre o Espírito Santo).

6. Alguns intérpretes são do parecer que o porteiro seria Pedro 
(provavelmente fazendo analogia com o décimo sexto capítulo do 
evangelho de Mateus), mas essa interpretação é altamente imprová
vel neste ponto.

/Is ovelhas ouvem a sua voz. Elas «ouvem e dão atenção ... » 
(Robertson, in loc.). Essas palavras de Jesus subentendem que reina 
familiaridade entre o pastor e as ovelhas, uma familiaridade especial
— as ovelhas estão tão acostumadas com a intimidade do pastor que 
o reconhecem só pelo timbre da voz, podendo distinguir a sua voz da 
de todos os outros, incluindo a dos falsos pastores. Aqui são implicadas 
a conversão, a regeneração e a fé (ver os artigos separados). Ora, 
conhecendo o verdadeiro pastor com tanta intimidade, as ovelhas o 
seguem e obedecem. Assim, pois, os crentes obedecem ao evange
lho em sua integridade, que é justamente a idéia proeminente do 
discipulado cristão, no N.T., como prova, fruto necessário e expres
são da conversão. (Ver João 3:36 e as notas ali existentes no NTI 
acerca da «obediência» ao evangelho). Jesus ensinou essa verdade 
de outra maneira também, ao dizer: Se me amais, guardareis os 
meus mandamentos» (João 14:15). E igualmente: «Vós sois meus 
amigos, se fazeis o que eu vos mando» (João 15:14).

Falando acerca da voz do pastor, John Gill (in loc.) observa:«... a 
qual é a voz do amor, da graça e da misericórdia; a qual proclama a 
paz, o perdão, a liberdade, a vida, a retidão e a salvação; a qual 
revivifica a alma, atraindo, deleitando, refrigerando e consolando; essa 
voz o povo de Cristo é levado a ouvir, não apenas externamente, 
mas também internamente, a ponto de compreendê-la, deleitando-se 
nela e distinguindo-a de qualquer outra voz».

PÓRTICO
Precisamos considerar aqui quatro palavras diferentes:
1. No hebraico, 'ulam, um tipo de vestíbulo ou sala de entrada de 

um edifício. Ocorre por trinta e quatro vezes no Antigo Testamento,

de I Reis 6:3 a Joel 2:17. Uma passagem clara é Eze. 40:7,48. Havia 
tais entradas, abertas e ladeadas por colunas (I Reis 7:6). Essa 
mesma palavra hebraica é aplicada ao vestíbulo do templo construído 
por Salomão (I Reis 6 e Joel 2:17). Mas a expressão «pórtico do 
Senhor» parece ser aplicada ao templo inteiro (ver II Crô. 15:8 e 
29:17). O templo de Salomão incluía um pórtico com pilares, à entra
da do mesmo, além de outro, diante do trono de julgamento, segundo 
se vê em I Reis 6. Alguns eruditos supõem que o conjunto foi copia
do da bit halani dos sírios, que era um conjunto de salas com um 
pórtico, onde se chegava por meio de um lance de escadas e que 
conduzia a uma sala de audiências. Além disso, havia várias outras 
salas com uma escadaria, que levava ou a um andar superior, ou ao 
teto plano.

2. Misderom. Esse vocábulo indica uma espécie de câmara-varanda 
(ver Juí. 3:23). Era um vestíbulo que dava entrada a uma sala 
avarandada do templo de Jerusalém. Era aberto na parte da frente e 
nos lados, embora capaz de ser fechado por meio de cortinas ou 
toldos. Talvez fosse um corredor ou colunata, que ligava as salas 
principais do edifício. «Parte da colunata de uma estrutura de segundo 
piso, que formava os aposentos de verão do palácio de Eglon, talvez 
com uma balaustrada» (Z).

3. No grego, puión, «portão», «portal». Ocorre por dezoito vezes 
no Novo Testamento: Mat. 26:71; Luc. 16:20; Atos 10:17;12-13,14;14:13; 
Apo. 21:12,13,15,21,25; 22:14. Era uma espécie de passagem que 
dava da rua ao primeiro átrio da casa. Era nessa área, e não dentro da 
casa propriamente dita, que o proprietário vinha saudar a seus visitan
tes e convidados. Em Mar. 14:68, nossa versão portuguesa diz «alpen
dre». Pedro retrocedeu para ali, ao ser acusado pela criada de ser 
alguém ligado a Jesus.

4. No grego, stoá, um «pórtico» ou «colunata», como aquele que 
é chamado «pórtico de Salomão». Esse termo figura por quatro ve
zes: João 5:2; 10:23; Atos 3:11 e 5:12. A primeira dessas referências 
fala sobre o cego que Jesus curou, à beira do tanque de Betesda. 
Era uma colunata coberta, sendo, na verdade, um caminhc coberto 
com cerca de 15m. de largura, com suas fileiras de colunas com 
cerca de 7,60 m. de altura cada, localizado ao longe do lado crier.tal 
do átrio dos gentios. Josefo (Anti. 15.11) descreve esse ügar e ou
tros pórticos ou claustros de sua época.

PÓRTICO DE SALOMÃO
No grego é Stoá Solomôntos ou é Stoá toü Solomonos. Esse era 

o nome de uma colunata coberta, existente no templo de Herodes 
(vide), na Jerusalém da época do Novo Testamento.

Esse pórtico é mencionado em três lugares do Novo Testamento: 
João 10:23; Atos 3:11 e 5:12. O lugar ficava no lado oriental do átrio 
externo do templo de Jerusalém, sobre uma maciça muralha de re
tenção construída por Herodes, muralha essa visível até hoje em sua 
quase totalidade, como as camadas mais inferiores da atual muralha 
que cerca a área do templo. Dava frente pata o vale do Cedrom. 
Talvez o pórtico tenha sido chamado «de Salomão» por causa de 
uma tradição no sentido de que, de certa feita, Salomão mandara 
construir uma muralha semelhante, no lado oriental das muralhas e 
um santuário (Josefo, Guerras 5:5,1; cf. Anti. 8,3,9).

O Senhor Jesus caminhou e ensinou naquele lugar (João 10:23);
e, a julgar pelos trechos de Atos 3:11 e 5:12, os seus discípulos ali 
costumavam ministrar ao povo, reunindo-se e ensinando.

PORTO
No grego é limém, «começo», uma palavra que, literalmente, 

significa «porto», mas que, metaforicamente, significa «refúgio» ou 
«retiro», isto é, «lugar seguro». Esse vocábulo aparece no Novo 
Testamento por três vezes: Atos 27:8 e 12, onde se lê sobre a cidade 
de Bons Portos (vide). Essa era uma cidade portuária da ilha de 
Creta. Um porto é uma enseada parcialmente fechada e protegida, 
que provê uma proteção natural para as embarcações, por causa das 
tempestades e ondas fortes. Os portos naturais algumas vezes são
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melhorados por estruturas feitas pelo homem, como quebra-mares, 
que diminuem o baque das ondas, antes de elas chegarem à praia. 
Algumas vezes, há portos construídos de forma inteiramente artificial, 
como aqueles que atualmente existem em Le Havre, na França, 
Matarani, no Peru, e Buffalo, em Nova Iorque, Estados Unidos da 
América do Norte. Portos naturais modernos incluem aqueles de Nova 
Iorque, de Boston, de São Francisco (nos Estados Unidos da Améri
ca do Norte), do Rio de Janeiro (no Brasil), de Hong Kong (na China) 
e de Sydney (na Austrália). Os portos podem ser postos em muitos 
usos, mas, principalmente, são de natureza comercial ou militar. Os 
portos comerciais são equipados com as estruturas necessárias, a 
fim de receberem e exportarem cargas, o que requer muitas máqui
nas, docas, desembarcadouros, armazéns, etc.

Praticamente todos os portos antigos sobre os quais lemos nas 
páginas da história ficavam no mar Mediterrâneo. Alguns desses 
portos eram parcialmente artificiais, com maciças obras feitas de 
pedra, algumas das quais duraram por séculos. A história também 
informa-nos que no Mediterrâneo havia portos em uso desde cerca 
de 3500 A.C. Tiro e Sidom encontravam-se entre os primeiros des
ses portos. Esses portos foram construídos pelos fenícios. Por volta 
de 700 A.C., os colonos fenícios tinham-se espalhado por todas as 
praias do mar Mediterrâneo. Eles tinham portos nas ilhas da Sicília, 
da Sardenha, e também nas costas do norte da África e da Espanha. 
Cartago foi um famoso porto na antigüidade. Alexandre, o Grande, foi 
o fundador do porto de Alexandria, o que foi possível mediante a 
construção de um molhe e de uma barragem, estendendo-se até à 
ilha de Faros, e incorporando a proteção que a ilha já fornecia. Essa 
barragem foi uma das maiores realizações da engenharia, com 1280 
metros de comprimento e 183 metros de largura. Continha mais de 
um milhão e meio de metros cúbicos de material. Para tanto foi 
mister uma quantidade impressionante de trabalho manual.

Os gregos fizeram vários portos de formato circular, como aquele 
do Pireu, cerca de dez quilômetros de Atenas. Esse porlo foi destruído 
pelos romanos, em 86 A.C. A Itália não provia portos naturais, pelo 
que os romanos tiveram de construir portos artificiais, em Porto (que 
«servia Roma), Ânzio e Terracina. Após o declínio de Roma, entre
tanto, não mais foram construídos portos artificiais. Essa atividade só 
veio a ser renovada no século XVIII, quando então surgiram vários 
portos artificiais ao redor do mundo. Um dos portos artificiais mais 
interessantes do mundo é o de Manaus, estado do Amazonas, Brasil. 
É um dos dois únicos portos flutuantes do mundo. O outro fica na 
Austrália. Apesar de ficar a mais de mil e quatrocentos quilômetros 
da beira-mar, é considerado um porto de mar, visto que pode receber 
embarcações de grande calado. As águas do rio Negro, que banham 
a cidade, entre o nível máximo e o nível mínimo do rio, chegam a 
registrar uma diferença de quinze metros. Mas, visto que o porto é 
flutuante, os navios sempre aportam como se não houvesse qualquer 
desnível na superfície do rio.

PÓS AROMÁTICOS
No hebraico, abaqah «pó pulverizado» (Can. 3:6). Essa palavra 

é usada para aludir a pós aromáticos. Várias substâncias natural
mente agradáveis ao olfato eram pulverizadas. E o pó assim obtido 
era usado para perfumar objetos, como os leitos. No caso em foco, a 
liteira de Salomão é que era perfumada. Talvez esteja em foco algum 
tipo de incenso, em forma de pó, que era queimado e que assim 
exalava um odor perfumado.

POSSE
É tradução do hebraico, onde significa «aquilo, que é lançado». 

Indica uma partilha ou propriedade, distribuída por meio de lança
mento de sorte. O termo ocorre por oito vezes em alusão à divisão 
da Palestina em porções distribuídas entre as tribos de Israel. (Ver 
Jos. 11:22-17:2; Eze. 48:10-13). O povo de Israel atribuía essa parti
lha à escolha divina (ver Jos. 22:19), e não a quaisquer considera
ções humanas. Assim como Deus escolheu Israel, assim também

determinou como Israel habitaria na terra (ver Êxo. 19:5; Sal. 16:5; 
73:26). A promessa geral feita a Abraão dizia: «A terra é tua». Pro
messas específicas foram feitas às tribos isoladas: «Esta porção é 
tua». (Ver Núm. 26:53 e 33:54). Então cada família recebeu sua 
porção específica, salvaguardada pelas leis da herança. Levi não 
recebeu qualquer porção de terra, visto que a herança deles era o 
serviço prestado ao Senhor (ver Núm. 18:20; Deu. 10:9). Não foram 
alteradas essas partilhas. Nenhum terreno podia ser vendido perma
nentemente (ver Lev. 25:23), e as propriedades alienadas tinham de 
ser eventualmente devolvidas à família proprietária (vs. 25). No ano 
de jubileu (ver o artigo a respeito), todas as terras revertiam aos seus 
donos anteriores (ver Núm. 25:8-10). Mesmo quando não houvesse 
herdeiros, as terras continuavam pertencendo às famílias designadas 
(ver Núm. 27:8-11 e 36:7-9).

Símbolo espiritual. A herança do Senhor está salvaguardada e 
não pode ser perdida. Inclui uma herança (ver Rom. 8:17), e envolve 
a possessão da pátria celestial (ver Fil. 3:20 e Heb. 11:10). (PED Z)

POSTE-ÍDOLO
As traduções manuseiam de maneiras diferentes esse nome. Al

gumas dão bosque; mas outras, com maior razão, aplicam a palavra 
à deusa Aserá ou ao culto à mesma. A Septuaginta diz bosque ou 
án/ore, na tentativa de traduzir o termo hebraico. Os autores da 
Mishina explicam a palavra como referência a uma án/ore que era 
adorada. Talvez isso explique a seleção dos revisores da Bíblia por
tuguesa, em nossa versão, «poste-ídolo». No Antigo Testamento 
transparecem as seguintes idéias: era um ídolo feito de madeira (Jos. 
6:26); era levantado do solo (I Reis 14:23); podia ser cortado (Êxo. 
34:13); podia ser derrubado (Miq. 5:14); destruído (II Crô. 34:4); as
sociado a lugares elevados (II Crô. 17:6); juntamente com imagens (II 
Crô. 34:4). A imagem de Aserá é mencionada em I Reis 15:13 e II 
Reis 21:7. Isso nos leva a crer que a referência é a ídolos de madeira 
que representavam Aserá, e que se tornou uma parte integrante 
desse culto levantar uma árvore ou poste. Aserá era uma deusa 
cananéia, que aparecia como a Senhora do Mar na literatura de 
Shamra, no século XIV A.C. No trecho de Juizes 3:7 essa deusa é 
associada a Baal.

Informações extra-bíblicas. Nos textos de Ugarite, ela é a deusa 
do mar, consorte de El, progenitora de vários deuses, inclusive Baal. 
Os tabletes de Tell el-Amarna preservam os nomes Abdi-Ashirti. (verve 
de asherah), e alguns textos acadianos mencionam Ashratu.

Conexões bíblicas. Com a era patriarcal, com o êxodo (ver Êxo. 
34:13) e com Israel e Judá, durante a era do reino dividido (ver II 
Reis 21:3,7; 23:4). A ascendência dessa deusa influenciou Israel, 
que criou seus lugares altos, imitando os cananeus, e especificamen
te incorporando o culto dela (ver I Reis 14:23; II Reis 17:10; Isa. 17:8 
e Jer. 17:2). (ALB RE)

POSTES
No hebraico, tsiyyun, «sinal de estrada». Essa palavra hebraica 

é utilizada por três vezes: Jer. 31:21; Eze. 39:15 e II Reis 23:17. 
Muitos desses sinais de beira de estrada eram sepulcros monumen
tais, razão pela qual essa palavra hebraica é traduzida por «monu
mento», em II Reis 23:17. A tradução poste, em Jer. 31:21, não 
passa de uma interpretação. No antigo Israel, os sinais de estrada 
não tinham o formato de um poste. Portanto, devemos antes pensar 
em algum montão de pedras, desordenadas, ou em alguma constru
ção ereta, como. por exemplo, uma pirâmide ou um túmulo.

POTIFAR
Esse nome, Potifar (ver Gên. 39:1-20), é a forma contraída de 

Potífera (vide), apelativo que, no egípcio, significa «aquele a quem 
Rá (o deus-sol) deu». Potifar era um oficial militar do Faraó. Cs 
irmãos de José, filho de Jacó, tinham-no vendido para ser escravo. E 
José terminou ficando na casa de Potifar, sem dúvida por haver sidc 
adquirido per ele. Ali, José mostrou ser jovem dotado de honestida
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de, habilidade e ambição para melhorar. Foi assim que Potifar aca
bou fazendo dele o mordomo de sua casa, entregando-lhe grandes 
responsabilidades. Porém, a esposa de Potifar voltou os olhos para 
aquele notável jovem, e em várias oportunidades tentou seduzi-lo 
sexualmente. Mas José, sendo jovem temente a Deus, resistiu às 
tentativas dela. Desprezada, ela acusou-o de tentar fazer exatamente 
o que ela havia tentado. Parece que Potifar acreditou nela; ou, então, 
pelo menos, querendo manter tranqüilidade doméstica, lançou José 
na prisão. A história é narrada no capitulo trinta e nove de Gênesis. 
Isso aconteceu por volta de 1890 A.C. E nada mais é dito acerca de 
Potifar, nas Escrituras Sagradas.

Na prisão, o carcereiro também reconheceu o valor de José, e 
terminou por entregar-lhe responsabilidades (ver Gên. 40:3,4). Al
guns intérpretes pensam que esse carcereiro era o mesmo Potifar, 
mas a maioria dos eruditos rejeita a idéia.

POTÍFERA
Ver sobre Potifar, quanto à explicação do sentido desse nome. 

Esse homem era um sacerdote egípcio em On (Heliópolis). Uma de 
suas filhas, de nome Asenate, veio a tornar-se a esposa de José. Ver 
Gên. 41:45-50; 46:20. Isso ocorreu em cerca de 1870 A.C. Heliópolis 
era um centro, se não mesmo o centro da adoração a Rá, o deus-sol. 
Não há registros arqueológicos do nome Potífera antes do século X 
A.C., mas isso não é motivo para duvidarmos da autenticidade do 
relato do livro de Gênesis.

O casamento de José com Asenate demonstra que não havia 
qualquer regra inflexível contra o casamento de israelitas com estran
geiros, conforme, posteriormente, chegou a ser proibido pela legisla
ção mosaica. Não nos esqueçamos de que o próprio Moisés não 
hesitou em casar-se com Zípora, filha de um sacerdote dos midianitas. 
Outro fato instrutivo sobre a questão foi que José, dotado com pode
res psíquicos, e homem muito religioso, naturalmente sentia certa 
afinidade com um sacerdote da religião egípcia, mesmo que não 
compartilhasse das práticas idólatras desse sacerdote. Deve ter havi
do alguma amizade alí, pois dificilmente José teria podido conhecer a 
filha dele o suficiente para casar-se com ela. Poder-se-ia argumentar 
que tal casamento foi arranjado, e não cultivado por namoro. Mas, 
seja como for, estou percebendo no incidente uma lição de tolerância 
(vide), o que não é a mesma coisa que participação.

POUPA
Ver Lev. 11:19 e Deu. 14:18. Esse é um pássaro mencionado 

exclusivamente nessas duas passagens, mas cuja identificação é 
incerta. Na Palestina havia cerca de trinta aves que ou invemavam 
ali ou passavam por ali em arribação, e é provável que uma dessas 
aves esteja em pauta. A opinião mais provável parece ser aquela 
cujo nome científico é Upupa epops, que passava o verão na Palesti
na, mas que buscava regiões mais quentes no inverno. A cabeça 
dessa ave, com freqüência, aparece nos monumentos egípcios. Seja 
como for, esta espécie atualmente é livremente consumida, mas o 
contexto onde ela é mencionada no Antigo Testamento mostra que 
se tratava de uma ave imunda, isto é, que não podia ser usada para 
consumo humano. Ver os artigos gerais sobre Alimentos e Limpo e 
Imundo.

POVO DE DEUS
Essa expressão tem vários sentidos. Pode indicar Israel, quando 

posta em contraste com as nações gentílicas; ou pode apontar para 
a Igreja cristã, em contraste com os que se mantém na incredulidade. 
No seu sentido mais amplo, pode significar todos os homens que 
fazem parte daqueles que pertencem a Deus, em virtude da criação 
e em virtude de seu amor. No seu sentido mais estrito, é empregada 
para designar alguma seita ou denominação específica que é assim 
(arrogantemente) separada das outras como se fosse melhor, ou 
como se fosse o único verdadeiro povo de Deus. O segundo concílio 
do Vaticano (Lumen Gentium, caps. 1 e 2) usou o termo para referir-se

a Israel, à Igreja e a todos quantos fazem parle, naturalmente, da 
criação de Deus. O termo povo com freqüência refere-se coletiva
mente a Israel, nas Sagradas Escrituras (ver Êxo. 1:9; 3:7; 5:1; 8:1; 
15:3; Lev. 4:3; Núm. 5:21; 11:1; Jos. 1:2,6, etc.). Naturalmente, a 
mesma expressão é usada para indicar outras nações. A expressão 
«povo de Deus» é ocasionalmente usada, conforme se demonstra 
pelas seguintes referências: Deu. 27:9; Eze. 36:20; II Reis 11:17. 
Mais comum ainda é o uso da forma adjetiva possessiva: «meu 
povo» ou «seu povo», em alusão ao povo de Deus. Ver I Reis 8:30; 
14:7; II Crô. 32:17; 35:3.

No Novo Testamento, os crentes tornaram-se, por assim dizer, 
os sucessores da antiga nação hebréia, como «o povo de Deus». Ver 
essa doutrina em trechos como Atos 3:25; Rom. 1:7; 4:16 ss; 9:6,27;
I Cor. 1:21; II Cor. 6:6; Gál. 3:17; 4:24; Efé. 1:18; I Ped. 2:9; Apo. 1:6; 
2:9; 7:4 ss; 13:7. Um paralelo desse uso é aquele dos «filhos de 
Deus», onde obtemos a mais profunda compreensão sobre o que 
está envolvido na salvação, ou seja, a filiação. Ver Rom. 8:15. Ver 
também o artigo separado intitulado Filhos de Deus.

O Ato Salvaticio de Deus. Deus escolheu todo um povo, e não 
meramente indivíduos. Portanto, a salvação também tem um aspecto 
coletivo, e não apenas individual. Todo um corpo místico está sendo 
salvo, e não meramente membros individuais desse corpo. Provavel
mente, parte da futura glorificação será a comunidade de consciênci
as, o que significa que o povo remido terá uma consciência comum, 
e não apenas consciências individualizadas. Isso aproxima-se da re
alidade da onisciência, que somente Deus possui em sua totalidade. 
Também faz parte desse conceito a idéia de unidade, em consonân
cia com o mistério da vontade de Deus (vide; Efé. 1:9,10). Como é 
óbvio, essa unidade também envolverá os restaurados, os não-eleitos. 
Ver o artigo Restauração. Nesse sentido, está em foco a comunidade 
inteira dos homens, quando os remidos e os restaurados formarão 
finalmente, um único povo de Deus!

Limitações. Naturalmente, as várias denominações cristãs têm 
limitado esse conceito. Praticamente cada denominação vê em si 
mesma o povo especial de Deus. Na Igreja Católica Romana, para 
exemplificar, para que alguém seja considerado partídpe do corpo de 
Cristo, do povo de Deus, é mister que seja batizado pela autoridade 
dessa igreja. Outras denominações cristãs impõem outros tipos de 
limitação, sendo incrível quão pequena pode ficar a Igreja de Cristo, 
segundo a mentalidade de certas pessoas. A arrogância está à base 
dessa maneira de pensar. Mas, assim como Deus pode ser concebi
do como pequeno, assim também, inevitavelmente, a denominação 
que assim concebe é pequena. Por efeito de criação, todos os seres 
humanos fazem parte do povo de Deus. Em virtude do amor de 
Deus, todas as pessoas formam o povo de Deus. Mediante o ato 
salvaticio de Cristo, todas as pessoas fazem parte do povo de Deus; 
por força da eleição divina, algumas pessoas formam uma unidade 
especializada dentro do povo de Deus; por força da restauração, 
todos os homens virão a fazer parte da unidade que, finalmente, 
caracterizará o povo de Deus. Isso corresponde ao que deveríamos 
esperar da parte do amor de Deus e do poder da missão tridimensional 
de Cristo: na terra, no hades e nos céus.

POVO DO SENHOR
A expressão hebraica Am Ha’ Arez significa «povo da terra», o 

que a Septuaginta traduziu por o laós tes gés, «o povo da terra». De 
modo geral, essa expressão era usada para indicar qualquer povo 
que ocupasse uma localidade específica. Cada terra tinha o seu 
próprio povo Çam), como os egípcios (Gên. 42:6), os cananeus (Núm. 
13:28), os hititas (Gên. 23:7), etc. Essa expressão, porém, acabou 
sendo usada para indicar Israel em um sentido especial, como o 
povo que conquistou a Terra Prometida. A expressão tem várias 
conotações, como o corpo dirigente de Israel, aqueles que exerciam 
autoridade sobre a terra, ou os proprietários aldeões, que ocupavam 
a terra. Eram o âmago do povo de Israel, que possuía e defendia a 
terra, que impunha reformas religiosas (ver II Reis 11:13-18; 21:24),
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que estavam sujeitos aos abusos praticados por potências estrangei
ras invasoras (ver II Reis 23:35; 25:18-21). A propriedade privada ou 
coletiva da terra (através da autoridade dos clãs) era uma das princi
pais características do povo da terra. Talvez o principal significado 
dessa expressão seja «cidadania responsável». Após o cativeiro 
babilónico, os povos misturaram-se, e não mais houve um povo da 
terra no mesmo sentido, embora a restauração gradual de Israel 
tenha revertido isso, até certo ponto.

Quando os fariseus se tomaram a classe religiosa dominante, e 
tentaram impor a vontade deles às massas, algumas vezes usaram 
essa expressão em sentido pejorativo, como se as massas populares 
estivessem abaixo deles, incapazes de atingir os elevados padrões dos 
fariseus. 0  trecho de João 7:49 reflete essa atitude, havendo referênci
as à mesma idéia na Mishna (vide). Um tipo de atitude hostil 
desenvolveu-se contra as massas, e é certo que parte do sucesso do 
cristianismo primitivo foi que os cristãos não toleravam tal atitude. 0  
amor de Deus foi visto em uma perspectiva mais lata por essa fé, 
conforme a história tem demonstrado a sobejo. Infelizmente, o 
exclusivismo de vários tipos, incluindo aquele herdado através da idéia 
da eleição (vide), sem qualquer restauração (vide), promove os precon
ceitos exclusivistas antigos do judaísmo. Ver o artigo sobre o Povo de 
Deus, quanto a outras idéias relativas ao tema do presente artigo.

PRADO (CARRIÇAL)
A palavra hebraica assim traduzida indica áreas pantanosas, com 

vegetação própria do terreno. Todavia, há traduções que dizem «pra
do», em um trecho como Gên. 41:2,18, onde nossa versão portugue
sa diz «carriçal». A palavra hebraica correspondente é achu. Prados 
não são comuns na quente e seca Palestina. Os chamados prados 
(no hebraico, mahareh) de Gibeá são um erro de tradução (ver Juí. 
20:33, onde nossa versão também diz, erroneamente, «vizinhança 
de Geba». A tradução correta é «do oeste de Geba».

Todavia, há prados recobertos de grama em certos lugares da 
Galiléia e do Líbano, onde as chuvas se fazem abundantes em cer
tas estações do ano. O vocábulo hebraico abei indica esse tipo de 
terreno, conforme se vê, em nomes combinados, como Abel-Meolá 
(ver Juí. 7:22), cuja tradução certa, e não apenas transliteração, seria 
«prado da dança». Em Jó 40:21, algumas traduções traduzem a 
palavra hebraica qaneh por «prado», mas erroneamente, pois está 
em foco a cana, uma planta, Nossa versão portuguesa aproximava- 
se, ao dizer «canavial».

PRAGA
Ver também o artigo Pragas do Egito. Uma palavra hebraica 

comumente empregada para indicar uma praga é nega, «golpe» (ver 
Lev. 13 e 14). Uma palavra cognata é makkah, «ferimento», «espan
camento» (ver Lev. 26:21; Núm. 11:33; Deu. 28:29; I Sam. 4:8; Jer. 
19:8). Também há o vocábulo deber, «pestilência», «praga», que 
vem de uma raiz que significa destruição (Jer. 14:12; Eze. 6:11). A 
grande epidemia que matou setenta mil pessoas em Israel, quando 
Davi foi castigado por seu orgulho, ao fazer o recenseamento do 
povo (ver II Sam. 24:5), foi indicada por essa palavra. Por sua vez, 
maggepa é termo hebraico que quer dizer «praga» ou «ferimento» 
(ver Exo. 9:14; Zac. 14:12). E negep quer dizer «tropeço» ou «praga» 
(ver Êxo. 12:13; Jos. 23:17).

No Novo Testamento encontramos três vocábulos gregos envol
vidos:

1. Mástiks, «açoite», mas que se refere aos açoites das pragas 
(ver Mar. 3:10; 5:29,34; Luc. 7:21; Atos 22:24; Heb. 11:36). Também 
era palavra comumente usada para indicar alguma doença.

2. Loimós, «praga», «peste» (ver Luc. 21:11; Atos 24:5). Josefo 
usou esse termo em Guerras dos Judeus (6:9,3). Esse vocábulo é 
freqüentemente associado à idéia de fome, visto que muitas pragas 
de enfermidades acompanham a escassez de alimentos.

3. Plege, «praga», «golpe» (ver Luc. 10:31; 12:48; Atos 
16:23,33; II Cor. 6:5; 11:23; Apo. 9:18,20; 11:6; 12:3,12,14;

15:1,6,8; 16:9,21; 18:4,8; 21:9; 22:18). Ver ainda sobre Fome, quan
to a um outro tipo de praga.

A Teologia da Praga. A leitura das referências dadas mostrará 
que, com freqüência, se não sempre, as pragas indicavam o 
desprazer de Deus com o povo. De mistura com isto temos a 
dem onolog ia . Ver os a rtigos  separados sobre Demônio  
(Demonologia) e Possessão Demoníaca. Embora haja grandes exa
geros, as pesquisas modernas confirmam que tanto enfermidades 
físicas quanto mentais podem ser causadas por poderes espirituais 
malignos. E apesar da questão dos juízos divinos poder ser exage
rada pelos homens, também é verdade que, algumas vezes, Deus 
julga a humanidade com pragas ou enfermidades. Não obstante, 
nem toda enfermidade é causada pelo pecado. Há vezes em que a 
questão tem tons didáticos, segundo grandes místicos nos afian
çam. Mas também pode haver o resultado natural do caos, da 
desorganização, o que é uma realidade desagradável, embora isso 
não seja um fator dominante na vida humana. Também há coisas 
más que sucedem aparentemente sem causa. Paulo, no oitavo 
capítulo da Epístola aos Romanos, mostra-nos que esse caos leva 
os homens a buscarem a Deus, pelo que até a confusão pode ter 
um bom propósito, se for acolhida de forma correta. A criação ficou 
sujeita â futilidade como medida disciplinadora (ver Rom. 8:20). Há 
uma servidão à decadência que, finalmente, será revertida.

Antropomorfismos. Alguns intérpretes crêem que Deus realmente 
fica irado, conforme ficam os homens. O Deus iracundo, pois, mata
ria por meio de pragas e outros instrumentos, como os terremotos, 
etc. Mas outros objetam a esse tipo de linguagem, quando aplicada a 
Deus, pensando que tal linguagem é um crasso antropomorfismo. 
Seja como for, a realidade permanece de pé. Os pecados, individuais 
e coletivos, podem resultar em enfermidades e pragas, sem importar 
se Deus sente ou não emoções, à semelhança dos homens. Ver o 
artigo separado sobre o Antropomorfismo.

PRAGA DE GAFANHOTOS
Esboço:
1. Espécies de Gafanhotos e Sua Descrição
2. Palavras Bíblicas para Gafanhoto
3. O Gafanhoto, como uma Praga
4. Usos Figurados do Gafanhoto
1. Espécies de Gafanhotos e sua Descrição
A principal palavra hebraica é arbeh. Nos tempos bíblicos eram 

conhecidas várias espécies de gafanhotos, como o Aedipoda migratorís 
e o Acridium peregrinum. A primeira também é chamada pelo nome 
de Locusta migratória. Outros nomes desse tipo de inseto, atualmen
te existente (e, provavelmente, que também atacava a Palestina), 
são o Schistocerca gregaria e o Dociostaurus maroccanus. O termc 
científico, orthoptera, aplicado a esses insetos, significa «asas re
tas». E o termo acridium vem da palavra grega akris, «gafanhoto». 
Esse vocábulo grego tem relação com a palavra grega para «pico», 
«cume», talvez, referindo-se à formação das pernas dos gafanhotos 
que se projetam para cima, quando ele está pousado. A palavra 
latina gryllus, ao que tudo indica, está relacionada ao zumbido que 
eles fazem. O termo grego grulízo, «grunhir», é uma palavra relacio
nada.

Os órgãos produtores do zumbido dos gafanhotos encontram-se 
nas pernas traseiras e nas beiras das asas frontais. O som é produzi
do quando o animal raspa uma dessas partes contra a outra. C 
gafanhoto possui antenas curtas, corpo alongado, pernas longas e 
poderosas, com as coxas grossas e ovipositores curtos. Por ocasiãc 
das pragas, os gafanhotos chegam a escurecer a luz solar com o seu 
número imenso. Enquanto os adultos alçam vôo, os filhotes ficam 
devorando toda a verdura ao seu alcance, no solo; estes últimos 
quando crescem, também alçam vôo. A fêmea do gafanhoto deposita 
seus ovos formando uma massa de forma oval, usualmente, em 
algum buraco feito no chão. Esses ovos são muito resistentes, capa
zes de tolerar condições muita adversas. O nascimento dos filhotes
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depende muito da umidade; mas os ovos podem ser postos em 
terreno muito seco, e ainda assim sobreviverem por mais de três 
anos. Mas, assim que chega a umidade, no espaço de dez dias, os 
ovos são chocados, e há uma produção de gafanhotos em números 
alarmantes. Os gafanhotos jovens parecem-se muito com os gafa
nhotos adultos, mas só adquirem asas aos cinco ou seis meses de 
idade. No entanto, mesmo sem asas, são muito vorazes, pelo que, 
em bem pouco tempo, depois que saem de seus ovos, os gafanhotos 
já são intensamente destruidores.

É difícil dizer quantas espécies de gafanhotos existem; mas tal
vez várias milhares de espécies diferentes seja um bom cálculo. Os 
intérpretes rabínicos diziam ter conseguido alistar oitocentas espéci
es diferentes.

2. Palavras Bíblicas para Gafanhoto
Há nove palavras hebraicas para indicar esse inseto, e também 

uma palavra grega. No entanto, as palavras hebraicas não indicam 
diferentes espécies, e, sim, descrevem coisas que ^odem ser ditas 
sobre o gafanhoto. 0  termo hebraico mais comum, ‘arbeh, está liga
do à raiz que significa «multiplicar». É_ vocábulo usado para indicar o 
inseto, por vinte e quatro vezes (ver Êxo. 10:4,12-14,19; Lev. 11:22; 
Deu. 28:38; I Reis 8:37; II Crô. 6:28; Sal. 78:46;105:34; 109:23; Pro. 
30:27; Joel 1:4; 2:25; Naum 3:15,17; Jui. 6:5; 7:12: Jó. 39:20; Jer. 
46:23). Essa é a palavra que foi usada para indicar a praga de 
gafanhotos do Egito, que foi a oitava dentre as oez que fustigaram os 
egípcios. Em Lev. 11:22, esse termo indica uma dentre quatro espé
cies diferentes.

Outra palavra hebraica que também aparece em Lev. 11:22 é 
solam, «calvo», porque a cabeça do gafanhoto dá a impressão de 
calvície. Nossa versão portuguesa traduz essa palavra por «locusta».

Hargol, «saltador», ao que parece é outra espécie de gafanhoto, 
e não algum besouro, conforme dizem alguma? \õ rsoes, também em 
Lev. 11:22. Nossa versão portuguesa diz «gafannoto devorador».

Chaqab é outra palavra hebraica para esse inseto, que também 
figura em Lev. 11:22, onde lemos, em nossa versão portuguesa, 
«gafanhoto». Essa palavra derivava-se de um verbo que significa 
«ocultar». É possível que esse nome se deva ao fato de que quando 
bilhões de gafanhotos alçam vôo ao mesmo tempo, chegam a ocultar 
a luz do sol enquanto estão passando.

O trecho de Joel 1:4 tem três palavras hebraicas, que talvez 
indiquem estágios no desenvolvimento do gafanhoto. A primeira des
sas palavras é gazam, que significa «cortador», conforme também se 
vê em nossa versão portuguesa, «gafanhoto cciador». Essa palavra 
refere-se à devastação que uma praga de gafanhotos causa às plan
tações e árvores frutíferas. A segunda palavra e arbeh, sobre a qual 
já pudemos comentar. E a terceira palavra é yeleq, que vem de 
«lamber», um nome que indica a voracidade desse inseto.

A palavra hebraica tselatsal aparece somente em Deu. 28:42. 
Significa «redemoinho», «rodopio», indicando o turbilhão provocado 
pela imensa quantidade de gafanhotos, quando levantam vôo.

Finalmente, no hebraico, temos a palavra gob, «enxame», que 
aparece somente em Naum 3:17.

Assim sendo, há cerca de vinte e quatro referências diretas ao 
gafanhoto, em páginas do Antigo Testamento, sem falarmos naque
las alusões de caráter duvidoso ou disputado.

A palavra grega akrls, «gafanhoto», é usada por quatro vezes no 
Novo Testamento: Mat. 3:4; Mar. 1:6; Apo. 9:3,7. As duas primeiras 
referências mostram que era permissível a ingestão desse inseto 
pelo homem, porquanto João Batista se alimentava de gafanhotos e 
mel silvestre. É verdade que alguns têm sugerido que se trataria de 
alguma planta, chamada «alimento de João Batista»; mas quase 
todos os intérpretes rejeitam essa especulação. O trecho de Lev. 
11:21 contém a permissão para que se coma esse inseto.

3. O Gafanhoto Como uma Praga
Imaginamos os ovos do gafanhoto já depositados em buracos, no 

solo, em números prodigiosos. O tempo está seco, e nada sucede 
com os ovos. Ninguém suspeita de coisa alguma. Então chega algu

ma umidade e, dentro de dez dias, tem começo uma praga de gafa
nhotos. Mais seis meses, e a praga levanta vôo. Os gafanhotos, 
voando, cobrem um vasto território. Novos ovos são depositados, e o 
ciclo se repete. As pragas de gafanhotos são um dos juízos divinos 
contra os pecados humanos, juntamente com os terremotos e outros 
desastres naturais.

John Walsh, em Science, de 3 de outubro de 1986, fornece-nos 
algumas incríveis informações sobre as pragas de gafanhotos. Via de 
regra, os gafanhotos vivem sem causar demasiada destruição. Tam
bém não percorrem grandes distâncias sob condições normais. Po
rém, quando seu número aumenta, resultando uma superpopulação, 
produzem um hormônio que altera toda a aparência física deles e 
toda a sua conduta. Quando isso sucede, então a praga está prestes 
a rebentar. A superpopulação ocorre quando os gafanhotos ainda 
não têm asas. Aí passam a consumir mais oxigênio, e sua taxa 
metabólica aumenta muito. Suas cores modificam-se e suas propor
ções corporais aumentam. Além disso, tornam-se muito mais ativos. 
Quanto mais chuva cair, mais ovos serão chocados; a chuva aumen
ta a relva e a verdura, e isso é mais alimento ainda para os gafanho
tos. As poças que se formam no chão contêm cerca de cem ovos 
cada. Quando os gafanhotos emergem de seus ovos, logo há um 
enxame de pequenos gafanhotos, agitando-se no solo. Cada gafa
nhoto pesa cerca de 3,5 gramas, comendo o equivalente a seu pró
prio peso a cada dia. Uma dessas nuvens de gafanhotos pode conter 
um bilhão de insetos, e quando há unia praga das grandes, pode 
haver nada menos de cem nuvens dessas. Portanto, isso resulta em 
100.000.000.000 de gafanhotos!

Os gafanhotos têm urna incrível capaciaaae ae sobrevivência. 
Algumas vezes, um enxame desses pousa sobre uma montanha 
coberta de neve. Eles podem f;car ali aurante semanas, para então 
alçarem vôo outra vez. E podem, em um unico dia, percorrer 320 Km. 
Em uma única migração, podem cobrir dez vezes essa distância. 
Podem até mesmo pousar no oceano e permanecer flutuando, pou
sando uns por sobre os outros. E, quando estão descansados, levan
tam vôo da superfície do mar. Podem levantar vão da superfície do 
mar, do solo e das montanhas recobertas de neve. O dano que eles 
podem causar à lavoura tem inspirado e deprimido as mentes dos 
homens, desde os tempos mais remotos. E ainda não ouvimos tudo 
o que eles são capazes de fazer, apesar de todo o nosso avanço 
científico.

4. Usos Figurados do Gafanhoto
a. Grandes números, como os exércitos dos assírios. Natural

mente, temos aqui, igualmente, o de destruidor com tais números. 
Ver Isa. 33:4,5; Núm. 3:15,17.

b. Os julgamentos divinos usam as forças da natureza, ou literal
mente, como no caso das pragas de gafanhotos, ou mediante algum 
outro poder, simbolizado pelos gafanhotos. Ver Apo. 9:7. Nesta pas
sagem do Apocalipse, provavelmente, estão em foco poderes demo
níacos. Ver também Joel 1:1,6,7; 2:2-9.

PRAGAS DO EGITO
Esboço:

I. Fundo Histórico
II. Pragas Específicas

III. Implicações Teológicas
IV. Outras Interpretações; Críticas
I. Fundo Histórico
Ver o artigo geral sobre Praga. Com freqüência, as pragas eram 

vistas como calamidades inflingidas por Deus às pessoas, em resul
tado da iniqüidade delas. O artigo Praga oferece amplas evidências 
quanto a isso. Era natural que as calamidades que sobrevieram ao 
Egito, quando Israel esteve ali escravizado e queria partir, sem rece
ber permissão dos egípcios, fossem vistas como visitações divinas.
E, de fato, o caráter extraordinário dessas pragas, numa seqüência 
nunca antes verificada, testifica isso. Moisés e Aarão foram os 
porta-vozes de Yahweh. Eles exigiram a soltura do povo de Israel, a
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fim de que o propósito divino acerca de seu povo avançasse e che
gasse ao seu alvo. Podemos dizer, pois, que essas pragas foram 
desagradáveis, mas persuadiram. Ademais, havia nelas o propósito 
do exaltar o nome do Senhor, às expensas da vil idolatria que predo
minava no Egito. As pragas serviam de confirmações da autoridade 
de Moisés e de Aarão. 0  Faraó, pois, foi forçado a tomá-las a sério,
e, finalmente, cedeu às exigências deles. Isso não teria sido possível 
sem os sofrimentos experimentados pelos egípcios. Por outro lado, 
Israel já vinha sofrendo há muito às mãos dos egípcios, e a retribui
ção estava madura. 0  Faraó era um indivíduo duro. Ele se imaginava 
o porta-voz das divindades que adorava, e dispunha de seus mági
cos com as suas mágicas. Além disso, não respeitava Israel. Ele 
pensava que a sua medicina era mais poderosa que a medicina de 
Moisés e Aarão. E resolveu que entraria em competição com eles. E 
mesmo quando já estava muito derrotado, apegou-se à esperança de 
sair-se vencedor. Somente diante da morte de todos os primogênitos 
do Egito foi que o Faraó deu-se por vencido. 0  nono capítulo de 
Romanos apresenta Deus como aquele que endureceu o coração do 
Faraó, a fim de que este não cedesse de pronto, para que pudesse 
haver uma plena demonstração do poder e supremacia de Yahweh. 
Alguns teólogos sentem dificuldades diante desse fato, e comento 
sobre a questão na quarta seção deste verbete.

Na época, o poder egípcio era mais forte no delta do Nilo. 0  
trecho de Sal. 78:43 parece indicar esse tipo de situação, ao mencio
nar o «campo de Zoã». Essa cidade era localizada na margem orien
tal do ramo tanítico do rio Nilo. Ver o artigo separado sobre o Delta. 
As condições da primeira e da segunda pragas naturalmente ocorre
ram em um lugar onde havia muita água, riachos e lagos, o que era 
típico no baixo Egito.

Não se sabe ao certo por quanto tempo perduraram as pragas do 
Egito. Provavelmente, as estações do ano fora favoráveis à manifes
tação das mesmas, pelo que deve ter havido a passagem de um ano, 
ou mesmo mais.

Houve dez prodígios nessas pragas, coletivamente chamados 
«julgamento» (ver Êxo. 7:4), e também «sinais» e «maravilhas» (Êxo. 
7:3). Estas pragas foram a reação da justiça de Deus contra a iniqüi
dade e a obstinação. Mui provavelmente, combinavam os fenômenos 
naturais com a intervenção divina, intervenção esta que servia de 
elemento controlador. As primeiras nove pragas demonstraram o con
trole que Deus exerce sobre a ordem natural (a criação); mas a 
décima praga foi por demais específica para ser atribuída a qualquer 
coisa que fosse natural.

«Hort salientou que as nove primeiras pragas formaram uma 
seqüência lógica e ligada, a começar com uma inundação anormal
mente elevada do rio Nilo, que ocorreu nos meses usuais de julho e 
agosto, e que a série de pragas terminou aproximadamente em mar
ço (heb. abib). No Egito, uma cheia grande demais era tão desastro
sa como uma cheia insuficiente» (ND).

II. Pragas Específicas
1. Água Transformada em Sangue (Êxo. 7:14-25). Moisés rece

beu ordem para estender sua vara por sobre o rio Nilo, para que 
suas águas se transformassem em sangue, o que resultou na morte 
da vida aquática, além do que suas águas não eram mais potáveis. 
Alguns intérpretes pensam aqui em termos literais (conforme o texto 
espera que o façamos). Mas outros imaginam que o termo «sangue» 
indica alguma espécie de poluição «cor de sangue». Uma inundação 
particularmente severa poderia ter trazido lama e barro. A menos que 
o autor sagrado tenha criado uma história, se esse «sangue» não era 
biológico, deveria haver algum poluente bacteriológico. Se essa pra
ga esteve associada a uma das cheias do Nilo, então pode ter ocorri
do em julho-agosto ou outubro-novembro. Pode ter trazido barro ver
melho das bacias do rio Nilo e do Atbara, o que explicaria a colora
ção, mas não os poluentes necessários para causar os danos. Ou
tros intérpretes pensam que a cor foi causada por plantas 
criptogâmicas e infusórias, um fenômeno natural, apenas intensifica
do pelo juízo divino. 0  trecho de Joel 2:31 fala sobre a lua avermelhada

como sangue, e, naturalmente, pensamos nisso como um colorido, e 
não em sangue verdadeiro. A maioria dos intérpretes, pois, pensa 
que temos ai uma maneira aceitável de interpretar esse milagre do 
sétimo capítulo do Êxodo.

0  rio ficou poluído, de águas mortíferas, avermelhadas como 
sangue. Milênios após o ocorrido, agora é extremamente difícil exa
minar o caso e dizer exatamente o que sucedeu. Os egípcios foram 
forçados a cavar poços em busca de água potável, pois, pelo menos 
durante um (Deríodo de tempo, suas águas estavam envenenadas.

2. Rãs (Êxo. 8:1-14)
As rãs multiplicaram-se aos milhões. Provavelmente foi uma 

praga das minúsculas rãs do Nilo, que os egípcios chamam de 
dolfa. Os pequenos batráquios disseminaram-se por toda parte, 
durante sete dias. Quando as rãs morreram em massa, seus cor
pos decompostos tornaram-se uma ameaça à saúde e eram muito 
ofensivos ao olfato. E é possível que as rãs tenham morrido devido 
a alguma doença, o que teria servido para aumentar o perigo. As 
rãs eram como uma praga de formigas. Elas infestavam os leitos, 
os utensílios domésticos, os fogões, as amassadeiras e saltavam e 
se grudavam nas pessoas. Os mágicos egípcios, porém, imitaram 
com sucesso o milagre, conforme tinham feito no caso do primeiro 
prodígio (de resultado não-estipulado). 0  texto bíblico parece que
rer que entendamos que algum poder oculto, maligno, foi manipula
do por aqueles mágicos, embora não haja qualquer indicação do 
poder manipulado. Mas Moisés e Aarão foram solicitados a livrar o 
Egito da praga das rãs, o que o Faraó reconheceu como algo vindo 
da parte de Yahweh. De fato, as rãs eram tão desagradáveis que o 
Faraó chegou a concordar com a saída do povo de Israel do Egito; 
mas o rei retrocedeu em sua decisão, assim que as rãs desapare
ceram.

A rã era o animal que representava o deus Hekt, e era um dos 
animais adorados em alguns lugares. Isso posto, essa segunda pra
ga deve ter sido desconcertante para os egípcios, que pensavam na 
rã como um animal que requeria respeito.

3. Piolhos (Êxo. 8:16-19)
A tradução portuguesa «piolhos» dificilmente corresponde ao in

tuito do texto sagrado. Antes, devemos pensar em «mosquitos». A 
inundação do Nilo favoreceria uma incomum proliferação de mosqui
tos.

Na verdade, essa é a mais constante e perigosa praga da huma
nidade. De fato, é difícil passarmos um dia sem recebermos ao me
nos uma ferroada de mosquito. 0  mosquito é o inimigo mais perigoso 
do homem, transmissor de várias enfermidades, e sempre presente. 
Seus ovos não amadurecem todos ao mesmo tempo, mas são pro
gramados a chocar gradualmente, um óbvio truque da natureza, com 
vistas à preservação da espécie. As únicas regiões do mundo isentas 
de mosquitos são a Ártica e a Antártica, absolutamente congeladas. 
E mesmo nas áreas subárticas, o mosquito consegue sobreviver, 
incomodando todos os demais seres vivos. Somente as fêmeas do 
mosquito sugam o sangue, o qual é necessário para sua reprodução. 
E elas também se deliciam com o sangue. Os machos da espécie 
sugam o néctar das plantas. Alguns intérpretes acreditam que o inse
to em pauta era alguma espécie de mosquito da areia, espécie de 
pulga. Segundo o texto bíblico ajunta, essa praga foi iniciada quando 
Aarão bateu no pó da terra, que então se transformou em uma incrí
vel massa de insetos. Porém, há quem pense que temos aí uma 
linguagem simbólica. Os mágicos do Egito conseguiram duplicar o 
milagre. E podemos pensar que foi o poder divino que restringiu o 
poder demoníaco que atuava por detrás das mágicas dos egípcios.

4. Moscas (Êxo. 8:20-32)
Em foco provavelmente está algum tipo de mosca ferroadora dos 

alagadiços e não a mosca doméstica comum que conhecemos. Mas 
mesmo estas últimas, em grande número, poderiam ser perigosas e 
incômodas. A etimologia da palavra envolvida não identifica o inseto. 
Mas o número fantástico das moscas torna óbvio que estava em 
operação algum poder divino incomum. O Faraó queria que Moisés e
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Aarão efetuassem ritos e oferecessem sacrifícios que o isentassem 
de permitir a saída dos escravizados israelitas do Egito. E o Faraó 
prometeu dar liberdade aos israelitas se o Egito fosse livrado daquela 
praga; mas, assim que esta começou a amainar, novamente o mo
narca egípcio mudou de opinião.

5. Pestilência nos Animais (Êxo. 9:14)
Está em pauta alguma enfermidade nos animais domésticos, em

bora a mesma não seja definida com precisão. Talvez esteja em 
pauta algum tipo de infecção, resultando em condições de saúde 
extremamente adversas no gado, ou que talvez até tenha antecedido 
a outras pragas. É possível que algum inseto tenha propalado a 
doença entre os animais. Os animais dos israelitas, porém, foram 
poupados por razões que desconhecemos. Mas devemos imaginar 
que houve alguma intervenção divina em favor do gado de Israel. 
Alguns estudiosos pensam que o gado dos egípcios estava solto nos 
campos, ao passo que o gado dos israelitas estava confinado em 
estrebarias, o que teria protegido o mesmo das enfermidades apa
nhadas ao ar livre. Mas, embora o Faraó tivesse podido verificar o 
fato de que somente o gado dos egípcios havia sido afetado e morre
ra (ao passo que nada disso sucedera ao gado dos Israelitas), ele 
permaneceu de coração endurecido.

6. Úlceras (Êxo. 9:13-12)
Essas úlceras mui provavelmente eram causadas por picadas de 

insetos, que permitiam que bactérias como estreptococus e 
estafilococus penetrassem sob a proteção da pele. A mosca cujo 
nome científico é Stomoxys calcitrans multiplica-se na matéria em 
decomposição, e poderia ser a principal transmissora. Essas úlceras 
(ao que parece) afetavam principalmente as mãos e os pés (ver Êxo. 
9:11). Os mágicos do Egito também foram afetados por essa praga, 
pelo que não tentaram duplicá-la com suas mágicas. A etimologia da 
palavra hebraica envolvida sugere o irrompimento de pústulas, ou 
pelo menos de inchaço com pus. Alguns eruditos pensam estar em 
foco a peste bubônica, mas essa não se ajusta ao contexto. As 
pessoas eram atormentadas por essa praga, mas não eram mortas 
em grandes números.

7. Saraiva (Êxo. 9:17-35)
A saraiva (em nossa versão portuguesa, «chuva de pedras») é 

um instrumento comum dos juízos divinos. Ver Êxo. 9:18; Isa. 28:2; 
Ageu 2:17. Há quem pense, igualmente, que devemos pensar aqui 
não na saraiva, e, sim, no «granizo». Mas, tanto a saraiva quanto o 
granizo (quando este é pesado e demorado) podem ser muito 
destrutivos. 0  texto sagrado diz «mui grave chuva de pedras», como 
os egípcios nunca tinham visto qualquer coisa parecida. Essa chuva 
destruiu tudo, as plantações, os animais, e até seres humanos que 
não se abrigaram. Mas, na terra de Gósen, onde estavam os Israelitas, 
nada disso sucedeu. A saraiva foi acompanhada por tremenda bor
rasca elétrica. Isso poderia ajustar-se a condições comuns no Egito, 
durante o mês de fevereiro. 0  Faraó confessou que havia pecado, 
por manter suas atitudes rigorosas. 0  linho e a cevada, que já tinham 
florido, foram destruídos; mas não o trigo e o centeio, que «ainda não 
haviam nascido». Moisés, a pedido do Faraó, fez essa praga cessar, 
embora sabendo que o Faraó ainda não humilhara o seu coração 
diante de Deus.

8. Gafanhotos (Êxo. 10:1-20)
Ver o artigo separado intitulado Praga de Gafanhotos, quanto a 

uma completa descrição do poder destruidor desse inseto. Certas 
condições climáticas fazem esses insetos modificarem-se fisicamen
te e multiplicarem-se em números astronômicos. A raiz hebraica des
se vocábulo para «gafanhoto» significa «enxame». No Egito, pragas 
de gafanhotos eram uma constante, conforme também se sabe atra
vés de várias fontes literárias. O texto menciona um vento que so
prou durante um dia e uma noite, e que trouxera os gafanhotos. 
Poderíamos interpretar que esse vento foi divinamente enviado. Além 
disso, o número dos gafanhotos foi tão grande que os próprios egíp
cios perceberam haver nessa praga um dedo do sobrenatural. O 
Faraó ficou deseperado, e mandou chamar Moisés e Aarão às pres

sas a fim de que orassem a Yahweh para que a praga cessasse. E 
então, veio um forte vento ocidental que levou para longe os gafa
nhotos. Ainda assim, o Faraó não permitiu que os israelitas saíssem 
do Egito. É que o Senhor havia endurecido o coração do Faraó (Êxo. 
10:1), a fim de que Deus tivesse a oportunidade de exibir os seus 
sinais e as suas maravilhas. Alguns intérpretes assumem uma posi
ção calvinista extremada aqui, vendo somente o lado divino da ques
tão (Deus endureceu o coração 'o Faraó, e este foi apenas um títere 
nas mãos de Deus); mas outros afirmam que Deus endureceu um 
coração que já estava endurecido pela desobediência, desde o mo
mento em que resistira a Moisés e a Aarão, antes mesmo da primeira 
praga. Seja como for, o fato é que o Faraó sofreu uma cegueira 
judicial, a princípio cultivada por sua própria desobediência e incredu
lidade, e então, confirmada pela vontade divina. Esta interpretação é 
mais racional; a primeira interpretação é duvidosa, mesmo porque 
também lemos que o Faraó endureceu o seu próprio coração. Lemos 
no vs. 34: «... Faraó... endureceu o seu coração, ele e os seus 
oficiais».

9. Trevas (Êxo. 10:21-29)
As trevas encobriram o Egito inteiro, excetuando a terra de Gósen 

(vs. 23), onde Israel habitava. As trevas foram totais, absolutas. Um 
homem não podia ver a um seu semelhante que estivesse na sua 
frente. Alguns intérpretes entendem que houve nisso um aconteci
mento sobrenatural, talvez único até hoje, em toda a história da 
humanidade. Mas outros pensam que algum forte vento provocou 
uma tempestade de poeira. Porém, também devemos pensar na cha
mada «poeira cósmica», que poderia ter bloqueado toda luz solar e 
das estrelas, no espaço sideral, durante algum tempo. E o fato de 
que a terra de Gósen não sofreu esse tipo de desastre é considerado 
por alguns como um toque mítico, para conferir ao incidente uma 
aura de mistério e milagre. Mas ainda outros supõem que esse deta
lhe confirma a natureza miraculosa dessas trevas, visto que nenhu
ma outra explicação pode informar-nos por que razão uma porção 
tão pequena do Egito — a terra de Gósen — desfrutava de ilumina
ção natural, enquanto o resto permanecia sob trevas espessas. Natu
ralmente, o escritor sagrado queria que entendêssemos ter havido 
uma intervenção divina miraculosa. O Faraó resolveu que seria acei
tável uma saída parcial do Egito, por parte dos israelitas. As pessoas 
poderiam ir, mas não o seu gado. Moisés rejeitou esse plano econô
mico do monarca, e o Faraó ficou tão irado que disse a Moisés para 
partir e não voltar, sob ameaça de morte. Moisés sabia que o Faraó 
não mais veria o seu rosto, mas não do modo como o Faraó pensava 
(ver Êxo. 10:29). É que a praga final seria um golpe definitivo, depois 
do qual não haveria mais a necessidade da mediação de Moisés.

10. A Morte dos Primogênitos (Êxo. 11:1 -  12:36)
As calamidades sofridas até então tinham sido tão severas que o 

Egito jazia virtualmente arruinado. Ao término da oitava praga, a dos 
gafanhotos, os servos do Faraó lhe haviam dito: «Acaso não sabes 
ainda que o Egito está arruinado?» (10:7). Porém, nenhuma das 
pragas anteriores foi capaz de comparar-se à da morte dos 
primogênitos dos homens e dos animais. O anjo da morte passou por 
todo o Egito. Mas o povo de Israel foi protegido mediante a instituição 
da páscoa (vide), com seu sangue aspergido. A morte sobreveio à 
meia-noite. O fato de que morreram somente os primogênitos, tanto 
dos homens quanto dos animais, serviu de prova de que o aconteci
do era a mão de Deus. Um grande clamor de desespero ouviu-se por 
todo o Egito; e Moisés e seu povo não-somente tiveram permissão 
de partir, mas também foram exortados a fazê-lo, de modo insistente. 
Acresça-se a isso que a Israel foram dados suprimentos abundantes 
para que pudessem partir, e isso por parte dos próprios egípcios.

III. Implicações Teológicas
1. O Teísmo (vide). Deus existe e está interessado em sua 

criação; ele faz intervenção; ele recompensa ou castiga, em con
traste com o conceito deísta de Deus, de acordo com o qual Deus 
seria apenas transcendental e divorciado de sua criação, não fa
zendo intervenção, não galardoando e nem punindo, e tendo dei-
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xado a sua criação entregue aos caprichos das forças naturais. Ver 
sobre o Deísmo.

2. A possibilidade do miraculoso é um elemento importante na 
vida humana. Ver o artigo geral intitulado Milagres. Quanto a um 
operador atual de atos miraculosos, ver sobre Satya Saí Baba.

3. O erro da idolatria e da crença religiosa distorcida. Houve em 
todo o incidente das pragas do Egito um conflito entre Deus e as 
divindades pagãs.

4. A estupidez da rebeldia, em face de avassaladores sinais e 
maravilhas, o que nos faz lembrar de Jesus e seu ministério, quando 
ele teve de enfrentar amarga oposição, a despeito de suas portento
sas obras.

5. A Predestinação e a Perdição. A história das pragas do Egito 
foi tomada por Paulo, no nono capítulo de Romanos, a fim de ilustrar 
a soberania e a inexorável vontade de Deus, capaz de amaldiçoar e 
destruir, se ele assim o quiser. Ver Rom. 9:17,18. Essa passagem, 
bem como todo o nono capitulo de Romanos, tem recebido diferen
tes interpretações. A mais radical delas (mas aquela que o apóstolo, 
provavelmente, tencionava) é a que diz que, de fato, Deus manuseia 
os homens como peões, endurecendo-lhes os corações e tomando-os 
vasos de ira. Essa impiedosa vontade de Deus chega mesmo a 
dividir famílias, fazendo Jacó ser amado e Esaú ser odiado (ver Rom. 
9:13). E isso foi decidido sem importar o que um e outro viessem a 
praticar de «bem» ou de «mal» (vs. 11). Isso posto, tudo depende de 
Deus, e o homem nada representa. Esse texto (paralelamente a 
outros) tem sido enfatizado por alguns intérpretes, unipolares, que 
convenientemente ignoram aqueles outros textos neotestamentários 
que falam sobre o amor universal de Deus, sobre o intuito universal 
do evangelho e sobre a capacidade universal dos homens escolhe
rem entre o bem e o mal. Os artigos chamados Determinismo, 
Predestinação e Livre-Arbítrio abordam todas as implicações envolvi
das nesse problema. Ver também os artigos intitulados Paradoxo e 
Polaridade. Minha própria opinião é que a doutrina do determinismo, 
isoladamente, sem o concurso de seu pólo do amor divino e do 
livre-arbítrio humano, constitui uma doutrina má, destrutiva e imoral. 
Pois pretende dar solução ao paradoxo inerente à questão do 
determ inismo versus livre-arb ítrio  humano, perfazendo uma 
humanologia, em vez de uma teologia. Por outro lado, de nada adi
anta distorcer o nono capítulo de Romanos para que o mesmo diga o 
que ele não diz. Alguns intérpretes dizem, simplesmente, que o mes
mo é uma peça má de teologia e recusam-se a examiná-lo. Pessoal
mente, apesar de admitir a natureza paradoxal desse problema (o 
qual existe na filosofia e na ciência, e não meramente na teologia), 
lanço meu voto em favor do amor de Deus e o universal poder da 
expiação realizada por Cristo (ver I João 2:2), bem como da missão 
tridimensional de Cristo (na terra, no hades, no céu). Afinal de con
tas, nisso consiste a mensagem do evangelho, as boas-novas celes
tes para o homem. 0  resto do que tenho a dizer pode ser lido nos 
artigos mencionados acima.

6. 0  Poder do Sangue de Cristo. Uma das principais mensagens 
teológicas envolvidas no relato das pragas do Egito é a da expiação 
pelo sangue, que protegeu os israelitas do anjo da morte. Isso é um 
emblema do sangue de Cristo, o qual nos livra da morte espiritual. 
Cristo tornou-se a nossa Páscoa (ver I Cor. 5:7). Ver os artigos 
Expiação e Expiação pelo Sangue.

1. A Teologia dos Tipos. 0  relato sobre as pragas do Egito, 
especialmente em seu desfecho, mostra-nos como Deus opera entre 
os homens. No Antigo Testamento, isso é feito de maneira preliminar 
e típica. E a Epístola aos Hebreus demonstra que, em Cristo, essas 
coisas tiveram uma grande e universal aplicação.

8. A controvérsia conservadora-liberal entra no problema da inter
pretação desses episódios históricos, o que é tratado na quarta se
ção deste artigo.

9. Os Pactos. 0  texto ilustra como Yahweh honrou o pacto esta
belecido com Abraão, garantindo a identidade e a continuidade da 
nação de Israel — os descendentes de Abraão — que deveria ser o

veiculo da mensagem divina, culminando no aparecimento do Messi
as. A libertação de Israel fazia parte do plano divino e tinha que 
ocorrer.

IV. Outras interpretações; Críticas
Com a palavra «outras» indico aquelas interpretações que procu

ram explicar, por meios naturais, as pragas do Egito, furtando-lhes 
seus elementos miraculosos ou suas causas miraculosas. Natural
mente, muitos estudiosos liberais, bem como os céticos, dizem que 
esse fator miraculoso foi inventado, para dar maior dramaticidade 
aos relatos bíblicos. Creio que é um erro ver aqui apenas um ele
mento miraculoso. Mas também é errado negar que os milagres 
podem acontecer e realmente acontecem. 0  artigo sobre os Milagres 
aborda detalhadamente essa questão. Alguns intérpretes, procuran
do promover a idéia da invenção (talvez com base em algum fato), 
chegam a opinar que o relato das pragas do Egito tem base em 
várias fontes informativas, destacando-se nisso a teoria do J.E.D.P.fS.). 
Ver o artigo cujo nome é essa abreviação, quanto à teoria das múlti
plas fontes informativas do Pentateuco. De acordo com isto, as pra
gas são divididas entre as fontes como J  (pragas 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 
10); E (partes das pragas 1, 7 e 8, toda a praga 9 e partes da praga 
10); S (partes das pragas 1 e 2, todas as pragas 3 e 6, e partes da 
praga 10). Desse modo, o relato é visto como uma tradição que se foi 
desenvolvendo, e não um relato histórico de uma série de aconteci
mentos vinculados entre si. Durante a Renascença e o período da 
Reforma Protestante, esse relato era chamado de uma lenda crua e 
brutal. No século XIX, a alta crítica desmembrou o relato, conforme 
acabamos de mostrar. E o resultado disso foi um relato tão fragmen
tado que é impossível defendê-lo. E alguns intérpretes complicam 
ainda mais a questão, pensando haver encontrado causas extrater
restres. Assim, I. Velikovsky propôs alguma catástrofe natural de 
origem astronômica, aplicando isso à divisão das águas do mar Ver
melho e à nuvem de fumaça que emanou do monte Sinal, bem como 
às próprias pragas do Egito. O livro de autoria dele, próprias pragas 
do Egito. O livro de autoria dele, Worlds in Collision, está recheado 
dessas explicações cósmicas que resultaram em alterações no globo 
e outros eventos, as quais podem ser respeitadas, mas não aceitas 
sem investigação e meditação. Sem dúvida, algumas grandes trans
formações terrestres têm tido causas cosmológicas, mas será preci
so um maior estudo para verificar se isso tem aplicação ao relato das 
pragas do Egito e acontecimentos subseqüentes.

Imitações Egípcias. Para muitos estudiosos liberais e céticos, o 
fato de que os mágicos egípcios foram capazes de duplicar algumas 
das pragas serve apenas para provar a natureza lendária do relato 
como um todo. Por outro lado, alguns eruditos conservadores encon
tram nisso o poder de forças demoníacas, que pode imitar os mila
gres de Deus, produzindo assim milagres reais, embora malignos. 
Não há que negar que isso pode suceder. Mas permanece questão 
aberta se isso tem aplicação às pragas do Egito.

PRAIA
No hebraico, há três palavras envolvidas que nos convém exami

nar, e, no grego, três, a saber:
1. Choph, «praia». Esse termo hebraico ocorre por sete vezes, 

conforme vemos em Juí. 5:17; Jer. 47:7; Jos. 9:1; Eze. 25:16.
2. Qatseh, «fim», «extremidade». Palavra hebraica usada apenas 

por uma vez com o sentido de «costa marítima», em Jos. 15:2.
3. Saphah, «lábio», «beirada». Vocábulo hebraico empregado por 

seis vezes com o sentido de «praia», a saber: Gên. 22:17; Êxo. 
14:30; Jos. 11:4; I Sam. 13:5; I Reis 4:29 e 9:26.

4. Aigiaiós, «praia». Palavra grega empregada por seis vezes: 
Mat. 13:2,48; João 21:4; Atos 21:5; 27:39,40.

5. Cheios, «areia». Palavra grega que aparece sete vezes: Mat. 15:8 
(citando Isa. 29:13); Mar. 7:6; Rom. 3:13 (citando Sal. 140:4); I Cor. 14:21 
(citando Isa. 28:11); Heb. 11:12; 13:15; I Ped. 3:10 (citando Sal. 34:14).

6. Prosormízo, «puxar para a praia». Palavra grega usada exclu
sivamente em Mar. 6:53.
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As praias do mar desempenham um papel bastante insignificante 
na narrativa bíblica, excetuando dentro do contexto da símile familiar 
para os leitores da Bíblia: « ... muito povo, em multidão, como a areia 
que está na praia do mar» (Jos. 11:4), ou expressão paralela. Os 
israelitas nunca foram um povo voltado para as atividades do mar, de 
tal modo que até mesmo as suas costas marítimas do Mediterrâneo 
quase nunca foram bem controladas por eles. Ver sobre Mar e Mar 
Grande. Em conseqüência disso, para os israelitas o mar permanecia 
um elemento estranho e hostil. Nas páginas do Novo Testamento, as 
referências razoavelmente freqüentes ao mar dizem respeito ao mar 
da Galiléia, visto que tão grande parcela do seu sustento era extraída 
dali. Em torno do mar da Galiléia desenvolveu-se uma ativa indústria 
pesqueira que, nos tempos neotestamentários, exportava o pescado 
até para a capital do império romano. No círculo quase contínuo de 
cidades e aldeias, em redor desse mar interior que, na realidade, era 
apenas um lago, na época do Novo Testamento, não-somente a 
pesca, mas igualmente toda a espécie de meio de transporte (como 
no caso do trigo que era transportado por meio de embarcações de 
um lado para outro do lago) formava a base dos empregos remune
rados. Em conseqüência disso, pode-se dizer que Jesus escolheu a 
região mais ativa e populosa do território para servir ae seu púlpito, 
quando resolveu pregar nas cidades em tomo do mar da Galiléia, 
como um dos centros de seu ministério. E, sem dúvida alguma, as 
marcas deixadas pelas passadas de Jesus ficaram impressas nas 
areias da praia do mar da Galiléia, entre tantas outras daquela 
região.

PRANTO
Ver o artigo sobre Lamentação.

PRATA
No hebraico, keseph. Essa palavra era usada com o sentido de 

prata, propriamente dita, ou com o sentido de dinheiro. Com o senti
do de «prata» aparece por duzentas e oitenta e sete vezes, desde 
Gên. 13:2 até Mal. 3:3, o que significa que é palavra bastante comum 
no Antigo Testamento. Isso sem falar nas cento e qunze vezes que 
ela aparece com o sentido de dinheiro. No grego, ârguros, palavra 
que é usada por quatro vezes no Novo Testamento: Mat. 10:9; Atos 
17:29; Tia. 5:3 e Apo. 18:12. As palavras cognatas argúreos, «prate
ado», e argúrion, «moeda de prata», ocorrem por mais vinte e quatro 
vezes, no total.

A prata é um dos metais preciosos. Tem cor branca, é dúctil e 
tão maleável que pode ser reduzida a folhas tão finas quanto 0,00025 
mm. Sua densidade é 10,5 e funde-se a 961 graus centígrados. Dá 
boas ligas com outros metais, como o ouro, o cobre, o níquel e o 
zinco. O ouro nativo apresenta um teor de entre 10 e 15 por cento de 
prata. O metal chamado electro, usado em muitas moedas antigas, 
era a liga natural com o ouro, com 15 a 45 por cento de prata. No 
Egito, essa liga era chamada asem. A estrutura dos cristais de prata 
assemelha-se às dos cristais do ouro (vide) e do cobre (vide), um 
entrelaçado de cubos. As dimensões das células cúbicas básicas da 
prata e do ouro, formadas por quatro átomos, são quase idênticas, e, 
por causa disso, a prata substitui o ouro, e vice-versa, com cem por 
cento de eficácia.

Em face de sua comparativa escassez, cor branca, grande lus
tre (a prata é o mais lustroso de todos os metais), resistência à 
oxidação atmosférica e maleabilidade, a prata tem sido usada, des
de a antigüidade, no fabrico de artigos de luxo e valor, como, para 
exemplificar, ornamentos (ver I Crô. 18:10; Atos 19:24), jóias e 
moedas (ver Lev. 5:15; Mat. 26:15). A prata mais antiga, provavel
mente, provinha do norte da Síria (o estado arameu de Zobá, I 
Sam. 14:47), bem como de certas regiões da Ásia Menor. Visto que 
não havia prata no território da Palestina, Israel a importava de 
Társis (I Reis 10:22; Jer. 10:9 e Eze. 27:12). Para os judeus, não 
era tão rara quanto o ouro (II Reis 15:19,20). Na corte de Salomão, 
o ouro era tão abundante, que todas as taças do seu palácio eram

feitas desse metal mais nobre; ali nada havia feito de prata, por
quanto, na época daquele monarca judeu, no dizer de I Reis 10:21, 
«não se dava a ela estimação nenhuma».

No Egito conhecia-se a prata, embora ali fosse muito rara. Menes, 
que fundou a primeira dinastia do antigo Egito (cerca de 3100 A.C.), 
estabeleceu o valor da prata como um quarto do valor do ouro. 
Conhecem-se ornamentos caldeus feitos de prata, provenientes de 
cerca de 2850 A.C. Parte das riquezas materiais de Abraão consistia 
em peças de prata (Gên. 13:2). Em Tiro, cidade fenícia, havia prata 
em grande abundância (Zac. 9:3). É provável que, por volta de 800 
A.C., todas as nações entre o Nilo e o Indus usassem tanto o ouro 
quanto a prata como dinheiro. Os registros dos romanos nos mos
tram que antes de ser usado o termo argentum para indicar a prata, 
a prata era chamada luna e seu símbolo era uma lua em quarto 
crescente. Os alquimistas da Idade Média usavam esse mesmo sím
bolo e denominavam a prata de luna, ou de ártemis, este último 
nome com base na grande deusa pagã da Ásia (cf. Atos 
19:10,22,26,27).

A prata era utilizada na confecção de adornos (Gên. 24:53; Êxo. 
3:22), utensílios diversos, como pratos ou colheres, e até mesmo 
ídolos (Isa. 2:20; Atos 19:24).

Estranhamente, a prata nativa ocorre com bem maior raridade do 
que o ouro nativo, mas encontra-se largamente distribuída em pe
quenas quantidades. Grande parte da produção mundial de prata 
provém da mineração do chumbo, como a galena, ou de sulfetos de 
cobre e zinco, os quais contêm pequena porcentagem de prata. To
davia, a prata pode ser extraída de seus minérios, mediante certo 
número de processos metalúrgicos simples, entre o quais aquele 
chamado copelação, que remonta aos tempos dos babilônios anti
gos, e que até hoje é usado. Esse processo é interessante para nós, 
pois explica a formação da «escória» da prata, referida em Eze 
22:18. O minério de prata era fundido juntamente com chumbo ou 
minérios de chumbo, em uma fornalha simples. A liga daí resultante, 
prata-chumbo, era então fundida em um í o t i o  poroso ae cinzas de 
ossos. O chumbo oxidava-se em contato com c oxigênio dc ar, for
mando uma camada do óxido de chumbo derretido. Quaisquer outras 
impurezas metálicas também se oxidavam e se dissolviam nc óxido 
de chumbo, que era então removido como uma fina camada à super
fície do metal fundido. Somente a prata, juntamente com algum ouro 
ou platina presentes, permanecia no caldinho, sem a presença de 
qualquer outro metal (cf. Isa. 1:22). Ver sobre o artigo Metais e 
Metalurgia.

A prata cria uma camada escura devido à ação do ácido sulfúrico 
ou de compostos sulfurosos na atmosfera, depositando uma camada 
de sulfeto de prata à superfície dos objetos feitos desse metal. Esse 
efeito pode ser verificado especialmente nas cidades pesadamente 
industrializadas, como São Paulo, capital do estado do mesmo nome. 
Talvez por esse motivo os habitantes do Rio de Janeiro, que é relati
vamente pouco industrializado, apreciem tanto o uso de adornos de 
prata, o que jã não sucede na cidade de São Paulo. Mas talvez o 
motivo seja outro, ou seja, o medo dos assaltantes e descuidistas, 
chamados «trombadinhas» ou «trombadões», dependendo de serem 
eles menores de idade ou adultos. Já nos tempos bíblicos, a prata 
não perdia tão facilmente o seu lustro e nem enegrecia, a menos se 
estivesse em lugares onde houvesse minérios de sulfetos. Ver tam
bém sobre Moedas.

PRATA BATIDA
No hebraico, é uma expressão que indica «espalharem chapas». 

Desde há muito que os homens reconhecem a maleabilidade da 
prata. Os fenícios exportavam chapas finas de prata batidas a marte
lo (Jer. 10:9). Um uso comum da prata era o servir de incrustações 
nos ídolos (Is. 30:22) e recobrir peças de uso caseiro, conforme se 
vê também nos móveis do tabernáculo (Êxo. 38:17). Até mesmo 
certas peças de cerâmica eram recobertas com uma fina camada de 
prata (Pro. 26:23). (FOR)



5058 PRATA, CORDA (F io ) DE —  PRAZER

PRATA, CORDA (FIO) DE
Ver Fio de

PRATO
Três palavras hebraicas e duas palavras gregas estão envolvidas 

neste verbete. Vários tipos de pratos são mencionados nas Escritu
ras, e nem sempre há certeza sobre o tipo exato em foco. A arqueo
logia tem iluminado bastante essa questão. Alguns pratos eram bas
tante crus, essencialmente feitos de argila não-trabalhada. Outros 
eram autênticas obras de arte, altamente coloridos, principalmente 
nos tons verde, azul e amarelo. Também havia pratos feitos de vários 
metais, principalmente de cobre.

1. Sephel, «baixo». Palavra hebraica que provavelmente alude a 
um prato ou panela rasa. Aparece somente por duas vezes: Juí. 5:25 
e 6:38. Na primeira referência temos um prato para conter manteiga 
ou coalhada; na segunda referência talvez uma taça para água.

2. Tsallachath, «colo», um prato ou algum outro receptáculo para 
receber uma libação (II Reis 21:13). Em Pro. 19:24 e 26:15, algumas 
versões traduzem, erroneamente, por «seio». Melhor é fazer como 
faz nossa versão portuguesa, que também traduz essa palavra por 
«prato».

3. Qearah, «prato», «pires». Palavra hebraica que ocorre por três 
vezes com esse sentido: Êxo. 25:29; 37:16; Núm. 4:7. Essa oalavra 
hebraica significa «fundo», pelo que poderíamos imaginar algo pare
cido com um de nossos pratos fundos. Os pratos de ouro do 
tabernáculo tinham esse nome, no hebraico.

4. Trublion, «prato», «terrina». Termo grego que aparece somen
te em Mat. 26:23 e Mar. 14:20. Aparece na narrativa sobre a última 
Ceia, onde Jesus e os seus discípulos molhavam o pão no molho.

5. Pínaks, palavra grega que se refere, metaforicamente, ao pra
to raso cujo lado externo os fariseus mantinham limpo, ao passo que 
no interior havia muita sujeira. O vocábulo grego ocorre por cinco 
vezes: Mat. 14:8,11' Mar. 6:25,28; Luc. 11:39. É neste último versículo 
que Jesus acusa os fariseus de hipocrisia.

Os antigos egípcios e israelitas tinham o interessante mas 
anti-higiênico costume de usarerr um único nrato para servir os ali
mentos em cujo prato posto sobre uma mesa, todos os participantes 
da refeição metiam o seu pão, para absorver o molho. Essa prática 
era considerada sinal de hospitalidade e de amizade. As pessoas 
não usavam talheres, mas apanhavam os alimentos com os dedos. 
O pão era usado como colher Ficar com um pedaço escolhido, 
quando se era um convidado, era receber um cumprimento e um 
sinal de amizade. Ver João 13:25-27; Mat. 16:23.

Na antigüidade, muitos pratos tinham forma oval, e eram mais 
rasos do que os atuais, como também ma'ores Podemos supor que o 
prato sobre o qual foi entregue a cabeça de João Batista era especial, 
de ouro ou de rata, algo adequado para a circunstância festiva e sole
ne da ocasião. Os pratos eram feitos de metal, cerâmica e madeira.

O Senhor Jesus usou a palavra «prato» de modo figurado, quan
do falou sobre a hipocrisia que inclui a corrupção interior, oculta, com 
aparência externa de piedade, de tal modo que c copo ou prato pode 
parecer limpo, mas, ao ser examinado com cuidado, contém toda 
espécie de corrupção. Ver Mat. 23:25,26; Luc. 11:39.

PRAZER
Esboço:
1. Considerações Bíblicas
2. Definições Amplas o Truques Filosóficos
3. A Alegria de Quem Sen/e a Jesus
4. O Prazer nas Funções Bem-Sucedidas
1. Considerações Bíblicas
Os termos hebraicos traduzidos por «prazer» têm raízes que 

indicam as idéias de «boa vontade», «intenção» e «prazer», (mental 
ou físico). Ver Nee. 9:37; Sal. 51:18; 111:2; Ecl. 5:4; 12:1; Isa. 58:3. 
Uma outra palavra hebraica que significa «propósito» ou «vontade», 
aparece em Êxo. 10:10; Isa. 44:28; 46:10; 48:14 e 53:10.

O termo grego eudokía, «boa vontade», «bom propósito», al
gumas vezes é traduzido por prazer. Ver Mat. 11:26; Luc. 2:14; 
10:21; Rom. 10:1; Efé. 1:5,9; Fil. 1:15; 2:13; II Tes. 1:11. A sua 
forma verbal, eudokéo, figura por vinte e uma vezes: Mat. 3:17; 
12:18 (citando Isa. 42:1); 17:5; Mar. 1:11; Luc. 3:22; 12:32; Rom. 
15:26,27; I Cor. 1:21; 10:5; II Cor. 5:8; 12:10; Gál. 1:15; Col. 1:19;
I Tes. 2:8; 3:1; II Tes. 2:12; Heb. 10:6 (citando Sal. 40:7); 10:8,32 
(citando Hab. 2:4); II Ped. 1:17. Mas a palavra grega comumente 
traduzida por «prazer», no Novo Testamento, é edoné. Ver Luc. 
8:14; Tito 3:3; Tia. 4:1,3; II Ped. 2:13. É daí que se deriva ncsso 
adjetivo «hedonista», que indica alguém cujo alvo na vida é o 
prazer. Temos um detalhado artigo sobre o Hedonismo, que ex
põe os vários pontos de vista filosóficos sobre os valores ou des
vantagens dos prazeres, bem como o modo em que esta palavra 
aparece usada nos sistemas filosóficos. Nas referências bíblicas 
que acabamos de dar, na maioria dos casos estão em foco os 
prazeres pecaminosos, que guerreiam contra o bem da alma, o 
que já é uma forma de morte. Mas esses prazeres pecaminosos 
também aparecem no Novo Testamento grego como spataláo (I 
Tim. 5:6; Tia. 5:5), ou como trufáo, (Tia. 5:5). O primeiro desses 
verbos significa «viver sensualmente»; o segundo, «viver indul
gentemente», «viver em orgias».

2. Definições Amplas e Truques Filosóficos
Tal como qualquer outra palavra de rico significado, o termo «pra

zer» pode receber certo número de definições, indicando tanto aquilo 
que é bom quanto aquilo que é mau. Se estivermos falando sobre as 
alegrias da vida após-túmulo, sobre a ausência de sofrimentos, sobre 
as enfermidades ou sobre as alegrias que temos no Senhor, então 
estaremos falando sobre prazeres desejáveis. Mas, se estivermos 
aludindo às coisas deste mundo que dão prazer aos homens carnais 
e impedem a inquirição da alma (ver I João 2:15-17), então já estare
mos falando a respeito de prazeres pecaminosos e daninhos. Mas, 
mediante um truque filosófico, podemos emprestar à palavra «pra
zer» uma definição tão ampla que podemos fazer dos prazeres o 
alvo mesmo da vida neste mundo. Um exemplo tradicional disso 
consiste em salvar a vida de outrem, somente para perder a própria 
vida. Presumivelmente, esse ato seria um «prazer». Digamos para 
exemplificar, que o leitor veja uma criança que está se afogando. O 
leitor não sabe nadar, pelo que um cálculo rápido lhe diz que não são 
muito boas as chances de ele salvar a criança e a si mesmo. De 
acordo com essa teoria, o leitor estará fazendo uma rápida «avalia
ção de prazer». Se não fizer a tentativa de salvar a criança, sentirá 
depois muito remorso, pela perda da pequena vida. Mas o leitor 
também julga que seria menos doloroso perder a própria vida do que 
ficar com remorso pelo resto da vida, além de ter de passar por um 
covarde. E assim, o leitor profere o «prazer» de fazer a tentativa, 
com o risco da própria vida. Porém, o que sucede em um caso assim 
é que a pessoa pesou as «alternativas dolorosas», e não suas «alter
nativas prazerosas». Isto envolve um truque filosófico, distorcendo o 
significado usual das palavras, a fim de que «dor» venha a significar 
«prazer».

3. A Alegria de Quem Serve Jesus
Se estivermos falando sobre a vida diária, então teremos ae 

reconhecer que o prazer é um de seus principais fatores. Na verda
de, há pessoas que vivem para sentir prazer e evitar a dor. A essas 
pessoas dá-se o nome de «hedonistas». Usualmente, os hedonistas 
fazem dos prazeres físicos o alvo da vida. Epicuro tentou convencer 
os homens que os verdadeiros prazeres são de natureza mental; 
mas os hedonistas autênticos não pensam dessa forma.

A pessoa religiosa busca prazer, embora fazendo-o na fé religi
osa, no sen/iço caridoso, na generosidade, etc. Uma vida transfor
mada é o maior de todos os prazeres. Podemos imaginar que Pedro 
e Paulo sentiam prazer em ser encarcerados, não pela experiência 
em si, mas porque tão duras experiências podem fazer parte da 
inquirição espiritual, à qual muitos homens de Deus têm dado um 
valor supremo.
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4. 0  Prazer nas Funções Bem-Sucedidas
Aristóteles não dava tanta importância aos prazeres, para que 

fizesse deles o alvo próprio de sua vida. Antes, esse alvo ele achava 
na realização de funções ou tarefas para as quais o indivíduo está 
preparado, preenchendo assim o devido lugar que lhe cabe na socie
dade. Afirmava ele que esse cumprimento das próprias funções é o 
mais elevado prazer na vida. A experiência comprova a correção 
geral desse ponto de vista. Spinoza pensava, por sua vez, que o 
prazer é aquele sentimento que obtemos quando passamos de uma 
perfeição menor para uma perfeição maior. Em outras palavras, há 
prazer no aperfeiçoamento pessoal, onde cada estágio nesse aper
feiçoamento confere um bem-estar específico. Por outra parte, Freud 
pensava que os homens devam viver segundo o «princípio do pra
zer», como algo essencial à experiência humana.

O resto que tenho a dizer sobre este assunto aparece no detalha
do artigo chamado Hedonismo.

Essa é uma palavra que tem implicações éticas. Está ligada às 
idéias de prazer, satisfação e bem-estar. No sentido físico, falamos 
em prazer através dos sentidos físicos, embora também exista 
aprazimento que envolve a mente e o espírito. Diz certo hino evangé
lico: «Há alegria no serviço a Jesus»; e a Confissão de Westminster 
diz que podemos desfrutar de Deus para sempre. Em sua forma mais 
crassa, porém, o aprazimento consiste no simples hedonismo (vide) 
de acordo com o qual os homens supõem que a única finalidade da 
vida é a obtenção de prazeres, usualmente interpretados como pra
zeres físicos. Quanto a seu lado positivo, o aprazimento na vida é 
considerado pelos psicólogos como parte de uma personalidade bem 
integrada. A alegria espontânea é sinal de boa saúde mental ^á  
muitos fatores que permitem ao indivíduo desfrutar da vida. Er- pri
meiro lugar, a verdade é que o homem precisa de ap razne ric  í ;s íc o . 
Um asceta geralmente não é pessoa muito alegre. O a & a z - e ^ z  
físico sempre será legítimo se for mantido dentro de seüs ^ e s  
próprios, se não for exaltado ao ponto de tornar-se o grande alvo da 
vida. A medicina psicossomática tem demonstrado que uma pessoa 
que aprecia a vida normalmente, de maneira física, é uma pessoa 
mais saudável que outras. Mas, além dessa satisfação gera! diante 
da vida, há aquele prazer vinculado às realizações oessoais, ao tra
balho bem-feito, à busca por alvos dignos, entre os quais, natural
mente, está a realização espiritual. Em Cristo, pois, temos confiança 
na vitória final sobre a morte, pelo que a vida nos parece digna de 
continuar. E isso confere alegria autêntica. Por isso mesmo, quando 
estamos em meio a tristezas e aflições, não nos lamentamos, confor
me fazem outras pessoas, que não têm tal esperança.

Alguns filósofos e teólogos insistem que o bem é a sua pró
pria recompensa e isso é parcialmente assim, porque a prática do 
bem, mesmo que não venham recompensas imediatas, nos infun
de satisfação. Por outra parte, a prática do mal envolve a sua 
própria tristeza conseqüente, a despeito das vantagens momentâ
neas que uma pessoa possa obter com essa prática. O ódio e a 
maldade, por si mesmos, aleijam a alegria da vida, a despeito das 
risadas dos ímpios. Até mesmo as provações da vida podem ser 
motivos de alegria, se sofrermos por amor a Cristo e ao progres
so espiritual. Ver Tia. 1:2,3; I Ped. 1:6-9; Fil. 2:17; Mat. 5:12. O 
aprazimento está relacionado à alegria, e a alegria é um dos 
cultivos do Espírito (Gál. 5:22). Isso significa que nosso maior 
aprazimento nos é dado quando o Espírito de Deus opera em nós 
e através de nós, visando ao nosso próprio bem e tornando-nos 
instrumentos benéficos para outras pessoas. Ver o artigo sobre 
Meios do Desenvolvimento Espiritual.

PRÉ-ADÂMICOS
Ver os artigos gerais, Antediluvianos; Criação e Adão, onde são 

oferecidos estudos que incluem a idéia de que houve raças 
pré-adâmicas de homens, que não são antecipadas e nem descritas 
no relato bíblico sobre o homem. Evidências avassaladoras acerca 
da imensa antigüidade do globo terrestre e de raças de seres huma

nos, que antecedem em muito aos seis ou sete mil anos de cronolo
gia bíblica, têm dado margem a especulações. Entre essas, a apre
sentação de alguns fatos que favorecem fortemente a noção de que 
a raça adâmica não foi a primeira raça humana na terra, mas apenas 
o começo de tempos relativamente modernos. Certo calvinista fran
cês (em 1655) antecipou esse pensamento (embora sem evidências 
científicas), que ele descreveu em um livro onde asseverava que 
Adão foi o progenitor somente dos judeus, ao passo que os gentios 
descendiam de habitantes anteriores da terra. De conformidade com 
esse ponto de vista, o trecho de Gên. 1:26 ss descreve a criação dos 
antepassados dos gentios, no sexto dia da criação, ao passo que 
Gên. 2:7 fornece informações sobre a criação de Adão, após o séti
mo dia da criação. E ele achava apoio para a sua idéia, no Novo 
Testamento, em Rom. 5:12-14. Posteriormente, porém, ele renunciou 
a essas noções e tornou-se católico romano. Assim passou para a 
história essa curiosa exposição, mas a tese de raças pré-adâmicas 
tem crescido em importância, devido a descobertas científicas que, 
na atualidade, como os muitos métodos modernos de descobrir a 
antigüidade de objetos (não apenas o método do carbono 14), têm 
feito essa idéia tornar-se necessária, a menos que consideremos o 
relato sobre Adão um mito antigo, sem qualquer base histórica. Ver 
também sobre o Dilúvio de Noé, primeira seção, Mudanças dos Pó
los. que fornece informações adicionais sobre o assunto. A segunda 
seção desse mesmo artigo fornece maiores evidências sobre as mui
tas mudanças de pólos pelos quais, ao que tudo indica, a terra já 
passcu.

PREDICÁVEL
À base dessa palavra está c ter~o atim  praedicare, «pro&a- 

mar». «afirmar». O que é predicáve: é aquiic que coce ser afirmado 
sobre qualquer coisa, como as descrições acerca cse t;ma espécie, as 
categorias filosóficas, etc. Para Aristóteles, os predicáveis eram tipcs 
de relações que podem descrever algum termo universal, como gê
nero, espécie, diferença específica, propriedade e acidente contin
gente. Nessa conexão, ele não usou especificamente o termo «espé
cie». Mas Porfirio (vide) trouxe a questão à tona, em sua discussão 
na obra Árvore (o que é ilustrado no artigo acerca dele). Para ele, os 
predicáveis são em número de cinco, conforme se disse acima.

O uso dos predicáveis sen/e tanto para descrever quanto para 
limitar um assunto qualquer. Se Aristóteles quisesse definir um círcu
lo, com os seus quatro predicáveis, teria digo algo parecido com isto:
1. É um plano curvo, cada ponto extremo do qual é equidistante de 
um ponto central; 2. seu formato é tal que o ângulo no segmento que 
subtende um diâmetro é um ângulo reto; 3. é um plano curvo; 4. 
pode ter um diâmetro específico, com 10 cm., que o distingue de 
outros círculos.

PRÉ-EXÍLIO, PÓS-EXÍLIO
Essas duas palavras indicam uma maneira genérica de dividir a 

história do reino de Judá de acordo com o tempo que houve antes e 
depois de 586 A.C., o ano em que o povo de Judá foi levado para o 
cativeiro na Babilónia. Setenta anos depois, um remanescente voltou 
a Jerusalém, a fim de dar prosseguimento ali à vida nacional. O 
período pré-exílico inclui as fases pré-histórica, patriarcal, mosaica, 
dos juizes e monárquica. O período pós-exílico armou o palco para a 
cultura helenista do judaísmo, quando o reino do norte (Israel) não 
mais existia, e quando o que restou do mesmo já havia sido incorpo
rado em Judá, que então se tornara o único Israel que havia. Esse 
período estendeu-se até à próxima grande deportação, que teve lu
gar no tempo de Adriano, imperador romano. Dali até os nossos 
próprios dias, Israel tem estado no exílio. O moderno movimento 
restaurador (sionismo) conseguiu levar novamente o povo judeu a 
organizar-se como uma nação, com seu próprio território e governo. 
Conforme já seria de esperar, praticamente nenhum judeu moderno 
pode traçar a sua linhagem de volta, excetuando aqueles que des
cendem diretamente de Judá, pois a distância entre as chamadas
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dez tribos perdidas tornou-se impossível. Assim sendo, os termos 
pré-exílio e pós-exílio não se aplicam ao reino do norte, Israel, e ao 
cativeiro assírio, visto que não houve história pós-exílica do reino do 
norte das dez tribos. Ver os artigos gerais sobre Cativeiros (Assírio e 
Babilónico).

PREEXISTÊNCIA DA ALMA
Tenho apresentado um estudo completo sobre as idéias atinentes 

à origem da alma, no artigo intitulado Alm a , primeira seção 
(criacionismo; traducionismo; fulguraçãcr, eternidade; preexistência; 
emanação). A própria Bíblia não diz muita coisa que nos permita 
deduzir quando a alma humana começou. De acordo com alguns 
estudiosos, a declaração, em Gên. 2:7 de que Deus soprou no ho
mem o sopro da vida, não se refere à alma, visto que essa doutrina 
só veio a fazer parte do pensamento hebreu na época dos salmos e 
dos profetas. A lei de Moisés nunca apela à vida após-túmulo, nem 
como lugar de castigo em potencial para os perdidos, nem como 
lugar de recompensa para os retos. Isso posto, na história da cria
ção, não encontramos qualquer declaração sobre a origem da alma. 
Mas o trecho de Gên. 2:7 tem sido «cristianizado» em apoio ao 
criacionismo. Porém, mesmo que a alma humana tenha vindo à exis
tência mediante um ato especial de criação, naquela ocasião, isso 
não significa que as almas subseqüentes também estejam vindo à 
existência devido a um ato especial divino de criação, por ocasião da 
concepção ou nascimento.

A doutrina da preexistência da alma é comum no budismo, no 
hinduísmo, em várias religiões egípcias e na filosofia grega 
(pitagoreanos, vários filósofos socráticos, nos escritos de Platão e do 
neoplatonismo). 0  judaísmo helenista adotou essa idéia, pelo que 
muitos judeus a têm defendido, especialmente aqueles das tradições 
místicas, como os cabalistas. Os pais alexandrinos da Igreja cristã 
(Pantaeno, Clemente e Orígenes), como também muitos da Igreja 
oriental, têm advogado essa noção. Tal ensino aparece com freqüên
cia no Talmude. Essa doutrina tinha ampla circulação nos círculos 
cristãos até o tempo do Sínodo de Constantinopla (533 D.C.), que a 
rejeitou. Aqueles que acreditam na reencarnação (vide) naturalmente 
optam por ela; mas os pais alexandrinos da Igreja a aceitavam sem 
essa idéia paralela. Atualmente, os mórmons ensinam essa doutrina, 
embora esse grupo não acredite na reencarnação, excetuando em 
casos especialíssimos. Alguns trechos bíblicos são apresentados em 
defesa da idéia, como Pro. 8:22-31, mas alguns aplicam essas pas
sagens exclusivamente ao Logos pré-encamado, a Sabedoria de Deus. 
0  trecho de Jer. 1:5 é um versículo mais forte, visto que ali, como é 
óbvio, a pessoa em foco é o profeta humano: «Antes que eu te 
formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da 
madre, te consagrei e te constituí profeta às nações».

Porém, aqueles que não querem ver nesse trecho a preexistência 
da alma asseveram que temos aí apenas uma declaração do conhe
cimento prévio de Deus, e não que a alma de Jeremias tivesse 
existido antes de seu nascimento. Mas, contra essa interpretação 
alguns têm aduzido, em primeiro lugar, que a simples leitura da 
passagem não indica qualquer coisa como a precognição divina; e, 
em segundo lugar, que a teologia judaica posterior, mediante idéias 
tomadas por empréstimo, favorecia as idéias da preexistência da 
alma e da reencarnação. A teologia judaica posterior dizia que 
Jeremias era a reencarnação de Moisés, ensinando que os principais 
profetas são encarregados de mais de uma missão terrena, através 
de várias reencarnações. 0  trecho de Ecl. 1:9-11 talvez indique a 
idéia da preexistência da alma.

No Novo Testamento, encontramos o relato sobre João Batista, 
cheio do Espírito Santo desde antes de seu nascimento, como tam
bém uma informação sobre o apóstolo Paulo, que foi chamado para 
sua elevada missão desde o ventre materno. Ver Luc. 1:15 e Gál. 
1:15. Argumenta-se que as escolhas divinas nunca podem ser vistas 
como arbitrárias, e que se esses dois homens tiveram elevadas mis
sões, as quais lhes foram atribuídas antes de se converterem, dentro

da experiência humana, então eles devem ter tido existências anteri
ores, onde obtiveram elevada posição espiritual. Nesse caso, eram 
irmãos do Grande Irmão, Cristo, e todos foram preexistentes. Ora, se 
isso sucedeu a esses dois homens, então é lógico supormos que 
muitos, se não mesmo todos os homens, compartilham dessa mes
ma condição de preexistência.

Acresça-se a isso que há alguma evidência científica quanto à 
preexistência da alma nos campos de vida que circundam os fetos, 
um poder, uma energia, ou, talvez, um ser que prepara o feto para 
seu uso, através do controle do código genético. Ver o artigo sobre a 
Aura Humana (Campo de Vida).

Teologicamente falando, é difícil sustentar o criacionismo, a idéia 
que diz que Deus cria novas almas «ex nihilo» (do nada), a cada 
concepção ou nascimento. Além de fazer Deus tornar-se ridicula
mente ocupado nesse empreendimento (o que parece antieconômico), 
pode-se perguntar como é que cada indivíduo nasce pecador, se 
Deus cria uma alma nova de cada vez. Deus criaria almas pecamino
sas? Como poderíamos ensinar o criacionismo e a doutrina do peca
do original ao mesmo tempo? Certamente Deus não cria pecadores.

Para alguns, a solução para esse problema é o traducionismo. 
Temos aí a idéia que tanto o homem quanto a mulher, sendo ambos 
seres físicos e espirituais, mediante a procriação produzem filhos que 
são entidades físicas e espirituais. Em outras palavras, não somente 
o corpo físico, mas também a alma, seria produzida pelos pais. Toda
via, essa idéia é apenas uma suposição, uma suposição racional ad 
hoc. Tal idéia teria sido inventada «para esse caso», a fim de explicar 
como almas humanas já nascem pecadoras, aliviando assim Deus 
de uma tarefa de criar almas a cada minuto do dia. Considerando-se 
todos os fatores, a idéia da preexistência é a que cria menor número 
de problemas. Assim sendo, apesar da maioria dos teólogos defen
der o criacionismo, não é contra o bom senso defender a idéia da 
preexistência. Mas, sem importar qual idéia advoguemos, ver-nos- 
emos envolvidos em profundos mistérios. É bom admitirmos que não 
sabemos muita coisa, e que teremos de continuar investigando, a fim 
de conhecer a verdade acerca de algumas importantes questões. 0  
resto que tenho a dizer sobre casa assunto acha-se no artigo sobre a 
A/ma, conforme mencionei acima.

PREGO
Precisamos considerar, neste verbete, três palavras hebraicas e 

uma grega.
1. No hebraico, yathed, uma cunha de madeira. Todavia, esse 

mesmo vocábulo é usado para indicar pregos feitos de outros materi
ais. Ver Eze. 15:3; Isa. 2:25. As peças usadas para firmar uma corda 
de uma tenda também eram assim chamadas. Foi uma dessas peças 
de madeira que Jael utilizou para matar Sísera (ver Juí. 4:21,22).

2. No hebraico, masmer, um prego ordinário ou ornamental. Ver I 
Crô. 22:23; II Crô. 3:9. Pregos de ferro foram usados como pivôs das 
portas do templo. 0  trecho de I Crô. 22:3 mostra que essas peças 
eram de ferro, o que chegava a constituir, então, um luxo, pois o 
ferro era raro e caro. Ver também II Crô. 3:9, que fala sobre pregos 
ornamentais, feitos de ouro, usados no templo de Jerusalém. Os 
pregos comuns usados pelos carpinteiros também recebiam esse 
nome, no hebraico.

3. No hebraico, sipporen, palavra usada para indicar tanto uma 
unha humana (ver Deu. 21:12) como a ponta de um estilete ou um 
alfinete metálico (ver Jer. 17:1). Em Dan. 4:33 e 7:19 é usado o seu 
paralelo aramaico, tephar, onde alude às garras de aves ou de ma
míferos.

4. No grego, elos, que indica os cravos de ferro que foram usa
dos quando da crucificação do Senhor Jesus (João 20:25; Col. 2:14). 
Os arqueólogos têm podido encontrar um grande número desses 
cravos, alguns dos quais pertencentes ao século I D.C.

Usos Figurados. Os líderes nacionais de Israel eram chamados 
de «estacas de tenda» (ver Zac. 10:4), porquanto conferiam estabili
dade à nação. Eliaquim foi comparado com uma estaca fincada em
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lugar firme (ver Isa. 22:25). Ele conferia estabilidade à sua família 
inteira, mas quando ele caiu, arrastou-os consigo. As palavras ditas 
pelos sábios são comparadas a pregos bem fincados, aos ouvidos 
daqueles que lhes dão atenção (Ecl. 12:11). E isso porque causam 
impressões profundas e duradouras nas mentes dos homens. Algo 
similar foi dito quanto às palavras de Sócrates, isto e. que elas pare
ciam espinhos nas mentes dos seus ouvnves. E há um provérbio 
oriental que faz um prego simbolizar uma donzela pcbre que se 
casou com um homem rico, firmando-se assim em uma casa. Talvez 
uma idéia assim esteja por detrás de textos como os de Esd. 9:8 e 
Isa. 22:23-25.

PREGUIÇA Ver também Preguiçoso.
O fato de que muito daquilo que fazemos ou gostaríamos de 

fazer é pecaminoso, é consternador para a maicna das pessoas. A 
situação é conforme alguém disse: «Tudo do que gosto, ou engorda 
ou é imoral». Para aumentar ainda mais a nossa consternação, apren
demos que existem os pecados de omissão. Se deixarmos de fazer 
certas coisas, que fazem parte de nossa obrigação, estaremos pe
cando por inatividade. Além disso, existem aqueles pecados que não 
são pecaminosos por si mesmos, mas que se tornam errados se, ao 
praticá-los, ofendermos algum irmão na fe (ver Rom. 14). E, acima 
de todas essas categorias, é pecaminoso nada fazer. Por esse moti
vo, alguém observou: «A pessoa é condenada se fizer, e é condena
da se não fizer». E a isso, alguém acrescentou uma péssima teolo
gia, ao asseverar: «Então, vamos fazerl».

A Preguiça. A preguiça consiste na indisposição para fazer qual
quer esforço, na indolência, no ócio. A pessoa preguiçosa é um dos 
casos humanos mais lamentáveis que existem. Ela não se deixa 
inspirar por qualquer idéia; ameaças de nada adiantam para torná-la 
ativa. O preguiçoso não se envolve em qualquer ocupação, e olvida-se 
de qualquer propósito na vida. Com freqüência o preguiçoso é ape
nas um parasita que pensa que outros precisam sustentá-lo. Ele se 
queixa quando suas acomodações não são de primeira ciasse, e 
critica a outros de egoísta quando não é servido como pensa que 
deveria. Quando algum trabalho precisa ser feito, ele se ausenta 
naquele dia. Mas, quando há qualquer festa e há alimentos gostosos 
em abundância, o preguiçoso está sempre presente.

Algumas pessoas preguiçosas são forçacas a trabalhar, ou pela 
simples pressão social, ou, então, por grave necessidade econômica.
O indivíduo preguiçoso chega tarde ao trabalho; sai cedo de seu 
emprego; faz longas interrupções somente para tomar o cafezinho; 
entrega-se muito à maledicência; goza os feriados um dia antes e um 
dia depois dos mesmos, acaba adoecendo de tanto comer, mas fica 
bom miraculosamente, quando alguém fala em levá-lo a passeio; 
pensa que a terra é um lugar de lazer e prazer; pensa que o céu é 
um lugar fácil de ser obtido, porque sempre poderá aplicar o seu 
famoso «jeitinho». Alguns preguiçosos chegam a escrever livros. Os 
artigos que anunciam esses livros dizem algc como:

«O senhor Fulano ou Sicrano trabalhou durante trinta e cinco 
anos nesse livro, que será publicado no ano que vem». Então, 
descobre-se que o tal livro tem apenas centc e vinte páginas! Algu
mas pessoas preguiçosas também escrevem teses universitárias.

Ouvi acerca de uma tese dessas, que precisou de seis anos 
para ser escrita. Os preguiçosos acabam criando feridas nas cos
tas, de tanto ficarem deitados na cama, de papo para o ar. Se 
chegarem a andar um quilômetro, dizem que ficaram com os pés 
em carne viva. Seus olhos ardem, se tiverem de ler mais de dez 
páginas. Ficam com dor de cabeça por quase qualquer razão, es
pecialmente se chegou a hora de irem para o trabalho; mas, 
miraculosamente, pouco depois estão inteiramente recuperados. Em 
qualquer lugar onde haja pessoas trabalhando, não é difícil identifi
car os preguiçosos. Eles costumam ficar juntos nos parapeitos das 
janelas, passando o tempo a olhar para fora, como se fossem aves 
que estão esperando somente que a porta da gaiola se abra, a fim 
de escaparem voando. E, quando têm que fazer algum trabalho,

fazem o mínimo possível, a fim de castigarem seus patrões, que 
não lhes pagam conforme eles pensam que merecem.

É com extrema raridade que a preguiça se torna uma vantagem. 
Conta-se a piada de um homem realmente preguiçoso. Ela diz assim: 
Um homem, que fazia uma viagem a pé, parou em um lugar a fim de 
pedir informações. Viu um homem deitado debaixo de uma árvore. 
Aproximou-se dele e perguntou em que direãão deveria seguir, para 
chegar onde queria. O homem debaixo da árvore nem se levantou 
apenas apontou na direção geral a ser tomada com o dedão de um 
pé. O viajante comentou: «Esse é o ato mais preguiçoso que já vi. Se 
alguém puder fazer algo ainda com maior preguiça, darei ao tal uma 
nota de mil reais!» O homem que jazia no chão respondeu: «Basta 
que você me role no chão e ponha a nota de mil reais em meu 
bolso».

Conheci um homem com terrível tendência para a preguiça. Quan
do alguém lhe perguntou o motivo para isso, ele replicou: «Meu pai 
trabalhou muito na vida, e eu já nasci cansado».

O indivíduo preguiçoso nem se inspira por nada e nem inspira a 
outros. Paulo mostrava-se definidamente avesso à preguiça. Disse 
ele: «Se alguém não quer trabalhar, também não coma» (II Tes. 
3:10). Muitas pessoas têm dito coisas espirituosas sobre a preguiça e 
sobre as pessoas preguiçosas:

«O ócio é apenas o refúgio das mentes fracas, o feriado dos 
insensatos» (Lord Chesterfield).

«Ausência de ocupação não é descanso; uma mente sem nada 
para fazer é uma mente inquieta» (William Cowper).

«Não há lugar para o ocioso na civilização. Nenhum de nós tem 
qualquer direito à preguiça- (Henry Ford).

«A preguiça avança tão devagar que a pobreza não demora a 
alcançá-la» (Benjamim Franklin).

«De todas as nossas faltas, aquela da qual nos desculpamos 
mais facilmente é a preguiça» (François de la Rochefoucauld).

«Satanás acaba encontrando alguma coisa maléfica para as mãos 
ociosas fazerem» (Isaque Watts).

«Nada fazer é a coisa mais difícil do mundo...» (Oscar Wilde).
«Um homem sem ambição é como uma mulher sem belezas 

(Frank Harris).
«Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seu cami

nhos, e sê sábio» (Pro. 6:6).
Ver o artigo intitulado Ócio e Trabalho, Dignidade e Ética do.

PREGUIÇOSO Ver também Preguiça.
No hebraico, temos a considerar uma palavra, e duas palavras 

no grego, a saber:
1. Atsel, palavra hebraica que aparece por catorze vezes, como, 

por exemplo, em Pro. 6:6; 6:9; 10:26; 13:4; 20:4; 26:16; Juí. 18:9.
2. Oknerós, «preguiçoso», «displicente», principalmente no senti

do de não obedecer aos Mandamentos de Deus ou ao seu chama
mento. Esse termo grego aparece por três vezes: Mat. 25:26; Rom. 
12:11 e Fil. 3:1.

3. Nothrós, «preguiçoso». Esse vocábulo grego aparece por ape
nas duas vezes: Heb. 5:11 e 6:12.

1. Nos Provérbios
O livro de Provérbios, que é o livro bíblico que mais alusões faz 

ao defeito da preguiça, ou indolência, descreve o preguiçoso como 
indivíduo que gosta de dormir. O preguiçoso não cuida de suas pro
priedades, nem de suas plantações, pelo que também está sujeito a 
padecer fome, ao passo que o diligente ou trabalhador prospera e 
tem tudo em abundância. Ver Pro. 6:6,9; 13:4; 15:9; 24:30; 26:13-16. 
A condição da preguiça é tão lamentável que um preguiçoso, mesmo 
que tivesse alimentos, não levaria a comida até à boca (Pro. 19:24). 
Vive descobrindo desculpas esfarrapadas para nada fazer, como aque
le que diz que há um leão solto nas ruas, o que o impede de ir ao 
trabalho (Pro. 22:13). Essa indolência, todavia, para o preguiçoso 
parece ser grande demonstração de sabedoria (26:16), como se ele 
estivesse se poupando do desgaste físico. Prefere as fantasias do
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que o trabalho, que é sempre cansativo e difícil (Pro. 13:4; 21:25). 
Por essa razão, o preguiçoso não somente arruina a si mesmo, mas 
também causa prejuízos a quem ele tiver de prestar algum serviço 
(Pro. 10:26).

2. Contrastado com a Indústria
A preguiça do preguiçoso é contrastada com a indústria da mu

lher virtuosa (31:27), um contraste que se destaca muito mais porque 
o preguiçoso é do sexo masculino, e a mulher virtuosa é do sexo 
feminino. Essa mulher virtuosa é abençoada não somente porque 
enriquece, mas também por causa da oportunidade que o seu traba
lho lhe confere de cuidar dos mais pobres (Pro. 31:20), além do que 
ela vê o seu marido tornar-se um dos líderes da comunidade onde 
vive o casal (Pro. 31:23). O trabalho conjunto, do marido e da mulher, 
pois, produz ótimos resultados, não somente na forma de abundân
cia material maior, mas também na forma de um maior prestígio 
social. O que mais importa, entretanto, é que a mulher virtuosa, 
trabalhadeira, recebe louvores da parte do Senhor (Pro. 31:30).

3. É um Pecado
A preguiça não é apenas um dentre uma grande variedade de 

pecados, mas também é uma atitude que prejudica os próprios deve
res do indivíduo para com Deus e para com o próximo. O preguiçoso 
oferece a Deus e aos seus deveres pessoais uma espécie de resis
tência passiva, mesmo que ele não se tome destrutivo; mas essa 
passividade muitas vezes é tão prejudicial como as ações dos des
truidores, embora a incúria redunde em perda em ritmo mais lento, 
por falta de cuidados.

4. Nas Palavras de Jesus
A parábola de Jesus sobre os talentos reitera o tema do temor 

insensato como a própria raiz da preguiça e do ócio (Mat. 25:25,26), 
além de salientar o temor ao Senhor como a fonte originária da 
diligência, deixando claro que será por ocasião da segunda vinda do 
Senhor, quando ele vier julgar aos homens (cf. o «dia da colheita», 
tantas vezes referido no livro de Provérbios) que o emprego diligente 
dos dons de Deus serão recompensados, ao mesmo tempo em que 
os preguiçosos serão punidos.

5. Nas Palavras de Paulo
O apóstolo dos gentios frisou a necessidade de servirmos a Deus, 

em proporção aos dons e às habilidades que ele nos outorgou (Rom. 
12:3-8), de tal modo que não devemos ser preguiçosos, mas antes, 
devemos ser impelidos a uma febricitante atividade, por meio do 
Espírito de Deus (Rom. 12:11). Portanto, o preguiçoso está resistindo 
ao Espírito Santo! Por semelhante modo, a Epístola aos Hebreus 
enfatiza que não devemos retroceder, depois de termos participado 
do Espírito, mas antes, cumpre-nos prosseguir a caminhada, e isso, 
conforme diz o escritor sagrado: «... para que não vos torneis indo
lentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, 
herdam as promessas» (Heb. 6:12). Conforme se pode deduzir des
se e de outros trechos bíblicos, a preguiça não envolve somente as 
atividades humanas corriqueiras; existe também a preguiça espiritu
al, a pior forma de preguiça, porquanto importa em perda eterna e 
irremediável.

PREPARAÇÃO, DIA DE Ver Dia de Preparação.

PREPÚCIO
A dobra de pele solta que encobre a glande do pênis masculino. 

Essa dobra de pele era removida quando da operação da circuncisão 
(vide), deixando a glande descoberta. Visto que a circuncisão simbo
lizava a purificação, o prepúcio simbolizava a corrupção. Por esse 
motivo é que achamos na Bíblia expressões como: «Circuncidai, pois, 
o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz» (Deu. 10:16). 
«Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó ho
mens de Judá e moradores de Jerusalém . . . » (Jer. 4:4). Expressões 
assim apontam para as corrupções humanas e para o seu estado 
pagão. Visto que a circuncisão era sinal do pacto abraâmico, o 
prepúcio era sinal daqueles que não faziam parte desse pacto. Algu

mas vezes, o prepúcio era tirado como um troféu, de gentios mortos, 
que eram inimigos de Israel, mais ou menos da mesma maneira que 
os indígenas norte-americanos tiravam os escalpos de suas vítimas 
(I Sam. 18:25; II Sam. 3:14). A ciência médica moderna tem demons
trado que a circuncisão é uma excelente medida higiênica, capaz de 
impedir infecções tanto no homem quanto na mulher, e até mesmo o 
câncer do pênis. A mesma coisa, todavia, pode ser conseguida medi
ante uma lavagem diária com sabão desinfetante.

PRESA, DESPOJO
No hebraico, baz, «presa», palavra usada por vinte e cinco ve

zes. Por exemplo: Jer. 49:32; Núm. 14:3,31; Eze. 7:21; 38:12,13. Um 
termo cognato é malqoach, «saque», palavra usada por oito vezes. 
Por exemplo: Núm. 31:32. E ainda um terceiro termo cognato é 
meshissah, «despojo», palavra usada por seis vezes. Por exemplo: 
Hab. 2:7; Sof. 1:13. Nossa versão portuguesa, secundando várias 
outras traduções estrangeiras, não se mostra coerente na tradução 
dessas três palavras, as quais têm sentidos específicos. Assim, pre
sa é aquilo que pode ser útil ao captor; saque inclui tudo quanto pode 
ser consumido, satisfazendo o apetite; despojo é tudo quanto serve 
para designar o triunfo obtido.

A primeira referência bíblica a presa e despojo encontra-se em 
Núm. 31:27, onde também se vê que Moisés cuidou para que as 
coisas tomadas do inimigo fossem distribuídas equitativamente entre 
todo o Israel. Essa prática foi seguida por Josué, após a conquista da 
terra (Deu. 2:35; Jos.8:2), bem como por Davi (I Sam. 30:24). Ver 
também Jer. 49:32; Naum 3:1 e Hab. 2:7. Somos informados, em 
Números 31:25-47, que a presa consistia até mesmo de mulheres 
virgens, além de gado vacum, ovino, asinino, etc. Metade da presa 
foi dada ao Senhor, entregue aos levitas. Da outra metade, uma 
parte de cada cinqüenta foi entregue aos levitas que cuidavam do 
tabernáculo do Senhor.

No Novo Testamento encontramos duas palavras gregas que nos 
chamam a atenção, quanto a essa idéia: diarpázo, «arrebatar total
mente; e sulagogéo, «levar como despojo». A primeira delas figura 
por três vezes (Mat. 12:29; Mar. 3:27), e a nossa versão portuguesa 
a traduz por «roubar» e «saquear». E a segunda delas é uma hapax 
legomena (vide), figurando apenas em Col. 2:8, onde Paulo a usa 
metaforicamente, para indicar o engodo com que os falsos mestres 
«enredam» suas vítimas crédulas. As vítimas desses falsos mestres 
servem-lhes, pois, de prova de triunfo. Que Deus nos guarde de 
servir de despojo para esses sofistas!

PRESENÇA DE DEUS
Esboço:
1. Declaração Introdutória
2. As Teofanias
3. Manifestações Formalizadas
4. O Ensino da Imanência
5. O Teísmo e o Deísmo
6. A Presença de Deus no Novo Testamento
7. O Misticismo
1. Declaração Introdutória
A expressão «presença de Deus» reveste-se de interesse, neste 

Dicionário em relação ao freqüente ensino bíblico acerca da disponi
bilidade da «presença do Senhor». O trecho de João 1:18 ensina 
enfaticamente que ninguém jamais viu Deus. O trecho de I Tim. 1:16 
diz que Deus habita em «luz inacessível». A passagem de Col. 1:15 
diz que Deus é o invisível, mas que pode ser conhecido através do 
Filho, Jesus Cristo, que é a sua imagem. E Tim. 1:17 também alude 
a Deus como o «invisível», o que é reiterado em Heb. 11:27. E 
devemos entender esse adjetivo, «invisível», como dando a entender 
mais do que não ser capaz de ser visto pelo sentido físico da visão. 
Pois também significa que, espiritualmente falando, Deus está oculto 
e é desconhecido pelos homens, cujo nível de conhecimento e de 
experiência espiritual não lhes permite ver Deus, nem espiritual nem
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fisicamente. Não obstante tudo isto, os místicos falam em experimen
tar a presença de Deus; efetivamente, a Bíblia contém muitas decla
rações que concordam com essa apreciação.

2. As Teofanias
Podemos supor que quase todas as revelações veterostesta- 

mentárias da presença divina deram-se mediante teofanias, ou seja, 
qualquer tipo de manifestação da presença divina que salienta o poder 
e a glória de Deus, embora sem a visibilidade de seu ser real. Um ser 
angelical, uma visão, um sonho, etc., podem ser modos de o Ser divino 
revelar a sua presença, sem que seja vista a sua essêncii porquanto, 
para o homem, isso é simplesmente impossível Mas um ser humano 
pode perceber algo que representa a divindade. A «shakinah», era 
uma espécie de revelação resplandecente de Deus, em feérica exibi
ção luminosa. No Antigo Testamento encontramos o relato sobre Adão 
e Eva, que andavam em companhia de Deus e conversavam com ele. 
A história de Moisés e a sarça araente é outro desses episódios. 
Novamente, vemos Moisés e a teofania no monte Sina1 Ou então 
pensemos em Elias, no monte Horebe. No Novo Testamento, Paulo 
teve uma visão do Cristo ressurrecto na estrada para Damasco. Jesus 
apareceu transfigurado a três de seus discípulos. E Ananias, um obs
curo discípulo judeu, teve uma visão com Cristo, que lhe apareceu e 
conversou com ele (ver Atos 9:10 ss). Apesa: de termos de permitir 
espaço para as expressões antropomórficas, não imaginando que Deus 
tenha formato humano em qualquer sentido, ainda assim não há razão 
alguma para negarmos as reais manifestações da presença de Deus, 
que podem assumir muitas formas.

3. Manifestações Formalizadas
Entre essas devemos incluir as manifestações divinas como fogo 

que cai do céu, como se fosse um altar especial, como se deu com 
Elias. A arca da aliança, primeiro no tabernáculo e depois no templo, 
o próprio tabernáculo, e depois o templo, especialmente o Santo dos 
Santos, onde a presença divina ocasionalmente manifestava-se, eram 
outras tantas manifestações da presença de Deus. Também deve
mos incluir o trabalho do sumo sacerdote, que incluía visões, sonhos, 
adivinhações, oráculos, e, mais espec.ficamente ainda, o uso dos 
misteriosos Urim e Tumim (vide). Os Intérpreies rabíniccs imagina
vam tolamente que mesmo após a destruição do templo de Jerusa
lém, a presença divina vagueava por toda aquela área. Além disso, 
entre eles, a presença divina era associada ao ensino da lei, de tal 
modo que, se ao menos duas pessoas se reunissem a fim de discutir 
sobre a lei, o Espírito de Deus far-se-.a presente com elas (Pirke 
Aboth, 3.2).

4. O Ensino da Imanência
É patente que a cultura hebréia esperava que Deus se manifes

tasse entre o seu povo, fazendo-se presente entre e!es sob as mais 
variadas circunstâncias. Essa cultura era saturada com crenças mís
ticas, comum às teologias altamente teístas. Ver sobre o Teísmo.

5. O Teísmo e o Deísmo
O teísmo (vide) ensina que Deus não somente criou, mas tam

bém está vital e continuamente interessado por sua criação, sempre 
presente para recompensar ou julgar. O deísmo (vide), por sua vez, 
ensina que embora tenha havido alguma força (cu pessoa) criadora, 
essa força ou pessoa deixou que as leis naturais governassem as 
coisas, de tal modo que não há qualquer comunhão direta entre 
Deus e os homens. Deus não galardoaria e nem castigaria, mas as 
leis naturais é que fazem ambas essas coisas.

6. A Presença de Deus no Novo Testamento
A idéia essencial do Antigo Testamento é transferida para o Novo 

Testamento e a comunidade remida. No Novo Testamento, é Jesus 
Cristo que se faz presente, sempre que duas pessoas se reúnem em 
seu nome (ver Mat. 18.20). O mesmo Espírito que se fazia presente 
com os santos do Antigo Testamento faz-se agora presente com a 
comunidade dos salvos. Ele é agora o alter ego de Cristo (ver o 
artigo intitulado Paracleto). O Logos (chamado Jesus Cristo, em sua 
encarnação) tornou-se o revelador do Deus invisível (ver João 1:18). 
C Novo Testamento narra varias manifestações e visitações divinas,

por meio do Anjo do Senhor ou por algum outro meio, como os 
sonhos e as visões. Ver Mat. 1:20 ss; Atos 7:55; 9:1 ss. A promessa 
da presença do Espírito Santo e do poder por ele conferido é regis
trada como cumprimento de uma profecia de Joel, no Antigo Testa
mento (ver Atos 2:17 ss). Em I Cor. 12-14, essa presença é descrita 
em detalhes quanto às funções e poderes que tal presença deveria 
engendrar entre os rem idos. Uma das grandes promessas 
escatológicas é que a presença de Deus estará com os homens, de 
forma toda especial, durante a era da eternidade futura (ver Apo. 
21:3,8). Para o povo remido, o céu lhes é prometido como um lugar 
ou um estado no qual eles desfrutarão continuamente da presença 
de Deus (João 14:1-6; 17:21-24).

7. O Misticismo
O misticismo (vide), que descrevi com detalhes em um artigo 

separado, tem, como um de seus conceitos fundamentais, a idéia 
de que a Presença de Deus pode e deve ser experimentada, trans
cendendo a qualquer poder medianeiro, como a razão ou a percep
ção dos sentidos. O misticismo é o nosso mais poderoso meio de 
desenvolvimento espiritual, algo de que precisamos urgentemente.

PRESIDENTE
Algumas traduções (como a nossa versão portuguesa) usam esse 

vocábulo para traduzir o termo aramaico sarekim (ver Dan. 6:24,6,7). 
Esse termo é ali usado para indicar os governadores nomeados pelo 
rei da Pérsia para governarem as cento e cinqüenta satrapias do 
império persa.

Daniel foi chamado ali de «presidente», em face da autoridade 
que lhe fora conferida. Por causa da oposição e inveja de outros 
líderes, foi que Daniel terminou sendo lançado na cova des leões.

PRIMÍCIAS
Esboço:

I. Caracterização Geral
II. Coisas Específicas Envolviaas nas Oferendas

III. Oferendas e Cerimônias Envolvidas nas Pnmícias
IV. Usos Figurados

I. Caracterização Geral
Há duas palavras hebraicas principais envolvidas, e uma palavra 

grega, a saber:
1. Bikkur, «primeiro fruto». Termo hebraico que aparece por de

zoito vezes, conforme se vê, por exemplo, em Êxo. 23:16,19; 34:22,26; 
Lev. 2:14; 23:17,20; Núm. 28:26; II Reis 4:42; Nee. 10:35; Eze. 44:30.

2. Reshith, «primeiro», «principal». Vocábulo hebraico usado por 
cinqüenta vezes no Antigo Testamento, das quais por doze vezes 
tem o sentido de «primícias», a saber: Lev. 2:12; 23:10; Núm. 18:12; 
Deu. 18:4; 26:10; II Crô. 31:5; Nee. 10:37; 12:44; Pro. 3:9; Jer. 2:3; 
Eze. 20:40 e 48:14.

3. Aparché, «primeiros frutos», palavra grega utilizada por nove 
vezes: Rom. 8:23; 11:16; 16:5; I Cor. 15:20,23; 16:15; II Tes. 2:13; 
Tia. 1:18 e Apo. 14:4.

Os preceitos levíticos acerca dessa questão tinham o propósito 
de relembrar os homens sobre todas as coisas boas que lhes são 
dadas como presentes ou dádivas, devolvendo-lhes algo em preito 
de gratidão. Essa era uma prática boa e saudável. Aquele que confe
re todas as coisas deveria ser reconhecido nas vidas daqueles que 
são os beneficiários. As primícias, pois, eram ofertas de vários tipos. 
Eram oferecidas aos sacerdotes, como representantes do povo. Uma 
certa porção das primícias era sacrificada e a outra parte era usada 
pelos sacerdotes, que se ocupavam dos deveres religiosos e não 
produziam alimentos para si mesmos. Por isso lemos em Êxo. 
23:16,19: «Guardarás a festa da sega dos primeiros frutos do teu 
trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita... 
As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu 
Deus...» Essa era uma das três festividades religiosas principais a 
serem observadas por todo o povo de Israel. Ver Lev. 23:9-14 quanto



5064 P R IM ÍC IA S  —  P R IM O G Ê N IT O

a detalhes adicionais sobre a questão. Ao que parece, essa festa 
começou a ser negligenciada após os dias de Salomão; mas foi 
revivida por Ezequias (II Crô. 31:5; Nee. 10:34,37; 12:44). Em um 
período de apostasia, em Israel, Eliseu sobreviveu em face do pão 
feito com as primícias, bem como através da miraculosa multiplica
ção da farinha de trigo (II Reis 4:42-44).

Israel não foi a única nação antiga a ter tais costumes. As ceri
mônias das primícias provavelmente originaram-se como um método 
tribal de proteger o suprimento de alimentos, além de ser uma manei
ra de agradecer aos deuses ou espíritos, pela ajuda que prestam no 
sustento das pessoas. Ofertas eram feitas aos deuses, em diversas 
cerimônias, como também aos sacerdotes que representavam esses 
deuses. Em algumas culturas, os antepassados já falecidos suposta
mente ajudavam a suprir as necessidades da tribo ou da família e a 
eles eram apresentados presentes na forma de primícias. Nos luga
res onde o peixe e a carne eram o alimento principal, as oferendas 
eram dadas em forma dos primeiros peixes apanhados e dos primei
ros filhotes do rebanho. Sacrifícios humanos, em outras culturas, 
faziam parte das oferendas em primícias. Santuários, lugares santos, 
templos e outras instalações de cultos religiosos com freqüência eram 
sustentadas peias oferendas de vários tipos.

II. Coisas Específicas Envolvidas nas Oferendas
1. Homens e animais (ver sobre Primogênitos) Êxo. 13:2.
2. A produção agrícola (Êxo. 22:29).
3. O produto do labor humano, como a farinha de trigo, o azeite, 

o vinho, os cereais em geral, o gado criado (Êxo. 34:18,22; Lev. 
23:16-20; II Crô. 31:5).

III. Oferendas e Cerimônias Envolvidas nas Primícias
As primícias de todas as sortes eram levadas a Jerusalém em 

meio a grande pompa e cerimônia. Todo o povo de um dado distrito 
reunia-se em um dia marcado, em alguma cidade, em alguma praça ou 
rua. Quando chegavam ao templo de Jerusalém, aqueles que ofereci
am os produtos recitavam o trecho de Deu, 26:3-10. Daquele momento 
em diante, os produtos tornavam-se propriedade da classe sacerdotal. 
Os que tinham trazido as primícias ficavam na cidade durante a noite, 
e só voltavam a seus lugares de origem no dia seguinte. Nem todas as 
pessoas tinham a obrigação de fazer a viagem. Aqueles que cuidavam 
das árvores, das plantações, dos rebanhos, etc., mas que não eram 
proprietários dos mesmos, não participavam do cortejo. Aqueles que 
viviam na Transjordânia, visto que, estritamente faiando, não pertenci
am ao território que manava leite e mel, não precisavam apresentar-se 
(Deu. 26:10-15). Os prosélitos também traziam suas ofertas, mas não 
recitavam as Escrituras, visto que não eram descendentes «dos pais» 
de Israel. Aiém disso, servos, escravos e mulheres não tinham permis
são de recitar as Escrituras, visto que não eram proprietários de terras 
(Deu. 26:10). Quanto a trechos bíblicos que se referem a esse costu
me, ver Deu. 26:2-11; Sai. 122:1,2; Sal. 150; Lev. 19:23 ss; 23:15,20; 
Núm. 18:12; II Crô. 31:5.

IV. Usos Figurados
1. Os patriarcas hebreus foram as primícias da nação judaica 

(Rom. 11:16).
2. Os hebreus foram as primícias do cultivo de Deus entre a 

humanidade, o seu povo peculiar, antes dos povos gentílicos terem 
sido reunidos em Silo (Jer. 2:3).

3. As primícias do Espírito são as suas bênçãos e provisões 
espirituais, qu® produzem a filiação e, em conseqüência, salvação 
(Rom. 8:23).

4. Os convertidos à fé cristã são as primícias de uma grande 
companhia de remidos, que representam a colheita espiritual (Rom. 
16:5; I Cor. 16:15).

5. Os cento e quarenta e quatro mil, referidos em Apocalipse 
14:1-5, são primícias especiais dos remidos, em tempos de grande 
provação.

6. O próprio Jesus Cristo é as primícias da ressurreição, garantin
do a ressurreição de todos os remidos, f?or ocasião da segunda vinda 
de Cristo ou parousia (I Cor. 15:20,23).

PRIMOGÊNITO
Esboço:

I. Considerações Humanas
II. Considerações Animais

III. O Termo «Primogênito» Aplicado a Cristo
IV. Usos Figurados
I. Considerações Humanas
A palavra hebraica correspondente, bekor, que tem algumas for

mas variantes, como bekirah e bakar, vem de uma raiz que significa 
«irromper», uma alusão ao processo do nascimento, ocorre por cerca 
de cento e vinte vezes no Antigo Testamento, com suas variantes, 
desde Gên. 4:4 até Zac. 12:10. No grego temos uma única palavra, 
protótokos, empregada no Novo Testamento por oito vezes, em Luc. 
2:7; Rom. 8:29; Col. 1:15,18; Heb. 1:6; 11:28; 12:23; Apo. 1:5. E o 
substantivo, prototókia, aparece por uma vez, em Heb. 12:16. A deri
vação desse vocábulo grego é importante, sobretudo quando aplica
do a Jesus. Procede de duas outras palavras gregas, prótos, «primei
ro», e tíkto, «dar à luz». Essas palavras, no hebraico ou no grego, 
eram usadas a respeito de seres humanos ou de animais.

Em Israel. Um filho primogênito do sexo masculino, em todas as 
famílias de Israel, bem como o primogênito de todos os seus ani
mais, eram consagrados ao Senhor, em comemoração ao juízo com 
que Deus castigou os primogênitos do Egito. Ver Exo. 13:2. Várias 
provisões da legislação judaica conferiam privilégios especiais aos 
filhos primogênitos:

1. Um primogênito recebia uma dupla porção da herança ou das 
propriedades do pai da família (Deu. 21:17). Isso constituía o seu 
direito de primogenitura. Contudo, esse direito podia ser transferido. 
Ver Gên. 21:15-17; 25:31,32.

2. O filho mais velho oficiava como sacerdote da família, na 
ausência do pai, ou quando o pai falecia.

Posteriormente, essa função sacerdotal foi transferida para os 
homens da tribo de Levi, formando-se assim um sacerdócio formal. 
Ver Núm. 3:12;18; 8:18. Em resultado, os primogênitos das outras 
onze tribos de Israel eram redimidos, sendo apresentados ao Senhor 
quando tinham um mês de idade, pagando uma soma que não exce
dia a cinco ciclos (Núm. 18:16). Esse dinheiro da redenção era entre
gue a Aarão e seus filhos, como compensação pelos primogênitos, 
que pertenciam ao Senhor (Núm. 3:40 ss). Mesmo assim, todos os 
filhos primogênitos eram apresentados de modo especial ao Senhor
e, presumivelmente, tinham elevados deveres a cumprir (Luc. 2:22), 
mesmo quando o Senhor Jesus já estava na terra. Essa quantia 
indicava que tal pessoa não era obrigada a servir como sacerdote, 
compensando pelos serviços que ela poderia prestar, mas não pres
taria. Contudo, reiteramos que a cerimônia vinculada à questão tam
bém relembrava o fato de que os primogênitos de Israel haviam sido 
poupados, ao passo que os primogênitos dos egípcios pereceram 
todos na décima praga do Egito. Quando um menino primogênito 
tinha treze anos de idade, jejuava no dia anterior à Páscoa, em 
comemoração ao fato de que os primogênitos do povo de Israel 
haviam sido poupados no Egito.

II. Considerações Animais
Os primogênitos de todos os animais limpos eram usados em 

sacrifício ou holocausto ao Senhor (Êxo. 13:2). E os primogênitos 
dos animais imundos (que não podiam ser servidos como alimento) 
podiam ser remidos com a adição de uma quinta parte de seu valor, 
conforme os sacerdotes determinassem (Lev. 27:13). De outra sorte, 
teriam de ser vendidos, trocados ou destruídos (Êxo. 13:13; Lev. 
27:27). Supõe-se que os cães nunca eram redimidos (Deu. 23:18). 
No entanto, quando uma pessoa devotasse qualquer coisa ao Se
nhor, tal coisa não podia ser redimida e nem usada para benefício 
pessoal.

III. O Termo «Primogênito» Aplicado a Cristo
No Novo Testamento, a palavra portuguesa «primogênito» é apli

cada principalmente a Jesus Cristo. Trata-se de um título messiânico; 
sugerido desde Salmos 89:27: «Fá-lo-ei, por isso, meu primogênito, o
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mais elevado entre os reis da terra». Há vários sentidos em que 
Cristo é o «primogênito», teologicamente falando, a saber:

1. Cristo como Primogênito de Toda a Criação. Esse ensino figu
ra em Colossenses 1:15. Os antigos arianos agarravam-se a esse 
ensino, dizendo então que Cristo era apenas um ser criado, posto 
que a primeira de todas as criações de Deus. Isso já havia sido dito, 
de certo modo, pelos mestres gnósticos. E até hoje é a posição de 
alguns, como, por exemplo, as Testemunhas de Jeová. Se o resto do 
Novo Testamento não nos brindasse com quaisquer definições 
cristológicas, então a palavra «primogênito» teria de significar exata
mente isso. Porém, visto que a Bíblia também ensina que Cristo é o 
Logos eterno (João 1:1,2), temos de buscar algum outro sentido. 
Assim, aprendemos que Cristo é o «primogênito» por ser o primeiro a 
pertencer à espécie humana espiritual, o protótipo ae todos os remi
dos, cuja imagem será neles impressa, com perfeição, quando da 
ressurreição e glorificação dos santos. Além disso, Ci sto é o primei
ro em termos do tempo, visto que ele existiu antes de todos, desde a 
eternidade, o que não requer a idéia de começo. Agregue-se a isso a 
idéia de que Cristo é o primeiro em poder, proeminência e autorida
de, dentro da família divina, o que, novamente, não subentende qual
quer idéia de começo. Outrossim, Cristo é o primeiro de uma grande 
série de filhos espirituais de Deus. Ele é o Filho de Deus por excelên
cia e nós somos os filhos de Deus. Nesse sentido, ele é o primeiro no 
senso de preexistência, ao passo que nós outros vamos surgindo no 
decurso do tempo. Essas são as idéias que devemos ter, quando 
lemos sobre Cristo como «primogênito da criação», e não que ele foi 
o primeiro Ser criado. Jesus não faz parte da criação, pois ele é o 
próprio Criador: «Todas as cousas foram feitas por intermédio dele, e 
sem ele nada do que foi feito se fez» (João 1:3).

2. Cristo é o Primogênito Dentre os Mortos. Ver Colossenses 
1:18 e Apocalipse 1:15. Esse ensino não indica que Cristo foi o 
primeiro a ressuscitar da morte biológica, pois muitos outros ressus
citaram antes dele, e ele mesmo ressuscitou a muitos, nos dias de 
seu ministério terreno. Mas significa que ele foi o primeiro a experi
mentar a morte e então voltar à vida com uma nova modalidade de 
vida, revestido de imortalidade em seu próprio corpo. Na qualidade 
de Logos eterno, Jesus Cristo já era plena divindade; mas, quando 
de sua ressurreição, o seu próprio corpo humano foi divinizado, isto 
é, veio a participar da natureza divina. Os filhos de Deus, remidos 
pelo sangue de Cristo, haverão de receber essa nova natureza, essa 
imortalidade no corpo, quando da ressurreição dos santos, no último 
dia. Isso incluirá a participação na própria natureza divina, como 
verdadeiros filhos de Deus que eles já são, mas não no corpo, por 
enquanto. Ver II Ped. 1:4; Col. 2:10; Rom. 8:29 e II Cor. 3:18. Esse 
ensino tem paralelo na idéia bíblica de que Cristo é «as primícias dos 
que dormem» (I Cor. 15:20). As primícias eram os primeiros frutos 
que amadureciam na colheita. Só mais tarde era feita a colheita por 
inteiro. Cristo já foi colhido; no tempo certo, haveremos de ser colhi
dos também. No Apocalipse, entre outros símbolos, esse fato apare
ce como a ceifa. «Olhei, e eis uma nuvem, branca, e sentado sobre a 
nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma 
coroa de ouro, e na mão uma foice afiada... E aquele que estava 
sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi 
ceifada» (Apo. 14:14-16).

3. Cristo ê o Primogênito Entre Muitos Irmãos. Essa é uma 
maneira mais direta de afirmar o que já foi dito no segundo ponto, 
acima. Cristo é o irmão mais velho, dentro da família divina. Essa 
família, quando inteiramente recolhida no céu, consistirá de filhos 
ressurrectos e imortais de Deus. Aos crentes é conferida a condi
ção de filhos, ou seja, herdeiros. Destarte eles fazem parte da 
grande assembléia celestial dos filhos de Deus. Ver Heb. 12:23 e 
Rom. 8:14 ss.

4. Jesus Era o Filho Primogênito de Maria. Isso ocorreu mediante 
um milagre único de Deus, que os teólogos chamam de partenogênese 
(vide), (ver Mat. 1:25; Luc. 2:7). Foi assim que teve começo o minis
tério encarnado do Filho de Deus.

IV. Usos Figurados
1. O termo primogênito denota também aquilo que é suprema

mente excelente, capaz de prestar serviço especial a Deus. Isso 
pode ser aplicado especialmente à pessoa de Jesus Cristo, conforme 
vimos no item terceiro ponto. Mas também é uma idéia implícita na 
doutrina geral dos primogênitos, no tocante a homens e a animais.

2. Os «primogênitos dos pobres» são aqueles que são extrema
mente carentes, devido à sua extrema pobreza (Isa. 14:30).

3. O «primogênito da morte», referido em Jó 18:13, é a própria 
morte, que é atormentadora, miserável e maldita. E as enfermidades 
são consideradas filhas da morte.

PRÍNCIPE, PRINCESA
O fato de que nada menos de quinze diferentes palavras hebraicas 

são assim traduzidas, alerta-nos para a percepção de que essas pala
vras cobrem um campo muito amplo. Quase todos esses vocábulos 
estão ligados à idéia de liderança, sobre grandes agrupamentos huma
nos, como uma comunidade ou uma nação. Mas também estão envol
vidas idéias de menor alcance, como «líder» ou «capitão».

1. Algumas Palavras Veterotestamentárias e Seu Uso, traduzidas 
por «príncipe» ou «princesa». Os termos sátrapa (ahasharpam) e 
fratama, que indicam alguma pessoa destacada, foram tomados por 
empréstimo do persa. Ver Dan. 3:2. O termo aramaico ahasdarpan é 
empregado em Dan. 1:3. O acádico sarru, «rei», referia-se a algum 
elevado oficial entre povos não-israelitas (ver Gên. 12:15; 19:11,13; 
Jer. 25:19). Saré  termo usado para indicar o Messias, em Dan. 8:25; 
mas também anjos guardiães, em Dan. 10:13,21. O termo hebraico 
nasié um vocábulo usado para indicar algum líder, chefe ou príncipe, 
sendo usado para indicar os chefes de Israel (ver Núm. 1:16; 44; 7:2; 
10:4; 16:2).

2. No Novo Testamento. Temos a considerar ali três termos gre
gos:

a. Archegós, «líder», «autor», «pioneiro». Ver Atos 3:15; 5:31; 
Heb. 2:10 e 12:2. Em Atos 3:15 e Heb. 2:10, o termo é aplicado à 
pessoa de Cristo.

b. Árchon, «potentado», «autoridade», «príncipe». Esse termo 
é aplicado a várias pessoas, como os líderes dos gentios, Cristo. 
Satanás e os poderes demoníacos. Ocorre por trinta e seis vezes: 
Mat. 9:18,23,34; 12:24; 20:25; Mar. 3:22; Luc. 8:41; 11:15: 12:5' 
14:1; 18:18; 24:20; 28:13,35; João 3:1; 7:26,48; 12.31,42; 14:30; 
16:11; Atos 3:17; 4:5,8,26 (citando Sal. 2:2); 7:27,35; 13.27' 14:5; 
16:19; 23:5 (citando Êxo. 22:27); Rom. 13:3; I Cor. 2:6,8; Efé. 2:2; 
Apo. 1:5.

c. Egemón, «chefe». Palavra usada por dezenove vezes: Mat. 
2:6 (citando Miq. 5:1); 10:18; 27:2,11,14,15,21,27; 28:14; Mar. 13:9; 
Luc. 20:20; 21:12; Atos 23:24,26,33; 24:1,10; 26:30; I Ped. 2:14. E o 
verbo correspondente, egéomai, «chefiar», também é bastante fre
qüente (vinte e oito vezes), aparecendo desde Mat. 2:6 até II Ped. 
3:15. Além de aludir à cidade de Belém da Judéia (Mat. 2:6), alude a 
oficiais romanos de vários níveis e patentes.

PRINCÍPIO
Apesar de haver pelo menos cinco palavras hebraicas que têm 

sido traduzidas como «princípio», «começo» ou sinônimos, 
interessa-nos aqui a palavra usada em Gênesis 1:1, no hebraico, 
reshith. «princípio», que reaparece em João 1:1 no grego arché, 
«principio».

Em Gênesis 1:1 temos o começo da criação, por ato de Deus. 
Teólogos e filósofos têm discutido inutilmente sobre o que Deus esta
va fazendo antes de seu ato de criação. Alguns deles supõem que a 
criação é um ato eterno de Deus, ou então que a criação é uma 
emanação de Deus, pelo que não se poderia determinar nenhum 
tempo especifico quando tiveram começo as coisas que estão fora 
de Deus. Os mórmons aceitam o antigo ponto de vista dos gregos, 
da eternidade da matéria, fazendo de Deus apenas um Planejador e 
Organizador, mas não um Criador absoluto. Mas o ponto de vista da
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Bíblia é que houve tempo em que somente Deus existia, o que é um 
grande mistério. Por exemplo: «Onde estavas tu, quando eu lançava 
os fundamentos da terra?». (Jó. 38:4).

0  conceito de criação ex nihilo (do nada) dificilmente pode ser 
correto, pois, do nada, nada pode vir. Antes, a energia divina esteve 
envolvida em alguma forma de transformação de energia em matéria. 
Esta idéia é claramente descrita em Hebreus 11:3, embora não em 
termos científicos (ver notas completas a respeito, nessa referência, 
no NTI). Quanto ao ato de criação, ver também os trechos de Sal. 
33:7,9; Amós 4:13; Rom. 4:17; Heb. 11:3; João 1:1 ss.

0  termo grego arché envolve as idéias de «começo», «princí
pios elementares», «origem«, «primeira causa», «autoridade», etc. 
No trecho de João 1:1 lemos: «No princípio era o Verbo, e o 
Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus». Isso mostra que o 
Verbo (no grego, Logos, «palavra», «idéia») já estava no princípio 
com Deus, o que mostra que Ele é coeterno com o Pai. Isso é 
contrário à Idéia gnóstica (atualmente ensinada pelas Testemu
nhas de Jeová) de que o Logos foi o primeiro ser criado, por 
Deus, ou sua primeira emanação, e que então o Logos criou 
todas as demais coisas. Ver o artigo sobre o Logos. Em Apocalipse 
3:14, Cristo é chamado de « ... princípio da criação de Deus», 
onde o vocábulo grego arché sem dúvida indica «originador», e 
não que Cristo foi o primeiro ser criado por Deus. (Ver esse 
versículo nas notas completas do NTI).

0  vocábulo grego arché é novamente usado em I João 1:1, na 
expressão «0 que era desde o princípio ...» Muitos eruditos pensam 
que essa expressão pode apontar para o começo do ministério públi
co de Jesus, o que podemos conceder. Porém, em I João 2:13, 
lemos: «... conheceis aquele que existe desde o princípio...», onde, 
novamente, temos uma alusão ao Logos preexistente, cuja origem 
não pode ser determinada, que sempre existiu, cuja existência re
monta a qualquer princípio que se possa nomear.

Isso concorda com o que nos diz Isaías 9:6: «Porque um menino 
nos nasceu, um filhe se nos deu; o governo está sobre os seus 
ombros; e o seu nome será: ...Deus Forte, Pai da Eternidade ...»

Em Colossenses 1:18 Jesus aparece como «Ele é o princípic, o 
primogênito dentre os mortos...» Como «princípio» Cristo é o 
«originador» de todas as coisas.

Diz João, quanto a essa idéia: «Todas as cousas foram feitas por 
intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez» (João 1:3). E, 
como «primogênito dentre os mortos», Cristo foi o primeiro de uma 
nova categoria de homens «ressurrectos dentre os mortos».

Cristo é o pioneiro, o primeiro a ter em seu corpo glorificado a 
vida independente. Que ele não ficará sozinho toma-se evidente atra
vés de I Cor. 15:20,22,23: «Mas de fato Cristo ressuscitoq dentre os 
mortos, sendo ele as primícias dos que dormem... Porque assim 
como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados 
em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem: Cristo, as 
primícias; depois, os que são de Cristo, na sua vinda». Aleluia! (Ver 
sobre a vida independente, a vida que Deus tem em si mesmo, a 
vida não-causada, mas causa de toda vida que há, e que Jesus 
afirmou possuir: «Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, 
também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo» (João 5:26). (A B 
K NTI)

PRISÃO, PRISIONEIROS
Esboço.
1. Palavras Ligadas ao Aprisionamento
2. Aprisionamento no Antigo Testamento
3. Aprisionamento no Novo Testamento
4. Notáveis Prisioneiros Mencionados na Bíblia
5. Usos Figurados
1. Palavras Ligadas ao Aprisionamento
Cadeias (Sal. 149:8; Jer. 40:1,4); aprisionar, prisão e prisioneiro 

(Gên. 39,20; 40:3; 42:16; Juí. 16.21,26; Jó 3:18; Sal. 68:6; 69:33; Isa. 
14:17; 42:7; 49:9; Jer. 37:15; Lam. 3:14; Mat. 27:15 ss; Efé. 3:1: Heb.

10:34); pôr uma argola no nariz dos prisioneiros (Eze. 19:4,9); celas 
do calabouço (Jer. 37:16); tronco (II Crô. 16.10; Jer. 20:2 ss); guarda 
e prisão (Nee. 3:25; 12:39; Jer. 32:2); confinamento, guarda, prisão 
(Gên. 40:3 ss; 41:10; 42:17; Lev. 24:12; Núm. 15:34); masmorra (Isa. 
24:22); cativeiro (Sal. 68.18); companheiro de Prisão (Rom. 16:7; 
Col. 4:10; II Tim. 1:16); acorrentar (Atos 12:6; 21:33; ss. 21:33; Efé. 
6:20; II Tim. 1:16; Apo. 20:1 ss), abismos (II Ped. 2:4); sentinelas 
(Atos 12:5,6,16,23; 24:23; 25:4,21); prisão (Mat. 5:25; 14:3; 18:30; 
25:36; João 3:24; Atos. 5:19; 8:3; 12:4; 16:23; II Cor. 6:5; 11:23; Heb. 
11:36; I Ped, 3:19; Apo. 2:10; 20:7); cárcere (Atos 5:23; 12:6,19).

2. Aprisionamento no Antigo Testamento
A lista de vocábulos acima dá-nos alguma noção sobre a nature

za do aprisionamento na antigüidade. A primeira menção a essa 
prática, na Bíblia, envolve José, que foi encarcerado no Egito (Gên. 
39:20-23). A palavra hebraica ali usada é bet-sohar, que indica algum 
tipo de ambiente fechado. O termo egípcio t’rt, evidenciado desde tão 
cedo quanto 1900 A.C., indica uma cabine, um lugar fechado. Talvez 
exista alguma conexão lingüística entre a palavra hebraica e a pala
vra egípcia. A história informa-nos que as prisões egípcias eram 
lugares horríveis, e os prisioneiros estavam sujeitos a trabalhos for
çados.

Em Judá, eram utilizados lugares fechados como cárceres tem
porários (ver Jer. 32:3,8,12; 37:21; Nee. 3:27; 12:39). Os piores tipos 
de prisão eram as cisternas, usadas como uma espécie de masmorra 
(ver Jer. 37:16,20). Nesses lugares foram encerrados profetas e ho
mens santos, conforme se vê no ponto quarto, a seguir. Reis e 
guerreiros derrotados eram encarcerados. Quando o povo de Judá 
foi para o cativeiro, o rei Joaquim e outros nobres foram aprisiona
dos; nesse caso, talvez uma espécie de prisão domiciliar, e não uma 
prisão pública comum. O trecho de Eze. 19:9 retrata o rei Joaquim 
sendo levado à Babilônia em uma gaiola, e uma representação, des
coberta pela arqueologia, mostra a mesma coisa. Algumas vezes 
casas particulares eram usadas como prisões (Jer. 31:15). Em outras 
nações já existia a instituição das prisões públicas; mas em Judá isso 
só aconteceu terminado o cativeiro babilónico.

3. Aprisionamento no Novo Testamento
As leis romanas proibiam o encarceramento como uma forma ae 

castigo; mas havia prisões onde ficavam detidas certas pessoas que 
haveriam de ser levadas a julgamento para então serem punidas de 
algqma outra maneira. Uma citação extraída dos escritos do jurista 
Ulpiano (falecido em 228 D.C), entretanto, mostra que essa lei nem 
sempre era observada nas províncias mais marginais do império, e 
que ali um prisioneiro podia ficar mofando por muito tempo, antes de 
ser julgado, Justiniamo I (533 D.C.) deu apoio ao princípio de não se 
usar cárceres como lugares de castigo, o que foi aceito como uma 
prática aceitável na maior parte da Europa, até bem dentro da Idade 
Média. Porém, sabe-se que na Inglaterra o encarceramento era usa
do como uma forma de castigo, pelo menos desde 1200 D.C. Em 
cerca de 1500 D.C., essa prática já era bastante comum, pelo que as 
prisões serviam tanto de confinamento como de uma espécie de 
pena.

O Novo Testamento foi escrito dentro do período romano. Os 
Herodes usavam prisões, vinculadas à fortaleza que servia de palá
cio real, conforme se vê em Luc. 3:20 e Atos 12:4,10. A torre de 
Antônia também era usada como prisão (ver Atos 23:10); em Cesaréia, 
o pretória (vide) servia para tal finalidade (ver Atos 23:35). Os prisio
neiros mais importantes eram vigiados por soldados, a fim de impedir 
que escapassem, conforme foi o caso de Paulo, o qual vivia 
acorrentado a dois guardas, havendo mais dois guardas que se man
tinham nas proximidades (ver Atos 12:3-6). Em Filipos, Paulo ficou 
sob custódia, em uma prisão da cidade, aparentemente em algum 
tipo de câmara subterrânea, dotada de troncos (ver Atos 16:24). 
Paulo também esteve encarcerado no castelo de Herodes, em 
Cesaréia (ver Atos 23:35). Em Roma, ele foi submetido a prisão 
domiciliar, com o direito de alugar sua própria casa, onde também 
podia receber visitantes (ver Atos 28:16,20). Podemos imaginar que
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esse tipo de encarceramento estava de acordo com a legislação 
romana de não serem usados cárceres públicos como punição, e que 
Paulo estava sendo mantido em custódia, à espera do seu julgamen
to diante do tribunal de César.

0  exílio era uma forma alternativa de castigo, que muitos prisio
neiros preferiam alegremente, quando lhes era oferecida a opção.

4. Notáveis Prisioneiros Mencionados na Bíblia
José (Gên. 37:23-38); Sansão (Juí. 16:21); o profeta Miquèias, o 

rei Oséias de Israel, nação do norte, o rei Jeoaquim, de Judá (I Reis 
22:27; II Reis 17:4; 24:15); Jeremias (Jer. 37:15,16; 52:11); João 
Batista (Mat. 4:12); Paulo (Atos 12:3-6; 16:24; 23:35; 28:16,20). Foi 
encarcerado que Paulo escreveu as epístolas aos Efésios, aos 
Filipenses e aos Colossenses. Após ter sido solto, aparentemente foi 
novamente aprisionado. Assim, o trecho de Atos 28:16,20 refere-se 
ao seu aprisionamento em Roma; os trechos de II Tim. 1:8 e 2:9 
referem-se ao seu segundo aprisionamento. Paulo nunca foi libertado 
desse segundo aprisionamento, e acabou sendo executado. O Se
nhor Jesus havia predito que os seus discípulos seriam feitos prisio
neiros (Luc. 21:12). Pedro foi encarcerado (Atos 4:3), o que também 
sucedeu a outros apóstolos (Atos 5:18). E, novamente, Pedro foi 
encarcerado sozinho (Atos 12:3 ss). Foi nessa última ocasião regis
trada que houve uma libertação miraculosa.

5. Usos Figurados
O hades é chamado de prisão dos espíritos que daqui partiram 

(ver I Ped. 3:18-20). O próprio Cristo esteve ali a fim de libertar 
cativos, com propósitos salvatícios, conforme o contexto nos mostra 
(ver I Ped. 4:6. Essa «viagem à prisão» é uma das grandes esperan
ças cristãs que adicionaram uma dimensão à missão de Cristo, medi
ante a qual ele tem uma missão tridimensional (na terra, no hades e 
nos céus). O abismo no qual Satanás será confinado durante o milê
nio é chamado de «prisão», em Apo. 20:7. As aflições angustiantes 
também são denominadas, simbolicamente, de «cárcere», em Sal. 
142:7, A servidão ao pecado e a Satanás também é chamada de 
«prisão» (Isa. 42:7; 49:9; 61:1).

Nos sonhos e nas visões em que a pessoa se vê em uma 
prisão, isso alude a circunstâncias tolhedoras ou que servem de 
armadilha. A mentalidade embotada de um indivíduo tamoém lhe 
serve de prisão. Aqueles que estão aprisionados dentro dos estreitos 
limites de suas próprias crenças e dogmas são tidos como prisionei
ros espirituais, e são dignos de comiseração, como qualquer outro 
prisioneiro.

Nossos estreitos sistemas têm sua época,
Têm sua época, mas logo passam.
São apenas lamparinas bruxoleantes,
Ao lado de Tua luz, ó Senhor.

(Russell Champlin)

Ainda nos sonhos e nas visões, o carcereiro pode ser emblema 
da consciência do próprio sonhador, que restringe seus atos e amea
ça com castigos. Os cárceres podem representar as atitudes da soci
edade, ou então as atitudes de grupos a que a pessoa pertence, e 
que restringem pensamentos e seus atos.

Fé de nossos pais, que sobrevive,
Apesar de masmorras, fogo e espada;

Nossos pais, detidos em prisões escuras, 
Eram livres no coração e na consciência. 

(Frederick W. Faber).

PROBLEMA DO MAL
Esboço:

I. Definição
II. A Reconciliação de Seis Elementos 

Aparentemente Irreconciliáveis

III. Duas Distinções
IV. Diversas Soluções Propostas
V. A Resposta do Livro de Jó

I. Definição
A maldade existe e é maligna. Deus também existe e é 

todo-bondoso e todo-poderoso. Como é que podemos reconciliar es
tes fatos? Isto é o problema do mal. Sob a seção II, dou uma lista 
dos elementos que entram em choque e que complicam o problema.

Teodicéia. Esta palavra vem do grego theos (Deus) + dike (justi
ça). No uso, ela designa a controvérsia sobre como podemos recon
ciliar a existência do mal com a bondade e onipotência de Deus. 
Leibnitz usou o termo pela primeira vez em 1710. A teodicéia é a 
«Teoria para justificar a bondade de Deus em vista da existência de 
maldade no mundo» (MM). Na teodicéia examinamos e justificamos 
a conduta de Deus no mundo. Esta palavra também designa o ramo 
da filosofia que trata do ser, das perfeições e do governo de Deus e 
da imortalidade da alma. Sendo muito larga, a teodicéia, neste senti
do, naturalmente trata do problema do mal, especialmente nas dis
cussões sobre conceitos do governo divino, mas a primeira definição 
é aquela que é especificamente envolvida no problemas do mal. 
Ver o artigo sobre Mal.

II. A Reconciliação de Seis Elementos Aparentemente Irre
conciliáveis

a. a onipotência divina
b. a benevolência divina
c. a existência do mal
d. o pronunciamento do julgamento inarredável contra o mal.
e. a presciência de Deus que aparentemente força todos os 

acontecimentos, incluindo os de má natureza, ou que deixa 
de impedi-los, mesmo mediante a aplicação de medidas pre
ventivas.

f. a doutrina bíblica da predestinação
Uma citação de Epicuro, que evidentemente põe em foco esse 

problema: «Ou Deus deseja remover o mal deste mundo, mas não 
pode fazê-lo, ou ele pode fazê-lo, mas não o quer; ou não tem nem a 
capacidade e nem a vontade de fazê-lo; ou, finalmente, ele tem tanto 
a capacidade como a vontade de fazê-lo. Ora, se ele tem a vontade, 
mas não a capacidade de fazê-lo, então isso mostra fraqueza, o que 
é contrário à natureza de Deus. Se ele tem a capacidade, mas não a 
vontade de fazê-lo, então Deus é mau, e isso não é menos contrário 
à sua natureza. Se ele não tem nem a capacidade e nem a vontade 
de fazê-lo, então Deus é ao mesmo tempo impotente e mau e conse
qüentemente, não pode ser Deus. Mas se ele tem tanto a capacidade 
como a vontade de remover o mal do mundo (a única posição coe
rente com a natureza de Deus), de onde procede o mal (unde 
malum?), e por que Deus não o impede?»

III. Duas Distinções
Quando falamos do Mal, estabelecemos duas distinções, a sa

ber:
1. O mal moral, isto é, aquele que se deriva da vontade perverti

da do homem, da desumanidade do homem contra os seus seme
lhantes.

2. O mal natural, ou seja, os desastres, os dilúvios, os terremo
tos, os incêndios, os acidentes, as enfermidades e a morte, que é o 
maior de todos os males naturais.

Porque esses males existem? Por que Deus permite tais condi
ções, sabendo de antemão que acontecerão, e sendo possuidor do 
poder de impedi-los? Antes de tudo, por que ele permitiu que o mal 
entrasse no universo, se Deus é inteiramente bom, e se faz parte de 
nossa teologia o fato de que Deus tem o poder de governar conforme 
ele quiser, assim podendo impedir completamente a entrada do mal?
E, finalmente, por que Deus permite que essas condições subsistam?

IV. Diversas Soluções Propostas
1. O ponto de vista natural. De acordo com essa posição, o Deus 

pessoal, onipotente e benévolo é substituído. Conforme os que assim
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dizem, tudo quanto existe é apenas a matéria, e tudo quanto acon
tece é apenas movimento da matéria. Portanto, matéria em movi
mento é tudo quanto se pode dizer a fim de descrever a existência. 
Quando se remove Deus do quadro, resta somente o mal; mas 
esse problema é solucionado no sentido de que todo o mal é mera
mente alguma forma de perversidade ou acontecimento adverso 
acidental, que atinge coisas inteiramente materiais. Por exemplo, 
um terremoto seria apenas um reajustamento da crosta terrestre, 
nada tendo a ver com um Deus que prevê o desastre ameaçador, 
mas não o impede. Em conseqüência disso, não há nenhuma força 
inteligente que, por causa desse conhecimento anterior, possa fa
zer cessar os acontecimentos. Assim, pois, o citado terremoto não 
é nenhum mal, mas tão-somente uma ocorrência mecânica.

Porém, de conformidade com esse ponto de vista, o homem é 
reduzido a um ser desamparado. O «existencialismo ateu», que se 
apega a esse parecer, chega ao extremo de dizer que o homem é 
uma piada da natureza. Sua existência ocorreu por puro acaso, em 
um mundo caótico. A alma e Deus são apenas duas invenções men
tais, na tentativa de impor ordem e esperança a algo que verdadeira
mente é destituído de ordem, ou, pelo menos, de ordem moral, e que 
certamente não é acompanhado de esperança alguma.

Na realidade, esse ponto de vista somente contribui para agravar 
o problema do mal, porquanto não oferece para o mesmo nenhuma 
solução. Na verdade, declara francamente que não há solução para 
tal problema. Remove o mal somente na aparência, mas, na realida
de, aprofunda o desespero causado pela existência do mal.

2. O ponto de vista deísta. Segundo essa posição, existe um 
Deus, que é o criador. Todavia, Deus não se faz presente no mundo, 
e nem mantém qualquer interesse pelo mesmo. Não galardoa e nem 
pune às suas criaturas morais, como o homem, e nem orienta as leis 
naturais que ele pôs em movimento, mas antes, abandonou-as como 
coisas inteiramente mecânicas, a fim de que governassem sozinhas 
o universo.

Mas essa posição equivale ao ateísmo, ao mesmo tempo que, 
teoricamente, se aferra à idéia da existência de alguma força ou 
forças superiores. Todavia, de acordo com todas as considerações 
práticas, esse ponto de vista é idêntico ao primeiro, porquanto, se
gundo o mesmo, não há nenhum Deus em vinculação com este 
mundo. E assim, até onde nos diz respeito, tudo quanto existe é 
apenas a matéria, e tudo quanto acontece é somente movimento. 
Essa era a idéia que Epicuro fazia da existência de Deus, e, com a 
passagem dos séculos, muitos têm vindo a aceitar tal conceito, inclu
indo o famoso e profano filósofo francês, Voltaire. A 19 de novembro 
de 1775, um terremoto matou cinqüenta mil pessoas em Lisboa, 
Portugal. Voltaire ficou profundamente amargurado contra Deus, por 
causa disso, ainda que a sua posição intelectual sobre a questão 
fosse o «deísmo». Ele descobriu ser possível alguém ficar amargura
do contra um Deus cuja existência nega, o qual, de acordo com esse 
mesmo conceito, não poderia ter qualquer responsabilidade em rela
ção ao que aconteceu.

3. 0  ponto de vista do pessimismo. Os que tomam essa posição 
afirmam que Deus realmente existe e é onipotente; porém, não é um 
Deus benévolo. Assim sendo, o mal existe realmente, e até pode ser 
provocado pelo exercício da vontade de Deus. Esse era o ponto de 
vista do filósofo alemão Schopenhauer, o qual considerava que a 
própria existência é um mal, tendo dito: «O maior pecado do homem 
é que ele nasceu». O ideal seria que todas as coisas cessassem de 
existir, por uma determinação da vontade universal (que teria loucura 
pela vida), revertendo essa sua tendência, e levando todas as coisas, 
inclusive a si mesmo, a desaparecerem da existência.

4. Voluntarismo cristão. Tudo o que importa é a vontade de Deus. 
Se ele salva ou condena é problema dele. Alguma coisa é certa 
porque o faz. Ele não faz coisa alguma porque é certa por algum tipo 
de lei exterior à vontade dele. A miséria que existe no mundo existe 
pela vontade de Deus e quem pode se queixar? Paulo, em Rom. 
9:16, utiliza esta teologia que já existia no judaísmo, mas o resto do

NT, inclusive as escrituras de Paulo, ultrapassam este pessimismo. 
Ver sobre Reprovação.

5. Dualismo. Ver este assunto. 0 bem existe; o mal existe. Nunca 
existiu, e nunca existirá uma reconciliação entre estes dois elemen
tos. Continuam em guerra. 0 bem vai vencer, afinal, mas só no 
sentido de efetuar uma separação entre os dois princípios, não no 
sentido de eliminar o mal. Ou, segundo outros, talvez o mal vença. 
De qualquer maneira, o problema do mal existe justamente porque 
existem os dois princípios opostos, que nunca serão reconciliados. 
Estamos no meio do conflito e sofremos as conseqüências. 
Zoroastrianismo (ver) é uma religião dualista.

6. Tiquismo. Esta palavra vem do grego tuche que significa chance. 
Este mundo é mesmo um mundo de caos e chance onde as coisas 
acontecem sem qualquer desígnio. Portanto, é inútil esperar escapar 
de sofrimentos e tragédias. As dores humanas, as tristezas, as doen
ças e a morte, afinal, constituem parte do caos geral. Este mundo é 
um mundo pessimista, e não adianta falar outra coisa.

7. Tiquismo controlado. Enquanto o mundo realmente é um lugar 
como é descrito sob ponto 6, o homem, por força de sua vontade, 
poder moral e espiritualidade pode impor desígnio sobre este mundo 
de caos. Ele faz isto quando aprende lições em meio à miséria e 
quando ele avança a despeito dos sofrimentos Também, na prática 
da lei do amor, ele pode anular muitos resultados da maldade que 
reina neste mundo. Além disto, se ele é uma alma imortal, pouca 
diferença faz se ele sofre nesta esfera física. Na imortalidade, poderá 
descobrir bondade, paz e desígnio e assim escapar deste mundo 
caótico. A imortalidade curará tudo.

8. 0  ponto de vista do otimismo. A despeito de seus muitos 
problemas, de acordo com os que assim afirmam, o mundo é o 
melhor dos mundos. Alguns politeístas aceitavam a existência de 
algum deus ou deuses bons, que não eram, entretanto, todo pode
rosos, ou seja, não eram onipotentes, e que, por isso mesmo, eram 
incapazes de impedir a atuação do mal sobre o mundo. De fato, 
conforme diziam tais indivíduos, o mal é perfeitamente real, não 
podendo haver certeza da esperança de que o bem prevalecerá 
por fim.

Esse ponto de vista, infelizmente, tem sido defendido por al
guns cristãos, que não aceitam a onipotência absoluta de Deus, mas 
que acreditam em sua bondade e em seu «grande» poder, mantendo 
assim a esperança de que ele conseguirá fazer com que o bem, 
finalmente, prevaleça,

9. O ponto de vista cristão; diversas idéias. Seria melhor falarmos 
em pontos de vista cristãos; pois nem todos os cristãos estão de 
acordo sobre o problema do mal. Assim sendo, devemos destacar as 
seguintes posições cristãs:

a. Alguns cristãos, conforme foi mencionado acima, aceitam a reali
dade do mal, mas limitando o poder de Deus, apesar de manterem a sua 
bondade. Esses têm a esperança de que o bem conseguirá triunfar, 
finalmente. O mal não seria proveniente de Deus e, sim, de outros 
poderes, inteligentes ou meramente mecânicos, conforme se vê na natu
reza, e Deus nem sempre teria perfeito controle sobre tais poderes.

b. Teólogos-filósofos, como Agostinho e Tomás de Aquino, têm 
procurado solucionar o problema da existência do mal, afirmando 
que o «mal», como uma entidade positiva, realmente não existe. (Ver 
A Cidade de Deus, de Agostinho, cap. XI). Pelo contrário, o mal seria 
algo negativo, isto é, a ausência do bem, o vácuo, tal como o frio é a 
ausência do calor, ou como as trevas são a ausência, da luz. O mal 
existiria no próprio homem, posto que no homem há um vácuo da 
boa influência. O mal seria, realmente, o bem, mal orientado, mas 
não uma entidade positiva, em si mesma. Isso parece explicar algu
mas formas de mal, de forma adequada, mas não pode explicar 
muitas de suas formas; e nem as mentes não-filosóficas, ou mesmo 
filosóficas se satisfazem inteiramente com essa explanação. Após 
exame, tudo se reduz a um ponto de vista «simplório» sobre a exis
tência do mal. Foi uma posição criada para aliviar Deus de haver 
criado ou de estar permitindo o mal, o que ele poderia ter-se recusa-
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do a fazer, sendo um ser todo-poderoso, se porventura assim tivesse 
querido fazê-lo. Eliminar a existência do mal deste mundo, mediante 
alguma explicação racionalizadora, não dá solução ao problema, mas 
tão-somente oculta cruamente o mesmo, não passando tudo de um 
truque filosófico.

c. Alguns cristãos têm procurado encontrar soluções parciais, 
negando a realidade da presciência de Deus. Assim sendo, no que 
diz respeito à entrada do pecado no mundo, e não no tocante à 
escolha do homem — aceitando ou rejeitando a Cristo — Deus como 
que eliminou a sua própria presciência, pelo que é incapaz de impe
dir o mal ou de influenciar os acontecimentos dessa natureza. Mas 
essa posição faz de Deus menos do que Deus, e não é a posição 
defendida pelas Escrituras. Soluciona o problema ao mal apenas 
parcialmente, porquanto se pode dizer que o mal é um produto intei
ramente da leitura do homem, o qual, por assim dizer, apanhou Deus 
inteiramente de surpresa. Porém, ao solucionar assim parcialmente, 
o problema do mal, essa posição cria um problema, relativo ao con
ceito de Deus, e o resultado disso é dos mais abomináveis para a 
maioria dos cristãos. Agostinho mui astutamente procurou demons
trar que a «presciência» não exige necessariamente o «determinismo»; 
mas isso em nada nos ajuda neste ponto, porquanto tudo quanto 
essa posição afirma é que Deus, desconhecendo o que estava pres
tes a acontecer, naturalmente não foi capaz de sustar, pelo que 
também não é o responsável e nem é o autor do mal no mundo.

Ponto de vista do Novo Testamento. Não existe qualquer pas
sagem neotestamentária que se lance à tentativa de dar alguma 
explicação completa sobre esse problema; por conseguinte, o melhor 
que se pode fazer é recolher implicações de vários lugares, a saber:

a. Sob hipótese alguma se pode pensar que Deus é o originador 
do mal; mas para muitos, o próprio fato de que ele permitiu que o mal 
entrasse no mundo, através da vontade pervertida, angélica ou hu
mana, mostra-nos que deve haver algo mais importante para Deus 
realizar do que meramente impedir que a sua cr ação ficasse maculada 
pelo mal.

b. Tanto os seres angelicais como o homem foram feitos dotados 
de livre-arbitrio, o que significa que têm a potencialidade de se incli
narem para o mal. E essa potencialidade foi que deu margem ao 
fato. 0  fato do mal é assim atribuído à «queda», angelical ou humana 
(ver Gên. I; Isa. 14:12 e ss e Rom. 5:12 e ss).

c. Mas o problema surge quando aplicamos a «presciência» de 
Deus e a sua onipotência, juntamente com a sua benevolência. Deus 
percebeu que o mal se aproximava, e poderia tê-lo impedido; no 
entanto, não o fez. Por quê? Só podemos responder que existe algo 
mais importante para Deus do que impedir o mal; que deve haver 
algum alvo mais elevado, que ocupou o lugar mais importante nos 
pensamentos de Deus. E neste ponto contradizemos o antigo filóso
fo, Epicuro, asseverando que o fato de Deus não ter impedido o mal, 
não tendo sido o mal uma criação divina, não pode ser tomado como 
uma demonstração de «malignidade» da parte de Deus.

d. Pelo menos no caso do homem, podemos atribuir uma razão 
pela qual Deus não impediu o mal. A fim de que o homem seja 
levado à transformação segundo a imagem de Cristo, é mister que 
seja um ser totalmente livre, porquanto essa é a natureza de Cristo; 
outrossim, o homem não poderia ser bom obrigatoriamente e, sim, 
por escolha própria; também teria de aprender a fazer essa escolha 
voluntariamente, sabendo que o bem é sempre melhor do que o mal. 
Somente se o homem pertencesse a essa categoria de ser é que 
poderia vir a ser perfeito, à semelhança de Cristo, tornando-se assim 
participante da natureza divina (ver Rom. 8:29; Efé. 1,23; II Ped. 1:4). 
Por conseguinte, a ascensão do homem, para que venha a participar 
da posição de Cristo, para que chegue à sua plenitude, sendo ele 
quem preenche a tudo em todos, só poderia tornar-se uma realidade 
sendo ele um ser inteiramente livre, alguém que já aprendeu, pela 
dura experiência, que o bem deve ser escolhido por seu próprio valor 
intrínseco, em vez do mal. Isso explica, pelo menos em parte, por 
que Deus permitiu a queda do homem, embora não tivesse sido o

seu causador. Esse elevado alvo do homem é mais importante para 
Deus do que o de impedir a entrada do mal no mundo.

e. Por que o mal continua. 0  problema que indaga porque Deus 
permite que o mal prossiga é mais fácil de compreender e de explicar 
do que o problema de sua origem. Assim, pois, o mal continua exis
tindo no mundo, pelos seguintes motivos: a. para servir de lição 
objetiva para o homem; b. para servir de punição contra o pecado; c. 
para sen/ir de testemunha do fato de que praticar o bem é melhor do 
que praticar o mal; d. para servir de contraste com a verdade e a 
bondade de Deus, o que mostra aos homens em que consiste a 
santidade verdadeira, em extensão maior e mais clara do que seria 
possível, se o homem fosse um autômato, que jamais pudesse expe
rimentar pessoalmente o mal (conforme fica subentendido no terceiro 
capítulo da Epístola aos Romanos), e. tragédias, desastres, doenças 
e morte nos ensinam que somos criaturas dependentes, isto é, deve
mos depender de Deus para estabilidade, paz, bondade. Só em Deus 
temos a nossa eternidade.

Através dos resultados do pecado, que inclui o mal tanto moral 
como natural, porquanto tudo resulta da desordem que o pecado 
introduziu no universo, Deus ensina aos homens a grande lição: é 
melhor seguirem a ele do que a Satanás, porquanto todas as maçãs 
do diabo têm vermes ocultos e finalmente, o bem deverá ser livre
mente preferido, devido ao seu próprio valor intrínseco, de modo 
absoluto, sem qualquer lapso, pois de outra forma, o mal terá conti
nuação. Essas lições são duras, mas necessárias, a fim de que seres 
inteligentes, como os anjos e os homens, possam tirar verdadeiro 
proveito da existência. 0  mal presentemente existente mostra-nos 
claramente que ele nos conduz a um alvo errado, quais os maléficos 
resultados do pecado, e que quanto mais intensos são esses resulta
dos do mal, presumivelmente mais clara é a lição recebida. Por meio 
do mal que há no mundo, Deus é capaz de mostrar-nos quão exces
sivamente maligna é a natureza do pecado, e essa é a lição de que 
necessita o universo inteiro.

E isso nos leva a perceber que a alma humana sempre sofre o 
que merece, devido às suas ações, presentes ou passadas; e que, 
por outro lado, sempre se beneficia em face daquele bem que tiver 
praticado, sem importar se isso sucedeu nesta esfera ou em outras 
quaisquer.

f. Textos e problemas. Algumas passagens bíblicas, como o nono 
capítulo da Epístola aos Romanos, parecem ensinar que Deus 
predestinou os homens para um curso que não conduz a ele, no 
caso dos que estão reservados para a perdição; isso significa que o 
mal é o curso determinado para essa gente. De alguma maneira a 
vontade divina age conjuntamente com a vontade humana, produzin
do esse curso, o que depreendemos mediante o confronto de certas 
passagens bíblicas. Devemos ter cuidado aqui para não cair no exa
gero do hipercalvinismo. 0  N.T., como um todo, é certamente contra 
esta posição, a despeito de alguns versículos que parecem ensiná-la.

Ora, essa dupla atuação também se verifica no caso da salvação 
pessoal. A vontade humana se utiliza do livre-arbítrio humano sem 
destrui-lo, ainda que não saibamos explicar como isso pode suceder. 
Isso é um paradoxo, isto é, um ensinamento que aparentemente se 
contradiz. Não temos resposta para tal paradoxo como também não 
descobrimos solução para como Jesus Cristo pode ser, ao mesmo 
tempo, divino e humano, ou para como Deus pode ser um e três, ao 
mesmo tempo. Todo paradoxo, aparentemente, se contradiz; porém, 
suas partes componentes são apenas outros tantos aspectos da mes
ma verdade. Porém, como é que isso pode ser, não sabemos dizer.

g. Aquilo que não podemos explicar e para o qual, na realidade, 
não dispomos de qualquer solução perfeita, como é o caso do pro
blema do mal, ainda assim poderemos aplicar-lhe o princípio da fé. 
Acreditamos que o Juiz de todos tem feito e fará o que é direito, 
ainda que não compreendamos plenamente como isso tem sucedido. 
Cremos, outrossim, que o bem é o grande alvo de todo o mal, apesar 
de não sabermos dizer como isso acontecerá. Essa fé, juntamente 
com quaisquer explanações que porventura possamos formular, é



5070 P R O B L E M A  D O  M A L  —  P R O F E C IA , P R O F E T A S  E O  D O M  D A  P R O F E C IA

melhor do que sacrificar a fé na existência e na bondade de Deus, ou 
do que o enfraquecimento ou a eliminação de qualquer outro de seus 
atributos, como o seu poder, o seu conhecimento ou a sua benevo
lência, conforme todos os outros sistemas são forçados a fazer.

h. A missão de Cristo tem efeitos absolutamente universais, Efé. 
1:9,10,23, e não pode falhar. Isto aprendemos em passagens como 
Col. 1:16; Efé. 1:23 e I Ped. 3:18-4:6. Estes versículos ensinam um 
«humanismo cristão», no qual, afinal, Cristo recebe de novo tudo que 
ele criou, e para o bem-estar de tudo e todos. Isto não fará de todos, 
«eleitos», mas certamente resolverá completamente o problema do 
mal.

Não podemos chegar ao ponto da blasfêmia que assevera, con
forme têm dito alguns: Se eu fosse Deus, teria criado um mundo 
melhor», ficando assim subentendido que não existe nenhum Deus 
criador. E nem podemos ser queixosos, a exemplo do poeta que 
disse:

Se eu fosse Deus...

Se eu fosse Deus...

Não haveria mais: o adeus solene,
A vingança, a maldade, o ódio medonho, 
E o maior mal, que a todos anteponho,
A sede, a fome da cobiça infrene!
Eu exterminaria a enfermidade,
Todas as dores da senilidade,

A criação inteira alteraria,
Porém, se eu fosse Deus...

(Martins Fontes, Santos, 1884-1937).
Pelo contrário, convém que reiteremos as palavras daquele outro 

poeta, que escreveu:
Oh, podemos ainda confiar que de algum modo o bem 
Será o alvo final do mal,
Das dores da natureza, dos pecados da vontade,
Dos defeitos da dúvida, e das manchas de sangue,
Que nada caminha sem alvo
Que nenhuma única vida será destruída;
Ou lançada como refugo no vazio,
Quando Deus completar a pilha.
Que nem um verme é ferido em vão;
Que nem uma mariposa com vão desejo 
É lançada em uma chama infrutífera,
Senão para servir ao ganho de outra.
Eis que de coisa alguma sabemos;
Penso tão-somente confiar que o bem sobrevirá 
Finalmente — de longe — finalmente, para todos,
E que todo inverno se tornará em primavera.
Assim se descortina o meu sonho: porém, que sou eu?
Um infante a clamar ã noite:
Um infante a clamar pedindo luz;
E sem linguagem, mas apenas com um clamor.

(Alfred, Lord Tennyson, 1809.1892).

A Restauração (vide) anulará o problema do mal.
V. A Resposta do Livro de Jó
Jó é o único livro da Bíblia que aborda, especificamente, o pro

blema do mal. Os «amigos» de Jó propuseram a teoria comum de 
que todo sofrimento pode ser atribuído a anteriores atos malignos da 
parte do sofredor. Porém, a resposta finalmente dada por Jó foi a 
Presença. Vale dizer, na presença de Deus sentimos que tudo vai 
bem com o mundo, afinal de contas.

PROCISSÃO
Uma procissão é um tipo de demonstração pública de crença, ou 

então celebração de algum acontecimento importante ou ato de fé.

As procissões religiosas têm uma longa história. Há evidências de 
que esses cortejos religiosos eram comuns na Era do Bronze. O 
propósito original parece ter sido o desejo de transportar objetos 
sagrados (ou seja, poderes) de um lugar para outro. As procissões 
com ídolos, vasos religiosos ou rituais, tronos e outros objetos e 
equipamentos faziam parte das religiões do Egito, da Babilônia, da 
índia, do Japão, da China, da Grécia e de Roma. Na Grécia, a mais 
célebre dessas procissões era aquela em que era honrada a deusa 
Atena, quando uma vestimenta nova lhe era apresentada, por parte 
de uma pessoa escolhida do Partenon. Outras famosas procissões 
eram as de Dionísia e Elêusis, quando eram celebrados os mistérios 
de Demeter. As procissões religiosas eram muito importantes em 
Roma, sobretudo nos tempos de crise, quando era buscado o favor 
dos deuses. Essas procissões com freqüência eram ligadas a atos 
públicos e festividades.

Certas evidências indicam que no culto dos hebreus também 
havia procissões, em honra a Yahweh. Trechos veterotestamentários 
relacionados ao costume podem ser Sal. 24:7-9; 26:6; 47:1-9; 48:12-14, 
e especialmente 68:24-35.

O cristianismo antigo, sujeito a perseguições, não teve muita 
oportunidade para dedicar-se a essa prática. Porém, a começar pelo 
século IV D.C., as procissões foram-se tornando comuns. Eram en
tão associadas a importantes feriados religiosos, como as festivida
des em honra aos mártires. A procissão das luzes era uma caracte
rística comum, mormente quando da festa da Purificação. O procedi
mento usual consiste em passar de um santuário ou templo, para 
outro santuário ou templo, de maneira solene, com acompanhamento 
de hinos. As procissões especiais incluem os funerais e aquelas que 
saúdam algum novo bispo ou elevado oficial eclesiástico.

É atrelada grande importância mística às procissões papais, que 
percorrem as diversas igrejas de Roma, ou então às procissões an
tes da alta missa, que incluem a congregação inteira naquele ato de 
veneração. Significados místicos e dramáticos são conferidos às pro
cissões do Domingo de Páscoa e da Candelária, esta última sendo a 
festa que relembra a apresentação de Cristo no templo, segundo o 
registro de Luc. 2:22. No Ocidente isso é chamado de Purificação da 
Bendita Virgem, enquanto que no Oriente chama-se de Encontro 
com Simeão e Ana. Os rogos são um aspecto importante das procis
sões da Hóstia, como da procissão de Corpus Christi, ou nas litanias, 
onde há orações intercessórias solenes.

PROFECIA, PROFETAS E O DOM DA PROFECIA
Quanto ao muitos artigos oferecidos neste Dicionário sobre o 

tema das profecias, ver Profecia, onde há uma lista desses artigos.
Esboço:

I. Termos e Definições
II. No Antigo Testamento

III. Gráfico dos Profetas do Antigo Testamento
IV. No Novo Testamento: Diversas Interpretações
V. Vossos Filhos e Filhas Profetizarão

VI. Jesus Cristo como Profeta
VII. Profetas Modernos

VIII. Profecia e Conhecimento
I. Termos e Definições
A palavra hebraica para «profeta» é nabi, que vem da raiz verbal 

naba. Essa palavra significa «anunciador», «declarador», e, por ex
tensão, aquele que anuncia as mensagens de Deus, freqüentemente 
recebidas por alguma revelação ou discernimento intuitivo. Ademais, 
os profetas usavam vários meios de adivinhação e envolviam-se em 
oráculos. Os termos hebraicos roeh e hozek também são usados. 
Ambos significam «aquele que vê», ou seja, «vidente». Todas as três 
palavras aparecem em I Crô. 29:29. Os eruditos procuram estabele
cer distinções entre elas, mas talvez sejam meros sinônimos, usados 
para emprestar variedade literária às composições escritas. Nabi é 
termo usado por mais de trezentas vezes no Antigo Testamento. 
Alguns exemplos são Gên. 20:7; Êxo. 7:1; Núm. 12:6; Deu. 13:1; Juí.
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6:8; I Sam. 3:20; II Sam. 7:2; I Reis 1:8; II Reis 3:11; Esd. 5:1; Sal. 
74:9; Jer. 1:5; Eze. 2:5; Miq. 2:11. É possível que esta palavra 
também fosse usada para designar a missão profética. Um título 
comumente aplicado aos profetas era «homem de Deus», que ocorre 
por cerca de setenta e seis vezes no Antigo Testamento. Ce^ca de 
metade dessas ocorrências é usada em referência a Eliseu, e ou
tras quinze dizem respeito a um profeta cujo nome não é dado (I 
Reis 13). Além disso, a expressão é usada para designar Moisés, 
Elias, Samuel, Davi e Semeias. Por sua vez, roeh figura por doze 
vezes no Antigo Testamento: I Sam. 9:11,18,19; II Sam. 15:27; I 
Crô. 9:22; 26:28; 29:29; II Crô. 16:7,10; Isa. 30:10. Sete destas 
ocorrências aplicam-se a Samuel. Hozeh figura por dezenove ve
zes: I Crô. 21:9; 25:5; 29:29; II Crô. 9:29; 12:2,15; 19:2; 29:25,30: 
33:18,19; 35:15; II Sam. 24:11; II Reis 17:13; Isa. 29:10; Amós 
7:12; Miq. 3:7. Ainda outros títulos dados aos profetas são: Atalaia 
(no hebraico, sophim): Jer. 6:16; Eze. 3:17; pastor (no hebraico, 
raah): Zac. 11:5,16.

No Novo Testamento, a palavra comumente usada é prophétes, 
que aparece por cento e quarenta e nove vezes, que exemplificamos 
com Mat. 1:22; 2:5,16; Mar. 8:28; Luc. 1:70,76; 7:16; João 1:21,23; 
3:18,21; Rom. 1:2; 11:3; I Cor. 12:28,29; 14:29,32,37; Efé. 2:20; Tia. 
5:10; I Ped. 1:10; II Ped. 2:16; 3:2 Apo. 10:7; 11:10. O substantivo 
propheteía, «profecias», é usado por dezenove vezes no Novo Tes
tamento: Mat. 13:14; Rom. 12:6; I Cor. 12:10; 13:2,8; 14:6,22; I Tes. 
5:20; I Tim. 1:18; 4:14; II Ped. 1:20,21; Apo. 1:3; 11:6; 19:10; 
22:7,10,18,19. Essas palavras derivam-se do grego pro, «antes», 
«em favor de», e phemi, «falar», ou seja, «alguém que fala por 
outrem», e, por extensão, «intérprete», especialmente da vontade de 
Deus. Tais palavras gregas, naturalmente, estão por detrás do termo 
português «profeta».

Apesar de a idéia de predição do futuro fazer parte inerente do 
ofício profético, incluindo acontecimentos nacionais, comunais e indi
viduais, o ofício profético envolvia as atividades de exortação, ensino, 
pastoreio e liderança espiritual em geral. Os profetas eram tidos 
como representantes de Deus, libertadores e intérpretes da mensa
gem divina. Eles serviam de elo vital na questão das revelações, 
bem como veículos do conhecimento espiritual. As revelações por 
eles recebidas, por ordem do Senhor, em alguns casos tornaram-se 
concretas nos livros que escreveram. Esses livros, por sua vez, 
foram canonizados, com a passagem do tempo, sendo então aceitos 
como Escrituras Sagradas. Isso põe-nos frente a frente com o conhe
cimento através do misticismo (vide), do qual a profecia é uma 
subcategoria. Ver o artigo geral sobre o Conhecimento e a F é  Religi
osa.

II. No Antigo Testamento
1. No trecho de Núm. 11:29, encontramos a declaração de Moisés 

em favor da liberdade que deve ser outorgada aos profetas. Ele 
desejava que todo o povo de Deus se compusesse de profetas. Ele 
não aprovou a tentativa de censura aos profetas. Com base nisso, 
podemos deduzir a idéia de que havia muitos que receberam o dom 
profético, embora somente os nomes de certos profetas nacionais 
tenham chegado a tornar-se familiares para nós. Podemos apenas 
supor que declarações extáticas eram comuns desde a história inicial 
do povo de Israel. Também houve videntes individuais que não eram 
figuras públicas de nota, mas que eram procurados para solução de 
problemas pessoais, sendo essa uma das funções secundárias dos 
profetas. O simples fato de que a palavra «profeta» ocorre por mais 
de trezentas vezes no Antigo Testamento mostra-nos a importância 
da função naquele contexto.

2. Abraão foi a primeira pessoa a ser chamada de «profeta» na 
Bíblia (ver. Gên. 20:7). E Moisés foi o primeiro profeta nacional de 
Israel (ver Deu. 18:15-19). Então Moisés tornou-se uma espécie de 
modelo dos profetas de todos os tempos. Muitos rabinos chegaram a 
pensar que Jeremias fosse Moisés reencarnado. De acordo com tal 
tradição, os principais profetas voltariam para cumprir novas missões 
proféticas. Essa tradição também é exemplificada na doutrina acerca

de Elias-João Batista. Observando esses fatos, podemos perceber a 
grande importância atribuída aos profetas, dentro da cultura hebréia.

3. Deus é quem prepara os profetas, conforme aprendemos em 
Êxo. 3:1-4:17; Isa. 6' Jer. 1:4-19; Eze. 1-3; Osé. 1:2; Amós 7:14,15; 
Jon. 1:1. Porém, um profeta falso pode ter a ousadia de autonomear-se 
(ver Jer. 14:14; 23:21).

4. A profecia provê uma espécie de consciência quanto à nature
za da história. A noção hebréia da história era teísta. Yahweh era o 
poder que atuava por detrás da história de Israel, a força ativa de 
suas realizações. E os profetas desempenhavam um importante pa
pel nesse processo. Ver Isa. 45:20-22; Êxo. 2:11 ss; Deu. 24:19-22. 
A própria lei mosaica foi dada por inspiração profética, cuja legisla
ção governava toda a sociedade israelita, e serviu-lhe de guia na 
história.

5. Os Profetas-Estadistas. Descobrimos que alguns dos princi
pais profetas da história de Israel aconselharam, ajudaram ou mes
mo opuseram-se a reis. Com freqüência eram perseguidos e foram 
martirizados, segundo Cristo frisou (ver Mat. 23:37). Jeremias foi um 
exemplo conspícuo de profeta perseguido e banido, caluniado de 
traição, como se fosse partidário da Babilônia opressora.

6. Os Sumos Sacerdotes como Profetas. Esperava-se que os 
sumos sacerdotes de Israel fossem capazes de profetizar. Ver sobre 
Sumo Sacerdote. Eles usavam o Urim e o Tumim (vide), que talvez 
fossem sortes ou pedras preciosas, mediante o que eles entravam 
em transe, sendo assim capazes de profetizar.

7. A Ordem Profética. Esta não foi abandonada à sua própria 
sorte. Havia toda uma instituição profética. Os profetas e os sacerdo
tes eram ambos líderes civis e religiosos na cultura dos hebreus. Isso 
foi oficializado nas posições ocupadas por Moisés e Aarão , e o ideal 
foi levado avante durante toda a história subseqüente de Israel. Foi 
feita a Moisés a promessa da perpetuidade do oficio profético em 
Israel (ver Deu. 18:9,15), que culminaria na pessoa do Messias, o 
maior de todos os profetas. Houve Moisés; então a sucessão dos 
profetas, então a fruição do oficio, profético na pessoa de Jesus 
Cristo. Entre os dias de Josué e de Eli «as visões não eram freqüen
tes» (I Sam. 3:1), o que significa que o ofício profético esteve em 
baixo nível. Mas esse ofício ressurgiu com os reis-profetas e com o 
aparecimento das escolas de profetas. Samuel, um levita da família 
de Coate (ver I Crô. 6:28), produziu um novo irrompimento da função 
profética e de reformas sociais (I Sam. 9:22). Não foi Samuel quem 
criou essa ordem, mas foi o instrumento de renovação do seu poder. 
Quanto às raízes da ordem profética, ver Deu. 13:1; 17:18; 18-20.

8. As Escolas dos Profetas. Essas surgiram nos dias de Samuel, 
e devido ao encorajamento que ele lhes deu. Ver I Sam. 19:18,20; II 
Reis 2:3,5; 4:38; 6:1. Essas escolas deram ao ofício profético um 
novo poder e perpetuidade.

9. A Inspiração Profética. A Bíblia ensina-nos que o Espírito San
to é o inspirador dos profetas (ver Núm. 11:17,25; I Sam. 10:6; 19:20; 
II Ped. 1:21). Os falsos profetas, por sua vez, falavam por iniciativa 
própria, de seu próprio coração, de acordo com sua imaginação (ver 
Jer. 23:16; Eze. 13:3). Os modos de inspiração incluíam certas for
mas de adivinhação, conforme já foi mencionado. Ver o artigo intitulado 
Adivinhação. Mas também estavam envolvidos sonhos e visões (ver 
Núm. 12:6). Além disso, encontramos exemplos bíblicos de comuni
cação direta, mediante a voz divina, a Presença divina. Os profetas 
adaptavam as suas mentes a condições favoráveis à recepção de 
revelações, como o transe (ver I Reis 3:15; I Sam. 10:5; I Crô. 25:1). 
Mas esse estado podia sobrevir subitamente, como nos casos de 
Paulo e de Pedro, no Novo Testamento. Algumas vezes, foram outor
gadas visões das dimensões celestes, como nos casos de Isaías (ver 
Isa. 6) e de Paulo (ver II Cor. 12). Ver os artigos sobre Inspiração; 
Revelação e Misticismo. Tanto Isaías (ver Isa. 6:1) Ezequiel (ver Eze. 
1:1) «viram». Também havia o «assim diz o Senhor», a palavra de 
autoridade divina (ver Jer. 1:8,19; 2:19; 30:11; Amós 2:11; 4:5; 7:3). 
A palavra do Senhor «vinha» a homens impulsionados pelo Espírito 
(ver Isa. 7:3,4), inclusive pela voz exterior (ver I Sam. 3:3-9). Eram
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passiveis de receber revelações súbitas, algumas vezes de maneiras 
deveras estranhas (ver Núm. 22:31; II Reis 6:15-17).

10. Funções Proféticas. Vários itens do material exposto em
9. indicam essas funções. Oferecemos aqui um sumário: a. o 
recebimento de oráculos, privados ou particulares; b. o ofício di
dático acerca do pecado e da retidão (Isa. 58:1; Eze. 22:2; 43:10; 
Miq. 3:8), como também as atividades de pastoreio, consolação, 
aviso de juízo divino, chamada ao arrependimento (Isa. 40:1,2); c. 
o trabalho dos atalaias (Eze. 3:17; 33:7-9), como também a obra 
de um embaixador, dentro e fora de Israel (a mensagem geral do 
livro de Jonas), o que incluía o evangelismo; d. apesar de os 
profetas não serem sacerdotes no sentido pleno da palavra, o 
caso de Samuel mostra que eles também podiam desempenhar 
funções sacerdotais (ver I Sam. 16:6-13), e o trabalho de conse
lheiros de reis e outros oficiais civis (II Sam. 7:3-16), o que dava 
aos profetas uma função própria de estadistas; f. os profetas deri
vavam de Moisés as suas funções, dando continuidade ao ofício 
profético, conferindo assim ao povo de Israel a consciência de ser 
um povo ímpar, preservando a identidade nacional (controlada 
pelas instituições santas e pelas leis escritas: Isa. 45:20-22; 60:3; 
65:25; Êxo. 2:11 ss; Deu. 24:19-22; Miq. 5:4). Ver o décimo 
primeiro ponto, abaixo, no que concerne à importância da função 
profética quanto à literatura.

11. Os Profetas e as Escrituras. Os profetas foram os principais 
instrumentos usados por Deus para a redução das revelações divi
nas à forma escrita—as Sagradas Escrituras. Essa era uma função 
especial revestida de importância capital, porquanto dava ao ofício 
profético uma função que ultrapassava em muito aos limites da na
ção de Israel, tendo produzido um dos mais notáveis documentos 
espirituais do mundo, o Antigo Testamento. Costuma-se falar em 
profetas maiores e profetas menores, sobre cujo assunto damos arti
gos separados neste dicionário. O Pentateuco (os primeiros cinco 
livros da Bíblia) foram produzidos por Moisés, o primeiro dos grandes 
profetas, talvez chegado às nossas mãos pela instrumentalidade de 
vários editores, redatores e outras pessoas que adicionaram certas 
porções. Muitos dos salmos de Davi têm natureza, profética.

12. Os Meios do Conhecimento e a Profecia. Muitas pessoas 
religiosas sentem-se nervosas quando alguém fala em tomar conhe
cimento de qualquer coisa que não seja através da revelação divina. 
É que supõem que essa revelação é completa, e que basta a Bíblia 
para que possamos conhecer tudo de modo infalível. Porém, somen
te Deus é infalível. Sempre que alguém atribui infalibilidade a qual
quer outro ser, está exercendo idolatria. Ademais, todos os meios 
postos ao nosso alcance para obtermos conhecimentos são legíti
mos, e deveriam ser utilizados em favor da espiritualidade e do co
nhecimento espiritual. Digamos que Deus forneceu-nos o cerne da 
verdade, e que agora precisamos revestir esse cerne com os porme
nores que a completam. Para tanto, há vários esquemas, conforme 
vemos nos três pontos abaixo:

a. Ceticismo. Há ceticismos de muitas variedades. Ver o artigo 
Ceticismo. Assim, há um ceticismo anti-religioso que só busca 
negativismos. Podemos ignorar sem dano algum essa variedade, 
sem importar se labora contra a fé religiosa em geral ou contra a 
profecia em particular. Todavia, há uma forma não-hostil de ceticismo 
que é definidamente útil quando enfrentamos a questão das profeci

Ordem Cronológica Profetas
e Data Aproximada

1 .8 3 7 -8 0 0  A.C. Joel
2. 825 -182 Jonas
3. 810-785 Amós
4. 782-725 Oséias
5. 758-698 Isaías

as. Alguns intérpretes pensam enxergar muitas profecias nas Escritu
ras, relativas ao futuro, quando, na realidade, muitas destas predi
ções já ocorreram ou são descrições históricas, e não previsões de 
acontecimentos que ainda jazem no futuro. Precisamos mostrar-nos 
críticos quanto a essa probabilidade. Uma atitude cética também 
deve ser aplicada às previsões dos místicos modernos, os quais, se 
conseguem alguns acertos, também cometem alguns equívocos.

b. Método Experimental. Podemos crer em um profeta, bíblico ou 
extrabíblico, quando suas predições passam no teste experimental. 
Estas predições realmente cumprem-se? Alguns conservadores radi
cais supõem que as predições bíblicas são infalíveis, mas não levam 
em conta o fato de que tudo que passa através das mãos dos homens 
tem erros. Esta atitude envolve certa forma de idolatria, pois somente 
Deus é infalível. Para exemplificar, os profetas do Antigo Testamento 
predisseram o retomo do povo de Israel à sua terra, após os cativeiros 
(assírio e babilónico), e que então ocorreria a Idade Áurea, como acon
tecimento imediato, segundo é fácil entender com a leitura de seus 
textos. Porém, os profetas do Antigo Testamento não perceberam a 
grande expansão de tempo que teria de passar-se entre a volta dos 
cativos israelitas e a era do milênio. Passaram-se praticamente dois 
milênios e meio desde aqueles profetas, mas a Idade Áurea ainda não 
surgiu no horizonte. Assim, os profetas também não anteciparam a 
maior de todas as dispersões: aquela provocada pelos romanos, no 
século I D.C., a qual, infelizmente, ocorreu após o retomo dos judeus 
do cativeiro babilónico, desfazendo qualquer possibilidade de uma ver
dadeira restauração, durante muitos e muitos séculos. E ainda estamos 
esperando pelo cumprimento dessas predições bíblicas. Contudo, po
demos estar certos de que, no tempo certo, elas terão cumprimento. 
As Escrituras Sagradas reservam a Deus o direito de conhecer o futu
ro. A questão «tempo» é uma das prerrogativas divinas. «Não vos 
pertence saber os tempos ou épocas que o Pai determinou para sua 
exclusiva autoridade» (Atos 1:7).

O autor do livro de Apocalipse, já no Novo Testamento, esperava 
para breve o fim do império romano, com um pronto retorno de 
Cristo. Ele não fazia qualquer noção sobre todo o longo período de 
tempo que se passaria — os dezenove séculos que já se passaram 
desde então — sem a volta de Cristo. E só Deus sabe quanto tempo 
ainda se escoará antes da volta bendita do Senhor. Ver Apo. 17:10 
ss. Essa passagem tem sido distorcida por intérpretes desonestos 
para eliminar o fato de que o autor sagrado antecipava somente mais 
dois imperadores do jmpério romano, e que o último deles seria a 
reencamaçãc) de um dos sétimos (pelo que seria o oitavo e último 
imperador). É claro que o autor sagrado estava equivocado em sua 
maneira de pensar. Todavia, Deus que tudo sabe reservou para si 
mesmo um conhecimento mais alto das coisas. O império romano 
prosseguiu durante alguns séculos após os apóstolos de Cristo, e 
muitos cristãos perderam toda esperança de qualquer regresso ime
diato de Cristo. O importante é entendermos que coisas assim não 
anulam a profecia.

III. Gráfico dos Profetas do Antigo Testamento
Primeiramente, apresentamos aqueles profetas que foram usa

dos na produção de livros sagrados. Em segundo lugar, alistamos 
outros profetas Importantes, embora não nos tivessem brindado com 
qualquer produção literária.

Referências Bíblicas Reis Envolvidos

Joel 1:1; II Reis 11 Joás?
II Reis 13,14 Amazias, Jeroboão I
II Reis 14,15 Jeroboão II
II Reis 15-20 Jeroboão II
II Reis 15-20 Uzias; Jotão; Acaz;
II Crô. 26-32 Ezequias
II Reis 15:8-20; Isa. Uzias; Jotão; Acaz;
7,8; Jer. 26:17-19; Ezequias
II Crô. 27-326.740-695 Miquéias
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7. 640-630 Naum Jonas; Isa. 10 Josias
Sof. 2:13-15

8. 640-610 Sofonias II Reis 22,23 Josias
II Crô. 34-36

9. 627-586 Jeremias II Reis 22-25 Josias; Joacaz; Jeoaquim;
II Crô. 34-36

10. 609-598 Habacuque II Reis 23,24 Joaquim; Zedequias; Josias
II Crô. 36:1-10

11. 606-534 Daniel II Reis 23-25 Exílio; Nabucodonosor; Ciro
II Crô. 36:5-23

12. 592-572 Ezequiel II Reis 24:17-25
II Crô. 36:11-21

13. 586-583 Obadias II Reis 25 Exílio; Nabucodonosor
II Crô. 36:11-21 Exílio; Nabucodonosor

14. 520 Ageu Esd. 5,6 Após o exílio; Ciro; Esdras

15. 520-518 Zacarias Esd. 5, 6 Após o exílio; Dario I; Esdras

16. 433-425 Malaquias Nee. 12 Após o exílio; Artaxerxes I;
Neemias

Outros Profetas de Nota que Não Escreveram

1. No Reino Unido
Natã (II Sam. 7:2-17; 12:1-25), na época de Davi, ou seja, 1000 A.C. 
Gade (I Sam. 22:5; II Sam. 24:11-19), na época de Davi, ou seja, 

1000 A.C.
Aias, o silonita (I Reis 11:29-40), na época de Salomão, ou seja, 971

- 931 A.C.
2. Em Judá:
Semaías (II Crô. 11:2-4; 12:5-8), na época de Reoboão, ou seja, 931 

-913 A.C.
Azarias, filho de Obede (II Crô. 15:1-7), na época de Asa, ou seja, 

911 - 870 A.C.
Hanani (II Crô. 16:7-10), na época de Asa, ou seja, 911 - 87C A.C. 
Jeú, filho de Hanani (II Crô. 19:2,3), na época de Josafá, ou seja, 873

- 848 A.C.
Jaaziei (II Crô. 20:14-17), na época de Josafá, ou seja, 873 - 848 

A.C.
Eliezer, filho de Dodava (II Crô. 20:37), na época de Josafá, ou seja, 

873 - 848 A.C.
Elias (II Crô. 21:12-15), na época de Jeorão, ou seja, 853 - 841 A.C. 
Zacarias, filho de Joiada (II Crô. 24:20-22), na época de Joás, ou 

seja, 835 - 796 A.C.
Hulda (II Reis 22:14-20), na época de Josias, ou seja, 641 - 609 A.C. 
Urías (Jer- 26;20-23), na época de Joaquim, ou seja, 609 - 598 A.C.
3. Em Israel:
Aias, o silonita (I Reis 11:29-39; 14:1-18), na época de Joroboão I, ou 

seja, 931 - 910 A.C.
Um profeta cujo nome não foi dado, vindo de Judá (I Reis 13:1-32), 

na época de Jeroboão I, ou seja, 931 -  910 A.C.
Jeú, filho de Hanani (I Reis 16:7,12), na época de Baasa, ou seja, 

909 - 886 A.C.
Elias (I Reis 17:2 - II Reis 2), na época de Acabe (874 - 853 A.C.) e 

de Acazias (853 - 852 A.C.).
Micaías (I Reis 22:13-28), na época de Acabe, ou seja, 874 - 853 

A.C.
Eliseu (I Reis 19:16 - II Reis 13:21), na época dos reis Acazias (853 

A.C.), Jeorão (852 - 841 A.C.), Jeú (841 - 814 A.C.), Jeoacaz 
(814 - 798 A.C.), Jeoás (798 - 782 A.C.).

Obede (II Crô. 28:9-11), na época de Peca, ou seja, 752 - 732 A.C.

O cativeiro assírio pôs fim (em 721 A.C.) à linhagem dos profetas 
do reino do norte, Israel, e o povo de Israel continuou através da 
nação de Judá. Realmente, as dez tribos de Israel perderam sua 
identidade.

IV. No Novo Testamento: Diversas Interpretações
Ver as notas expositivas a respe:to no NT! em Atos 13:1 e Efé. 

4:1, onde são distinguidos os «profetas» dos «mestres» cnstãos. 
Quanto a notas expositivas sobre as «profetas dc N.T.», ver Atos 
11:27). Nas Sagradas Escrituras, os «profetas» são as seguintes 
pessoas:

1. Algumas vezes são aqueles que, em sentido muito especial, 
foram escclh;dos para algum ministério de revelação das verdades 
através de revelações ou oráculos, conforme se verifica no caso dos 
cofetas do A.T. Esses profetas do A.T., quanto à sua posição e 
autoridade, eram um tanto semelhantes aos apóstolos do N.T. O 
oficio espiritual deles era especial. Não há razão alguma para a 
suposição de que isso não pode continuar ocorrendo hoje em dia. 
Talvez indivíduos como Lutero, João Wesley e tantos outros, na 
história da igreja, incluindo até mesmo outros de menor envergadura, 
embora tenham sido elevados acima dos mestres e ministros co
muns do evangelho, possam ser chamados «profetas». São pessoas 
encarregadas de alguma missão elevada, que falam com uma unção 
incomum do Espírito Santo. No sentido secundário da palavra, tais 
indivíduos também podem ser chamados «apóstolos», conforme es
clarecemos nas notas expositivas sobre Atos 14:4 no NTI. Esses 
«apóstolos» seriam os mais elevados dentre esses «profetas».

2. Os profetas da igreja cristã primitiva, aparentemente, eram 
homens de considerável habilidade psíquica, capazes de proferirem 
declarações inspiradas, não sendo confundidos com os pregadores 
comuns. No exercício dos dons espirituais, ocupavam posição secun
dária somente em relação aos apóstolos, conforme depreendemos 
de passagens neotestamentárias como I Cor. 12:28; Efé. 2:20; 3:5; 
4:11 e Apo. 22:9 (ver igualmente Atos 13:1; 15:32 e 21:9,10). Esses 
profetas do N.T. exerciam seu ofício em virtude do recebimento de 
dons carismáticos, e não por sanção ou nomeação oficial por parte 
das igrejas locais, porquanto não há o menor laivo de evidência de 
q je  a posição deles fosse alcançada através da consagração a esse 
ofício. O trecho de I Cor. 14:29-30 mostra-nos que algumas vezes
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esses profetas se deixavam arrastar em seu entusiasmo, ao ponto de 
produzirem a desordem nos cultos, o que Paulo censurou severa
mente.

Evidentemente, surgiram dúvidas, até mesmo naqueles dias pri
mitivos, acerca da autenticidade dos dons espirituais de alguns des
ses «profetas», ao ponto de se suspeitar que seus poderes procedi
am de fontes malignas. (Ver I João 4:1 e I Tes. 5:20,21). Os poderes 
sobrenaturais, manifestamente superiores àquilo que se poderia es
perar da parte das capacidades humanas normais, são sempre difí
ceis de julgar quanto à sua origem exata; o máximo que podemos 
fazer é aplicar as palavras do Senhor Jesus que disse: «.. pelos 
seus frutos os conhecereis» (Mat. 7:20). Infelizmente, o critério mo
derno de julgar tais pessoas tem degenerado ao teste que declara: 
«Por suas denominações os conhecereis». Esse critério é fruto do 
sectarismo.

Judas e Silas, nas páginas do N.T., são chamados «profetas» 
(ver Atos 14:4 e 15:32). Esses possuíam uma inspiração superior à 
daqueles que falavam em línguas (ver I Cor. 14:3). João Batista, por 
igual modo, foi chamado de «profeta» (ver Luc. 7:26), embora não 
tivesse exercido qualquer dom miraculoso. Entretanto, foi um 
elevadíssimo mestre, enviado por Deus, e predisse o futuro com 
discernimento profético.

3. Os profetas, não obstante, não profetizaram sempre e neces
sariamente o futuro, embora tal função evidentemente não fosse 
incomum entre eles (ver Atos 21:4,9-11). Nessa oportunidade, a pro
fecia neotestamentária incluiu o conhecimento prévio, embora isso 
não faça parte necessária da profecia. Entretanto, é fenômeno co
mum, entre aqueles que possuem dons psíquicos, possuírem algum 
discernimento quanto a alguns acontecimentos futuros. Contudo, a 
profecia consiste muito mais em uma «afirmação inspirada» do que 
na predição do futuro. Todavia, é muito difícil fazer a separação 
dessas duas funções, no mesmo indivíduo.

É bem provável que certo número dos profetas existentes na 
época do apóstolo Paulo tivesse pertencido aos setenta discípulos 
especiais de Jesus, e que são mencionados como encarregados de 
missão especial (conforme o modelo da missão apostólica), no déci
mo capítulo do evangelho de Lucas, embora não haja nenhuma ra
zão para limitarmos a esfera de serviço profético a tão exíguo núme
ro de homens, como também não é correto supor que não pode 
haver profetas em nossos próprios dias, segundo os moldes dos dias 
do N.T., ou segundo outros moldes.

O dom da profecia visa especialmente a consolar e edificar a igre
ja, além de ter a serventia de convencer os incrédulos presentes sobre 
as verdades do evangelho. A importância do ensino foi assim salienta
da, porquanto um dom especial é conferido a certas, pessoas, para 
que se tornem mestres mais poderosos. Além disso, não devemos 
supor que os «mestres» também não sejam diretamente inspirados 
pelo Espírito Santo, já que esse é um dos ministérios formados pelo 
Espírito de Deus. Contudo, esse ministério é mais sutil, menos psiqui
camente poderoso, mais geral e menos imediato; também é mais quie
to e menos espetacular, estando mais limitado ao uso inspirado dos 
documentos sagrados — a Bíblia — como sua fonte, do que sucede no 
caso da inspiração imediata, que não depende dos documentos escri
tos, conforme se dá no caso dos profetas.

«Os profetas, que são associados aos apóstolos como o alicerce 
da igreja (ver Efé. 2:20), porquanto podem revelar a mente de Deus, 
segundo me parece, em certo sentido subordinado, podem existir até 
os nossos dias, sendo aqueles que não meramente ensinam e escla
recem doutrinas comuns e proveitosas, mas também que, devido a 
uma energia especial do Espírito Santo, podem desdobrar e transmi
tir a mente de Cristo à igreja cristã, nos casos em que esta se 
mostrar ignorante da mesma (embora tal mentalidade esteja oculta 
nas Escrituras), podendo desvendar à igreja verdades bíblicas antes 
escondidas, através do poder do testemunho do Espírito de Deus, de 
conformidade com as circunstâncias presentes da igreja e das ex
pectativas futuras para o mundo. Isso faz deles, para todos os efeitos

práticos, profetas (embora nenhum fato novo seja revelado, mas tudo 
já esteja presente na Palavra de Deus); os quais, por isso mesmo, 
tornam-se uma bênção direta e uma dádiva de Jesus Cristo à sua 
igreja, quanto à sua necessidade e aparecimento, embora eles se 
apeguem firmemente à palavra, sem o que, entretanto, a igreja não 
possuiria o poder dessa Palavra». (Darby).

V. Vossos Filhos e Filhas Profetizarão (ver Atos 2:17 ss).
A copiosidade e a universalidade do dom do Espírito Santo não 

respeitariam qualquer distinção de sexo. Na sociedade moderna, onde 
a posição da mulher melhorou consideravelmente, em relação ao 
que era nas sociedades antigas, especialmente no que dizia respeito 
à antiga sociedade judaica, essa declaração não soa aos nossos 
ouvidos com qualquer sentimento de surpresa. Entretanto, isso deve 
ter parecido chocante para os judeus, porque a posição da mulher, 
na sociedade israelita, era extremamente baixa. A tradição rabínica 
degradava a mulher, porquanto nenhum rabino se rebaixaria a ensi
nar a lei a uma mulher. Era mesmo considerado melhor queimar a lei 
do que ensiná-la a uma mulher. Nos dias de Jesus era motivo de 
debate, entre os judeus, se as mulheres possuíam alma ou não. Era 
proibido aos homens conversarem em lugares públicos com as mu
lheres, ainda que se tratasse de suas próprias esposas, parcialmente 
porque essa atitude poderia provocar suspeitas e comentários 
escarnecedores, mas principalmente porque tal coisa não era consi
derada digna de ser realizada em público. (Ver Strack e Billerbeck, 
Kommentarzum N. T. aus Talmud und Midrash, II. 438). Os próprios 
discípulos do Senhor originalmente compartilhavam desse ponto de 
vista, porquanto ficaram surpreendidos por encontrar o Senhor a falar 
com uma mulher, à beira do poço de Jacó (conforme o registro 
histórico do quarto capítulo do evangelho de João).

«Foi Cristo quem descobriu e enfatizou o valor da mulher. Foi 
Cristo quem a elevou para equiparar-se ao homem; naturalmente 
não que seus deveres se tornassem idênticos, pois a própria nature
za impede isso. No entanto, no dizer de Paulo, em Cristo não há nem 
homem e nem mulher, no sentido de que ambos podem ser igual
mente queridos aos olhos de Deus e são igualmente convocados 
para servir no seu reino e ambos podem igualmente atingir os mes
mos exaltados alvos espirituais. (Arthur John Gossip, in loc., comen
tando sobre João 4:30).

Eles Profetizarão
1. Ver notas completas sobre o «dom da profecia», na introdução 

ao décimo segundo capítulo de I Coríntios, no NTI.
2. Esse dom inclui a predição sobre o futuro (ver Atos 21:10 e 

ss); mas era, essencialmente, uma forma inspirada de falar, confor
me fica demonstrado em suas descrições, nos capítulos doze e ca
torze de I Coríntios.

3. A profecia teria por intuito trazer, para os tempos neotesta- 
mentários, e em profusão, aquilo que existia em casos relativamente 
isolados no A.T. Nos tempos antigos, houve poucos profetas. Nos 
dias do N.T., entretanto, os profetas foram muitos.

4. O ofício profético, naturalmente, envolve uma elevada autori
dade, que ocupa segundo lugar somente em relação ao ofício apos
tólico. Quando eram profetas genuínos, e não meros mestres, eram 
homens dotados de grande poder.

5. Houve muitos abusos contra o ofício e, sem dúvida, muitas 
imitações. Em alguns lugares, o ofício chegou a aproximar-se do 
caos, conforme vemos pelas palavras de Paulo, em I Cor. 14:29 e ss.

6. O dom profético, como todos os dons, singular ou coletivamen
te considerados, tinha por intuito fazer a igreja avançar espiritualmen
te (Efé. 4:11 e ss). O alvo é a participação nas perfeições da imagem 
e da natureza de Cristo (ver o vs. 13 daquela passagem, e também II 
Cor. 3:18).

No que diz respeito a profetisas, assim Ana é designada no 
trecho de Luc. 2:36, como também as filhas de Filipe, o evangelista, 
em Atos 21:9, casos em que precisamos entender uma forma de 
dom permanente, e não meramente alguma função exercida numa 
única oportunidade. (No tocante ao exercício do dom da profecia



pelas mulheres, nos cultos das Igrejas cristãs, ver o trecho de I Cor. 
14:34,35).

VI. Jesus Cristo como Profeta
Jesus Cristo ocupa, essencialmente, três ofícios: de profeta, sa

cerdote e rei. Temos um artigo separado sobre o assunto, chamado 
Ofícios de Cristo. A segunda seção daquele artigo descreve os três 
ofícios específicos e oferece amplas referências e idéias bíblicas.

VII. Profetas Modernos
1. Eclesiásticos, a. Dentro do Movimento Carismático (vide), os 

participantes crêem que a função neotestamentária dos profetas tem 
continuação, o que descrevo sob as seções IV e V do presente 
artigo, b. Na Igreja Católica Romana, acredita-se que os ofícios de 
sumo sacerdote e de profeta continuam a ser exercidos pelo papa. 
Ver o artigo intitulado Papa, Papado, c. Na Igreja Mórmon (vide), o 
presidente do grupo (eleito pelo concílio dos Setenta) é tido como 
quem possui poderes proféticos mediante inspiração e revelação.

2. Não-eclesiásticos. Em um sentido bem comum, todos os ho
mens são profetas, visto que nossos sonhos prevêem regularmente o 
nosso futuro. Esse nível de profecia é individual, privado, para orien
tação de cada pessoa. Mas alguns sonhos espirituais podem ocorrer, 
conferindo instrução moral e espiritual. Os sonhos são uma herança 
espiritual indiscutível, e podem revestir-se de grande valor. Ver o 
artigo sobre os Sonhos. Além disso, há aqueles indivíduos que for
mam uma espécie de tradição profética secular, que recebem so
nhos, visões e experiências intuitivas que lhes permitem prever o 
futuro. A adivinhação (vide) pode estar envolvida nisso. Ver também 
sobre Astrologia. Os melhores entre esses prcgnosticadores desfru
tam de uma taxa de oitenta por cento de exatidão, mas a maioria 
deles obtém um sucesso menor. Porém, é inquestionável que eles 
obtêm algum sucesso. Como eles obtém esse sucesso, é o ponto 
debatido.

Duas funções proféticas têm-se feito continuamente presentes 
na maioria das culturas humanas: o poder de curar e o poder de 
prever o futuro. Ver sobre Precognição (Conhecimentos Prévio). 
Embora seja verdade que as forças demoníacas podem inspirar a 
profecia, também é verdade que essa capacidade é inerente à 
personalidade humana. A função dos sonhos serve de frustração 
desta habilidade natural. Algumas pessoas podem ter habilidade 
em grau mais intenso, podendo prever acontecimentos mundiais, e 
não meramente questões pessoais. Visto que o homem é um espí
rito, naturalmente possui poderes espirituais, inteiramente à parte 
de quaisquer influências externas estranhas. Portanto, vemo-nos 
impossibilitados de fazer uma declaração não-qualificada quanto à 
procedência dos poderes proféticos de certas pessoas. Estes pode
res podem ser sobrenaturais, demoníacos ou puramente naturais. 
As funções e capacidades psíquicas são neutras em si mesmas, 
mas podem ser utilizadas para o bem, para o mal, cu mesmo por 
mera curiosidade, sem que esteja envolvida qualquer questão mo
ral. Meu detalhado artigo sobre a Parapsicologia prccura apresen
tar uma boa visão sobre as funções psíquicas dc ser humano, além 
de mostrar que essas funções são perfeitamente naturais no ho
mem. Nem por isso queremos negar a existência de poderes de
moníacos. Ver os dois artigos sobre esse assunto: Demônio 
[Demonologia) e Possessão Demoníaca. Jamais haverá respostas 
fáceis para problemas complicados. Raramente um único argumen
to soluciona as questões complexas. Os fenômenos com freqüên
cia têm diversas causas, o que certamente é o caso ressa questão 
das funções proféticas.

Toda profecia é parcialmente inexata, devido às limitações que 
lhe são impostas (ver I Cor. 13:9), sem importar se estamos pensan
do em profecias bíblicas, eclesiásticas ou privadas. Os profetas do 
Antigo Testamento, que viveram na época do cativeiro babilónico, 
pensavam que o retomo após o mesmo inauguraria a era do reino de 
Deus. O escritor do Apocalipse, no Novo Testamento, antecipou uma 
curtíssima duração para o império romano (ver Apo. 17:10 ss). Esses 
profetas erraram quanto à questão cronológica. Mas Paulo, naquela
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referência mencionada, em I Coríntios, ensinou que nosso conheci
mento e nosso profetizar são parciais. Qualquer coisa que tiver de 
passar pelos seres humanos tornar-se-á imperfeito. Os homens in
ventam dogmas que exigem a perfeição, mas coisa nenhuma na 
Bíblia diz-nos que as profecias sempre precisam ser cem por cento 
exatas e completas. O que importa não é a perfeição. A função 
profética tem desempenhado um papel vital e necessário em favor da 
espiritualidade humana, e sua exatidão essencial é adequada para 
esse propósito. «Um profeta pode conhecer um determinado aspecto 
da vontade divina, mas ser totalmente ignorante quanto a outros 
aspectos» (Z).

VIII. Profecia e Conhecimento
No artigo chamado Conhecimento e a  Fé Religiosa, foi mostrado 

que a principal fonte do conhecimento espiritual é a revelação. Natu
ralmente, isso põe-nos frente a frente com a função profética. O 
processo é como segue: o profeta recebe a sua mensagem; esta 
mensagem mostra ser vital para o povo; o próprio profeta, ou então, 
seus discípulos, produzem uma versão escrita da mensagem proféti
ca; surge uma organização para primeiramente proteger, e então 
canonizar a versão escrita da mensagem profética. E Isso põe Escri
turas em nossas mãos. Essas Escrituras, ato contínuo, tornam-se 
uma das principais autoridades seguidas por aquela organização. 
Ver o artigo separado sobre Autoridade. Não podemos esquecer-nos 
que inspiração e revelação são subcategorias do misticismo (vide). 
O misticismo pressupõe que poderes divinos podem comunicar-se 
com os homens, e realmente o fazem, e que o nosso conhecimento 
não se limita nem à percepção dos sentidos e nem à razão. O fato de 
que o profeta é o primeiro elo dentro do processo do conhecimento 
através da revelação (misticismo) demonstra a grande importância 
desse oficio

Bibliografia, B C E FREE ND P SCHU UN W Z

PROFECIA NO ANTIGO TESTAMENTO
Ver sobre Profecia, Profetas e o Dom da Profecia, seções dois e três.

PROFECIAS MESSIÂNICAS CUMPRIDAS EM JESUS
Atos 3:22: Pois Moisés disse: Suscitar-vos-á o Senhor vosso Deus, 

dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim; a ele ouvireis 
em tudo quanto vos disser.

As citações utilizadas aqui pelo apóstolo Pedro, combinando as 
passagens de Deut. 18:15 e Lev. 23:29, mui provavelmente faziam 
parte dos «testemunhos», uma antiga coletânea de «textos de pro
va» com base no A.T., usada pelos cristãos primitivos para compro
var o caráter messiânico de Jesus. Essas citações primeiramente 
apareceram em forma oral, mas foram incorporadas em forma escrita 
nos primitivos documentos cristãos, até que subseqüentemente vie
ram a fazer parte do texto dos livros do cânon do N.T. Essas citações 
algumas vezes incluíam diversas passagens juntamente, ou parafra
seavam trechos do A.T., no hebraico ou da tradução da LXX 
(Septuaginta), em vez de serem dadas palavra por palavra de um ou 
outro desses documentos.

I. Moisés Falou Sobre Cristo
1. Moisés foi selecionado aqui como o maior dos profetas do

A.T., como aquele que ofereceu o testemunho mais convincente a 
respeito de Cristo consultar Deu. 18:15 e Lev. 23:29.

2. Os essênios esperavam que três personagens cumprissem as 
promessas messiânicas. Os judeus não tinham nenhuma doutrina 
fixa acerca do Messias. Os cristãos primitivos viam em Jesus o cum
primento de todas as expectações e a harmonia de todas as idéias 
divergentes quanto ao Messias.

3. Em João 20:31, no NTI, dou um sumário completo sobre a 
polêmica cristã em favor do caráter messiânico de Jesus. O testemu
nho de Moisés é um item importante nessa polêmica.

O uso de Moisés como representante da tradição profética, quan
do aceito, se reveste de significação toda especial para os judeus. 
Moisés era reputado tipo simbólico de Cristo (ver João 1:21); Deus
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falava com ele face a face (ver Êxo. 33:11) e era considerado o maior 
de todos os profetas (ver Deut. 34:10). Por semelhante modo, Moisés 
era considerado redentor de seu povo. Quanto a outras referências 
ao «profeta», que os cristãos aceitavam como um único profeta e a 
mesma pessoa que o «Messias», ver João 1:21,25; 6:14 e 7:40. Tal 
como no caso de Moisés, o Messias entraria em contacto com Deus 
de forma toda especial — face a face — tendo contacto muito maior 
e íntimo com o Senhor do que os profetas comuns, e, tal como 
Moisés, estabeleceria uma nova ordem de coisas, embora de signifi
cação universal muito maior, visto que não atingiria somente a nação 
de Israel, mas também fluiria na forma de uma redenção e restaura
ção universais de tudo. Tudo isso mostraria quão maior seria o Mes
sias do que Moisés, embora Moisés tivesse sido seu tipo simbólico.

Moisés foi ao mesmo tempo legislador e profeta, e o Messias 
ocuparia, de maneira suprema, ambos esses ofícios, de modo a 
empanar a atuação extraordinária de Moisés.

Era necessário que os judeus reorientassem os seus pensa
mentos e a sua interpretação acerca dessa declaração de Moisés, 
porquanto prevaleciam muitas diferenças e havia muita confusão 
sobre o profeta. Alguns interpretavam essa predição como se ela 
fizesse alusão a uma série de profetas semelhantes a Moisés (ver 
Jarchi sobre Deut. 18:15). Porém, jamais houve qualquer sucessão 
de profetas que ao menos se aproximasse da estatura espiritual de 
Moisés, e a própria história serve de ampla demonstração sobre 
esse fato. Outros estudiosos judeus aplicavam essa predição ao 
profeta Jeremias (ver Aben Ezra, in loc.) ou a Davi (ver Herban. 
disp. cum Gregent., pág. 13). Todavia, nenhum desses dois perso

nagens ao menos começou a cumprir as exigências envolvidas nes
sa profecia sobre o «profeta».

Moisés tipificou o Messsias dos seguintes modos: 1. Em uma 
grandeza óbvia, maior que a de todos os outros profetas. 2. Como 
instigador de uma nova ordem de coisas e doador de uma nova lei.
3. Como alguém que tinha contacto especial com Deus, maior que o 
dos outros profetas. 4. Como alguém que combinava em sua própria 
pessoa os ofícios de legislador e de profeta. 5. Como alguém que 
trouxera redenção ao seu povo.

O Messias se distinguiria de Moisés pelo fato de que o seu ofício 
teria uma amplitude muito maior, porque seria mesmo universal, e 
porque isso conduziria à restauração de todas as coisas, o que não 
teria fim, ao passo que o ofício de Moisés era apenas intermediário, 
mediatório. Naturalmente, se falarmos de Cristo como o «Logos» 
eterno (ver João 1:1-3), então não poderá haver qualquer base para 
comparações entre o Senhor Jesus e Moisés.

Moisés não foi o único profeta da antiga dispensação judai
ca a fazer predições com referência ao Cristo, embora Simão 
Pedro, nesta passagem do livro de Atos, o tenha usado como o 
maior de todos quantos profetizaram a seu respeito. Neste pon
to queremos apresentar um ponto de vista geral acerca das 
profecias messiânicas existentes no A.T. As profecias referen
tes ao Messias, como «Servo Sofredor», aparecem nos comen
tários do NTI, referentes ao décimo oitavo versículo deste mes
mo capítulo. E as profecias referentes ao «reino» do Messias 
são dadas dentro das notas expositivas atinentes ao vigésimo 
primeiro versículo deste capítulo.

Trecho Bíblico

Gên. 3:15 
Gên. 12:3; 18:18 
Gên. 17:19
Gên. 28:14 e Núm. 25:17 
Gên. 49:10
II Sam. 7:13; Isa. 9:7; 11:1-5
Miq. 5:2
Dan. 9:25
Isa. 7:14
Jer. 31:15
Osé. 11:1
Isa. 9:1,2
Deut. 18:15
Sal. 110:4
Sal. 2:2; Isa. 53:3
Sal. 45:7; Isa. 11:2-4
Isa. 62;11; Zac. 9:9
Sal. 41:9
Zac. 11:12,13
Zac. 11:13
Sal. 109:7,8
Sal. 27:12; 35:11
Sal. 38:13,14; Isa. 53:7
Isa. 50:6
Sal. 69:4; 109:3-5 
Isa. 53:4,12 
Isa. 53:12
Sal. 22:16; Zac. 12:10 
Sal. 22:6-8 
Sal. 69:21 
Sal. 22:8
Sal. 109:4; Isa. 53:12 
Zac. 12:10

LISTA DE PROFECIAS MESSIANICAS CUMPRIDAS POR JESUS

Teor da Profecia Cumprimento

Seria o «descendente da mulher»
Seria o «descendente de Abraão»
Seria o «descendente de Isaque»
Seria o «descendente de Jacó»
Descenderia de Judá 
Herdaria o trono de Davi 
Nasceria em Belém de Judá 
Tempo de seu nascimento 
Nasceria de uma virgem 
O massacre dos infantes 
Fuga para o Egito 
Seu ministério na Galiléia 
Seria profeta
Seria sacerdote da ordem de Melquisedeque
Seria rejeitado pelos judeus
Algumas de suas características
Sua entrada triunfal
Seria traído por um amigo
Seria vendido por trinta moedas
Tal dinheiro seria devolvido
Judas seria substituído
Testemunhas falsas o acusariam
Calar-se-ia ao ser acusado
Seria ferido e cuspido
Seria odiado sem causa
Sofreria vicariamente
Seria crucificado com criminosos
Teria mãos e pés traspassados
Seria zombado e insultado
Dar-lhe-iam fel e vinagre
Ouviria palavras proféticas repetidas com zombaria
Oraria pelos seus inimigos
Teria o lado traspassado

Luc. 2:7; Gál. 4:4 e Apo. 12:5
Mat. 1:1; Luc. 3:34 e Atos 3:25
Mat. 1:2; Luc. 3:34
Mat. 1:2,3; Luc. 3:33
Mat. 1:2,3; Luc. 3:33
Mat. 1:1,6
Mat. 2:1; Luc. 2:4-7
Luc. 2:1,2; 3-7
Mat. 1:18 Luc. 1:26-35
Mat. 2:16-18
Mat. 2:14,15
Mat. 4:12-16
João 6:14; Atos 3:19-26
Heb. 5:5,6; 6:20 e 7:15-17
Luc. 4:29; 17:25; 23:18; João 1:11
Luc. 2:52; 4:18
Mat. 21:1-11; João 12:12; 12:13,14
Mat. 26:14-16; Mar. 14:10,43-45
Mat. 26:15
Mat. 27:3-10
Atos 1:16-20
Mat. 26:60,61
Mat. 26:62,63; 27:12-14
Mar. 14-65; 15:17; João 18:22; 19:1-3
João 15:23-25
Mat. 8:16,17; Rom. 4:25; I Cor. 15:3
Mat. 27:38; Mar. 15:27,28; Luc. 23:33
João 19:37; 20:25-27
Mat. 27:39-44; Mar. 15:29-32
Mat. 27:34,48; João 19:29
Mat. 27:43
Luc. 23:34
João 19:34
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Sal. 22:18 Soldados lançariam sortes quanto à sua túnica Mar. 15:24; João 19:24
Êxo. 12:46; Sal. 34:20 Nenhum de seus ossos seria quebrado João 19:23
Isa. 53:9 Seria sepultado com o rico Mat. 27:57-60
Sal. 16:10 e Mat. 16:21 Ressuscitaria dentre os mortos Mat. 28:9; Luc. 24:36-48
Sal. 68:18 Ascenderia aos lugares celestiais Luc. 24:50,51; Atos 1:9

PROFETA VELHO
Essa expressão aplica-se a um profeta cujo nome não nos é 

fornecido, que residia em Betei, no começo do reinado de Jeroboão I. 
Somos informados somente quanto a um incidente de sua vida (I 
Reis 13:11-32; II Reis 23:16-18). Esse profeta queria oferecer hospi
talidade a certo homem de Deus, que viera do reino do sul, Judá, e 
que aparecera em Betei a fim de denunciar o santuário idólatra real 
daquele lugar. O profeta de Judá já estava retornando à sua terra 
quando o profeta velho insistiu que ele ficasse. O profeta judaíta 
recusou-se a princípio, sob a alegação de que Yahweh lhe tinha 
proibido comer naquele lugar. Mas o profeta velho mentiu, ao dizer 
que um anjo do Senhor o instruíra, dizendo que não estaria errado se 
o outro comesse em Betei. E assim, o profeta de Judá acabou tendo 
uma refeição em companhia do profeta velho. Depois disso, o profeta 
de Judá partiu de volta para sua terra; mas, no caminho, um leão 
saiu ao encontro dele e o matou.

O profeta velho percebeu nesse evento a mão castigadora de 
Yahweh, embora ele mesmo tivesse enganado ao outro profeta, fa- 
zendo-o desobedecer à ordem original que recebera da parte do 
Senhor. E o velho profeta sepultou o profeta judaíta em seu próprio 
sepulcro. Com isso, o profeta velho exibiu seu arrependimento, em
bora isso não tivesse trazido de volta a vida do outro. Esse episódio 
mostra como podemos incorrer em erros que produzem conseqüên
cias drásticas nas vidas de outras pessoas, que acabam caindo em 
algumas armadilhas, por meio de ludíbrio ou coisa parecida.

PROFETAS MENORES
Essa classificação cabe aos doze livros proféticos relativamente 

pequenos, que fazem parte do volume do Antigo Testamento. O fato 
de que eles são chamados «menores» não significa que os seus 
autores foram homens de importância secundária, mas apenas que 
os rolos que eles deixaram escritos não são muito volumosos, quan
do confrontados com os chamados Profetas Maiores: Isaías; Jeremias; 
Ezequiel e Daniel. Os doze livros dos Profetas Menores são: Amós; 
Oséias; Miquéias; Sofonias; Naum; Habacuque; Ageu; Zacarias; 
Obadias; Malaquias; Joel e Jonas. Os estudiosos judeus deram um 
título alternativo a essa coletânea: Livro dos Doze. E, na forma de 
rolos, geralmente eles eram escritos em um único volume.

PROFETISA
Quase tudo quanto pode ser dito sobre esse assunto foi incluído 

no artigo geral sobre profecia, isto é, Profetas e o Dom de Profecias, 
quinta seção. Algumas profetisas do Antigo e do Novo Testamentos 
foram esposas de profetas, ou, pelo menos, atuaram em íntimas 
associação com líderes masculinos do judaísmo ou do cristianismo. 
Contudo, houve algumas exceções. As mulheres chamadas profetisas 
no Antigo Testamento são: Miriã, irmã de Moisés (Êxo. 15:20); Débo
ra, juíza de Israel (Juí. 4:4); Hulda (II Reis 2:14); Noadia (Nee. 6:14), 
profetisa falsa que se opôs a Neemais. A esposa de Isaías também é 
chamada «profetisa», em Isa. 8:3, o que dá a entender que ela era 
mais do que simplesmente a esposa de um profeta.

No Novo Testamento: Ana (Luc. 2:36 ss); muitas profetisas estive
ram ativas durante os tempos apostólicos (Atos 2:17; I Cor. 12:10,28 
ss; 13:1 ss; 14:1-33). O evangelista Filipe tinha quatro filhas que profe
tizavam (Atos 21:9). Jezebel foi uma notória profetisa falsa que exercia 
considerável poder sobre as igrejas da Ásia Menor (Apo. 2:20).

Há evidências de que algumas destas mulher assumiam a autori
dade de pastores, e não meramente que elas profetizavam ocasio

nalmente. Paulo condenou a prática, chegando mesmo a proibir que 
as mulheres falassem na Igreja (ver I Cor. 14:33 ss; I Tim. 2:11,12). 
Julgamos que embora Paulo tivesse apelado ao costume que preva
lecia nas igrejas (ver I Cor. 14:33), esse costume de mulheres partici
parem ativamente era muito forte. As igrejas de origem judaico-cristã 
dificilmente estariam enfrentando esse problema, pois as crentes ju
dias não ousariam tomar parte ativa nos cultos, quanto menos pregar 
ou profetizar publicamente. Mas, nas áreas greco-romanas, onde não 
havia nenhum costume repressivo à participação ativa das mulheres, 
as crentes assumiam grandes responsabilidades nas igrejas locais, 
não hesitando em ensinar e profetizar publicamente durante os cul
tos. O moderno movimento carismático, naturalmente, tem seguido o 
estilo greco-romano, ignorando completamente a instrução paulina. A 
questão a ser decidida aqui é se podemos ou não ignorar Paulo, com 
base na observação de que esse ponto de vista paulino acerca das 
mulheres (em harmonia com o ponto de vista judaico) é excessiva
mente prejudicial a elas, pelo que não somenta deveríamos ignorar 
seu mandamento restritivo, mas até determinar em contrário. Quase 
todas as pessoas respondem de acordo com o que estão praticando, 
em vez de fazê-lo com base em uma convicção inspirada pelas 
Escrituras. A questão inteira da mulher e de seu desempenho nas 
Igrejas é discutida no artigo intitulado Mulher.

PROFISSÕES
Ver sobre Artes e Ofícios.

PROFUNDEZAS
Há várias palavras hebraicas e gregas envolvidas neste verbete, 

a saber:
1. Metsulah, «profundeza», «abismo». Palavra hebraica usada 

por sete vezes: Jó 41:31; Sal 68:22; 69:15; 107:24; Jon. 2:3; Zac. 
10:11; Miq. 7:19.

2. Amaq, «profundezas». Palavra hebraica que ocorre por cinco 
vezes: Isa. 7:11; 29:15; Sal. 31:6; 92:5; Osé. 9:9. Formas variantes 
são emeq (Pro. 9:18) e omeq (Pro. 25:3).

3. Tehom, «profundeza», «abismo». Palavra hebraica que apare
ce por trinta e seis vezes: como em Êxo. 15:5,8; Deu. 8:7; Jó 28:14; 
Sal. 33:7; 71:20; 77:26; 107:26; Pro. 3:20; 8:24,27; Jon. 2:5.

4. Báthos, «profundezas», «coisa profunda». Palavra grega usa
da por oito vezes; Mat. 13:5; Mar. 4:5; Luc. 5:4; Rom. 8:39; 11:33; II 
Cor. 2:10; II Cor. 8:2; Efé. 3:18.

5. Pélagos, «mar alto». Palavra grega usada por duas vezes: 
Mat. 18:6 e Atos 27:5.

Esse é um termo bíblico que tem sentidos literais e figurados.
1. Sentidos Literais e Mitológicos. As profundezas (Êxo. 15:5; 

Sal. 68:22), como uma área ou um vale profundo (Pro. 9:18), ou a 
profundeza do oceano (Jó. 28:14). Já o abismo (vide) indica o hades, 
que os antigos supunham ficar sob a superfície da terra. O oceano 
pnmevo, talvez aludido em Jó 28:14, seriam as águas que teriam 
sido a fonte da criação. Esse oceano era personificado por Tiamate, 
na religião dos babilônios. Finalmente, Tiamate teria sido derrotado 
por Marduque, e assim as águas foram divididas em duas esferas: as 
de cima e as debaixo do firmamento. Esse era, igualmente, um ponto 
de vista comum judaico, segundo se vê desde o Gênesis. Ver os 
artigos sobre Astronomia (que tem um gráfico que ilustra as antigas 
idéias judaicas) e sobre Cosmogonia. Além disto, havia o conceito 
das águas do abismo, sobre as quais, presumia-se, a terra flutuaria, 
e que cercariam as colunas que também sustentariam a terra. Essa
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era uma idéia comum entre os povos do Oriente Próximo, comparti
lhada pelos hebreus. O artigo sobre a Astronomia também ilustra o 
ponto. Os egípcios também acreditavam em um grande lençol de 
água subterrâneo.

No Novo Testamento, além daquelas duas palavras gregas já 
referidas, há alusão ao ábussos, isto é, o «sem fundo», associado ao 
hades, o lugar de punição das almas (Apo. 9:1,2,11; 11:7; 17:8; 
20:1,3).

2. Sentido Figurado. Quando Paulo, em Romanos 8:39, falou 
sobre como nem a aitura e nem a profundidade nos podem separar 
do amor de Cristo, é possível que ele estivesse pensando no «abis
mo», quando falou em profundidade. Mas outros estudiosos pensam 
que devemos aceitar essas palavras de Paulo como uma expressão 
poética. Também é possível que espíritos de dimensões elevadas e 
baixas estejam em pauta, os quais teriam sido aludidos por Paulo em 
termos vagos como altura e profundidade.

3. Na hinologia cristã encontramos menção às profundezas do 
amor de Jesus, o que reflete um grande conceito bíblico, porquanto 
foi devido a esse amor de Jesus, que se tomou possível o plano aa 
redenção (Rom. 5:5-8 e João 3:16).

PROGNÓSTICO
Ver sobre Adivinhações

PROMESSA
Esboço:

I. As Palavras e Suas Definições
II. As Promessas de Deus
III. Temas das Promessas: Quatro Classes Principais

IV. A Teologia da Promessa
V. Promessas de Cunho Escatológico

VI. As Promessas Humanas
I. As Palavras e Suas Definições
A palavra portuguesa promessa vem do latim, pro, «para», e 

mittere, «enviar». Uma promessa é algo que uma pessoa ou situ
ação projeta como certa ou como possível; ou, então, uma garan
tia dada de que alguém fará ou dara algo, ou que as circunstânci
as proverão algo, de natureza positiva ou negativa. Uma promes
sa é uma declaração referente ao futuro, que diz: «Isto acontece
rá»; ou então: «Tu receberás isto»; ou então: «Este benefício 
será teu». Uma promessa é uma espécie de encontro com o 
futuro, e usualmente envolve a situação onde um doador outorga 
algo a um recebedor. Uma Dromessa pode envolver um ato tenci
onado, que haverá de alterar alguma situação ou prover algo de 
interesse para o beneficiário da promessa. Na Bíblia Sagrada, 
muitas promessas estão alicerçadas sobre pactos que garantem 
resultados Dositivos, embora algumas vezes, tais promessas de
pendam de responsabilidades que orecisam ser cumpridas, pelo 
que elas se tornam condições.

A palavra hebraica assim traduzida é caDar, «falar» (termo usado 
por mais de oitocentas vezes no Antigo Testamento). Mas, quando 
alude a algum tipo de projeção ou de bênção proposta, torna-se 
naquilo que chamamos de «promessa». Quanto a alguns desses 
usos, ver Deu. 6:3; 9:28; 11:1; 15:6; 19:8; I Reis 5:12 O resto deste 
artigo provê muitas referências bíblicas.

O vocábulo grego, usado no Novo Testamento, é epaggelia. 
A raiz dessa palavra é aggelía, «anúncio». Naturalmente, é des
sa raiz que temos também o termo euaggélion, «as boas no
vas», o «evangelho». A palavra epaggelia é usada cinqüenta e 
três vezes no Novo Testamento. Ver Luc. 24:49; Atos 1:4; 
2:33,39; 7:17; 13:23,32, 28:21; 26:6; Rom. 4:13,14,16,20; 9:4,8,9; 
15:8; II Cor. 1:20; 7:1; Gál. 3:14,16-18,21,22,29; 4:23,28; Efé. 
1:13; 2:12; 16; 6:2; I Tim. 4:8; II Tim. 1:1; Heb. 4:1; 6:12,15,17; 
7:6; 8,6; 9:15; 10:36; 11:9,13,17,33,39; II Ped. 3:4,9; I João 
2:25. Quase sempre esse vocábulo é traduzido por «promes
sas», embora também possa significar «mensagem».

II. As Promessas de Deus
As Escrituras contêm essas promessas divinas (Rom. 1:2). Elas 

nos foram feitas em Cristo (Efé. 3:6; II Tim. 1:1). Elas foram feitas ao 
Filho (Gál. 3:16,19). Também foram feitas a Abraão, dentro do pacto 
abraâmico (Gên. 12:3,7; Gál. 3:16); a vários dos pais, como a Isaque 
(Gên. 26:3,4), a Jacó (Gên. 28:14), a Davi (II Sam. 7:12, que também 
veio a ser um pacto), aos israelitas (Rom. 9:4). Também há menção 
a promessas feitas aos pais (Atos. 13:32, formando vários pactos), a 
todos quantos são chamados por Deus (Atos 2:39), a todos quantos 
amam o Senhor (Tia. 1:12). Há um Juramento solene que confirma 
as promessas divinas (Sal. 89:3; Heb. 6:17). Deus é fiel às suas 
promessas (Tito 1:12; Heb. 10:23). Ele nunca se esquece dessas 
promessas (Sal. 105:42; Luc. 1;54,55). As promessas divinas 
revestem-se de várias qualidades, sendo elas boas (I Reis 8:56), 
santas (Sal. 105:42), grandíssimas e preciosas (II Ped. 1:4), dotadas 
de absoluta certeza (II Cor. 1:20). Essas promessas têm o seu cum
primento em Cristo (II Sam. 7:12; Atos 13:23; Luc. 1:69-73). Elas 
podem ser obtidas mediante a fé (Heb. 11:33). Elas são conferidas 
aos que crêem (Gál. 3:22). Elas são herdadas mediante a fé e a 
paciência (Heb. 6:12,15; 10:36). Elas se cumprem no devido temDO 
(Jer. 33:14; Atos 7:17; Gál. 4:4). Nenhuma das promessas divinas 
haverá de falhar (Jos. 23:14; I Reis 8:56). A lei não é contrária às 
promessas de Deus (Gál. 3:21). A lei não anula as promessas de 
Deus (Gál. 3:17).

III. Temas das Promessas: Quatro Classes Principais
Esses temas são muitos: Cristo (II Sam. 7:12,13; Atos 13:22,23);

o Espírito Santo (Atos 2:33; Efé. 1:13); o evangelho (Rom. 1:1,2); a 
vida que temos obtido em Cristo (II Tim. 1:1); a cruz da vida consa
grada (Tia. 1:12); a vida eterna (Tito 1:2; I João 2:25); todas as 
necessidades da vida presente (Tim. 4:8); a acoçãc de filhos (II Cor. 
6:18); a preservação das aflições (Isa. 43:2); as bênçãos celestes 
(Deu. 1:11); o perdão dos pecados (Isa. 1:18; Heb. 8:12); a parousia 
(vide) (II Ped. 3:4); os novos céus e a nova terra (II Ped. 3:13); a 
entrada no descanso eterno (Heb. 4:1); o aperfeiçoamento da santi
dade (II Cor. 7:1); a herança dos santos (Rom. 4:13; Gál. 3:18).

Quatro Classes Principais de Promessas
1. As promessas relativas ao Messias, em sua missão e trabalho. 

Ver o artigo separado sobre Profecias Messiânicas Cumpridas em 
Jesus. Ver Atos 13:23.

2. As promessas atinentes à Igreja, formada pelos remidos (Rom. 
4:13; 8:17 ss; Gál. 3:14-29).

3. As promessas que dizem respeito ao futuro dos gentios, à 
grande massa da humanidade, como no Mistério da Vontade de 
Deus (Efé. 1:9,10) e na Restauração. Há artigos sobre ambos os 
assuntos.

4. As promessas relativas a Israel, material e espiritualmente 
falando (Rom. 11:1-24; Eze. 37:1-14; Zac. 8:1-12).

IV. A Teologia da Promessa
Por detrás das promessas acham-se a veracidade e a onipotên

cia de Deus. Deus não promete com falsidade, e nem promete qual
quer coisa que não possa cumprir. Visto que não pode jurar por 
quem lhe seja maior, Deus é a garantia de suas próprias promessas 
(Heb. 6:13). Deus jura e não muda de parecer (Heb. 7:21). Deus é 
fiel às suas promessas (Tito 1:2; Heb. 10:23). As promessas divinas 
são positivas e certas (II Cor. 1:20). Esse mesmo versículo mostra-nos 
que essas promessas são mediadas através do Filho, visandc ao 
beneficio dos filhos de Deus. Essas promessas estão vinculadas a 
pactos; no caso dos crentes em Cristo, estão vinculadas especial
mente ao Novo Pacto, em torno do sangue expiatório de Cristo. 
Essas promessas foram condicionadas à resposta da fé humana; 
mas esta resposta é garantida positivamente pela obra predestinadora 
e restauradora de Deus. Deus faz promessas aos homens, e então 
assegura que essas promessas terão cumprimento, garantindo que 
eles cumpram as condições para recepção dessas bênçãos prometi
das. É nisso que consiste a graça divina. O poder predestinador de 
Deus está por detrás do seu amor, e não o seu poder de destruir.
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Mas, quando ocorre tal destruição, ela serve de meio para 
concretização de algum bem, em última analise, embora isso possa 
demorar muito tempo, enquanto o homem estiver sendo condiciona
do pelas suas adversídades.

V. Promessas de Cunho Escatológico
1. A Parousia (vide) que é aludida, direta ou indiretamente, em 

um de cada vinte e três versículos do Novo Testamento. A parousia 
não será um evento único, e, sim, uma série de eventos, mediante a 
qual o Reino de Deus será estabelecido palpavelmente (inaugurado 
pelo milênio), e então seguido pela era eterna. Assim, finalmente, 
surgirão os novos céus e a nova terra. O trecho de II Ped. 3:4 
mostra-nos que isso fará parte da segunda vinda de Cristo. Isso 
posto, ao pensarmos na parousia devemos pensar em termos de 
uma série de eventos, através de um longo período de .tempo, cujos 
eventos imporão uma ordem completamente nova à criação. De fato, 
será uma Nova Criação.

2. Os Herdeiros. Essa questão aplica-se ao Israel fisico e ao 
Israel espiritual, e tem por base os pactos divinos. Trata-se de uma 
realização do Espirito Santo. Gên. 17:4; 18:10; 21:1; Rom. 8;15 ss; 
9:27; Gál. 4:23; Heb. 6:14. Ver o artigo separado intitulado Herança.

3. Filiação. Esse é o aspecto mais importante da salvação (vide). 
Aos remidos é prometido que eles serão transformados segundo a 
imagem do Fiiho (ver Rom. 8:29), assim chegando eles a comparti
lhar da natureza divina (ver II Ped. 1:4; Col. 2:9,10). Isso significa que 
eles participarão de toda a plenitude de Deus (ver Efé. 3:19), e que 
estarão eternamente sendo transformados de um estágio de glória 
para outro (ver II Cor. 3:18). Ver também o artigo de nome Filiação.

4. A Cidade Eterna. Os herdeiros de Deus herdarão a Cidade 
celestial (Heb. 11:9; Apo. 21 e 22).

5. O próprio Cristo haverá de ser herdeiro de Abraão, e seu Filho 
maior, o Filho no qual serão abençoados os demais filhos (ver Gál. 
3:16-18).

6. A Vida Eterna (vide). Essa consiste em mais do que viver 
para sempre. Trata-se de um tipo de vida, que envolve a vida 
independente e necessária. Ver João 5:24 ss. Esse é o tipo de vida 
de Deus, de onde mana a própria existência, dotada de indepen
dência (não dependente de qualquer outro tipo de vida a fim de 
continuar), a vida possuída por Deus. É uma vida necessária, visto 
que não pode deixar de existir. É vida divina, porque os filhos de 
Deus virão a compartilhar da natureza divina, segundo mostramos 
no terceiro ponto, acima.

7. O Reino (vide) é uma promessa comum tanto ao Antigo quanto 
ao Novo Testamento.

8. A promessa do Espírito é um importante ensinamento 
neotestamentário, visto ser ele o alter ego de Cristo, que assumiu o 
trabalho dele enquanto ele estiver ausente. Através do Espírito San
to, Cristo continua presente e ativo. Ver o artigo separado sobre o 
Paracleto. Ver João 14:14,26; Luc. 24:49; Atos 1:4; 2:33; e, no Antigo 
Testamento, Isa. 44:3 e Eze. 37:28.

9. A Restauração (vide). Ver Efé. 1:9,10. No cumprimento desse 
mistério, a missão tridimensional de Cristo terá a sua fruição. Para 
cumprir isso ele precisou ter uma missão sobre a terra, outra no 
hades e outra ainda no céu. Ver o artigo Missão Universal do Logos 
(Cristo), quanto a completas informações sobre essa questão.

10. A Restauração de Israel. Ver Rom. 11:26. Ver o artigo sepa
rado sobre esse assunto. O Novo Testamento prevê uma nova filoso
fia da história,

VI. As Promessas Humanas
Uma exortação bíblica padrão é que devemos fixar os olhos em 

Deus e nos valores eternos, e não nos homens. Com freqüência 
ficamos desapontados com os homens, os quais prometem, e então 
não cumprem suas promessas. Quase todas as promessas humanas 
estão baseadas no auto-interesse mas, cessando o auto-interesse, 
enfraquecem até desaparecerem, sem serem cumpridas. Um notório 
exemplo disso são as promessas feitas pelos políticos. Por isso, 
tórnou-se quase proverbial dizer: «Essa era apenas a promessa de

um político». Tais promessas não são feitas com seriedade. Porém, 
a população em geral compartilha da natureza dos políticos. O 
egoísmo (vide) usualmente é a regra da vida. Alguns homens cum
prem as suas promessas, como no caso de José, que tornou certo 
que os ossos de Jacó seriam sepultados no território de Israel, e 
não no Egito (ver Gên. 47:29 ss; 50:7-13). Mas a promessa de 
Balaão não se mostrou fiel (ver Núm. 22:17). Judas Iscariotes pro
meteu trair Jesus, se lhe fosse dada uma irrisória quantia em moe
das. Essa foi uma promessa que nunca deveria ter sido cumprida, 
mas o foi. Nem todas as promessas ou votos são de bom cunho. 
Todas as formas de contrato são formas de promessas, e a hones
tidade básica requer que essas promessas sejam guardadas. Mas 
os contratos são notoriamente rompidos. Esses fatos apontam para 
a necessidade da promoção de votos espirituais, pois o homem é 
tão diferente de Deus. O homem é extremamente infiel, fraco e 
hesitante. Algumas vezes, os homens prometem coisas, embora 
não disponham de recursos para cumprir suas promessas. É boa 
norma prometer somente dentro dos próprios recursos. Por outra 
parte, existe a oração, que pode lançar em cena as forças divinas. 
E é diante da oração que se torna obsoleto falar em «meios huma
nos». Precisamos mais desse tipo de obsolescência.

PROPICIAÇÃO
Ver sobre Expiação e Propiciatório
Esboço

I. A Quem Deus Propôs Como Propiciação
II. Propiciação: Diversas Interpretações

III. O Modo
IV. Expiação ou Propiciação?
Rom. 3:25: ao qual Deus propôs como propiciação, pela fé, no 

seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua 
paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos:

I. A Quem Deus Propôs Como Propiciação
As palavras «... a quem ...» naturalmente se referem a Jesus 

Cristo. Foi Cristo quem Deus « ... propôs ...» ou «exibiu» corno 
propiciação. Esse verbo, «propôs», pode ter os seguintes signifi
cados:

1. Pode ter o sentido de um decreto ou desígnio anterior, cumpri
do dentro do tempo. O decreto seria uma preordenação, nesse caso. 
Ver Efé. 1:9 e comparar I Ped. 1:19,20, que diz: « ... mas pelo 
precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o 
sangue de Cristo, conhecido, com efeito, antes da fundação do mun
do, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós». Em vez 
da palavra conhecido, nessa passagem citada, muitos estudiosos 
preferem a tradução preordenado, que é o seu sentido correto. Esse 
primeiro ponto de vista sobre a significação da palavra «propôs» é 
correto, portanto, sem importar se isso era o que Paulo tinha em 
mente, nesta presente passagem da Epístola aos Romanos.

2. Outros pensam que o sentido é substituiu, ou seja, foi «posto 
em nosso lugar». Isso é uma verdade bíblica, que aparece em outros 
trechos, mas dificilmente é o que Paulo quis dizer aqui.

3. A maioria dos intérpretes pensa que isso significa «exposto 
publicamente, para todos verem». Essa significação da palavra grega 
prostithemi («propôs») precisa ser decididamente aceita, sendo um 
uso bem conhecido no grego (ver Heródoto iii.148; vi. 21; e o Faedro 
de Platão, pág. 115), por causa da correlação para com as palavras 
eis endeiksin (visando à manifestação de sua justiça). Está então em 
vista a crucificação de Jesus e o anúncio público do fato, mediante a 
pregação ou evangelismo da Igreja cristã. Assim, pois, Deus exibiu o 
Senhor Jesus, ante os olhos de todos os homens, em contraste com 
a arca da aliança, que fazia parte do mobiliário da tenda da congre
gação do povo judaico, que ficava oculta por pesadas cortinas, e da 
qual somente o sumo sacerdote podia aproximar-se, e mesmo assim 
apenas uma vez por ano. As referências centrais, naturalmente, não 
dizem respeito à prédica sobre esse fato da morte expiatória de 
Cristo, e, sim, ao próprio ato de Deus, em que Cristo se apresentou
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como a expiação pelos nossos pecados, e de tal modo que se tornou 
visível e compreensível para todos os homens.

II. Propiciação: Diversas Interpretações
1. 0  único outro uso desse vocábulo no N.T. é o que aparece em 

Heb. 9:5, onde se refere ao propiciatório, que era a tampa de ouro da 
arca da aliança, e sobre cuja tampa era derramado o sangue do 
sacrifício, no dia da expiação, ao entrar o sumo sacerdote no Santo 
dos Santos. 0  «propiciatório», pois, era o «local» da expiação. 0  
propiciatório jazia oculto, e os judeus, através de seus sumos sacer
dotes, podiam aproximar-se do mesmo apenas uma vez por ano. Era 
ali que Deus vinha encontrar-se com os homens. (Ver Êxo. 25:17-22; 
Lev. 16:2 e Núm. 7:89). Era aquele, por igual modo, o lugar da 
meditação, bem como da manifestação da remissão do pecado. As
sim também, por intermédio de Cristo, que é o antitipo ou realização 
do propiciatório, há uma mediação com Deus, já que Jesus é o 
grande Mediador entre Deus e os homens, e que, por meio dele, os 
homens têm acesso a Deus. (Ver Efé. 2:18).

«Assim como a superfície de ouro cobria as tábuas da lei, assim 
também Jesus Cristo está por sobre a lei, vindicando-a como santa, justa 
e boa, e assim, igualmente, vindicando as reivindicações divinas que nos 
exigem obediência e santidade. E assim como o sangue era anualmente 
aspergido sobre a tampa de ouro, pelo sumo sacerdote, assim também 
Cristo é exibido ‘em seu sangue', não vertido para aplacar a ira de Deus, 
para satisfazer a justiça de Deus ou para compensar pela desobediência 
humana, e isso, como a mais elevada expressão do amor divino pelo 
homem, tendo participado, junto com a humanidade, até da morte, a fim 
de que pudesse haver reconciliação do homem com Deus, mediante a fé 
e a rendição a Deus». (Vincent, in loc.).

Essa é a interpretação central desse conceito, e que certamente 
é defendida pela esmagadora maioria dos eruditos na Bíblia, ainda 
que tal posição tenha sido vigorosamente combatida por outros, à 
base das seguintes alegações:

a. Cristo é mais apropriadamente apresentado como o próprio 
sacrifício, e o sangue referido é o seu, e não aquele que era aspergi
do sobre a tampa da arca da aliança, o que era apenas uma ilustra
ção simbólica.

b. A «propiciação» aqui aludida não vem acompanhada do artigo 
definido, no original grego, o que deveríamos esperar se houvesse 
realmente alguma referência específica a algum aspecto do A.T. A 
esta objeção, porém, respondemos que nada se pode concluir disso, 
porquanto o grego «koiné» não segue qualquer regra estrita, de for
ma coerente, quanto ao emprego do artigo.

c. Alguns estudiosos supõem que em vista de Cristo ser apresen
tado como justiça, isto é, como a demonstração da justiça, não pode 
ele ser assemelhado ao propiciatório, cuja idéia dominante era a de 
haver necessidade de aplacar a ira divina e demonstrar a graça de 
Deus. Replicamos, contudo, que não há razão para alguém supor 
que existe uma perfeita correspondência simbólica entre Cristo e o 
propiciatório. A justiça, além disso, não indica apenas o aspecto ne
gativo, isto é, a perda dos pecados; mas indica também a perfeita 
revelação da vida revivificadora, bem como a participação nos atribu
tos positivos e santos de Deus. Diversas outras objeções têm sido 
levantadas contra essa interpretação, que apresentamos acima, mas 
nenhuma delas é conclusiva.

Em favor dessa interpretação, por outro lado, podemos enfileirar 
os seguintes motivos:

a. A palavra aqui traduzida por propiciação, na Septuaginta (tra
dução do A.T. hebraico para o grego, completada cerca de duzentos 
anos antes da era cristã) é geralmente a palavra usada para indicar o 
propiciatório (ver Êxo. 25:18-21), num total de nada menos de vinte 
e seis trechos diversos (conforme se lê no Comentário de Lange).

b. 0  único outro uso desse termo, «propiciação», em todo o N.T., 
aparece em Heb. 9:5, que indica o propiciatório.

c. Tal uso está de conformidade com a tipologia do A.T., onde 
Cristo aparece como a nossa páscoa, como a porta, como a rocha, 
como o amém e como o alvorecer da madrugada.

d. Transparece uma excelente idéia contrastante, nessa interpre
tação. É que o propiciatório jazia «oculto», entre cortinas, só poden
do ser avizinhado uma vez por ano, pelo sumo sacerdote. Em con
traste com isso, pois, Deus propôs ou exibiu a Cristo, em seu caráter, 
como o verdadeiro «propiciatório»; e isso é típico do caráter mais 
elevado do N.T., quando confrontado com a revelação do A.T., o que 
também está de conformidade com a idéia de toda esta Epístola aos 
Romanos, que contrasta o pacto antigo com o novo pacto, elevando 
o Novo Testamento muito acima do Antigo, como um desenvolvimen
to planejado e cumprido pelo próprio Deus.

2. A despeito desses muitos e variegados argumentos sobre o 
sentido da palavra «propiciatório», devemos admitir que a maioria 
dos eruditos modernos duvida que Paulo estivesse fazendo precisa
mente esse uso da palavra; pelo contrário, tal vocábulo tem o sentido 
mais geral de um sacrifício (o que também transparece nas páginas 
do A.T.), em propiciação oferecida a Deus, que anula os pecados e 
os seus daninhos efeitos. A idéia dominante, entretanto, não é a da 
necessidade de aplacar a ira de Deus, conforme se ouve comumente, 
mas antes, é um meio de expiação, de perdão.

«Dodd prestou um significativo serviço ao estabelecer o fato de 
que, na Septuaginta, essa palavra raramente, (se é que alguma vez) 
ocorre no sentido de aplacar a Deus, como se Deus tivesse de 
modificar sua atitude de ira para favor, e que, pelo contrário, tal 
palavra é constantemente empregada no sentido de meio de perdão, 
em que Deus aparece como o agente». (Journal of Theological Studies, 
XXXII, 1931, 352-360. Ver também «The Epistle of Paul to the 
Romans», Londres: Hodder and Stoughton, 1932, The Moffart N.T. 
Commentary). (John Knox, in loc.).

O sentido da palavra grega hilasterion, aqui traduzida por 
«propiciação», indica, com grande clareza, o sacrifício propiciatório. 
E de que outra maneira poderia isso ter sido feito « ... para manifes
tar a sua (de Deus) justiça...»? Pois se traduzirmos essa palavra por 
propiciatório, nos esqueceremos que foi o sacrifício propiciatório da 
morte de Cristo que tornou possível a existência de um propiciatório. 
Era o bode sacrificado, no dia da expiação (ver Lev. 16:15), cujo 
sangue era introduzido no Santo dos Santos para ser aspergido so
bre o propiciatório, ou seja, sobre a tampa da arca da aliança, que 
dava à cerimônia todo o seu valor. A justiça do Senhor Deus era 
assim proclamada, na perda da vida do animal sacrificado, e assim, 
com base no sangue vertido, se efetuava o encontro entre Jeová e o 
homem, sobre o propiciatório. Por conseguinte, a justiça de Deus 
transparece na morte da vítima; mas a misericórdia, e seus efeitos 
sobre os homens, aparecem no próprio propiciatório.

«Parece haver, entretanto, no todo, razões para suprirmos a idéia 
de sacrifício (em vez da idéia de propiciatório), porquanto isso está 
mais de acordo com o contexto, sendo especialmente sustentado 
pelas duas frases, ‘...a quem Deus propôs...’, isto é, exibiu publica
mente, ao passo que a arca da aliança era mantida no segredo do 
Santo dos Santos, e '... em seu sangue...1 . Deveríamos traduzi-la, 
portanto, por ‘sacrifício expiatório’ ou 'sacrifício propiciador’». (W. 
Sanday, in loc.).

Não existe razão alguma para supormos, entretanto, que o 
propiciatório jamais tivesse estado na mente do escritor sagrado, 
ainda que «sacrifício expiatório», seja a idéia principal em foco.

III. O Modo
Mediante a fé. Ver o artigo sobre Fé.
No seu sangue.
Alguns estudiosos acreditam que Paulo tão-somente fez uso da 

«linguagem do sistema de sacrifícios», tal como também fez uso da 
linguagem dos tribunais. Todavia, reduzir Paulo a isso é compreendê-lo 
de conformidade com certas opiniões modernas, e não do ponto de 
vista do ambiente histórico em que o encontramos. Sem derrama
mento de sangue não há remissão... , era um conceito muito sério 
para os Judeus, sendo compreendido em termos dos mais literais 
possíveis. Na morte expiatória de Cristo, pois, Deus proveu o sacrifí
cio necessário, e pagou o preço requerido pela nossa redenção.
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Portanto, se por um lado fomos perdoados, por outro lado as exigên
cias da justiça divina também foram satisfeitas.

«O sangue de Cristo significa a sua vida santa, oferecida a Deus 
como sacrifício expiatório, pelos pecados do mundo. Esse sangue é 
semelhante a uma fonte de cura, que envia riachos através do canal 
da fé, a fim de lavar as manchas culposas do pecado». Philip Schaff, 
em Rom. 3:25, no Comentário de Lange. Ver Expiação, e Expiação 
Pelo Sangue de Jesus.

IV. Expiação ou Propiciação?
Alguns intérpretes fazem uma distinção entre expiação e 

propiciação. Ver sobre Expiação, seção IV, onde ofereço explicações 
completas.

PROPICIATÓRIO
1. Palavras e Definições
No hebraico, kapporeth, que aparece por vinte e sete vezes no 

Antigo Testamento, segundo se vê, para exemplificar, em Êxo. 
25:17-22,34; 39:35; 40:20; Lev. 16:2,13-15; Núm. 7:89; I Crô. 28:11. 
No grego, temos o substantivo hilastérion, que aparece somente por 
duas vezes: Rom. 3:25 e Heb. 9:5. O adjetivo, hileos, também apare
ce por duas vezes: Mat. 16:22 e Heb. 8:12 (citando Jer. 31:34). O 
verbo, hiláskomai, também figura por duas vezes: Luc. 18:13 e Heb. 
2:17. Finalmente, o substantivo hilasmós, «propiciação», aparece por 
duas vezes: I João 2:2 e 4:10. O verbo pode ser entendido como 
«propiciar», «reconciliar», «expiar», «mitigar». O substantivo também 
era usado para indicar uma oferenda que procurava expiação, conci
liação. Era no propiciatório que Deus mostrava-se gracioso e exibia a 
sua misericórdia (vide). O propiciatório era parte integrante do 
tabernáculo e do templo de Jerusalém.

2. Descrição
O propiciatório era a tampa da arca da aliança, uma sólida chapa 

de ouro, cujas dimensões eram, aproximadamente, 1,11 m. x 0,67 
cm. Formando uma única peça com essa chapa, havia dois querub:ns, 
um diante do outro, com asas abertas, que se tocavam no alto, e que 
encimavam o propiciatório (ver Êxo. 25:17,22).

3. Na Teologia do Antigo Testamento
O propiciatório, como lugar onde o sangue dos sacrifícios era 

vertido, uma vez por ano, simbolizava tudo quanto estava envolvido 
no sistema sacrifical do Antigo Testamento. Os pecados eram consi
derados perdoados quando o sangue dos animais sacrificaccs era 
derramado. A arca da aliança indicava o lugar da presença misericor
diosa e graciosa de Deus, o seu trono misericordioso entre os ho
mens. Os querubins, de asas abertas por cima, representavam os 
guardiães dos atos misericordiosos de Deus, os observadores celes
tes de sua graça, aplicada aos homens. «Como se fosse o escabelo 
do trono de Deus (I Crô. 28:2; Sal. 132:7) o propiciatório era conside
rado o lugar onde o Senhor se encontrava com o representante 
sacerdotal do povo» (notas na Revised Standard Version, em Êxo. 
25:22). Os sacrifícios não eram realmente feitos sob^e o propiciatório. 
Ao propiciatório apenas era trazido o sangue do animal sacrificado, 
uma vez por ano, onde era aspergido. Ver o artigo intitulado Expia
ção pelo Sangue.

4. Na Teologia do Novo Testamento
Cristo é nossa expiação e nosso propiciatório. Ver Propiciação e 

Expiação

PROPÓSITO
Esboço:
1. A Palavra e Suas Definições
2. Doutrinas e Idéias Relativas ao Propósito
3. O Mistério da Vontade de Deus
4. Consolo e Propósito
5. Qualidades dos Propósitos de Deus
1. A Palavra e suas Definições
Essa palavra portuguesa vem da mesma raiz que o vocábulo 

«proposta» ou seja, o latim pro, «antes», e poser, «pôr». Um propósi

to, assim sendo, é «algo proposto», uma meta a ser alcançada, um 
princípio a ser posto em ação. No latim, propositio significava «propo
sição». A Concordância de Strong, em inglês, envolve quase cem 
ocorrências dessa palavra na tradução inglesa do rei Tiago. Porém, 
há doutrinas bíblicas de grande importância relacionadas a esse con
ceito. Ver no segundo ponto uma lista dessas ocorrências. Várias 
palavras hebraicas e gregas estão envolvidas neste verbete, usual
mente tendo a idéia de «vontade de fazer-se algo» ou «plano, ou 
método de ação», etc. No Antigo Testamento, poderíamos examinar 
passagens como I Reis 5:5; II Crô. 28:10; Esd. 4:5; Nee. 11:4; Pro. 
20:18; Isa. 1:11; 14:26; Jer. 6:20; 26:3; 36:3; 49:30; 51:29; Dan. 6:17. 
Os propósitos aludidos nesses versículos são de natureza divina ou 
humana, podendo ser importantes ou triviais, morais ou imorais, espi
rituais ou mundanos.

Ao chegarmos ao Novo Testamento, há três vocábulos gregos 
que devem ser examinados, em sua forma verbal ou nominal, a 
saber:

a. Próthesis, «proposta», «proposição». Essa palavra foi usada 
por doze vezes: Mat. 12:4; Mar. 2:26; Luc. 6:4; Atos 11:23; 26:13; 
Rom. 8:28: 9:11; Efé. 1:11; 3:11; II Tim. 1:9; 3:10; Heb. 9:2. Dessas 
doze ocorrências, quatro referem-se aos «pães da proposição (Mat. 
12:4: Mar. 2:26; Luc. 6:4; Heb. 9:2). As demais envolvem propósitos 
divinos eu humanos.

b. Bcúlema, «vontade», «propósito». Esse substantivo aparece 
somente por duas vezes, em Atos 27:43 e Rom. 9:19.

c. Boúlomai, «quero», «proponho». Esse verbo ocorre por trinta e 
sete vezes: Mat. 1:19; 11: 27; Mar. 15:15: Luc. 10:22; 22:42; João 
18:39; Atos 5:28,33; 12:4; 15:37; 17:20; 18:15,27; 19:30: 22:30; 23.28: 
25:20,22; 27:43; 28:18; I Cor. 12:11; II Cor. 1:15.17; Fil. 1:12; I Tim. 
2:8; 5:14; 6:9; Tito 18; File. 13; Heb. 6:17; Tia. 1:18.3:4: 4:4; II Pea. 
3:9; II João 12; III João 10; Jud. 5.

2. Doutrinas e Idéias Relativas ao Propósito
Ver os artigos separados sobre Causa; Determ inism o; 

Predestinação; Eleição, Restauração; Livre-Arbítrio. Na Bíblia, apare
cem vinculados, aos seus propósitos, os planos, as intenções e os 
atos de Deus. Ver o artigo Decretos Divinos. Certo argumento em 
favor da existência de Deus tem sido formulado com base no desdo
bramento do propósito e desígnio divinos na criação. Ver sobre o 
Argumento Teológico. Deus criou tudo com um propósito em mira 
(ver Gên. 1). Ele remiu a sua criação por meio de um propósito (ver 
sobre a Redenção). Levantou uma nação a fim de que promovesse a 
sua mensagem, por meio desse propósito. O Israel espiritual é uma 
conseqüência desse propósito. Jesus, o Messias, veio ao mundo em 
consonância com o propósito de Deus, e as Escrituras tinham previs
to isso (ver Luc. 24:27). Os teólogos têm-se inclinado por chamar os 
propósitos divinos de «decretos»; o meu artigo sobre os Decretos 
Divinos apresenta um sumário a esse respeito.

3. O Mistério da Vontade de Deus
Ver o artigo sob aquele título e Efé. 1:9,10. Refere-se ao 

propósito final de Deus no tocante à redenção humana e à res
tauração (vide). Na dispensação da plenitude dos tempos, todas 
as coisas terão o Logos como seu centro, e todas as coisas 
expressar-se-ão por meio dele (ver Efé. 4:10). Dessa maneira, ele 
tornar-se-á tudo para todos.

4. Consolo e Propósito
O fato de que Deus tem um bom propósito para tudo, e o fato 

de que o seu amor e a sua força toda-poderosa estão por detrás 
desse propósito, ensina-nos que este mundo não está sendo diri
gido pelo caos (vide), e nem está ficando cada vez mais caótico. 
Sem dúvida, isso serve de consolo para nós. A experiência huma
na confirma esse discernimento. As Experiências Perto da Morte 
(vide) mostram-nos que o desígnio divino afeta até as menores 
questões da vida. Jesus ensinou que nem mesmo um passarinho 
cai ao chão sem que disso tome consciência o cuidado amoroso 
do Pai celeste (ver Luc. 12:6,7). E isso nos consola, pois valemos 
muito mais que os passarinhos.
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5. Qualidades dos Propósitos de Deus
a. Os propósitos divinos são eternos (ver Efé. 3:11); b. são imutá

veis (ver Jer. 4:28); c. seu cumprimento é certo (ver Isa. 14:24); d. a 
redenção e a restauração humanas são os focos principais de se^s 
interesses (ver Rom. 8:28-30; Efé. 1:9,10); e. estão alicerçados sobre 
a graça que nos é conferida em Cristo (ver II Tim. 1: 9).

PROSÉLITO, PROSELITISMO
Esboço:

I. Palavras e, Definições
II. Caracterização Geral

III. No Antigo Testamento
IV. Informações Rabínicas
V. No Novo Testamento

I. Palavras e Definições
A forma grega verbal dessa raiz é proserchestai, «aproximar». A 

forma nominal é prosélutos, «alguém que chegou» em um lugar. Nes
se sentido, pode referir-se ao ato literal de chegar a um lugar estranho. 
Ou, por analogia, pode aludir a alguém que chegou a alguma nova fé 
religiosa, tendo vindo de algum outro lugar (metaforicamente falando). 
Na Septuaginta (tradução do Antigo Testamento, para o hebraico), 
essa palavra grega é usada para traduzir o vocábulo hebraico ger, um 
residente estrangeiro, que vivia em Israel mas não era hebreu. Esse 
termo hebraico pode ter um sentido civil, significando então «estrangei
ro»; ou pode ter um sentido religioso, um estrangeiro «convertido», que 
assumira algumas ou todas as responsabilidades da fé judaica. O 
termo grego prosélutos, por sua parte, pode significar «recém-chegado», 
«visitante», «estrangeiro», e, por analogia, «convertido».

O proselitismo consiste no esforço proposital de fazer convertidos 
a alguma fé religiosa, ou a alguma idéia ou partido político. No seu 
sentido mais lato, um prosélito é um convertido a qualquer sistema 
ou conjunto de crenças e práticas, embora o termo tenha chegado a 
assumir um significado quase totalmente religioso ou político. Quase 
todas as fés religiosas, embora nem todas, fazem prosélitos.

II. Caracterização Geral
O termo hebraico ger indicava um estrangeiro que residia em 

Israel, e, por extensão, um estrangeiro convertido ao judaísmo. Um 
«prosélito justo» distinguia-se dos outros prosélitos, da classe religio
sa, e tornava-se parte integral do Judaísmo. Recebia o banho batismal 
e a circuncisão. Esse indivíduo, na verdade, tornava-se judeu. Mas 
um «prosélito do portão» (ver Deu. 5:14) não se filiava à fé judaica 
em sentido pleno, embora aceitasse os elementos universais da fé 
judaica, conforme são sumariados nas sete leis mosaicas. Estas leis 
salientavam a importância da justiça, proibiam a idolatria, proibiam a 
crueldade contra os animais, ilegitimavam o furto, o assassínio e a 
blasfêmia. Todavia, um homem desses não se envolvia com os as
pectos ritualistas do judaísmo. Mas aos verdadeiros convertidos eram 
concedidos plenos direitos religiosos e legais, embora muitos deles 
não atingissem igualdade quanto a questões sociais e financeiras. O 
trecho de Atos 2:10 distingue entre judeus e gentios que haviam 
adotado o judaísmo. O profundo senso de preconceito racial dos 
judeus não permitia uma verdadeira igualdade. Sabemos que os três 
séculos anteriores ao cristianismo caracterizaram um período de in
tento proselitismo (mediante todas as formas de atividade didática e 
missionária). Jesus referiu-se negativamente a isso, em Mat. 23:15. 
Tem sido calculado que havia nada menos de três milhões de judeus 
na diáspora, e que talvez a maioria deles consistissem, na verdade, 
em convertidos ao judaísmo, e não judeus de nascimento. Os confli
tos entre os judeus e os romanos, com a destruição final de Jerusa
lém (nos anos 70 e 132 D.C.), pôs fim, de modo quase definitivo, ao 
proselitismo judaico. Então chegou a vez do cristianismo tornar-se a 
grande força proselitista do mundo, em obediência ao manda
mento de Cristo (ver sobre Comissão, A Grande). E a passagem 
de Col. 1:16 mostra-nos que o cristianismo obteve um sucesso inicial 
surpreendente, nesse esforço.

III. No Antigo Testamento
1. A tolerância e a participação parcial. Essas condições eram 

oferecidas a todos os estrangeiros em Israel, embora houvesse exi
gências. Não podiam viver em Israel e blasfemar contra Yahweh 
(Lev. 24:16). Também não podiam praticar a idolatria (Lev. 20:2), 
tinham de agir com decência (Lev. 18:26), não podiam trabalhar em 
dia de sábado (Êxo. 20:10), não podiam comer pão com fermento 
durante os dias da celebração da páscoa (Êxo. 12:19), não podiam 
comer sangue ou a carne de animais que tivessem morrido natural
mente ou tivessem sido despedaçados por feras (Lev. 17:10,15). Se 
cumprissem esses regulamentos, podiam viver em paz, embora não 
fossem cidadãos e nem tivessem os direitos de cidadania. Mas, se 
não cumprissem tais condições, estavam sujeitos ao extermínio.

2. Naturalização e Plena Participação. Aqueles que quises
sem esse estado precisavam ser batizados e circuncisados. Des
se modo, comprometiam-se a guardar a lei inteira, tornando-se 
israelitas nativos, participantes dos pactos (ver Êxo. 12:48,49; 
Rom. 9:4). Havia algumas exceções. Nem todos os estrangeiros 
podiam ser assim recebidos. Os amonitas e moabitas estavam 
excluídos por certos atos que tinham de realizar, até á décima 
geração (o que, para todos os propósitos práticos, tornavam-se 
permanentes). Os edomitas só podiam ser admitidos na terceira 
geração (ver Deu. 23:3,8). Essas nações tinham feito oposição a 
Israel, quando o povo de Deus deixou o Egito, e não podiam ser 
facilmente perdoadas por causa disso. Mas outros povos, como 
os queneus, podiam tornar-se convertidos plenos (ver Juí. 1:16). 
Os gibeonitas foram aceitos, mas, na verdade, foram reduzidos à 
virtual escravidão. Vemos, pois, que houve vários padrões em 
ação, pelo menos na prática, posto que não-oficial (ver Jos. 9:16 
ss). No tempo da monarquia, alguns estrangeiros obtiveram ele
vadas posições em Israel; mas, considerados como uma classe, 
eles eram cidadãos de segunda categoria, e muitos tiveram de 
tornar-se trabalhadores forçados (ver I Crô. 22:2; II Crô. 2:17,18). 
O profeta persa Baha Ullah estabeleceu uma boa regra ao afirmar 
que nunca deveríamos pedir a outra pessoa para fazer algo por 
nós, quando nós mesmos nos recusamos a tal. Isso é degradante 
para a personalidade humana; mas Israel, e até os cristãos 
(donas-de-casa com suas empregadas quase-escravas) continu
am atuando dessa maneira.

Israel via-se a braços com uma espécie de problema estrangeiro, 
tal como sucede a muitas nações modernas, especialmente por ra
zões militares e comerciais. E na época em que Judá voltou do 
cativeiro, tinha havido muita miscigenação entre os judeus, que Esdras 
e Neemias procuraram purificar; mas como é natural, o elemento 
estrangeiro sempre foi elevado, depois disso.

Houve uma modalidade de universalismo, em alguns segmen
tos e em alguns períodos do judaísmo, que não caracterizava a 
totalidade da nação. Generosas orações chegaram a ser feitas 
(ver I Reis 8:41-43; Isa, 2:24; 49:6; 56:3-8; Jer. 3:17; Sof. 3:9), 
que demonstram um espírito universalista. No Antigo Testamento, 
quanto a isto, destaca-se o livro de Jonas, que é o João 3:16 do 
antigo pacto.

3. Após o Cativeiro. Alguns estrangeiros foram atraídos pelo ju
daísmo devido à presença e ao exemplo da piedade religiosa que os 
hebreus deram na Babilônia e estavam dando em outros lugares. 
Além disso, estava havendo um amálgama de povos e idéias, e o 
judaísmo absorveu muitas idéias e práticas que não se originavam 
no Antigo Testamento. Isso tendia por fazer a fé judaica tornar-se 
mais aceitável diante de estrangeiros. O trecho de Est. 8:17 mencio
na especificamente que houve muitos convertidos ao judaísmo, du
rante o período persa. As conquistas dos macabeus naturalmente 
engrossaram as fileiras dos convertidos ao judaísmo. As conversões 
compulsórias também eram comuns durante aquele período históri
co, mas essa prática foi posteriormente denunciada, ao ponto que 
chegou a ser proibido até mesmo forçar um escravo a converter-se 
ao judaísmo (Hebamoth 48b). Naturalmente, houve exceções.
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Os membros da família de Herodes, que eram convertidos vindos de 
Edom, sempre insistiram que aqueles que quisessem casar-se com 
membros da família se convertessem ao judaísmo (mediante a práti
ca da circuncisão, para os homens).

4. 0  Grande Aumento. 0  período dos Macabeus, com suas con
versões forçadas, obviamente foi um tempo em que a causa judaica 
avançou, pelo menos quanto a números. Porém, além disso, os três 
séculos antes de Cristo foram assinalados por entusiásticas missões 
judaicas. Os trechos de Tobias 1:8 e Judite 14:10 dão-nos alguma 
idéia quanto a isso. Não demorou muito para o judaísmo ser bem 
representado nas grandes capitais do mundo antigo, como Alexandria. 
Uma abundante literatura religiosa ajudou nesse processo do 
proselitismo; Filo (vide) foi um dos poderosos autores nesse esforço. 
O próprio Josefo, exilado, sendo um historiador judeu autorizado (re
conhecido por Roma), atuou como força em favor do proselitismo 
judaico. Houve colônias judaicas em Roma desde o século II A.C. 
Mostraram-se tão zelosos e bem-sucedidos que os romanos 
expulsaram-nos dali em 139 A.C., mas, no século I A.C. eles volta
ram, mais resolutos do que nunca, propagando-se por várias cidades 
da Itália e de outras partes do império romano. Eles dispunham de 
numerosas colônias no Egito e em Cirene. Quando Pompeu obteve 
suas vitórias militares, levou muitos judeus para Roma como escra
vos. Alguns deles, posteriormente, adquiriram a cidadania romana. 
Autores como Tácito, Juvenal, Horácio e Cícero falaram dos judeus 
de maneira pejorativa. Mesmo assim, tais autores queixaram-se do 
exclusivismo dos judeus e das atitudes xenofóbicas deles, mesmo 
quando judeus eram os estrangeiros. Jesus comentou negativamente 
sobre os abusos do zelo missionário dos judeus (ver Mat. 23:15). 
Todavia, um aspecto negativo não pode anular as atitudes e as 
práticas morais aprimoradas, que o judaísmo fazia espalhar pelo mun
do. Afinal de contas, precisamos reconhecer que essa obra 
missionária, em mais de um sentido, facilitou a propagação do cristia
nismo no mundo greco-romano, e, com freqüência, os primeiros con
vertidos ao cristianismo provinham de colônias judaicas de muitas 
localidades.

IV. Informações Rabínicas
Na literatura rabínica encontramos opiniões extremadas acerca 

dos prosélitos. Por um lado, eles chegaram a ser elogiados, até 
mesmo mais que os israelitas nativos. Mas, por outro lado, são es
carnecidos ali como se nunca se tivessem realmente convertido, mas 
antes, sempre estivessem maculados pelo pecado, o qual se mani
festaria com grande facilidade (ver Baba Mesia 59b). Yebamot 109b 
chega a compará-los com úlceras na pele de Israel. O termo hebraico 
ger era usado para indicar um prosélito pleno. Um estrangeiro resi
dente era chamado de gertosab. Essa foi a expressão que acabou 
sendo traduzida por «prosélito do portão». Porém, quem se conver
tesse por motivo de temor, era apelidado, desprezivelmente, de «pro
sélito leão» (ver II Reis 17:25 ss). Midrash Rabbath, no seu oitavo 
capítulo (citado na Antologia Rabinica), reflete uma atitude bondosa 
de alguns rabinos para com os convertidos gentílicos ao judaísmo, 
afirmando que eles deveriam ser respeitados e amados mais do que 
os israelitas nativos. A questão dos meio-prosélitos foi levantada por 
Schuerer (Geschichte des Juedischen Volkes, vol. III, págs. 124 ss), 
como se tal condição fosse estranha às crenças fundamentais do 
judaísmo. Alguns escritores judeus chegam ao extremo de negar que 
o Talmude descreve qualquer coisa como um pleno convertido ao 
judaísmo. Porém, as citações oferecidas parecem ser contrárias a 
essa opinião, e o próprio Antigo Testamento certamente estabelece 
distinção entre os dois tipos de prosélitos.

V. No Novo Testamento
1. Ainda Sobre Bases Veterotestamentárias. Aqueles que no gre

go eram chamados «oi phoboúmenoi», «os tementes (a Deus)», quan
do eram gentios, sem dúvida eram convertidos ao judaísmo, que 
depois vieram a converter-se ao cristianismo. Dentro dessa categoria 
estavam o centurião de Cafarnaum (ver Luc. 7:5), o eunuco etíope 
(ver Atos 8:27 ss), Cornélio de Cesaréia, (ver Atos 10). E os trechos

de Atos 2:10 e 6:5 alertam-nos quanto ao fato de que deve ter havido 
muitos destes proséticos que entraram em contacto com a fé cristã, e 
assim supriram muitos membros à Nova Fé. Já pudemos ver que 
uma elevada porcentagem de judeus da diáspora compunha-se, na 
realidade, de convertidos gentios, e que o período helenista foi um 
tempo de intensas missões gentílicas. Talvez fosse mais fácil ser 
judeu nas áreas remotas do mundo greco-romano do que na Palesti
na. Uma condição básica para quem fosse aceito como judeu, se 
tivesse vindo do paganismo, era a circuncisão, e então o batismo 
purificador. Para as mulheres, a condição era o batismo e o ofereci
mento de um sacrifício.

2. No Tocante à Igreja Cristã. A Igreja cristã foi forçada a herdar 
o problema do proselitismo que havia no judaísmo, e então enfrentar 
seus próprios problemas com os novos convertidos, vindos do paga
nismo, sem que eles tenham, primeiramente, feito uma fase prepara
tória no judaísmo. O que deveria ser requerido da parte desses puros 
gentios que se tornassem crentes (sem o benefício de antes terem-se 
tornado judeus)? O décimo quinto capítulo de Atos conta-nos a histó
ria. A circuncisão não foi requerida da parte deles, o que pareceu 
extremamente insatisfatório para os judeus cristãos mais conserva
dores, os quais não podiam conceber a salvação sem a circuncisão 
(ver Atos 15:1). O primeiro concílio ecumênico, efetuado em Jerusa
lém, fornece-nos os requisitos impostos aos convertidos do paganis
mo: precisavam abster-se de coisas que tivessem sido ofereciaas 
aos ídolos. Tais coisas não podiam ser usadas na alimentação. E 
também não podiam ingerir sangue e nem a carne de animais que 
tivessem sido sufocados. Igualmente, deveriam evitar de todo a imo
ralidade, e, naturalmente, qualquer forma de idolatria. À medida que 
o cristianismo foi-se expandindo para áreas puramente gentílicas, 
onde os legalistas não se fizessem presentes para levantar objeções, 
provavelmente diversas regras dessas começaram a ser ignoradas, 
como o uso de sangue nos alimentos; até mesmo a questão de 
comer coisas que tivessem sido oferecidas a ídolos parece ter sido 
relaxada, se nenhum irmão se ofendesse diante do fato (ver I Cor. 
8:7 ss). Paulo recusou-se a permitir a circuncisão de Tito, a despeito 
das pressões que lhe foram feitas nesse sentido, porquanto Tito era 
um gentio puro (ver Gál. 2:3-5). Porém, no caso de Timóteo, cinqüen
ta por cento judeu, Paulo permitiu sua circuncisão, a fim de outorgar-lhe 
maior aceitação entre os judeus da Ásia Menor (ver Atos 16:1-4). Em 
um dos casos, Paulo aplicou a sua convicção; no outro, aplicou uma 
medida pragmática. E, em minha opinião, ele agiu acertadamente em 
ambos os casos.

3. A baixa avaliação, feita por Jesus, dos prosélitos do judaísmo 
(ver Mat. 23:15), foi uma avaliação geral. Essa lata generalização 
não abordou casos como o dos verdadeiros «tementes a Deus», 
como o centurião de Cafarnaum ou o centurião de Cesaréia. E tam
bém não negou a espiritualidade autêntica de muitos sinceros.

4. A Igreja e Sua Missão Gentílica. Jesus encorajou o proselitismo 
como a própria raiz da Nova Fé (ver Mat. 28:19,20). Ver o artigo 
separado intitulado Comissão, a Grande. O trecho de Atos 1:8 
mostra-nos que essa comissão recebeu a sua devida ênfase, e o 
próprio livro de Atos é demonstração do zelo que marcou as primei
ras missões cristãs, as quais, em sua maioria, acabaram voltando 
sua atenção principalmente para os gentios. Gradualmente, a Igreja 
cristã foi-se afastando de Jerusalém, sua base original, e estabele
ceu seus quartéis-generais nas grandes capitais do mundo, como 
Éfeso, Constantinopla, Antioquia da Síria, Álexandria e Roma, os 
primeiros cinco grandes patriarcados. A Europa tornou-se o centro da 
Igreja durante a Idade Média; as missões modernas, começando 
pela Alemanha, logo espalharam o cristianismo a todas as nações 
pagãs do mundo.

PROSTITUTA, PROSTITUIÇÃO
Esboço:
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III. Pontos de Vista do Antigo Testamento
IV. Pontos de Vista do Novo Testamento
V. Usos Metafóricos

VI. Causas da Prostituição
VII. Remédios Para a Prostituição

I. As Palavras e suas Definições
A raiz latina da palavra «prostituta» é pro, «antes» e statuere, 

«fazer ficar defronte», o que é uma idéia com óbvias implicações 
sexuais. A palavra latina prostitutus é o particípio passado de 
prostituere, que significava «expor publicamente», «prostituir». A raiz 
original parecia referir-se à exibição pública de prostitutas, as quais 
ou se exibiam voluntariamente ante os olhares masculinos, ou, en
tão, eram submetidas a isso por outros, a fim de atrair clientes. Um 
vocábulo hebraico comum para «prostituta» era Zanah, um termo 
que podia referir-se tanto à fornicação quanto ao adultério, além do 
aluguel do sexo a dinheiro. Figuradamente, a prostituição indicava a 
idolatria. Ver Gên. 34:31; 38:15; Lev. 21:14; Jos. 6:17; Pro. 7:10; Isa. 
1:21; 23:15; Jer. 2.20; Eze. 16:16; 23:5,9; Osé. 2:5; 3:3; Joel 13; 
Amós 7:17; Miq. 1.7; Naúm. 3:4. Um outro vocábulo hebraico é 
qedeshah, «devota» (quando estava em vista a prostituição religiosa, 
também chamada cultual), indicando uma prostituta qualquer. Ver 
Gên. 38:15,21,22; Deu. 22:21.

No Novo Testamento encontramos a palavra grega pórne, «pros
tituta», que figura por doze vezes: Mat. 21:31,32; Luc. 15:30; I Cor. 
6:15,16; Heb. 11:31; Tia. 2:25; Apo. 17:1,5,15,16; 19:2. A forma ver
bal é porneúo, «prostituir-se», «praticar imoralidade sexual». O mas
culino pórnos ocorre em I Cor. 5:9-11; 6:9; Efé. 5:5; I Tim. 1:10; Heb. 
12:16; 13:4; Apo. 21:8; 22:15, geralmente traduzido por «imoral». O 
verbo porneúo aparece por oito vezes: Mar. 10:19; I Cor. 6:18; 10:8; 
Apo. 2:14,20; 17:2; 18:3,9. Porneía, «prostituição», ocorre por vinte e 
seis vezes: Mat. 5:32; 15:19; 19:9; Mar. 7:21; João 8:41; Atos 15:20,29; 
21:25; I Cor. 5:1; 6:13,18; 7:2; II Cor. 12:21; Gál. 5:19; Efé. 5:3; Col. 
3:5; I Tes. 4:3; Apo. 2:21; 9:21; 14:8; 17:2,4; 18:3; 19:2.

Definições Básicas. Fazer sexo em troca de dinheiro é a idéia básica 
na prostituição, embora seja essa uma noção simplista. A falta de casti
dade promíscua também é prostituição, mesmo quando não há dinheiro 
envolvido. Contudo, a prostituição pode ser voluntária ou forçada. Uma 
mulher seria uma prostituta moral quando é forçada a entrar nessa ativi
dade para ganhar dinheiro para terceiros, enquanto ela mesma é mantida 
em abjeta pobreza, conforme tantas vezes tem sucedido na história. 
Temos de estabelecer diferença entre uma prostituta forçada, que chega 
mesmo a ser uma espécie de escrava, e uma outra, que vende voluntari
amente o seu corpo. Esta última é a verdadeira prostituta.

II. Algumas Práticas das Sociedades Primitivas
A prostituição religiosa, na qual mulheres presumivelmente sen/i

am às divindades, ganhando dinheiro para os tesouros dos templos 
pagãos, era um aspecto bastante comum das culturas antigas. Essa 
era uma característica usual dos cultos religiosos cananeus, dos quais 
participavam prostitutos e prostitutas. A classe feminina era chama
da, no Antigo Testamento, de qedeshah; a classe masculina, qades. 
O trecho de Deu. 23:18 chama o ganho vergonhoso dessa atividade 
de «salário de prostituição» (mais literalmente, «salário de um cão»). 
Os tabletes de Ugarite (1173; 63:3; 81:2) referem-se à classe mas
culina com a palavra qdsm, enquanto que os sacerdotes que promo
viam esse comércio eram os khnm. Naturalmente, na mente dos 
hebreus, havia a constante associação entre a prostituição e a idola
tria, porquanto as duas coisas geralmente andavam lado a lado, 
havendo mesmo um uso metafórico do termo, que indicava Idolatria. 
Ver Isa. 1:21; Jer. 13:27; Eze. 16:16; Osé. 1:2. Quando o povo de 
Israel buscava outros deuses, essa busca era chamada de prostituir- 
se com outros deuses», de tal maneira que aquela associação de 
idéias veio a fixar-se na mente dos israelitas.

Algumas sociedades primitivas, onde a mulher era considerada 
mera propriedade do homem, não hesitavam em promover ativamen
te a prostituição. Isso incluía a prostituição até mesmo de esposas e

irmãs, com finalidades de lucro. Em uma sociedade onde uma espo
sa podia ser comprada, era fácil utilizar a mesma mulher para captar 
dinheiro, oferecendo-a a outros homens com propósitos sexuais. E 
também lemos sobre pais que usavam suas filhas como prostitutas. 
A partir daí, foi preciso um pequeno passo para vender mulheres aos 
templos, a fim de serem prostitutas cultuais. Sabe-se que tal prática 
era comum entre os povos semitas. Por essa razão, foi mister que 
Moisés proibisse aos pais prostituírem suas filhas (ver Lev. 19:29). 
Se um sacerdote levítico fizesse tal coisa, deveria ser executado na 
fogueira (Lev. 21:9), ou então por apedrejamento (Deu. 22:21). A 
destruição final dos povos cananeus teve por razão, pelo menos em 
parte, seus hábitos extremamente imorais (Lev. 20:22).

Em algumas culturas africanas, a virgindade é desprezada, e 
meninas muito jovens são usadas como parceiras sexuais. Na cultu
ra dos esquimós, é costumeiro o dono da casa entregar sua esposa 
a um visitante, como entretenimento. Pode-se ver, com base nesses 
vários exemplos, que os pontos de vista hebreu-cristãos a respeito 
das questões sexuais não concordam com o que os homens em 
geral têm pensado e feito. De fato, a atitude moralista dos hebreus 
formava um agudo contraste com a permissividade dos gregos e dos 
romanos. Os gregos tomaram-se famosos por seu homossexualismo. 
E também apelavam para as hetaerae, «outras», que eram compa
nhias femininas que não eram esposas. Essas mulheres eram prosti
tutas profissionais, e algumas delas eram companhias não-pagas. 
Costume muito parecido prevalece atualmente no Japão.

As mulheres que se tomassem prisioneiras de guerra supriam 
concubinas individuais e prostitutas que atuavam nos bordéis. Os 
romanos seguiam esses costumes, e as escravas estavam sujeitas 
aos piores abusos sexuais, comerciais e não-comerciais. E também 
havia escravos homossexuais. Os lupanares ou bordéis dos romanos 
tornaram-se numerosíssimos e tiveram de ser regulamentados por 
lei; mas em Roma as leis sempre foram baixadas a fim de serem 
desobedecidas. O governo cobrava taxas dos bordéis, indicação de 
um empreendimento lucrativo. Alguns dos primeiros pais da Igreja, 
como Teodósio e Valentiniano, tentaram persuadir as autoridades 
civis a suprimirem os bordéis e não mais tachá-los como fonte de 
renda. Porém, os políticos romanos nunca se interessaram muito em 
reduzir seus ganhos em potencial. Justiniano, que se casara com 
uma prostituta, ficou sabendo mais do que queria sobre esse negó
cio, e o resultado foi que procurou introduzir reformas.

III. Pontos de vista do Antigo Testamento
1. A Prostituição é uma Antiga Prática. Na verdade, conforme se 

tornou proverbial, essa é a mais antiga das profissões, porquanto as 
mulheres sempre tiveram dificuldade em viver de forma independen
te, e os homens sempre se dispuseram a pagar dinheiro em troca de 
sexo. Nos tempos modernos, sobretudo na África, os missionários 
cristãos vêem-se forçados a permitir a continuação da poligamia, 
visto que as esposas plurais, se forem repelidas, usualmente tornam-se 
prostitutas. Rejeitar uma esposa, quase sempre, na África, equivale a 
condená-la à prostituição; pelo menos equivale a torná-la adúltera (o 
que talvez esteja implícito em Mat. 5:32). A prostituição prevalecia 
em sociedades mencionadas na Bíblia, desde o início. Ver Gên. 38:15; 
Juí. 11:1. Era encontrada em Canaã (Jos. 2:1), na Filístia (Juí. 16:1), 
e em muitas outras terras (Pro. 2:16 e 29:3).

2. Regulamentos Mosaicos. Um pai, não podia prostituir suas 
filhas (ver Lev. 19:29); um sacerdote não podia contrair matrimónio 
com uma prostituta (ver Lev. 21:14); se um sacerdote entregasse sua 
filha à prostituição, ele deveria ser executado na fogueira (ver Lev. 
21:9), ou, então, por apedrojamento (ver Deu. 22:21). No templo nãc 
se podia usar dinheiro adquirido pela prostituição (ver Deu. 23:17,18).

3. Atitudes dos Profetas. A prostituição e a idolatria eram sócias, 
de tal maneira que a primeira era usada como metáfora para indicar 
a segunda. Ver Isa. 1:21; Jer. 13:27; Eze. 16:16; Osé. 1:2.

4. A Imagem Bíblica da Prostituição. Na Bíblia a prostituta apare
ce como uma aventureira que arrasta os homens à ruína (Pro. 23:27). 
Uma sociedade ou nação ímpia e idólatra é comparada a uma prosti-
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tuta coletiva (Apo. 17:5,15-17). Uma prostituta sabe seduzir mortal
mente (Naum 14). Nações foram assemelhadas a prostitutas, devido 
às suas imoralidades e à sua idolatria (como Ninive, Naum 3:4; ou 
Tiro, Isa. 23:15-17). Uma mulher virtuosa é benéfica para seu marido, 
mas uma prostituta arruina financeiramente um homem (Pro. 29:3; 
Luc. 15:30). As prostitutas exibem-se publicamente, e se caracteri
zam por vestes escandalosas (I Reis 22:38; Pro. 7:12; Isa. 3:16). A 
prostituta tem moral baixa; mas a adúltera ainda é mais vil (Pro. 
6:26).

IV. Pontos de Vista de Novo Testamento
1. O Senhor Jesus repreendeu as frouxas idéias morais dos 

fariseus (ver João 8:7; Mat. 5:32; 21:31 ss; Luc. 7:37-50), o que, 
naturalmente, resultava em formas diversas de prostituição.

2. Paulo combateu a excessiva prostituição da cidade de Corinto, 
onde tornara-se comum a prostituição religiosa (ver I Cor. 5:1 ss; 
6:15,16).

3. O concílio de Jerusalém condenou a prostituição, exigindo que 
os convertidos ao cristianismo abandonassem toda e qualquer parti
cipação (ver Atos 15:20,29).

4. As prostitutas estão moralmente mortas (ver I Tim. 5:6).
5. A união sexual de alguma maneira combina as energias vi

tais das duas pessoas envolvidas. Sendo esse o caso, é ofensa 
séria o crente ter união com uma prostituta, ao mesmo tempo em 
que desfruta da presença do Espírito Santo, com Quem goza de 
união espiritual vital (ver I Cor. 6:18). O fato de que o crente é 
templo do Espírito Santo veda terminantemente, para ele, todas as 
formas de imoralidade.

V. Usos Metafóricos
1. A idolatria é prostituição, tal como sucede à apostasia (ver Isa. 

1:21; Jer. 13:27; Eze. 16:16; Osé. 1:2).
2. A prostituição é um viver na morte (ver I Tim. 5:6).
3. Países inteiros ou cidades-estados são comparados com 

prostitutas, em face de sua imoralidade e idolatria. Foram os 
casos de Roma (Apo. 17:5), N inive (Naum 3:4) e Tiro ílsa. 
23:15-17).

4. A prostituição é uma corrupção do corpo, que é um templo 
espiritual, sobretudo no caso do crente (ver I Cor. 6:18 ss).

5. Um povo pecaminoso é como uma prostituta, que corre de um 
amante para outro, ansiosa por mais aventura e maior aanho (ver 
Isa. 57:3-5; Jer. 2:23-25).

6. Nos sonhos e nas visões, a participação na prostituição pode 
simbolizar toda uma série de atividades e atitudes dúbias, prejudici
ais e pecaminosas, embora sem o concurso (ou incluindo) de atos 
sexuais.

VI. Causas da Prostituição
1. Muitas prostitutas tornam-se tais por terem um desejo 

desordenado por sexo, encontrando satisfação somente nos ex
cessos que sua profissão (?) lhes permite. Geralmente, podem 
ser encontradas perturbações psicológicas que causam a condi
ção, embora, em algumas delas, pareça também haver causas 
orgânicas.

2. Usualmente há alguma distorção psicológica que leva as mu
lheres a buscar cumprimento ou aceitação por meio do sexo.

3. As pesquisas têm descoberto que algumas mulheres têm per
sonalidades que definidamente gravitam para a prostituição, tal como 
outras personalidades inclinam-se para outras atividades.

4. Nos tempos em que vivemos, grande parte da prostituição 
deve-se à falta de dinheiro, a fim de sustentar vicios, como o das 
drogas.

5. A despeito da passagem dos séculos e da melhoria das condi
ções de vida das mulheres, muitas delas ainda são forçadas a uma 
vida de prostituição.

6. A grande causa da prostituição é o simples desejo ou ne
cessidade de dinheiro. A prostituição é uma atividade lucrativa. 
Um simples encontro pode render, para uma prostituta, o que 
uma secretária só consegue ganhar em uma semana. Uma prosti

tuta de luxo, no Brasil, pode ganhar, em um único encontro, o que 
uma jovem que trabalha só ganharia em dois ou três meses de 
trabalho. O fato de que uma cidade brasileira de tamanho mode
rado, como Recife, conta com cerca de quarenta mil prostitutas 
profissionais devidamente fichadas (para nada dizer sobre outras 
milhares que não o são), só pode dizer sobre o fator econômico 
como o maior de todos os motivos que levam as mulheres a 
tornarem-se prostitutas.

VII. Remédios Para a Prostituição
1. Agências sociais, financeiras e governamentais podem reduzir 

a prostituição mediante programas que tendam por melhorar as con
dições sócio-econômicas das mulheres.

2. As igrejas e a pregação do evangelho não têm consegui
do reduzir apreciavelmente a prostituição massificada, embora 
tenha podido ajudar a muitas prostitutas individuais, especial
mente por meio de missões de socorro e amparo, nas grandes 
cidades.

3. Ao agências médicas, ultimamente, talvez tenham contribuí
do, mais do que qualquer outra coisa, para a redução da prostitui
ção, visto terem espalhado os perigos envolvidos nas doenças ve
néreas incuráveis. A mais temível dessas enfermidades é a AIDS, 
acerca da qual temos ouvido mais do que gostaríamos de saber. 
Mas, segundo outros, o povo ainda não foi informado de tudo a 
respeito da AIDS, porque a verdade sobre essa enfermidade é 
chocante. Seja como for, o temor à AIDS tem reduzido apreciavel
mente a prostituição, e muitos homens têm descontinuado total
mente o contacto sexual com as prostitutas. A homossexualidade 
também tem recebido um golpe muito rude e muitos lugares de 
encontros homossexuais têm fechado suas portas. Mas, o que res
ta de prostituição—hetero ou homossexual—ainda é temível. Quão 
perigosa é a prostituição pode ser avaliado pelo fato de que a 
possessão demoníaca (vide) está tão pesadamente envolvida na 
perversão das funções sexuais humanas. Uma outra característica 
básica da possessão demoníaca é o ódio, o equivalente diabólico 
do amor. O ódio e o sexo pervertido são as duas grandes expres
sões da atividade dos demônios.

PROVÉRBIOS
Esboço:
1. A Palavra e suas Definições
2. A Natureza dos Provérbios
3. Cs Provérbios da Bíblia
4. Os Provérbios como Fenômeno Verbal e da Literatura Universal

1. A Palavra e suas Definições
Essa palavra vem do latim, proverbium, formada por pro, «antes», 

e verbum, «palavra». Seu sentido é algumas vezes expresso por pou
cas palavras, precisas e coloridas. O latim, pro, pode ter o sentido de 
«de acordo com», ou «através de», e talvez essa seja a força desse 
prefixo, nessa palavra. No hebraico, o vocábulo correspondente é 
mashal, «ser semelhante», o que salienta o valor dos provérbios para a 
feitura de comparações e observações sutis e inteligentes.

2. A Natureza dos Provérbios
Um provérbio é uma declaração expressiva, incisiva e concisa, 

embora com o intuito de transmitir um pensamento novo ou importan
te. Pode ser uma declaração enigmática ou uma máxima, como se 
fosse uma minúscula parábola ou símile. Os seus sinônimos são 
aforismo, máxima, mote, preceito, símile. No Oriente, os provérbios 
usualmente incluem comparações, uma espécie de observações agu
da e condenada. Um provérbio também pode ser uma «declaração 
enigmática», que requer meditação e análise para que possa ser defi
nido ou compreendido. É o caso de Pro. 17:3, que diz: «O crisol prova 
a prata, e o forno, o ouro; mas aos corações prova o Senhor». Pode-se 
comparar esse provérbio com um outro, que lhe é similar, em Mal. 3:3. 
O trecho de Pro. 1:17 é outro exemplo que requer reflexão demorada: 
«Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave».
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3. Os Provérbios da Bíblia
Podemos encontrar os provérbios espalhados pela Bíblia intei

ra; mas o Livro de Provérbios (vide) é uma espécie de coletânea 
principal de provérbios, atribuídos a Salomão. Os trechos de I Sam. 
10:11; 19:24; 24:13 também contêm declarações proverbiais. Ou
tros exemplos são Jer. 31:29 e Eze. 18:2. Jó, sendo um livro poéti
co, naturalmente encerra muitos provérbios. A passagem de Jó 
28:28 é bem conhecida: «Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, 
e o apartar-se do mal é o entendimento». Esse provérbio, em uma 
forma modificada, reaparece no livro de Provérbios (1:7), como 
uma espécie de provérbio principal, que determina o espírito do 
livro inteiro.

A presença de provérbios em Deu. 28:15 ss e vs. 37 mostra-nos 
que este uso é bastante antigo na cultura hebréia. Um povo deso
bediente é ameaçado de vir a tornar-se um provérbio.

A passagem de Sal. 69:10,11 serve-nos de exemplo da manei
ra como são apresentados os provérbios. Um indivíduo, humilhado 
e em estado aviltado, torna-se um provérbio para outras pessoas.

No Novo Testamento, há duas palavras gregas que são usa
das e que podem ser traduzidas por «provérbio»: parabolé, como 
em Luc. 4:23, e paroimía, como em João 6:25,29 e II Ped. 2:22.

Figuras de linguagem, expressões vívidas ou declarações enig
máticas podem estar envolvidas nesses vocábulos. Jesus empre
gou provérbios, em Seu ensino, como aquele de Luc. 4:23: «Médi
co, cura-te a ti mesmo». Esse provérbio pode ser confrontado com 
João 16:25,39. Ver também Mat. 6:21 e João 12:24. Paulo falou em 
amontoar brasas vivas sobre a cabeça de alguém (ver Rom. 12:20). 
E o trecho de I Cor. 15:33 contém um significativo provérbio, toma
do por empréstimo do poeta grego Menandro: «As más conversas 
corrompem os bons costumes». Outros provérbios de Paulo 
acham-se em I Cor. 14:8: «Pois também se a trombeta der som 
incerto, quem se preparará para a batalha?», e Tito 1:15: «Todas 
as cousas são puras para os puros; todavia, para os impuros e 
descrentes, nada é puro». E Tito 1:12 tem outro provérbio, citação 
do poeta grego Epimênides: «Cretenses, sempre mentirosos, feras 
terríveis, ventres preguiçosos». Também podemos citar I Tim. 6:10: 
«Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males», um pro
vérbio universalmente conhecido.

Provavelmente também poderíamos catalogar como proverbial 
a declaração de Tia. 2:26: «Porque assim como o corpo sem espíri
to é morto, assim também a fé sem obras é morta». Uma outra 
dessas declarações é a de Tia. 1:22: «Tornai-vos, pois, praticantes 
da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mes
mos». Por sua vez, Pedro nos ofereceu um excelente provérbio, 
quando escreveu: «...o amor cobre multidão de pecados» (I Ped. 
4:8). E a afirmação que se lê em II Ped. 2:22: «O cão voltou ao seu 
próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal», é 
chamada de «adágio verdadeiro», por esse apóstolo. A primeira 
parte dessa afirmação vem de Pro. 26:11; mas não se conhece a 
fonte originária da segunda parte da mesma.

Certas declarações de Jesus, feitas como se fossem provérbi
os, expõem diante de nós a essência da esperança do evangelho: 
«... conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.», (João 
8:32); «Se pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis li
vres» (João 8:36).

4. Os Provérbios Como Fenômeno Verbal e da Literatura Universal
Antes de a escrita haver sido inventada, os provérbios circula

vam sob forma verbal. A literatura de todos os povos revela que tal 
costume era universal. A literatura antiga dos sumérios, dos 
babilônios, dos egípcios, dos gregos e dos romanos contém provér
bios, o que também pode ser dito acerca dos chineses, dos celtas e 
de outros povos. Provérbios populares acabaram se tornando pro
vérbios literários. As religiões também têm lançado mão dos pro
vérbios. Os provérbios são especialmente úteis no ensino de princí
pios éticos, e para exprimir expressões de bom senso. São exce
lentes instrumentos didáticos.
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I. Pano de Fundo
Sem importar se a autoria salomônica é aceita ou não, 

pode-se facilmente concordar que o pano de fundo do livro de 
Provérbios parece ter sido a corte real em Jerusalém. Embora a 
literatura de sabedoria (ver a respeito no Dicionário), no antigo 
Oriente Próximo, seja anterior ao livro de Provérbios, por mais 
de mil anos, aquela forma particular de instruções, endereçadas 
ao “meu filho” , parece-se mais com certas obras literárias egíp
cias, como As Instruções de Ptahotepe-, As Instruções de 
Mari-ka-Ré; As Instruções de Amem-en-hete e As Instruções de 
Ani. O casamento de Salomão com a filha do Faraó pode ter 
conduzido esse grande rei israelita a interessar-se por esse tipo 
de instruções.

Características literárias individuais, como a mashel, o padrão 
X, X + 1 e os longos discursos encadeados encontram paralelos 
na literatura semítica anterior. Assim sendo, o livro de Provérbios 
deve ter atraído os leitores já familiarizados com aquela forma 
literária.

Muitos críticos modernos têm negado aos hebreus uma men
te verdadeiramente filosófica, a qual caracterizaria mais os gre
gos. Assim, na opinião desses críticos, os israelitas preferiri
am depender das diretas revelações dadas do Alto, em vez de 
ficarem a pensar à moda dos filósofos gregos, que criavam 
sistemas com base em conceitos. Essa critica, porém, leva em 
conta somente uma das facetas da mente dos hebreus. Outra 
faceta dessa mesma m enta lidade m ostra-nos que o povo 
israelita, tal e qual qualquer outro, sabia confiar nos méritos 
de uma filosofia humana autêntica. A grande diferença, porém, 
é que os hebreus não apreciavam a filosofia especulativa, que 
fica a imaginar como os mundos e os seus problemas teriam 
sido criados; antes, eles preferiam olhar para uma orientação 
prática na vida. E isso faziam de maneira intuitiva e analógica, 
e não em resultado de raciocínios dialéticos. Isto explica por
que os hebreus davam a essa forma de pensamento o ncme 
de “sabedoria” , porquanto, na busca pela solução diante dos 
problemas morais do homem, diante da vida, eles demonstra
vam muito mais amor pela sabedoria prática do que pelas es
peculações filosóficas.
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Em vista disso, o livro de Provérbios, começando com máximas 
isoladas acerca dos elementos básicos da conduta humana, revela, 
de muitas maneiras sugestivas que os seus autores (ver sobre 
Autoria, seção III) cada vez mais se aproximavam, em suas apre
sentações, de uma postura filosófica. No mínimo pode-se afirmar 
que eles tinham uma filosofia em formação. Esse desdobramento 
pode ser visto até mesmo na maneira como o vocábulo hebraico 
mashal foi sendo cada vez mais usado com maior amplitude de 
significação, ao que já tivemos ocasião de referir-nos.

A mashal, em seus primeiros usos, era de natureza antitética, 
contrastando dois aspectos da verdade, de tal modo que o pensa
mento ali mesmo se completava, nada mais restando ao autor se
não passar para algum outro assunto. Isso produzia o bom efeito 
de pôr em contraste os grandes antagonismos fundamentais da 
existência humana neste mundo: a retidão e a iniqüidade; a obedi
ência e o desregramento; a industriosidade e d preguiça; a prudên
cia e a presunção etc., o que analisava, mediante contrastes, a 
conduta do indivíduo e dos homens em sociedade. Entretanto, a 
partir do momento em que começam a prevalecer as mashalim 
ilustrativas e sinônimas, o estudioso toma consciência da maior 
penetração e ampliação do alcance do pensamento, porquanto co
meçam a aparecer distinções mais sutis e descobertas mais remo
tas, e as analogias que ali se vêem passam a exibir uma relação 
menos direta entre causas e efeitos. E então, avançando ainda 
mais no livro de Provérbios, especialmente quando atinge a seção 
transcrita pelos “homens de Ezequias, rei de Judá” (caps. 25—29), 
o leitor pode notar que cada vez mais se usa ao artifício literário 
dos paradoxos e dos dilemas. Além disso, a mashal amplia-se, 
ultrapassando a mera comparação entre dois contrastes. Tudo isto, 
apesar de não ser ainda uma filosofia autoconsciente, chega a ser 
um passo decisivo nessa direção.

Um pressuposto básico dos escritores do livro de Provérbios é 
que a sabedoria e a retidão são idênticas e a iniqüidade mesmo é 
uma espécie de insensatez. Isso é um ponto tão pronunciado no 
livro que chega mesmo a ser axiomático, emprestando ao volume o 
seu colorido todo especial. Isso transparece logo no primeiro pro
vérbio, após as considerações iniciais sobre o filho sábio. Lemos 
ali: “Os tesouros dá impiedade de nada aproveitam; mas a justiça 
livra da morte" (Pro. 10.2). Com base nesse pressuposto básico, 
vêm à tona outros princípios não menos axiomáticos: a fonte de 
uma vida caracterizada pele sabedoria é o temor a Yahweh; quem 
quiser ser sábio precisa ter uma mente disposta a aprender a ins
trução, e a atitude contrária é própria aa perversidade; sábio é 
aquele que não se deixa impressionar pelas vantagens passageiras 
obtidas pelos ímpios, ao passo que o insensato não percebe as 
vantagens da verdadeira sabedoria, o temor ao Senhor. Esses prin
cípios são constantemente reiterados no livro de Provérbios, não 
de forma sistemática, mas iluminando numerosos aspectos e apli
cações às questões práticas da vida. O princípio que mostra que as 
más obras trazem em si mesmas as sementes da destruição, ao 
passo que o bem arrasta após si as bênçãos divinas, é um dos 
conceitos fundamentais do qual emergiu toda a filosofia de sabedo
ria dos hebreus.

De fato, essa capacidade de mostrar sagacidade nos pensa
mentos e nos conselhos, reduzindo-os a máximas ou parábolas, foi 
sempre tão admirada entre os israelitas que, desde antes de 
Salomão, os seus possuidores tornavam-se líderes naturais, bem 
reputados na comunidade de Israel. Cf. II Sam. 14.2 e 20.16. E 
quem demonstrou maior habilidade, quanto a isso, do que o próprio 
Salomão? Não somente casos difíceis lhe eram trazidos para solu
ção (ver I Reis 3.16-28), como também lhe eram apresentadas 
questões complicadas, para que ele fornecesse resposta (ver I Reis 
10.1,6,7). Portanto, foi com base no reconhecimento de que há 
homens dotados de tremenda sagacidade mental, capazes de apli
car esta habilidade às questões práticas da vida, que surgiu a 
literatura de sabedoria, incluindo o livro de Provérbios.

II. Unidade do Livro
Visto que o próprio livro declara que se trata de uma coletânea, a 

sua unidade não depende de sua autoria. Antes, essa unidade 
encontra-se na natureza geral do seu conteúdo, os provérbios, decla
rações sucintas ou um pouco mais longas que exibem profunda sa
bedoria prática, aplicável à conduta diária dos homens. A obra per
tence à categoria geral da literatura de sabedoria (ver a respeito no 
Dicionário), exaltando as virtudes da sabedoria (sob a forma de reti
dão) e condenando os vícios da insensatez (sob a forma de falta de 
temor a Deus).

III. Autoria
Tradicionalmente, o volume maior do livro de Provérbios tem 

sido atribuído a Salomão, filho de Davi e rei de Israel (cf. Pro.
I.1 ; 10.1; 25.1). Entretanto, o próprio livro de Provérbios menci
ona dois outros autores, a saber: Agur (30.1) e Lemuel (31.1). 
Quanto a esta questão, existem duas posições extremadas, a 
saber: 1. Salomão escreveu o livro inteiro de Provérbios; ou 2. 
ele não teve nenhuma conexão direta com a obra (excetuando 
que ele é o “autor tradicional” e patrono da literatura de sabedo
ria). Um terceiro ponto de vista, que ocupa posição intermediá
ria e está mais em consonância com o próprio testemunho bíbli
co, é aquele que diz que Salomão foi o autor da maior parte do 
volume do livro de Provérbios, à qual foram acrescentadas as 
obras de outros autores. Assim, é apenas uma meia verdade 
aquela que diz que o livro de Provérbios não teve "pai1, segundo 
afirmam alguns estudiosos. Pois, apesar de as declarações de 
sabedoria geralmente se originarem entre pessoas do povo co
mum, alguém foi o primeiro indivíduo a fazer essas declarações 
em uma linguagem epigramática. Essa idéia é confirmada por 
nada menos de três vezes no volume do livro. Vejamos: “Pro
vérbios de Salomão filho de Davi, o rei de Israel, (1.1); "Provér
bios de Salomão... “ (10.1; que em nossa versão portuguesa 
aparece como título, o que é um erro, pois faz par!e do texto 
sagrado); e também “São também estes provérbios de Salomão, 
os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá” 
(25.1). Por que duvidar do próprio testemunho bíblico? Todavia, 
essa última passagem citada indica que Salomão não reunira 
todos os seus provérbios, formando um único volume. Antes, 
ele deixara muitos de seus provérbios dispersos, que os copistas 
de Ezequias coligiram. Se juntarm cs a isso as palavras de Agur 
e de Lemuel, teremos o que é hoje o nosso livro de Provérbios.

Uma tola objeção à autoria salomônica é aquela que asse
vera que Salomão não era praticante das virtudes inculcadas 
no livro de Provérbios; cf., por exemplo, Pro. 7.6-23, que a l
guns pensam não refle tir a vida de Salomão, porque ele teria 
tido um imenso número de mulheres e concubinas (ver I Reis
I I .3 ,  que diz: “Tinha (Salomão) setecentas mulheres, prince
sas, e trezentas concubinas; e suas mulheres lhe perverteram 
o coração” ). Tal objeção, entretanto, olvida-se de que uma 
coisa é escrever obras de sabedoria, e outra, inteiramente di
ferente; é viver de maneira sábia. Um homem pode trair os 
seus próprios princípios!

A narrativa sobre a vida de Salomão em I Reis caps. 3, 4 e 10 
(ver, especialmente, I Reis 4.30-34 e II Crô. 9.1-24) dá a entender a 
sabedoria e a versatilidade inigualáveis de Salomão, na composição 
de afirmações de sabedoria.

Por igual modo, a afirmação de que os subtítulos (ver 1.1; 10.1 
e 25.1) seriam meramente honoríficos, não correspondendo à reali
dade da autoria salomônica, não faz justiça a Salomão. Mesmo que 
os subtítulos em 1.1 e 10.1 mostrem que pessoas posteriores com
pilaram provérbios esparsos de Salomão, nem por isso se negaria 
realmente a autoria salomônica. Os compiladores não foram auto
res. Eles compilaram o que já existia, e o que já existia era saído 
da pena de Salomão. Além disso, o argumento que diz que as 
repetições, em duas seções diferentes do livro de Provérbios, ou 
mesmo em uma de suas seções, elimina uma única autoria, esque-
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ce o fato de que os autores muitas vezes repetem o que dizem, e 
que os editores ou compiladores tinham por costume reter passa
gens duplicadas, conforme se vê, por exemplo, nos casos de Sal. 
14.1 e 511.

A questão da autoria do trecho de Pro. 22.17--24.34 está vin
culada ao problema da relação entre essa seção e a obra A 
Sabedoria de Amenemope, o que é ventilado mais adiante. Du
rante as discussões e controvérsias que houve entre os judeus do 
século I D.C., acerca do cânon do Antigo Testamento, o livro de 
Provérbios foi classificado, juntamente com os livros de Eclesiastes 
e de Cantares de Salomão, como “salomônico”, conforme se apren
de em Shabbat 30b. O livro de Provérbios, conforme existe em 
nossos dias, deve ter tomado esta forma após os dias do rei 
Ezequias (ver Pro. 25.1), isto é, após 687 A. C. De fato, Fritsch 
(IB, quarto volume, pág. 775) pensa que a forma final pode ter 
sido alcançada somente por volta de 400 A.C. Outros asseveram 
que a coletânea final (incluindo as palavras de Agur e de Lemuel) 
deve ter sido feita em algum tempo entre os dias do rei Ezequias 
e o começo do período pós-exílico, o que daria, mais ou menos, o 
mesmo resultado.

Alguns estudiosos modernos, de tendências liberais, observam 
que devem ser levadas em conta as “palavras dos sábios” referidas 
em Pro. 22.17 e 24.23. Para eles, isso representa mais alguns auto
res, embora anônimos. Entretanto, não é absolutamente necessário 
aceitarmos esta opinião. Salomão poderia estar meramente referin- 
do-se a afirmações que antigos sábios haviam feito, mais ou menos 
de conhecimento geral em sua geração, às quais, agora, ele empres
tava uma forma epigramática. E muito melhor ficarmos com a idéia 
da autoria salomônica, claramente declarada no próprio livro de Pro
vérbios por três vezes, conforme já tivemos ocasião de verificar, do 
que imaginar uma multiplicidade de autores, segundo o sabor da alta 
crítica, que sempre quer exibir erudição multiplicando autores e atri
buindo aos livros da Bíblia uma data posterior à qual eles realmente 
pertencem.

IV. Data
Duas questões diferentes estão envolvidas no problema da data 

do livro de Provérbios, a saber: a data em que cada seção do livro 
foi escrita (ver a seguir quanto às “seções” do livro); e, então, a 
data em que foi feita a “coletânea” ou “editoração” das várias se
ções, a fim de formar um único volume (rolo), naquilo que hoje 
conhecemos como o livro de Provérbios. Os eruditos conservado
res seguem o ponto de vista tradicional da autoria salomônica do 
livro inteiro, excetuando os capítulos 30 (de Agur) e 31 (de Lemuel). 
Isto posto, eles datam o volume maior do livro como pertencente ao 
século X A.C., provavelmente dos últimos anos do reinado de 
Salomão. A coletânea das várias seções, por sua vez, é datada 
variegadamente, pelos mesmos estudiosos conservadores, entre 
700 A.C. e 400 A.C.

A paz e a prosperidade que caracterizaram o período de go
verno de Salomão ajustam-se bem ao desenvolvimento de uma 
sabedoria reflexiva e à produção de obras literárias desta nature
za. Outrossim, vários especialistas observam que as trinta decla
rações dos sábios, em 22.17—24.22, contêm similaridades com 
as trinta seções da “Sabedoria de Amenemope”, produzidas no 
Egito, e que eram mais ou menos contemporâneas à época de 
Salomão. Por semelhante modo, a personificação da sabedoria, 
tão proeminente nos caps. 1 -9  (ver 1.20; 3.15-18; 8.1-36), pode 
ser comparada com a personificação de idéias abstratas em es
critos em egípcios e mesopotâmicos pertencentes ao segundo 
milênio A.C.

O papel desempenhado pelos “homens de Ezequias” (ver 25.1) 
indica que importantes seções do livro de Provérbios foram com
piladas e editadas entre 715 e 687 A.C., um período de renova
ção espiritual encabeçada por aquele monarca judeu. Ezequias 
demonstrou grande interesse pelos escritos de Davi e de Asafe (II 
Crô. 29.30). Talvez também tivesse sido nesse tempo que foram

adicionadas às coleções de provérbios de Salomão as palavras 
de Agur (cap. 30); de Lemuel (cap. 31); bem como as palavras 
dos sábios (22.17-24.22;, 24.23-34), embora seja perfeitamente 
possível que o trabalho de compilação se tenha completado após 
o reinado de Ezequias, conforme também já demos a entender 
anteriormente.

Os eruditos críticos, por sua vez, rejeitam a autoria salomônica, 
pelo que datam cada seção do livro de Provérbios separadamente, 
em geral em datas muito posteriores à data tradicional da escrita e 
compilação do livro. Isso, por sua vez, leva-os a datar a coletânea 
inteira no fim do período persa, ou mesmo do período grego. Porém, 
descobertas arqueológicas e filológicas recentes têm feito alguns des
ses eruditos abandonar uma data extremamente posterior, o que 
andava tão em voga na primeira metade do século XX. Entre essas 
descobertas poderíamos citar o achado de declarações de sabedoria 
dos cananeus, bem como certos padrões lingüísticos cananeus na 
literatura de Ugarite.

O que é indiscutível é que o livro de Provérbios pode ser dividido 
em certas seções, conforme se vê abaixo:

A. Seção I. Esta seção tem sido datada como passagem rela
tivamente posterior, porquanto supõe- se que foi escrita como 
uma espécie de introdução para o volume inteiro. Há quem pense 
que essa primeira seção seja pós-exílica, enquanto outros dizem 
que a personificação da sabedoria (ver o oitavo capítulo) torna 
provável uma data dentro do século III A.C. Porém, um terceiro 
grupo de estudiosos tem demonstrado que essa personificação, 
ou melhor, hipostatisação, é uma das características das religiões 
mesopotâmica e egípcia. A fórmula numérica de X, X + 1, 
encontra-se em Pro. 6.16-19, ocorrendo também em textos 
ugaríticos (cf.. Gordon, Ugaritic Manual, págs. 34 e 201) do se
gundo milênio A.C. Albright ( Wisdom in Israel and in the Anciení 
Near East) pensa que essa seção é anterior aos Provérbios de 
Aicar, isto é, o século VII A.C. Fritsch segue a tendência de dar 
uma data bem antiga à obra, ao afirmar que existem fortes influ
ências ugaríticas e fenícias na primeira seção de Provérbios, e 
que os seus capítulos oitavo e nono compõem “uma das porções 
mais antigas do livro” .

Um exemplo dessa influência ugarítica, que damos aqui como 
ilustração, é o uso do termo lahima, “comer", que só pode ser 
encontrado por seis vezes no Antigo Testamento, quatro delas nc 
livro de Provérbios. Quando isso é combinado com a opinião de 
Scott (Anchor Bible, “Proverbs” , págs. 9, 10), que disse que os 
capítulos primeiro a nono foram escritos como introdução a uma 
unidade já existente (isto é, os caps. 10-31), a mais antiga data 
provável para essa prim eira seção faz com que uma dats 
salomônica para as demais a ele atribuídas se torne bastante 
plausível. Entretanto, Scott considera que esta primeira seção dc 
livro é um elemento posterior dentro do livro de Provérbios. C 
longo discurso desta seção (em contraste com o estilo de aforismas 
do restante) encontra paralelos na antiga literatura de sabedoria 
egípcia e acádica. Os aramaísmos ali existentes, ao contrário dc 
que antes alguns supunham, argumentam em favor de uma data 
mais antiga, e não de uma data mais recente.

B. Seção II. Este segmento do livro de Provérbios é considerado 
salomônico pelos eruditos conservadores, como uma coletânea gra
dualmente feita, talvez com um núcleo salomônico, que teria atingidc 
seu presente estado no século V ou no século IV A.C. Certo escritor 
moderno, Paterson, considera que essa é a porção mais antiga dc 
livro de Provérbios.

C. Sepáo III e IV. Estas seções estão envolvidas na questãc 
da dívida literária à Sabedoria de Amenemope, que será discutida 
mais abaixo. A idéia de que esta seção depende multo de uma 
obra egípcia possibilita uma data entre 1000 e 600 A.C., tudc 
estando na dependência da data da obra egípcia. Por isso mes
mo, Paterson pensa que esta porção é pré-exílica, embora poste
rior a 700 A.C.
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D. Seção V. De acordo com o seu subtítulo, esta seção vem da 
época do rei Ezequias, porém a autoria real pode ter pertencido ao 
século X A.C.

E. Sefões VI, VII e VIII. Há uma diferença na colocação destas 
três seções do livro de Provérbios, entre a Septuaginta e o texto 
massorético (ver a respeito no Dicionário). Por isso mesmo, Paterson 
pensa que, originalmente, cada uma destas seções corresponde a 
antigas coleções separadas. À base de alegadas artificialidade, ele 
as colocou em data posterior. No entanto, a forma acróstica de com
posição (ver no Dicionário sobre Poemas Acrósticos), que alguns 
eruditos modernos consideram um artificialismo, era um método fa
vorito de composição de poemas entre os antigos hebreus. Scott 
afirma que os poemas acrósticos apareceram muito antes do exílio 
do século VI A.C. E, visto que a literatura de sabedoria transcendia 
às fronteiras nacionais, a história política internacional oferece-nos 
pouca ajuda para fixar alguma data para estas três seções do livro de 
Provérbios.

V. Lugar de Origem e Destinatários
0  livro de Provérbios provavelmente originou-se nos círculos 

palacianos de Jerusalém. As porções salomônicas (excetuando a 
seção transcrita pelos “homens de Ezequias, rei de Judá”; ver 25.1) 
podem ter sido registradas pelos escribas desse monarca descen
dente de Salomão. A essas coletâneas de provérbios, pois, os, 
escribas reais adicionaram as seções VI—VIII. 0  seu conteúdo indica 
que o livro de Provérbios tinha por intuito instruir os filhos das famíli
as nobres. Assim, embora estas instruções sejam endereçadas 
freqüentemente a “meu filho” , estava em pauta uma audiência muito 
mais ampla. A sabedoria dos sábios destinava-se a ‘Iodos” (Paterson, 
pág. 54).

VI. Propósitos do Livro
0  próprio livro de Provérbios assevera claramente o seu propó

sito em Pro. 1.2-4, ou seja, infundir sabedoria e discrição aos ho
mens, especialmente no caso dos símplices, destituídos de experi
ência na vida. Lemos no quarto versículo: “ ... para dar aos simples 
prudência, e aos jovens conhecimento e bom siso”. É perfeitamente 
exeqüível que esse também tenha sido o propósito do livro inteiro: 
orientar os homens na conduta prática diária. Essa sabedoria, esse 
temor a Yahweh, é algo necessário para a formação de um caráter 
bem cultivado. A coletânea dos provérbios, pois, serviria de livro de 
informações útil para estudos públicos o privados. Os provérbios 
inculcam a moralidade pessoal, além de um direto “bom senso”. 
Paterson conseguiu extrair bem o propósito do livro de Provérbios 
ao escrever que o alvo desse livro é “... diminuir o número dos tolos 
e aumentar o número dos sábios” (pág. 54).

Embora o livro de Provérbios seja uma obra de cunho eminente
mente prático, ensinando como o homem deve viver diariamente, a 
sabedoria ali ensinada está solidamente escudada sobre o temor a 
Yahweh (ver, por exemplo, 1.7, que declara: “0  temor do Senhor é o 
princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensi
no”). Por todo o volume, esse respeito ao Senhor é apresentado 
como a senda que leva à vida e à segurança (cf 3.5; 9.10 e 22.4). 
No dizer de Pro. 3.18, a sabedoria é "... árvore de vida para os que a 
alcançam, e felizes são todos os que a retêm” .

VII. Canonicidade
Na obra hebraica, Shabbat (30b), Provérbios é listado como um 

livro de canonicidade disputada, nos fins do século I D.C., junta
mente com os livros de Eclesiastes e Cantares de Salomão. Mas 
sua associação com outras obras reconhecidamente salomônicas, 
nessa afirmativa judaica, parece favorável ao argumento de que o 
livro era canônico, e assim era considerado. Outro tanto se vê em 
M. Yadaim (3.5), onde diferentes opiniões aparecem no tocante à 
canonicidade de Eclesiastes e Cantares de Salomão, mas não há 
nenhum debate no tocante ao livro de Provérbios. A LXX e a ver
são portuguesa concordam em dispor juntos todos os três livros 
atribuídos a Salomão, ou seja, Provérbios, Eclesiastes e Cantares 
de Salomão.

De acordo com o Talmude (Baba Bathra, 146), o livro de Provér
bios aparece depois dos livros de Salmos e de Jó e, em conformida
de com Berakoth (57b), deveria figurar entre os livros de Jó e de 
Salmos. A ordem de colocação nas modernas Bíblias (como na nos
sa versão portuguesa) deve estar alicerçada sobre certa tradição 
rabínica, que dizia que Moisés escreveu o livro de Jó, que Davi 
escreveu os Salmos, e que Ezequias compilou os Provérbios (Baba 
Bathra, 14b-45a).

0  trecho de Tia. 4.6, ao citar Pro. 3.34, fá-lo de tal maneira 
que mostra que o livro de Provérbios era considerado canônico 
no século I D.C. Em adição a isso, é com freqüência que o Novo 
Testamento se refere à seção do Antigo Testamento que con
tém o livro de Provérbios, a saber, kethubim, os “escritos” , 
tachando-os de “Escritura” (no grego, graphé). A sua inclusão 
na Septuaginta certamente favorece a idéia de uma bem remota 
aceitação do livro de Provérbios como parte integrante das San
tas Escrituras.

VIII. Estado do Texto
0  livro de Provérbios, em sua maior parte, acha-se escrito em 

hebraico claro, estilo clássico. Entretanto, existem algumas poucas 
passagens difíceis no texto das seções principais. 0  erudito Fritsch 
lista como vocábulos que têm causado problemas para os tradutores 
os seguintes: ‘amon (Prov. 8.30); yathen (12.20); hibbel (23.34); manon 
(29.21); ‘aluqah (30.15); zarzir e ‘alqum (30.31). A maioria das pro
postas de emendas, com o intuito de solucionar problemas textuais, 
não passa de conjectura. Descobertas lingüísticas recentes demons
tram o valor de esperar por maiores informações em vez de apelar 
para emendas conjecturadas.

A Septuaginta é uma tradução frouxa, quase uma paráfrase, exi
bindo marcas do ponto de vista dos tradutores. Em certos lugares a 
tradução é inteiramente corrupta. Inclui quase cem duplicatas de 
palavra, frases, linha e versículos que aparecem somente por uma 
vez, no texto massorético. Além disso, omite algumas seções e adici
ona outras. Na Septuaginta, o trecho de Pro. 30.1-14 vem depois de
24.22 (segundo o texto hebraico), e então segue-se 24.23,24 (segun
do o texto hebraico). Então a Septuaginta tem Pro. 30.15—31.9, e 
então os caps. 25—29 (segundo o texto hebraico) e, finalmente, 
31.10-31. Essas anomalias têm levado os estudiosos a acreditar que 
o texto continuava fluido ao tempo em que foi feita a tradução da 
Septuaginta.

IX. Problemas Especiais
Duas particularidades que merecem atenção especial são: 1. A 

figura da Sabedoria, no oitavo capítulo de Provérbios; o 2. a relação 
entre o livro de Provérbios (22.17—24.34) e a obra egípcia Sabedoria 
de Amenemope. Ambos os itens estão diretamente vinculados a abor
dagens críticas quanto à autoria e à data do livro de Provérbios, 
razão pela qual os ventilamos aqui.

A. A Figura da Sabedoria. Apesar de a sabedoria ser exaltada 
como uma virtude, por toda a seção de abertura do livro de Provérbi
os, como também em outros segmentos do livro, é no seu oitavo 
capítulo que encontramos o tratamento da “sabedoria” como uma 
hipostatisação. Ao que tudo indica, ali esse atributo divino aparece 
como um ser que mantém inter-relações com os homens. Em Pro.
I.20-33; 8.1-36; 9.1-6,13,18, a “Sabedoria” aparece em oposição a 
uma personagem similar, embora contrária, a “Senhora Loucura”. A 
Sabedoria aparece como um profeta que prega pelas ruas (cf. Jer.
I I .6  e 17.19,20).

Não há nenhum traço de politeísmo no livro de Provérbios. Por 
conseguinte, qualquer tentativa de vincular o pano de fundo acerca 
de Salomão a Ma'at, Istar ou Siduri Sabatu, conforme fazem alguns, 
não é convincente nem tem base nos fatos. A única questão que 
ainda resta ser ventilada é se a “Sabedoria” é uma verdadeira 
hipostatisação, isto é, um atributo ou atividade da deidade à qual foi 
conferida uma identidade pessoal. Alguns estudiosos defendem que
o oitavo capitulo de Provérbios simplesmente apresenta uma vívida 
personificação.
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A íntima correspondência entre as atividades da “Sabedoria", no 
livro de Provérbios, e as atividades de Yahweh, no resto do Antigo 
Testamento, é algo deveras notável. A Sabedoria derrama o espírito 
(ver Pro. 1.23, cf. Isa. 44.3). Deus chama, mas Israel não responde 
(ver Pro. 1.24-26; cf. Isa. 65.1,2,12,13; 66.4). O Espírito de Deus é a 
Sabedoria (ver Pro. 8.14; cf. Isa. 11.2). A Sabedoria promove a justi
ça (ver Pro. 8.15,16; cf. Isa. 11.3-5). Da mesma maneira que a Sabe
doria prepara o seu banquete (ver Pro. 9.5, em oposição à mulher 
louca, que também tem o seu banquete, Pro. 9.13-18), assim o faz 
Yahweh (ver. Isa. 25.6; 55.1-3; 65.11-13).

Nos seus escritos, tanto o judaísmo posterior quanto o cristia
nismo referem-se ao papel desempenhado pela “Sabedoria” na cri
ação—um desempenho que em muito se assemelha à sabedoria 
hipostatisada no livro de Provérbios. O livro apócrifo Sabedoria de 
Salomão identifica a “Sabedoria" como “a modeladora de todas as 
coisas” (7.22), como “associada às obras (de Deus)” (8.4) e como 
“formadora de tudo quanto existe” (8.6). Filo (De Sacerdota, 5) 
afirma que a “Sabedoria" foi a fabricante do universo. Alguns estu
diosos procuram demonstrar a ligação entre o “Logos” do primeiro 
capítulo do evangelho de João, bem como a “Sofia" concebida 
pelos mestres gnósticos, com a “Sabedoria”, hipostatisada do livro 
de Provérbios; porém, as conclusões desses eruditos não conse
guem harmonizar-se entre si.

Se o erudito Scott (págs. 71 e 72) está correto em sua vocalização 
da palavra hebraica ‘amon, para ‘omen (em Pro. 8.30), visto que 
'omen significa “artífice principal” ou então “criancinha”, segue-se que 
a “Sabedoria” é vista como aquela força hipostatisada que unifica a 
todas as coisas (cf. Eclesiástico 43.28; Sabedoria de Salomão 1.7; 
Col. 1.17 e Heb. 1.3).

Embora alguns críticos tenham datado o livro de Provérbios 
como pertencente ao período helenista, em face da hipostatisação 
da sabedoria (sob a alegação de que a tendência para as 
hipostatisações era forte aurante o período de dominação grega), o 
fato é que há muitos paralelos entre o livro de Provérbios e o antigo 
mundo do Oriente Próximo, do segundo milênio A.C., ou mesmo 
antes. Entre esses paraielos, poderíamos citar os seguintes: 1. A. 
divindade egípcia de Mênfis, Ptá, teria criado as coisas com sua 
palavra e seu pensamento. 2. Em Tote de Hermápolis, a sabedoria 
divina e c deus criador aparecem personificados. 3. A divindade 
suméria Ea-Enki era chamada de “o verdadeiro conhecedor” . 4. O 
deus babilónico Marduque, intitulado de “o mais sábio dos deuses” , 
teria conquistado Tiamate e então criadc a terra e o homem. 5. O 
altíssimo deus El, do panteão ugarítico, é descrito como alguém 
cuja “sabedoria é eterna”. Esses e outros exemplos hebraicos (ver 
Sal. 74.13,14; 82.1; Isa. 14.12-14; 27.1) demonstram claramente 
que, desde bem antes da época de Salomão, já se conhecia o 
artifício literário dá hipostatisação.

Paterson fez um sumário da discussão da “Sabedoria”, afirmando 
que o trecho de Pro. 8.22,23 é uma ousada confirmação e reafirmação 
da doutrina expressa em Gên. 1.2. Deus não criou um caos (cf. Gên.
1 e 2), e, sim, um “cosmos”, um todo organizado. A sabedoria é a 
essência mesma do ser de Deus. O universo não veio à existência 
por mero acaso, nem permanece existindo por suas próprias forças. 
O mundo conta com uma teleologia (ver a respeito no Dicionário) 
porquanto existe a teologia (ver Pro. 3.19; 20.12).

B. Relação entre Provérbios e a Sabedoria de Amenemope. 
Desde que Adolph Erman ressaltou as similaridades existentes 
entre a Sabedoria de Amenemope e o livro de Provérbios (22.17— 
23.14), tem havido uma tendência geral para os estudiosos pen
sarem que essa passagem bíblica está diretamente em dívida 
com aquela antiga obra de origem egípcia. Todavia, os defenso
res da independência desse trecho bíblico de qualquer obra egíp
cia também aparecem em bom número, como E. Diroton, C. Fritsch 
e R.O. Kevin, para citar somente alguns. Embora a preponderân
cia da erudição encare o livro de Provérbios como se houvesse 
alguma dependência entre ele e a Sabedoria de Amenemope, há

argumentos sólidos suficientes para mostrar a inveracidade dessa 
dependência, conforme podem averiguar sérios estudiosos da Bí
blia que queiram parar a fim de examinar todas as evidências 
disponíveis.

1. O Documento Egípcio. Foi Sir E. Wallis Budge, no seu 
artigo Recuil d'Etudes Egyptologigue... Champollion, em 1922, 
quem primeiro tornou conhecida a antiga obra egípcia Sabedoria 
de Amenemope. Em 1923, ele publicou o texto completo da obra, 
com fotografias e uma tradução. Outros eruditos trouxeram a pú
blico suas próprias traduções do original egípcio. Mas foi Erman o 
primeiro a sugerir que as “excelentes cousas” a respeito das quais 
lemos em Pro. 22.20 poderiam ser traduzidas por “trinta”, com 
base na divisão da Sabedoria de Amenemope em trinta capítulos. 
Essa tradução envolvia uma modificação textual, uma nova 
vocalização de shalishim  para sheloshim, no texto hebraico do 
livro de Provérbios. E então Erman inferiu que o escritor bíblico 
teria, diante de si, os trinta capítulos da Sabedoria de Amenemope, 
tendo dali selecionado e incorporado trinta afirmações a seu pró
prio livro de sabedoria. A verdade é que Oesterley e outros vêem 
pelo menos que vinte e três das trinta declarações daquela pas
sagem do liv ro  de P rové rb ios  derivam  da Sabedoria  de 
Amenemope, Scott, por sua vez, afiançou que somente nove des
sas declarações procedem daquela fonte. Mas o preâmbulo do 
trecho Pro. 22.17-21 parece ser uma reformulação da conclusão 
da Sabedoria de Amenemope. Essa obra egípcia foi escrita por 
Amen-em-apete, egípcio nativo de Panópolis, em Acmim. Ele era 
um supervisor de terras, evidentemente uma posição importante. 
Também foi um sábio e um escriba. Devido à posição que ele 
ocupava, alguns estudiosos datam a sua obra como pertencente 
ao período pós-exílico de Judá (cf. Esdras e Ben Siraque). Entre
tanto, o gênero literário da sabedoria e a instituição dos escribas 
eram realidades bem-estabelecidas no antigo Oriente Próximo 
desde muito antes do tempo de Salomão.

À obra Sabedoria de Amenemope têm sido atribuídas diver
sas datas, desde cerca de 1300 A.C. (Plumley) ou 1.200 A.C. 
(A lbright), até datas em torno do século VII A.C. (Griffith, 
Oesterley), ou do período persa-grego (Lange). A data mais anti
ga baseia-se em um ostracon que continha um extrato daquela 
obra egípcia. Se isso for aceito, então torna-se quase uma certe
za que o livro de Provérbios realmente tomou por empréstimo 
elementos do Sabedoria de Amenemope. Existe mesmo a possi
bilidade de que aquele ostracon represente uma fonte informativa 
comum, usada tanto pelo livro de Provérbios quanto pela Sabedo
ria de Amenemope. Seja como for, isso em nada afeta a inspira
ção do livro de Provérbios, porquanto o fenômeno da inspiração 
envolve até mesmo a seleção de material, como também a com
posição do material original.

2. Relações Léxicas. Vários estudos sobre a lexicografia de 
Sabedoria de Amenemope tendem a mostrar que seu vocabulário 
egípcio-semítico pertence ao estágio final do idioma egípcio. Há 
indicações de que esse vocabulário da obra assemelha-se mais 
com a Septuaginta do que com o texto massorético (ver no Dicio
nário artigos sobre ambos os termos). Interessante é que, embora 
isso seja posto em dúvida por alguns eruditos, o uso de expres
sões idiomáticas semíticas no livro Sabedoria de Amenemope pode 
até mesmo mostrar que é essa obra egípcia que depende do livro 
de Provérbios, e não o contrário, conforme dizem alguns estudio
sos. Assim é que, se o livro de Provérbios parece conter versículos 
espalhados por Sabedoria de Amenemope, essa obra egípcia pa
rece conter versículos espalhados no livro de Provérbios. Destarte, 
os argumentos pró e contra parecem bem equilibrados. Também 
tem grandes possibilidades uma terceira posição, intermediária, 
que diz que tanto a obra egípcia quanto o livro de Provérbios 
usaram antigas tradições orais comuns no antigo Oriente Próxi
mo, ou mesmo algum apanhado dessas tradições, já sob forma 
escrita. Também merece consideração a idéia de que a passa
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gem do livro de Provérbios estava simplesmente usando os “trinta 
capítulos” egípcios como modelo, e não como fonte informativa 
direta. E Scott (pág. 20) exprime um ponto de vista parecido com 
isso.

X. Conteúdo e Esboço do Livro
O conteúdo do livro de Provérbios pode ser classificado em con

formidade com quatro critérios: por gênero literário, oor assunto, por 
autoria e por motivos teológicos. Felizmente, as divisões feitas de 
acordo com os três primeiros critérios justapõem-se com facilidade, 
em quase todos os pontos.

A. Conteúdo.
1. Gêneros Literários. As duas formas literárias que mais preva

lecem no livro de Provérbios são: 1. as declarações sucintas e 
expressivas usadas para transmitir sabedoria (os verdadeiros “pro
vérbios”); e 2. os longos discursos didáticos, do que são exemplos 
a primeira seção (caps. 1—9), e as seções sétima e oitava (caps. 
30—31). Praticamente todo o restante do livro cabe dentro da cate
goria dos “provérbios”. Pode-se definir um provérbio como “uma 
declaração breve e incisiva, de uso comum". Tipicamente, um pro
vérbio é anônimo, tradicional o epigramático. Conforme alguém já 
disse, um provérbio caracteriza-se por “sua brevidade, sentido e 
sal”. E, conforme expressou com grande oercepção Lord John 
Russell, um provérbio contém “a sabedoria de muitos e a argúcia 
de um só”. Na segunda seção do livro de Drovérbios, há trezentos 
e setenta e cinco dessas declarações. Dentre os cento e trinta e 
nove versículos dos caps. 25—29, cento e vinte e cito são provérbi- 
ks. Com freqüência, os provérbios assumem a forma de um símile 
gráfico (cf. os caps. 25 e 26).

Quase todo o livro de Provérbios, excetuando as seções primei
ra, sétima e oitava (caps. 1—9. 30 e 31), fo: escrito formando 
duplas que se completam, ou dísticos. Esse paraleüsmo—uma típi
ca característica da poesia hebraica—ocorre com cena variedade 
de formas. O chamado paralelismo sinônimo em que a segunda 
linha reitera ou reforça a primeira, é a forma usualmente encontra
da em Pro. 16.10-22.15 (cf. 20.13). O paralelismo antitético, em 
que a segunda linha expõe um contraste do que foi dito na primei
ra, ou uma reversão da idéia da primeira linha, é a forma de 
paralelismo usualmente encontrada nos, capítulos 10 a 15 (cf. Pro.
15.1). Ocasionalmente, vê-se no livro de Provérbios cena forma de 
paralelismo em que a segunda (ou a terceira) linha adiciona algo ao 
pensamento expresso na primeira linha. Esse tipo de paralelismo 
sintético acha-se em 10.22. Os capítulos 25 e 26 estão repletos 
desse tipo de paralelismo.

2. Assunto. Três tipos latos de material são apresentados no livro 
de Provérbios, isto é: 1. instruções para que se abandone a insensa
tez e siga a sabedoria (caps. 1—9); 2. exemplos específicos de 
conduta sábia ou de conduta insensata (as declarações gnômicas 
das seções II — V; caps. 10—29); e 3. a vívida descrição acerca da 
mulher virtuosa (cap. 31; que talvez contrabalance o motivo do filho 
sábio, nos caps. 1—9).

Em adição a isso, o conteúdo do livro de Provérbios pode ser 
agrupado de acordo com os tópicos discutidos, como as declara
ções que versam sobre os males sociais (Pro. 22.28; 23.10; 30.14); 
sobre as obrigações sociais (15.6,7,17; 18.24; 22.24,25; 23.1,2; 
27.6,10); sobre a pobreza (17.5; 18.23; 19.4,7,17); sobre os cui
dados com os pobres (14.31; 17.5,19; 18.23; 19.7,17; 21.13; 
26.14,15); sobre as riquezas materiais como uma questão secun
dária (11.4; 15.16; 16.8,16; 19.1; 22.1), embora importante (10.22; 
13.11; 19.4).

A vida doméstica é um tópico freqüente do livro (Pro. 18.22; 
21.9,19; 27.15,16; 31.30), como também as relações entre pais e 
filhos (10.1; 17.21,25; 19.18,24; 22.24,25; 25.17).

O assunto da sabedoria já foi ventilado, anteriormente. Em con
trate com o sábio, encontramos o “ louco". Nada menos de quatro 
tipos de loucos podem ser discernidos no livro de Provérbios: 1. O 
tolo símplice, que pode ser ensinado (Pro. 1.4,22; 7.7,8; 21.11).

Esse é o “desmiolado”. 2. O insensato empedernido (1.7; 10.23; 
12.23; 17.10; 20.3; 27.22), que é um obstinado. 3. O tolo arrogante, 
que escarnece de toda as tentativas para iluminá-lo. Isso envolve 
uma atitude mental, e não tanto uma “incapacidade mental”, do que 
tal indivíduo se torna culpado (3.34; 21.24; 22.10; 29.8). 4. O louco 
brutal, morto para toda decência e boa ordem (17.21; 26.3; 30.22; 
cf. Sal. 14.1).

A conduta dos reis é um dos tópicos do livro (Pro. 16.12-14; 
19.6; 21.1; 25.5; 28.15; 29.14). O bom ânimo é encorajado (15.13-15; 
17.22; 18.14). O uso da língua é discutido (10.20; 15.1; 16.28; 
21.23; 26.4,23). Também são mencionados outros hábitos ou ca
racterísticas pessoais (11.22; 13.7; 22.3; 25.14; 26.12; 30.33). Fi
nalmente, são discutidos alguns aspectos do conceito da “vida": 
sua fonte originária (10.11; 13.14; 14.27; 16.22); sua vereda (6.23; 
10.17; 15.24); e também o conceito da vida propriamente dita (11.30; 
12.28; 13.4,12).

B. Esboço. Quase todos os esboços que se têm traçado sobre o 
livro de Provérbios contêm de quatro a dez seções principais. As 
divisões naturais do livro, todavia, parecem indicar um esboço em 
oito pontos, com bom base na autoria provável e nos estágios da 
coleção de unidades separadas, posteriormente coligidas em um úni
co rolo escrito em hebraico. É o que se vê abaixo:

I. Instrução paterna: sabedoria versus insensatez (capas. 1—9)
II. Provérbios de Salomão: primeira coleçào (10.1—22.16)

III. Palavras dos sábios: primeira coleção (22.17—24.22)
IV. Palavras dos sábios: segunda coleção (24.23 24)
V. Provérbios de Salomão: segunda coleção, feita pelos homens 

de Ezequias (caps. 25—29)
VI. Palavras de Agur (cap. 30)
VII. Palavras de Lemuel (31.1-9)

VIII.A esposa virtuosa (31.10-31)
Algumas dessas seções podem ser subdivididas. Assim, para 

exemplificar, Scott (págs. 9 e 10) vê dez discursos de admoestação 
e dois poemas, além de algumas declarações gnômicas, na primei
ra seção, ao passo que Kitchen divide a mesma seção em catorze 
subdivisões. Na segunda seção, a diferença no paralelismo entre 
os caps. 10—15 e 16.1—22.16 pode indicar uma divisão natural. A 
segunda seção, até Pro. 23.14 parece estar intimamente relaciona
da à Sabedoria de Amenemope, enquanto o resto dessa seção não 
mostra tal relação, o que pode indicar outra divisão natural. Na 
quinta seção, talvez se deva perceber uma diferença entre os caps. 
25—27 (principalmente preceitos e símiles) e os caps. 28 e 29 
(principalmente declarações gnômicas, como em Pro. 10.1—22.16). 
Quase todas as declarações dísticas do livro de Provérbios encon
tram-se na 'segunda seção e em Pro. 28 e 29. Novamente, Scott 
subdivid iu a sexta seção em um “diálogo com um cético” 
(presumivelmente Agur; Pro. 39.1-9) e “provérbios numéricos e de 
advertência” (30.10-33), ao passo que Murphy divide essa seção 
após o vs. 14.

XI. Teologia do Livro
Embora alguns estudiosos considerem o livro de Provérbios 

uma obra que ensina uma sabedoria secular e prática, um exame 
mais cuidadoso de seu conteúdo revela que este livro é extrema
mente teológico. Assim, é ali salientada a soberania de Deus 
(Pro. 16.4,9; 19.21; 22.2). A onisciência de Deus é claramente 
referida (15.3,11; 21.2). Deus é apresentado como o Criador de 
tudo (14.31; 17.5; 20.12). Deus governa a ordem moral do univer
so (10.27,29; 12.2). As ações dos homens são aquilatadas por 
Deus (15.11; 16.2; 17.3; 20.27). Até mesmo neste nosso lado da 
existência a virtude é recompensada (11.4; 12.11; 14.23; 17.13; 
22.4). O juízo moral é mais importante ainda do que a prudência 
(17.23).

O povo hebreu não dispunha de um termo genérico para a 
idéia de “religião”. Não obstante, o livro de Provérbios demonstra 
esta idéia por intermédio da expressão “o temor do Senhor” (Pro.
1.7; 9.10; 15.33; 16.6; 22.4), como também por meio daquela
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outra expressão que se acha nos livros dos profetas “o conheci
mento de Deus” (ver, por exemplo, Isa. 11.2; 53.11; Osé. 4.1;
6.6). Essas duas idéias aparecem como um paralelo sinônimo, 
em Pro. 2,5 e 9.10.

interessante é observar que o iivro de Provérbios ignora quase 
completamente o templo de Jerusalém e o culto religioso ali efetuado 
(o que serve de fortíssimo argumento contra uma autoria posterior do 
livro), excetuando algumas alusões bastante indiretas (Pro. 3.9,10). 
De fato, trechos de Provérbios, como 16.6 e 21.3, até parecem negar 
a necessidade dos sacrifícios levíticos (mas cf. 15.8 e 21.27). O que 
se destaca no livro de Provérbios é o caráter vital da verdade (28.4 e 
29.18). Citamos a última dessas referências: "Não havendo profecia 
o povo se corrompe; mas o que guarda a lei esse é feliz”.

Embora o vocábulo “aliança” só ocorra em Provérbios por uma 
única vez (ver 2.16,17), não há que duvidar que esse conceito se faz 
presente no livro. A confiança, base de todo relacionamento de pac
to, é um sine qua non (Pro. 3.5,7; cf. 22.19; 29.25). Deus é mencio
nado, na maioria das vezes, por Seu nome do pacto, isto é, Yahweh 
(nada menos de oitenta e sete vezes). Também é evidente a relação 
entre pai e filho, que tanto caracteriza a idéia de aliança (cf. Osé.
11.1), conforme se vê em Pro. 3.12. “Porque o Senhor repreende a 
quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem” .

Um ponto que não pode ser esquecido, neste nosso estudo, foi a 
marca deixada pelo livro de Provérbios e seus conceitos no Novo Testa
mento. Isso se faz sentir por meio de várias citações e alusões, conforme 
se vê nas duas listas abaixo, que setvem apenas de exemplos:

A. Citações
3.7a - Rom. 7.16
3.11,12 - Heb. 12.5,6
3.34 - Tia. 4.6; I Ped. 5.5b
4.26 - Heb. 12.13a
10.12 - Tia. 5.20
25.21,22 - Rom. 12.20
26.11 - II Ped. 2.22

B. Alusões
2.4 - Col. 2.3
3.1-4 - Luc. 2.52
12.7 - Mat. 7.24,27
Se considerarmos que o livro de Provérbios é um extenso co

mentário sobre a lei do amor, então é certo que este livro canônico 
tem ajudado a pavimentar o caminho para Aquele que era tanto o 
Amor quanto a Sabedoria encarnados, o Senhor Jesus Cristo.

Se perguntássemos por que motivo a última seção deste livro ter
mina com um hino de elogio à mulher virtuosa (Pro. 31.10-31), a res
posta seria que a esposa de nobre caráter forma um arcabouço literá
rio juntamente com os discursos de introdução ao livro, nos quais a 
Sabedoria é personificada como uma mulher. Na vida diária nenhum 
paralelo mais feliz poderia ser encontrado como a personificação da 
sabedoria do que a de uma esposa de bom caráter. Por conseguinte, o 
livro de Provérbios começa e se encerra com chave de ouro.

XII. Bibliografia
A principal fonte de informações sobre o livro dos Provérbios foi 

The Zondervan Pictorial Encyclopedia o f the Bibte, designada Z nas 
referências bibliográficas. Agradeço a gentil permissão dada pela 
Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan, EUA, pelo 
uso da obra. Ver também ALB AM E IIB  Kl ND WBC WES YO.

PROVIDÊNCIA DE DEUS
É o cuidado sobre todas as suas obras (Sal. 145:9).
I. É Exercida:
Na preservação de suas criaturas (Nee. 9:6; Sal. 36:6; Mat. 10:29).
No prover as necessidades de suas criaturas (Sal. 104-27,28; 

136:25; 147:9; Mat. 6:26).
Na preservação especial dos santos (Sal. 37:28, 91:11; Mat. 

10:30).

Na prosperidade dos santos (Gên. 24:48,56).
Na proteção dos santos (Sal. 91:3; Isa. 31:5).
No livramento dos santos (Sal. 91:3; Isa. 31:5).
Na orientação dos santos (Deu. 8:2,15; Isa. 63:12).
No cumprimento de suas palavras (Núm. 26:65; Jos. 21:45; Luc. 

21:32-33).
Na determinação dos caminhos dos homens (Pro. 16:9; 19:21; 

20:24).
Na determinação das condições e circunstâncias dos homens (I 

Sam. 2:7,8; Sal. 15:6,7).
Na determinação do período da vida humana (Sal. 31:15; 39:5; 

Atos 17:26),
Na frustração dos desígnios dos ímpios (Êxo. 15:9-19; II Sam. 

17:14,15; Sal. 33:10).
Na frustração dos desígnios dos ímpios mediante o bem (Gên. 

45:5-7; 50:20; Fil. 1:12).
Na preservação do curso da natureza (Gên. 8:22; Jó 26:10; Sal. 

104:5-9).
Na direção de todos os acontecimentos (Jos. 7:14; I Sam. 6:7- 

10,12; Pro. 16:33; Isa. 44:7; Atos 1:26).
No governo dos elementos (Jó. 37:9-13; Isa. 50:2; João 1:4,15; 

Nee. 1:4).
Na determinação dos mais ínfimos detalhes (Mat. 10:29,30; Luc. 

21:18).
É justa (Sal. 145:17; Dan. 4:37).
É perenemente vigilante (Sal. 121:4; Isa. 27:3). Abarca a tudo 

(Sal. 139:1-5). Algumas vezes é obscura e misteriosa (Sal. 36:6; 
73:16; 77:19; Rom. 11:33).

II. Tudo é Determinado Por Ela:
Para a glória de Deus (Isa. 63:14). Para o bem dos santos (Rom. 

8:28). Os ímpios têm de cumprir os desígnios dela (Isa. 10:5-12; Atos 
3:17,18).

III. Deve Ser Reconhecida:
Na prosperidade (Deu. 8:18; I Cor. 29:12).
Na adversidade (Jó. 1:21; Sal. 119:15).
Nas calamidades públicas (Amós 3:6).
No nosso sustento diário (Gên. 48:15).
Em todas as coisas (Pro. 3:6).
Não pode ser frustrada (I Reis 22:30,34; Pro. 21:30).
Os esforços humanos são vãos semeia (Sal. 127:1,2; Pro. 21:31).
IV. Os Santos Deveriam:
Confiar nela (Mat. 6:33,34; 10:9,29-31).
Depender inteiramente dela (Sal. 16:8; 139:10).
Entregar suas obras a ela (Pro. 16:3).
Encorajar-se por meio dela (I Sam. 30:6).
Orar, em dependência a ela (Atos 12:5).
Orar, para serem guiados por ela (Gên. 24:12-14; 28:20; Atos 1:24). 
Resultado da dependência a ela (Luc. 22:35).
Vinculada ao uso de certos meios (I Reis 21:19 com I Reis 

22:37,38; Miq. 5:2, com Luc. 2:14; Atos 27:22,31,32).
Perigo para quem a nega (Isa. 10:13-17; Eze. 28:2-10).
V. Flexível e Vigorosa
A providência de Deus é suficientemente flexível para incluir os 

homens livres... O seu plano é suficientemente flexível para destacar 
o que há de mais nativo em cada um de nós, o que praticamos 
desempenha papel preponderante no sucesso desse plano.

A providência de Deus é suficientemente vigorosa para excluir a 
possibilidade de um fracasso final. O plano de Deus encerra muitos 
retrocessos, mas ele jamais desiste. Algumas vezes ele pode recuperar-se 
usando os restos que homens e mulheres deixaram para trás, os seus 
equívocos, seus ataques e seus sacrifícios. Um insensato conflito em 
família, como aquele que envolveu José e seus irmãos, pode ser usado 
por Deus para cumprir os seus propósitos (ver Gên. 45).

O propósito da providência de Deus consiste em preservar a 
vida, não somente a duração da vida terrena, mas também a sua 
qualidade e suas realizações.
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VI. A Ajuda Divina Nas Horas Críticas 
Há ocasiões em que enfrentamos situações por demais difíceis 

para nós as vencermos sozinhos, e isso faz necessária a ajuda divi
na ou a intervenção divina. Quem já não experimentou em sua vida, 
em algum tempo, esse tipo de ajuda divina?

A tribulação, embora nos pareça sempre tão desagradável, com 
freqüência nos serve de ajuda em nosso progresso espiritual, e não 
de empecilho, porque, em seu desenrolar, vamos obtendo as por
ções apropriadas e necessárias de vitória e felicidade. (Ver o artigo 
sobre Sofrimento, Necessidade do).

Luz que Brilha das Trevas 
Deus se move de forma misteriosa 
Para realizar suas maravilhas.
Implanta seus passos no mar,
E cavalga por cima do tufão.
No profundo, em minas insondáveis 
De habilidades que nunca falham,
Ele entesoura seus grandes desígnios,
E põe em obras sua vontade soberana.

(William Cowper)
Pode-se perceber a atuação da providência divina na vida do apósto

lo Paulo. A simples leitura do livro de Atos revela-nos que o autor sagra
do sentia que cada decisão importante que Paulo tomava de alguma 
maneira era inspirada por Deus, manifestada a vontade de Deus, em sua 
própria alma ou através de terceiros, que eram impelidos a prestar-lhe 
ajuda. Quanto a isso, podem ser examinadas as seguintes referências: 
Atos 9:3-5; 11:28; 13:2; 16:10; 19:21; 21:11; 22:17-21 e 23:11.

PROVÍNCIA
Esboço:
1. Definição e Palavras Usadas
2. As Províncias Romanas
3. A Província da Judéia
1. Definição e Palavras Usadas
O ofício de um governante podia ser assim chamado. Mais espe

cificamente, porém, devemos pensar no território assim governado. 
No hebraico, encontramos a palavra medinah, «distrito», que alge
mas vezes é traduzida por «província». Esse termo é usadc por 
cerca de cinqüenta e seis vezes no Antigo Testamento, mas por 
apenas quatro vezes indicando governantes israelitas (distritos ca 
época do rei Acabe: I Reis 20:14,15,17,19). Outros usos apontam 
para os administradores de distritos babilónicos e persas, conforme 
se vê, por exemplo, em Esd. 2:1; 4:15; 5:8; 6:2; 7:16; Nee. 1:3; 7:6; 
Est. 1:1; Ecl. 2:8; 6:8; Lam. 1:1; Dan. 2:47,49; 3:1-3,12,30. 8 2; 11:24. 
A Septuaginta (tradução do Antigo Testamento para o gregoi js a  a 
palavra grega chóra, «país», como equivalente. Entretanto, a palavra 
grega basileía é usada em Est. 1:3 e 8:9, enquanto que outra palavra 
grega, eparcheía, é usada em Est. 4:11. A prime/ra dessas duas 
palavras significa «reino», e a segunda, «província», «distrito». No 
Novo Testamento, essa última palavra é que é utilizada em Atos 
23:23,24 e 25:1. Nos tempos do Novo Testamento, como a‘ê hoje, no 
grego essa última palavra significa «província» ou território dirigido 
por um governador.

2. As Províncias Romanas
Originalmente, a palavra traduzida como «província» denotava 

uma esfera administrativa. O praetor urbanus (oficial) exercia autori
dade sobre a urbana província, uma área designada. Essa autorida
de podia ser exercida dentro de alguma cidaae (Lívio 6:42; 31:6), ou 
fora de uma cidade; mas nunca no segundo sentido qjanco em foco 
algum território, o qual era virtualmente um pequeno país, segundo 
eram as províncias romanas dos tempos nectesiamentários. Esse 
antigo uso acerca do exterior de uma cidade é mencionado por Táci
to (Anais 4:27). Suetônio (lul, 19) empregou a palavra da mesma 
maneira que o fez Tácito, ao referir-se a bosques e pastagens.

As primeiras províncias italianas eram territórios com alguma ex
tensão. Entre 509 e 241 A.C., todas as menções às províncias alu

dem a territórios dentro da Itália. Os cônsules e dois magistrados 
judiciais (no latim, praetors) governavam essas províncias. Mas, de 
241 a 2 /  A.C., também houve províncias fora da Itália. Pertence a 
essa época o uso neotestamentário do vocábulo. A ilha de Sardenha 
foi tomada de Cartago, em 238 A.C., tendo-se tornado província 
romana em 227 A.C. Mas, antes disso, a ilha de Sicília se tornara 
província romana. Posteriormente, a Espanha foi governada como 
uma província. Procônsules começaram a ser os governadores des
ses territórios, entre 27 A.C. e 180 D.C.

Durante a república romana, todas as províncias ficaram sob a 
jurisdição do senado; mas, a começar por César Augusto, as provín
cias foram divididas em três classes: 1. as dez províncias mais anti
gas (senatoriais), que não precisavam de grandes forças militares, 
ficaram sod  o controle do senado. Ex-cônsules eram os governado
res desses províncias. 2. Doze províncias ficaram sob a administra
ção imperial. Todas elas eram áreas de fronteira, e precisavam de 
poaerosas forças militares para serem controladas e protegidas. Os 
governadores desses territórios eram legados do imperador (no latim, 
legatus Augusti pro praetore), e eram nomeados por ele por um 
período indefinido, de acordo com seu discernimento. 3. Províncias 
imperiais governadas por um procurador imperial (no latim, praefectus) 
da classe eqüestre. Esses procuradores também eram designados 
pelo imperador, e governavam regiões agrestes e não-desenvolvidas, 
algumas vezes tendo como súditos populações sediciosas.

3. A Província da Judéia
Para os estudiosos da Bíblia, essa é a porção mais atrativa. Em 

63 A.C., a Judéia tornou-se província da Síria; mas, em 4C A.C., foi 
dada a Herodes, o Grande, como parte integrante de seu reino. 
Porém, após a época dele, reverteu ao seu estado anterior. Os pro- 
curaaores romanos residiam em Cesaréia (ver Josefo, Anti. 18.3,1, 
55-59; Guerras 2.9,2, 171; Atos 23:23,33; 25:1). Ao praefectus era 
conferida considerável autoridade, incluindo a questão da punição 
capital (Josefo, Guerras 2.8,1, 117). O Sinédrio judeu podia atuar, 
mas suas decisões estavam sujeitas à aprovação do praefectus. Isso 
posto a punição capital podia ser pressionada pelos membros do 
Sinédrio, mas precisava ser decretada pelo governador romano. Ver 
João 18.31; Atos 25:1-12. Pilatos só é figura conhecida por nós devi
do ã sua má decisão acerca de Jesus. Em 36 D.C., Vitélio passou a 
governar a Judéia, e Pilatos foi convocado a Roma, a fim de respon
der pelos erros cometidos (Josefo, Anti. 18.4,2,88,89; Tácito, Anais
6.32).

PROVOCAÇÃO
Todo pecado é uma provocação do homem contra Deus, mes

mo quando o homem também é ofendido, pois todo erro moral, em 
toda a criação, atinge a santidade divina. Davi, em seu adultério 
com Bate-Seba e assassinato do marido dela, ao reconhecer seu 
duplo pecado, escreveu: «Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz 
o que é mal perante os teus olhos . . . » (Sal. 51:4). Uma provocação 
e algo que reclama uma reação, seja boa, seja má. O trecho de II 
Cor. 9:2 contém o verbo «provocar» (em algumas traduções; nossa 

.versão portuguesa diz «tem estimulado»), em um sentido positivo, 
mas em II Reis 23:26; Jó. 17:2 e Eze. 20:28 encontramos a palavra 
hebraica correspondente, kaas, em um sentido negativo. A expres
são «a provocação» ou «a grande provocação» é usada para falar 
sobre a obstinação do povo de Israel, quando andava vagueando 
pelo deserto, tendo desperdiçado quarenta anos, antes de entrar 
na Terra Prometida. Aí encontramos as palavras hebraicas meribah 
(Sal. 95:8), «contenção», e neatsoth (Nee. 9:18;26), «desprezos».

A passagem de Efé. 6:4 estampa a palavra no tocante às rela
ções pessoais, especialmente no caso de pais que provocam insen
satamente seus filhos, mediante atos injustos e desarrazoados. Aí a 
palavra grega usada é parorgízo, «provocar além das medidas». Isso 
alerta-nos para o fato de que certas formas de egocentrismo estão 
por detrás de atos provocantes, e que até entes amados podem 
tornar-se nossas vítimas. Outra palavra grega que merece a nossa
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atenção é parazeióo, (Rom. 10:19; 11:11,14; I Cor. 10:22), que 
significa «provocar com ciúmes». Finalmente, devemos meditar so
bre o vocábulo grego parapikraíno, «provocar abertamente» (Heb. 
2:16), no caso da obstinação do povo de Israel, no deserto.

PRÓXIMO
1. Palavras Envolvidas
Precisamos considerar quatro palavras hebraicas e uma grega:
a. Rea, «associado», «companheiro». Mas tem uma larga aplica

ção, incluindo até mesmo objetos inanimados (ver Gên. 15:10). Pode 
estar em foco um amigo íntimo (Pro. 26:10), ou um amante (Can. 
5:16), ou o marido de uma mulher (Jer. 3:20). Essa palavra hebraica, 
pois, destaca como próximo uma pessoa que é íntima de quem faia, 
em um relacionamento onde imperam laços de amizade (ver Êxo. 
20:16,17; Deu. 5.20). Essa palavra hebraica, ocorre por cento e oi
tenta e nove vezes.

b. Shaken, «concidadão», «vizinho». Está em foco alguém que 
mora próximo, e de quem se pode pedir algo emprestado (ver Êxo. 
3:22; 12:4; Pro. 27:10). Tal vocábulo também era usado para indicar 
cidades próximas (ver Jer. 49.18). O termo é utilizado por vinte ve
zes, como um substantivo, pois também era um verbo, com o sentido 
de «residir», etc.

c. Qarob, «próximo», referindo-se a alguém ou a algum lugar; no 
caso de pessoas, significava «parente». Ocorre por setenta e cinco 
vezes nas páginas do Antigo Testamento. Alguns exemplos: Êxo. 
32:27; Jos, 9:16; Sal. 15:3; Eze. 23:5,12; Gên. 19:20; Isa. 13:13; Joel 
3:14; Sof. 1:14. Essas duas últimas referências mostram que a pala
vra também significava «perto» temporalmente.

d. Amith, «colega», «próximo». Essa palavra hebraica aparece 
por doze vezes no Antigo Testamento: Zac. 13:7; Lev. 6:2; 18:20; 
19:11,15,17; 25:14,15,17. Essas duas últimas referências mostram 
que ela pode ser traduzida em português como «outro», embora 
dando a entender outro ser humano, o próximo.

e. Plesíon, «próximo», «vizinho», «concidadão». Essa palavra gre
ga aparece por dezessete vezes no Novo Testamento: Mat. 5:43 (ci
tando Lev. 19:18); 19:19; 22:39; Mar. 12:31,33; Luc. 10:27,29,36; João 
4:5; Atos 7:26; Rom. 13:9,10; 15:2; Gál. 5:14; Efé. 4:25; Tia. 2:8 e 4:12.

2. Ensinamentos Bíblicos Acerca do Próximo
Para um israelita, um outro israelita era o próximo, porquanto era 

um irmão, participante, com ele, do mesmo pacto com Abraão (ver 
Gên. 12:1-3). Dentro desse contexto foi dado o mandamento de amar 
ao próximo como a si mesmo (ver Lev. 19:18). Esse mandamento foi 
universalizado no Novo Testamento, ao passo que no Antigo Testa
mento era restringido aos participantes do pacto abraâmico. Assim, a 
interpretação rabínica dizia que aos israelitas foi ordenado que amas
sem o próximo, e que isso subentendia que eles deveriam odiar o 
não-próximo, ou o estrangeiro, ou o inimigo; Jesus referiu-se a essa 
interpretação equivocada em Mat. 5:43 ss. E o Senhor reverteu essa 
idéia rabínica tão radicalmente que chegou a ordenar que amásse
mos os nossos próprios inimigos, determinando que orássemos em 
favor daqueles que nos perseguem (ver Mat. 5:44). É desse modo 
que um crente chega a tomar-se um «perfeito» filho do Pai celeste 
(vss. 45,46) dotado de uma elevada natureza moral e espiritual. Diz 
Mat. 5:48: «Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai 
celeste». Naturalmente, essa atitude para com o próximo faz parte da 
manifestação geral da lei do amor. A prática da lei do amor é prova 
da regeneração e da espiritualidade do indivíduo, segundo aprende
mos em I João 4:7 ss.

O Antigo Testamento, de fato, emprega em sentido mais amplo o 
termo «próximo», conforme se vê em Êxo. 3:22; 11:2 e Eze. 16:26. 
Também poderíamos pensar no livro do profeta Jonas, que é o «João 
3:16» do Antigo Testamento. Entretanto, essa visão mais espiritual 
não conseguiu capturar a imaginação da corrente principal do Juda
ísmo, que cada vez mais foi-se tornando uma fé exclusivista.

A mais significativa passagem «testamentária sobre a definição 
de quem é o nosso «próximo», e o que isso deveria significar para

nós, acha-se na parábola do Bom Samaritano, em Luc. 10:29-37. Ver o 
artigo chamado Samaritano, Parábola do Bom. Ver também sobre Bom 
Vizinho. O próximo é sempre alguma pessoa em necessidade, ao qual 
devemos socorrer, sem importar se essa pessoa vive perto ou longe de 
nós, sem importar sua raça ou religião. Do ponto de vista da criação 
(posto que não do ponto de vista da regeneração), todos os homens 
são filhos do mesmo Deus, e todos eles são irmãos. Assim, um próxi
mo, nesse amplo sentido, tem direito ao nosso amor. Ora, esse ensino 
era totalmente estranho ao judaísmo exclusivista dos dias de Jesus; 
mas, embora concorde com a nossa teologia cristã, raramente é obser
vado na nossa prática. A real lei de Deus consiste em amarmos o 
próximo como a nós mesmos (ver Tia. 2:8); mas quanto a isso temos 
pouca experiência, exceto como uma proposição teológica.

Paulo também mencionou essa lei, no contexto da natureza do 
amor cristão (ver Rom. 13:9,10). O amor ao próximo não o prejudica. 
Antes, cumpre todos os requisitos da lei, que encoraja o bem e 
proíbe que se faça mal ao próximo (ver Gál. 5:14, que reitera esse 
mandamento). Um amplo ensino espiritual haverá de ser, finalmente, 
anunciado entre todos os homens (ver Heb. 8:11), quando então a 
espiritualidade do ser humano será elevada ao ponto de ele deixar de 
ser um guerreiro tribal, conforme hoje se vê. Ver o artigo geral sobre 
o Amor, e também aquele sobre o Fruto do Espirito.

PRUMO
O prumo consiste de um fio com um peso qualquer em uma das 

extremidades, como uma pedra ou um pedaço de metal. Seu uso é o 
mesmo, desde a antigüidade até os nossos dias. Os pedreiros usa- 
vam-no e usam-no para encontrar a verdadeira perpendicular, para 
que possam construir paredes, edifícios, templos, etc., para que se 
mantenham na vertical e não caiam. Visto que o prumo verifica a 
verdadeira perpendicular, simboliza a justiça, ou as condições de 
correção e justeza. A arqueologia tem demonstrado a existência des
se instrumento pelo menos desde 2900 A.C., no Egito.

Usos Figurados. 1. Em Amós 7:7,8, o prumo é usado para averi
guar a verticalidade de uma parede, em uma visão desse profeta. O 
povo de Israel também precisava ser examinado, a fim de que suas 
iniqüidades fossem evidenciadas e corrigidas. 2. Em II Reis 21:13, o 
prumo simboliza o juízo divino contra os habitantes de Jerusalém, 
que se tinham enlameado com toda espécie de práticas injustas, 
duvidosas e distorcidas. 3. Em Zac. 4:10, esse pequeno instrumento 
simboliza a determinação de Deus em impor um correto julgamento, 
requerendo dos homens uma verdadeira retidão. Como vimos, todas
essas referências pertencem ao Antigo Testamento, o que mostra
que esse instrumento só aparece ali, e nunca é mencionado no Novo 
Testamento. No hebraico, «prumo» é anak (em Amós); mishqoleth ou 
mishqeleth, em II Reis 21:13 e Isa. 28:17; e eben bedil, «pedra de 
estanho», em Zac. 4:10. Também é claro que as menções a esse 
instrumento sempre envolvem um sentido metafórico, e nunca literal.

PSEUDEPÍGRAFES
Esboço:
I. A Designação
II. Caracterização Geral

III. Classificações
IV. Lista Básica de Obras Pseudepígrafes
V. Preservação Cristã da Coletânea

VI. Influência dos Livros Pseudepígrafes

I. A Designação
Essa palavra portuguesa vem do grego, pseudep/graphos, «escri

to falso» ou «escrito espúrio». Apesar de que alguns dos escritos da 
coletânea assim conhecida são verdadeiramente «falsos», no sentido 
primário de que foram invenções, o termo é usado para aludir, espe
cificamente, à idéia de «falsa autoria». Em outras palavras, os livros 
assim chamados não foram escritos pelos autores aos quais são 
atribuídos. Para exemplificar, Enoque não foi escrito por aquela
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personagem veterotestamentária chamada Enoque; Tomé não foi es
crito pelo apóstolo desse nome; e o Apocalipse de Abraão não foi 
escrito pelo patriarca Abraão.

Não devemos esquecer que era costume comum na antigüidade 
atribuir um livro qualquer a alguma pessoa antiga e bem conhecida. 
Isto não sucedia apenas no campo religioso, mas também secular, 
como nas obras filosóficas e nas obras de literatura em geral. Os 
motivos da prática variavam. Na maioria dos casos, podemos supor 
que havia o desejo de obter uma melhor distribuição de uma obra 
recente, mediante a glorificação de algum nome famoso. Mas muitos 
autores também desejavam honrar o nome usado, e, em alguns 
casos, tencionavam promover as idéias e as tradições dos alegados 
autores.

O termo pseudepígrafes, quando usado para indicar livros relaci
onados à Bíblia, usualmente refere-se aos livros pseudepígrafes do 
Antigo Testamento. Há livros pseudepígrafes do Novo Testamento, 
mas usualmente são designados livros apócrifos. Para efeito de dis
tinção, os livros pseudepígrafes do Antigo Testamento formam uma 
coletânea separada dos livros apócrifos, e, naturalmente, também 
separada dos cânones palestino e alexandrino do Antigo Testamen
to. No cânon alexandrino estão incluídos vários livros apócrifos, mas 
isto isso não se dá com os livros pseudepígrafes, embora alguns 
deles tivessem alcançado considerável prestígio, tendo exercido defi
nida influência sobre as idéias do judaísmo helenista, e, dai, sobre 
certas idéias do Novo Testamento. Tenho artigos separados sobre os 
mais importantes dentre estes livros; nos artigos sobre os livros 
pseudepígrafes (como o Enoque Etíope, também chamado I Enoque, 
ou como o Enoque Eslavônico, também chamado II Enoque) 
tornar-se-á patente, para o leitor, que estes livros desempenharam 
um importante papel como influenciadores de idéias, mesmo quando 
não foram diretamente citados. I Enoque foi citado em Jud. 14 ss (de
I Enoque 1:9); e o relato da descida de Cristo ao hades, em I Ped. 
3:18-4:6, foi verbalmente inspirado por passagens desse livro, embo
ra com aplicação um tanto diferente.

II. Caracterização Geral
Vários pontos importantes devem ser salientados no tocante ao 

estudo desses livros:
1. Eles constituem um corpo bastante extenso de literatura, uma 

espécie de terceiro desenvolvimento: a. os livros canônicos do Antigo 
Testamento; b. os livros apócrifos, os quais, quanto a alguns deles, 
obtiveram posição canônica entre os judeus da dispersão, e então no 
cânon católico romano do Antigo Testamento; c. os livros pseude
pígrafes, alguns dentre os quais obtiveram situação canônica, pelo 
menos no parecer de alguns indivíduos ou localidades limitadas, mas 
que, considerados como um todo, exerceram considerável influência 
sobre idéias do judaísmo helenista, as quais então encontraram ca
minho para o Novo Testamento.

2. Como uma coletânea, a maior parte desses livros pode ser 
datada entre 200 A.C. e 200 D.C; quase todos eles são de natureza 
apocalíptica. Ver o artigo geral sobre Apocalípticos, Livros (Literatura 
Apocalíptica).

3. Visto que muitos desses livros versam sobre questões 
apocalípticas, sua mais forte influência se dá na Aréa da tradição 
profética. Isso usualmente surpreende aqueles que tomam conheci
mento do fato pela primeira vez; o esboço profético, em linhas mais 
gerais, presente no Novo Testamento, já aparecia em I Enoque. Meu 
artigo sobre esse livro provê ampla ilustração sobre esse fato, embo
ra muitas pessoas fiquem consternadas diante disto.

4. Apesar de a maior parte desses livros nunca ter atingido posi
ção canônica, eles são bem representados entre o material achado 
nas cavernas próximas do mar Morto. Ver sobre Manuscritos (Rolos) 
do Mar Morto. Isso significa que em Jerusalém, e não somente entre 
os judeus da dispersão, eles eram importantes. Desempenharam um 
importante papel durante o período intertestamentário, e são valiosos 
até hoje devido à luz que lançam sobre o pano de fundo judaico do 
Novo Testamento.

5. Os escritores católicos romanos preferem o nome apócrifos 
quando se referem aos livros dessa coletânea, provavelmente por
que aqueles livros que os grupos protestantes chamam de apócrifos 
são livros canônicos para os católicos romanos.

6. A coletânea dos livros pseudepígrafes inclui muitas obras anô
nimas, pelo que, estritamente falando, o termo pseudepígrafe não 
pode ser aplicado à coletânea inteira. Porém, visto que há tão grande 
número de obras verdadeiramente pseudepígrafes, não é errado em
pregar esse título geral para indicar a coletânea inteira.

7. Conteúdo. É impossível caracterizar tão grande coletânea quan
to ao seu conteúdo. Tudo quanto faz parte da religião aparece ali, 
desde ensinos éticos até relatos de experiências místicas, desde 
profecias até exposições escriturísticas, desde história até poesia, 
desde filosofia até liturgia, desde apologética até didática. Mas as 
ênfases principais são ensinos, apologética, temas filosóficos, 
pseudonarrativas com as devidas lições morais e espirituais, a busca 
da espiritualidade por parte da aima, principalmente através de expe
riências místicas. Além disso, visões e iluminações, a ascensão a 
esferas celestiais, a descida a esferas infernais, com a conseqüente 
aquisição de conhecimentos. Mas, se quisermos salientar um tema 
maior, então temos as expectações apocalípticas dos autores diver
sos. O leitor poderá verificar isso no artigo separado sobre o Enoque 
Etíope (I Enoque). O conteúdo dessa coletânea ainda é mais variegado 
do que o do Antigo Testamento, contendo vários tipos de literatura 
que não aparecem naquela coletânea sagrada.

8. Classificações segundo as presumíveis proveniências. Essa co
letânea é por demais variada para ser simplesmente classificada err 
blocos. Porém, pode-se fazer a tentativa de arranjar esse matéria: oe 
acordo com dois grandes blocos. Ver a seção III quanto a detalhes.

III. Classificações
Nenhum único método de classificação tem merecido a aprova

ção de qualquer grande número de eruditos. Mas um método favorito 
ae classificação é aquele de acordo com a presumível proveniência. 
Se utilizarmos esse método da procedência, então a classe maior é a 
do grupo hebreu-aramaico ou palestino. As principais obras dessa 
alegaaa proveniência são: Testamentos dos Doze Patriarcas; Jubi
leus; Martírio de Isaías; Salmos de Salomão; Ascensão de Moisés; o 
Apocalipse Siríaco de Baruque; o Testamento de Jó; os Paralipomena 
de Jeremias, o Profeta; a Vida de Adão e Eva; as Vidas dos Profetas. 
Além desses, há os livros gregos ou alexandrinos, que também são 
conhecidos como grupo judaico-helenista. Essa coletânea contém a 
carta de Aristéias; alguns dos Oráculos Sibilinos; III Macabeus (rela
tos lendários); IV Macabeus (obra de cunho filosófico); o Enaque 
Esiavônico (II Enoque); parte do Baruque escrito em grego.

Classificação Segundo o Gênero Literário. Talvez esse seja o 
melhor critério de classificação. Cinco distintos tipos literários podem 
ser distinguidos nos livros pseudepígrafes: 1. Narrativas, principal
mente histórias: Jubileus; a Vida de Adão e Eva; os Paralipomena de 
Jeremias. (A palavra paralipomena, que está no plural, significa «coi
sas passadas», ou seja, não mencionadas ou omitidas. Portanto, 
essa obra alega contar coisas que o livro canônico de Jeremias 
deixou de lado). 2 Testamentos, como o dos Doze Patriarcas e o de 
Jó. 3. Escritos litúrgicos, como Salomão e os Hodayoth dos manus
critos do mar Morto 4. Apologias, como a Carta de Aristéias, III e IV 
Macabeus e alguns dos Oráculos Sibilinos. 5. Apocalipses, como os 
de Enoque, Moisés e Baruque. Muitos livros, como é óbvio, contêm 
desses gêneros literários, pelo que esta classificação também é ina
dequada, embora útil.

IV. Lista Básica de Obras Pseudepígrafes
A obra em dois volumes, the Old Testament Pseudepigrapha, 

de autoria de James H. Charlesworth (Doubleday & Co., Nova Iorque), 
contém cerca de sessenta e cinco livros dessa natureza. Apresentei 
artigos separados sobre os seguintes:

Abraão, Testamento de
Adão e Eva, Vida de
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Aristéias, Carta de 
Assunção de Moisés 
Baruque, Apocalipse Grego de 
Baruque, Apocalipse Siríaco de 
Enoque, Etíope (I Enoque)
Enoque, Eslavônico (II Enoque)
Esdras (I ou IV)
Isaías, Martírio e Ascensão de 
Jeremias, Paralipomena de 
José, Oração de 
Jubileus, Livro dos
Macabeus (III) — sob o título Macabeus, Livros dos
Macabeus IV) — sob o título Macabeus, Livros dos
Salmos de Salomão
Oráculos Sibilinos
Testamentos dos Doze Patriarcas
Oferecemos detalhes adicionais sobre os livros de literatura 

apocalíptica no artigo intitulado Apocalípticos, Livros (Literatura 
Apocalíptica).

V. Preservação Cristã da Coletânea
Apesar de os livros pseudepígrafes serem de origem judaica, não 

teriam sido preservados sem os labores de escribas cristãos. Foram, 
pois, essencialmente preservados em grego, latim, siríaco, etiópico, 
cóptico e armênio. Com a descoberta dos Manuscritos (Rolos) do 
Mar Morto (vide), alguns dessa livros foram confirmados como de 
grande antigüidade, anteriores ao trabalho de amanuenses cristãos. 
Apesar de essa coletânea ser menos favorecida e, portanto, menos 
copiada pelos rabinos judeus, obtiveram um certo favor entre os 
cristãos, a começar por alguns dos próprios autores sagrados do 
Novo estamento, os quais incorporaram idéias (especialmente aque
las atinentes a predições proféticas), E os apologistas cristãos acha
ram nestes livros algum material de valor, como aquele aue enfatiza 
questões devocionais Muitas interpolações feitas por escribas cris- 
tãcs penetraram nos textos desses livros, de tal forma que nem 
sempre é fácil distinguir essas interpolações dos escritos originais. 
Esses livros serviram de modelo para obras cristãs similares, especi
almente aqueles atualmente chamados Apócrifos (vide, mormente 
aquela seção que trata dos livros apócrifos do Novo Testamento).

VI. Influências dos Livros Pseudígrafes
1. No Judaísmo Helenista. 0  período intermediário entre o Antigo 

e o Novo Testamentos foi um tempo fértil quanto ao desenvolvimento 
e mistura de idéias. 0  antigo judaísmo absorveu muitas idéias que 
não apareciam no próprio Antigo Testamento. A idéia da «alma» 
encontrou guarida na teologia Judaica, após muitos séculos primeira
mente de incredulidade, e depois, de obscurantismo. As chamas do 
inferno foram acesas pela primeira vez em I Enoque, uma idéia 
transferida então para o Novo Testamento. 0  esboço essencial da 
tradição profética foi elaborado durante esse período intertesta
mentário, conforme fica comprovado no artigo chamado Enoque 
Etíope. Ascensões aos céus e descidas às regiões infernais 
tornaram-se temas populares. Desse modo, os livros pseudepígrafes 
(juntamente com os escritos apócrifos, com os livros de Josefo e com 
os manuscritos do mar Morto) vieram a outorgar-nos discernimento 
sobre a natureza do pensamento religioso e filosófico dos tempos 
judeu-helenitas. É necessário que o estudioso volva-se para os livros 
pseudepígrafes a fim de entender o desenvolvimento que teve lugar 
na teologia do judaísmo, após o encerramento do cânon do Antigo 
Testamento.

2. Algumas Idéias Proeminentes Desenvolvidas Nesse Período.
a. 0  conceito da alma tornou-se universal, no judaísmo, algumas 
vezes vinculado à idéia da reencarnação; b. um inferno em chamas 
tornou-se doutrina para alguns judeus; c. foi desenvolvida uma elabo
rada angelologia, incorporando idéias persas, mas, ocasionalmente, 
com adições inéditas e fantásticas; d. foi dada grande ênfase ao 
apocalipticismo; e. doutrinas messiânicas, algumas delas de elevada

ordem, bem como o esboço geral das predições proféticas; f. a dou
trina da ressurreição dos mortos ficou estabelecida.

3. Sobre o Novo Testamento. 0  trecho de Jud. 14 ss é o único 
empréstimo direto que se vê no Novo Testamento desses livros (ex
traído de I Enoque). Todavia, há vários empréstimos verbais, o que 
indica que os autores do Novo Testamento estavam acostumados 
com aqueles livros, não hesitando em incorporar as idéias de alguns 
deles em seus escritos. Acima de tudo, o que pode ser facilmente 
comprovado, os autores do Novo Testamento incorporaram em suas 
obras o esboço profético geral dos livros pseudepígrafes, incluindo 
muitos termos e noções que se aplicam ao Messias. Ver sobre o 
Enoque Etíope, quanto a uma completa demonstração. Também não 
poderíamos deixar de mencionar aqui o conceito de um inferno em 
chamas, tomado por empréstimo de I Enoque. 0  relato sobre a Des
cida de Cristo ao Hades (vide), que se acha no Novo Testamento, 
verbalmente é bastante similar ao relato em I Enoque.

«... não é exagero dizer-se que é impossível compreender o pano 
de fundo teológico do Novo Testamento à parte do estudo desses e 
de outros escritos Judaicos pré-cristão» (Z).

Bibliografia. AM CH E ID J ND RU(1064) Z

PUÃ
No hebraico, «sopro», «declaração». E uma palavra aparente

mente cognata deriva-se de uma raiz que significa «esplêndido». 
Esse é o nome de dois homens e de uma mulher, nas páginas do 
Antigo Testamento:

1. 0  pai de Tola, que foi um dos juizes de Israel (Juí. 10:1). Ele 
deve ter vivido por volta de 1240 A,C.

2. Um descendente de Issacar (Gên. 46:13). Nossa versão portu
guesa, porém, grafa seu nome como Puva (uma variante), enquanto 
que as outras duas pessoas são chamadas Puá. Várias traduções 
intercambiam esses dois nomes. Puva viveu em cerca de 1700 A.C.

3. Uma das duas parteiras israelitas que receberam ordem da 
parte do Faraó, para tirarem a vida dos meninos que nascessem as 
mulheres Israelitas, mas que poupassem as vidas das meninas (ver 
Êxo. 1:15-20). O nome da outra parteira era Sifrá. Podemos imaginar 
que elas eram parteiras-chefes, e que as demais parteiras dos 
israelitas obedeciam às ordens dessas duas.

PUL
No hebraico, «forte». No Antigo Testamento, esse é o nome de 

um rei assírio e de um povo, a saber:
1. Pul é o nome alternativo do monarca assírio Tiglate-Pileser III 

(vide), o qual governou a Assíria em 745 - 727 A.C. E possível que 
Pul fosse seu nome pessoal, ao passo que Tiglate-Pileser fosse seu 
título real. Tal título fora usado por um grande rei assírio do passado. 
Os trechos de II Reis 15:19 e I Crô. 5:26 mencionam-no por seu 
nome, Pul. Os historiadores e arqueólogos tiveram de fazer muitas 
contorções até que ficou razoavelmente provado que Pul e 
Tiglate-Pileser III foram nomes diferentes de um mesmo homem.

2. Pul também aparece em Isa. 66:19, como nome de um povo e 
país africano. Todavia, os estudiosos acreditam que na grafia dessa 
palavra, nessa passagem, há um erro, pois deveríamos ler ali Pute 
conforme também aparece em algumas traduções. Ver o artigo sobre 
Pute. Nesse caso, fica definida a Líbia; de outra sorte, não se sabp 
onde, exatamente, dentro do território africano, ficaria Pul.

PULGA
No hebraico, parosh, termo que ocorre somente por duas vezes 

em todo o Antigo Testamento: I Sam. 24:14 e 26:20. A pulga, da qual 
há duas espécies (cientificamente denominadas pulex e ctennce- 
phalides), é um inseto altamente especializado, praticamente forma
do somente de pernas. Se uma pulga tivesse o tamanho de um 
homem, seria capaz de saltar por cima de um edifício de dez anda
res! Os insetos adultos chupam o sangue de seus hospedeiros, pois, 
sem isso, não podem reproduzir-se. As larvas vivem na poeira; por-
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tanto, quanto mais limpo for um lugar, menos possibilidade haverá de 
as pulgas multiplicarem-se.

A pulga é um animal perigoso, transmissor de diversas enfermi
dades, incluindo a temível peste bubônica, transmitida a partir dos 
ratos. É difícil ver-se a pulga; e mais difícil ainda é matá-la. Trata-se 
de um inseto muito perturbador, por causa das picadas que dá na 
pele de uma pessoa.

Esse inseto era muito comum nos países orientais. Davi 
comparou-se a uma pulga, quando perseguido por Saul, que queria 
lançá-lo no descrédito (I Sam. 24:14). Davi estava fugindo do rei 
Saul, que estava resolvido a matá-lo. Porém, a quem o monarca 
estaria perseguindo? Somente a um cão ou a uma pulga. E, com isso 
Davi procurava mostrar a Saul que ele não era una ameaça à segu
rança do monarca, por ser uma pessoa de pequena importância. 
Essa posição era extremamente modesta, na verdade; e a história 
subseqüente demonstrou que Davi estava destinado pelo Senhor a 
ser um homem muito mais importante para o reino e para os planos 
de Deus do que Saul.

Há cerca de onze mil espécies de pulgas. Isso mostra que as 
coisas más, neste mundo, existem em meio a grande variedade. Uma 
pulga pode pular até 20 cm. de altura, e até 33 cm. para a frente. Seu 
mecanismo de salto é uma autêntica catapulta, feita de uma proteína 
elástica, chamada resilina. Algumas pulgas têm dois olhos; mas tam
bém há pulgas sem olhos, cegas. Mas essa var edade mesmo assim 
não deixa de encontrar a sua presa, presumivelmente devido ao calor 
sentido, ou ao seu olfato. Há espécies que tendem por espec:aíizar-se 
ao ataque de determinadas formas de vida animal. Há muitas piadas 
modernas sobre a pulga. Algumas pessoas têm a paciência de treinar 
pulgas, formando circos de pulgas com elas! Mas, estar com pulgas à 
noite, no leito, não é nenhuma brincadeira!

A maneira como a natureza equipou a pulga também não é ne
nhuma brincadeira. Pode permanecer no interior de seu casulo qua
se indefinidamente, até sentir as vibrações que indicam a presença 
de algum hospedeiro. Então a pulga sai de seu casulo, transforma-se 
em um inseto adulto e ataca. Um edifício vazio pode conter um 
grande número de pulgas, mas que permanecem ocultas em seus 
casulos. Quando pessoas passam a ocupar o edifício, causando as 
vibrações que despertam as pulgas, estas coneçam a aparecer. E 
não demora a haver uma praga de pulgas. Uma pulga adulta pode 
viver nada menos do que um ano, para garantir que todas as suas 
vítimas sintam-se o mais desconfortáveis possível!

PÚLPITO
Essa palavra portuguesa vem do latim pulpitum, «palco», «plata

forma». Ela ocorre em várias traduções (como na nossa versão por
tuguesa): Nee. 8:4, como tradução da palavra hebraica migdal, «lu
gar elevado», «plataforma». Esdras postou-se sobre uma plataforma 
a fim de ler, diante do povo reunido, as Escrituras Sagradas. Talvez o 
chão da plataforma fosse atingido por meio de uma escada. A eleva
ção serviu para torná-lo conspícuo e para que pudesse ser facilmen
te ouvido pela multidão numerosa reunida. Naturalmente, nem deve
mos pensar que a migdal, nesse caso, se assemelhasse aos púlpitos 
das modernas igrejas cristãs, embora a finalidade seja mais ou me
nos a mesma: permitir que o orador seja facilmente visto e ouvido 
pelos presentes.

PUNIÇÃO CAPITAL
Ver os artigos sobre Punição, Crime e Castigo e Retribuição. Não 

há que duvidar que a punição capital, mediante a qual alguém perde 
a sua vida física, por causa de algum crime cometido, faz parte 
integral da ética do Antigo e do Novo Testamentos. Ver Gên. 9:6 e 
Rom. 13:4. A legislação mosaica alistava diversos crimes em vista 
dos quais uma pessoa deveria perder a vida (Núm. 15:32 ss; Lev. 
20:2,9,10,27; Deu. 17:3 ss; 22:25). O artigo sobre Crime e Castigo, 
sob o subtítulo Apedrejamento, fornece detalhes completos sobre 
essa questão. Porém, muitos filósofos, políticos, sociólogos e clérigos

modernos se opõem à punição capital, com base em supostas razões 
humanitárias, paralelamente à idéia de que é melhor recuperar uma 
vida do que destruí-la. Mas confesso que é difícil perceber por que 
todo o castigo precisa visar à reabilitação. De fato, há crimes, como o 
assassinato premeditado, que requerem uma justa retaliação, inteira
mente à parte do princípio de reabilitação. Existem criminosos 
irrecuperáveis! É difícil ver como o homicídio pode ser considerado um 
crime que não merece a punição capital. Há aquele argumento que diz 
que a punição capital não serve de detenção para o crime, não baixa a 
taxa de criminalidade. Mas, o criminoso contumaz, uma vez executado, 
não continua fazendo vítimas inocentes! E é por isso que ele deve ser 
executado. E, se a taxa de criminalidade baixa ou não, isso não vem 
ao caso. A justiça é um princípio que existe inteiramente à parte da 
questão da prevenção. No caso de muitos clérigos «humanitários», 
que evocam a questão dos direitos humanos para os bandidos e crimi
nosos, eles olvidam-se de duas coisas: 1. Os direitos humanos das 
vítimas desses criminosos. 2. A Inquisição fez milhões de vítimas, por 
motivos religiosos, vitimas estas consideradas hereges do ponto de 
vista de seus perseguidores, embora não tivessem outra culpa além de 
não concordarem com certas doutrinas da hierarquia de Roma. Essa 
hierarquia, que se tomou culpada da perda da vida de milhões de 
criaturas humanas, em muitos países, por vários séculos, agora se faz 
defensora de bandidos! Todo o amor e paciência cristãos não chegam 
para fechar-nos os olhos a tão lamentável distorção dos direitos 
pespegada em nome de Cristo, e contrária aos princípios ensinados 
por Deus em sua Palavra!

As observações da sociologia mostram que a len ência ou o rigor 
contra a criminalidade obedecem a um regime de pêndulo de relógio. 
Quando a criminalidade atinge níveis insuportáveis, a sociedade exi
ge maior rigor contra os bandidos, e a taxa de criminalidade desce; 
mas então surgem em cena os «humanitários», recomendando trata
mento brando para os criminosos, e a taxa de criminalidade sobe. 
Será que isso não encerra nenhuma lição para nós? A brandura para 
com os crim inosos é quase uma conivência com eles, pois 
provoca-lhes o atrevimento. Até quando continuará esse estado de 
coisas? O Juiz de toda a terra voltará a fim de governar o mundo. 
Fá-lo-á com luva de arminho ou com manopla de ferro? Ver Apo. 
12:5. Diz Apocalipse 19:15: «Sai da sua (de Jesusi bcca uma espada 
afiada, para com ela ferir as nações; e ele mesmo as regerá com 
cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira 
do Deus Todo-poderoso». A ira de Deus pesa sobre os ímpios rebel
des; a sua misericórdia paira sobre os que se humilham e se arre
pendem! Ver João 3:36.

Um Principio Espiritual Envolvido. Há um princípio espiritual en
volvido nessa questão, que tanto os proponentes quantç os opositores 
da punição capital usualmente não levam em conta. É que, para os 
criminosos, a ameaça de morte iminente é, com freqüência, a única 
coisa que os leva a reavaliar a sua vida e os seus atos, impelindo-os 
a buscarem alguma renovação espiritual; e não poucos deles têm-se 
convertido à fé cristã, sob as tensões envolvidas na ameaça da 
perda da existência física. Isso redunda em bem para os espíritos 
dos criminosos, pois a lei da colheita conforme a semeadura, quando 
devidamente aplicada, sempre redunda no bem daqueles que fazem 
a colheita.

Quando a Retribuição Pura Também é Reabilitação. O mundo 
opera com base na lei da colheita segundo a semeadura (ver Gál. 
6:7,8). Se alguém toma-se um assassino, haverá de beneficiar-se 
espiritualmente, mesmo que não se converta, ao sofrer a justa retali
ação por seu crime; pois, dessa forma, terá pago a sua dívida e 
estará livre para prosseguir na busca espiritual. Portanto, aquilo que 
poderia ser classificado como pura retribuição, do ponto de vista 
físico e terreno, pode tornar-se um ato de reabilitação espiritual, para 
que o espírito possa entrar no mundo dos espíritos, não prosseguin
do, neste mundo, em sua caminhada delituosa. Isso não significa que 
haja nisso qualquer expiação, no sentido teológico. Não há expiação 
na morte de um criminoso apanhado e justiçado. Mas, tal execução
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pode significar que, tendo aquele espirito partido para as dimensões 
espirituais, e estando ainda sujeito ao ministério remidor de Cristo 
(ver I Ped. 4:6), ele estará em melhor posição de ser beneficiário da 
missão de Cristo, do que se tivesse chegado, finalmente, ao mundo 
dos espíritos, sem haver saldado a sua dívida diante dos homens. 
Aquele que já pagou por algum crime grave certamente mostrar-se-á 
mais responsivo para com a chamada de Cristo, do outro lado da 
sepultura, do que aquele que partiu para a outra existência sobrecar
regado de crimes e de culpa, por não haver pago sua dívida diante 
da sociedade, enquanto ainda estava no corpo físico.

Circunstâncias Mitigadoras. 0  argumento acima não pretende 
negar que, algumas vezes, até mesmo crimes como o homicídio não 
devem ser castigados mediante a punição capital. Pode haver cir
cunstâncias mitigadoras, quando então um tempo passado no cárce
re pode ser mais apropriado e justo do que a execução capital. 0  que 
não se pode esperar é que um tratamento mais brando, dado a 
criminosos, por si só seja capaz de recuperá-los. 0  criminoso assim 
o é alguém que quer satisfazer seus maus desejos; a perda da 
liberdade, enquanto ele estiver encarcerado, é suficiente para 
enfezá-lo, anulando qualquer bom efeito da leniência. Isso 
comprova-se de cada vez em que algum criminoso consegue fugir da 
prisão. Ele recupera-se com a fuga, ou reenceta sua vida de crimes, 
com maior sanha ainda? 0  criminoso assim o é desde o coração; as 
circunstâncias externas em coisa alguma alteram isso. Muitos crimi
nosos procedem de classes abastadas, usando seus vastos recursos 
para aprimorarem seus métodos criminosos e para melhor ocultarem 
os seus crimes. A sociologia tem fracassado, na busca da grande 
causa da criminalidade, porque não a busca no coração humano!

A Multiplicação dos Crimes. É fato largamente demonstrado que 
os criminosos, quando são finalmente apanhados, usualmente já acu
mularam muitos crimes em seu rol de a'ividades. Nc entanto, a justi
ça humana cai no absurdo de julgá-los e puni-los apenas por um 
crime. Nem mesmo a filosofia concorda com isso. Platão assegurava 
que a pior coisa que pode suceder a um homem é escapar ele da 
devida punição, quando se fez culpado. Quando isso sucede, sua 
alma corrompe-se definitivamente; e isso é questão muito mais séria 
do que não castigar ao criminoso com o devido rigor. Mas, quando 
um criminoso é finalmente apanhado, a justiça humana só pensa em 
abrandar a pena. Não me admiro que a taxa de criminalidade aumen
te cada vez mais em muitos países, onde os homens acabam pen
sando que podem fazer o que bem entenderem, sem qualquer con
seqüência mais séria! Nos países árabes, um ladrão apanhado perde 
uma das mãos; na segunda vez, perde a outra mão. É ali que se 
encontram as mais baixas taxas de criminalidade do mundo! Isso não 
encerra alguma lição para nós? (H)

PUNOM
No hebraico, «trevas». Esse era o nome de uma cidade de Edom, 

o lugar onde os israelitas fizeram alto em sua marcha, certa ocasião, 
quando vagueavam pelo deserto (ver Núm. 33:42 ss). Chegaram 
eles ali no segundo dia após terem partido do monte Hor, e antes de 
chegarem a Moabe.

Punom era um centro de mineração, e pode refletir o nome de 
certo chefe edomita, Pinom (que algumas traduções têm como alter
nativa para o nome Punom), que ali teria residido (ver Gên. 36:41). 
Eusébio informa-nos que condenados eram forçados a trabalhar nas 
minas da área, que era rica em cobre (ver Onomasticon 299, 85; 123, 
9). A arqueologia tem descoberto que ali se praticava a mineração 
desde tão cedo quanto 2200 A.C. Sofreu vários períodos de abando
no, mas era uma área próspera nos tempos romanos, e mesmo 
depois. A moderna Feinan assinala o antigo local. Nas proximidades, 
ainda há minas e fundições, a saber: em Khirbet en-Nahas e em 
Khirbet Nqieb Aseimer. Algumas ruínas da época bizantina ainda são 
visíveis na região, incluindo as ruínas de uma basílica e de um mos
teiro cristãos. Uma inscrição do bispo Teodoro (587 - 588 D.C.) foi 
encontrada entre as ruínas do mosteiro.

Jerônimo indicou que Punom era uma pequena aldeia em seus 
dias, ocupada na mineração do cobre, (realizada quase inteiramente 
por condenados). De acordo com as descrições de Jerônimo, ficava 
entre Petra e Zoar.

PUR
Ver sobre Purim.

PURA
No hebraico, «ornamentação», «folhagem». Esse era o nome de 

um servo de Gideão (ver Juí. 7:10-14), e que viveu no século XII A.C. 
Por ordem do Senhor, Gideão e Pura foram-se arrastando até perto 
do acampamento dos midianitas e amalequitas e conseguiram ouvir 
um soldado contar o seu sonho, que falava sobre a destruição de 
Midiã, inimiga de Israel.

PUREZA
Ver sobre Santidade e Purificação.
Esboço:
1. As Palavras e suas Definições
2. A Pureza Cerimonial
3. Meios de Purificação
4. A Pureza Racial
5. A Pureza Moral e Espiritual
1. As Palavras e Sua Definições
O termo português «puro» vem do latim, purus, «limpo», «claro», 

«casto», «sem defeito». Várias palavras hebraicas são assim 
traduzidas:

a. Tahor, que significa moral e cerimonialmente ou «limpo», em
bora também possa indicar algo «bonito» ou «limpo». Ver exemplos 
dessa palavra em Êxo. 25:11,17,24; 28:14; Lev. 24:4,6; I Crô. 28:17; 
Eze. 6:20; Sal. 12:6; Mal. 1:11. Essa palavra hebraica é aplicada a 
pessoas, coisas e estados, por nada menos de noventa e quatro 
vezes no Antigo Testamento. O ouro é puro quando corretamente 
refinado; um homem é considerado puro quando isento de corrupções 
morais; urna oferenda é pura quando oferecida segundo as prescri
ções levíticas e pela pessoa apropriada.

b. Zak, «puro», «limpo», «claro». Essa palavra ocorre por onze 
vezes, como se vê nos seguintes exemplos: em Êxo. 30:34 (acerca 
do incenso); Lev. 24:3 (acerca do azeite de oliveira); Jó. 8:6 (acerca 
do homem); Pro. 20:11 (acerca das obras humanas).

c. Sagar, «refinar», «encerrar». Seu sentido normal é «encerrar», 
«fechar», sendo de ocorrência bastante comum com esse sentido; no 
entanto, no particípio passado, ocorre com o sentido de «refinar», 
«purificar», por oito vezes: I Reis 6:20,21; 7:49,50; 10:21; II Crô. 
4:20,22; 9:20. É palavra usada para indicar a pureza do ouro refina
do.

d. Taher, «brilhar», «ser inocente», «expurgar». Essa palavra é 
usada acerca de um homem, em Pro. 20:9 e Jó. 4:17, dando a 
entender um homem que não é puro como o seu Criador.

No Novo Testamento, por sua vez, encontramos as seguintes 
palavras gregas:

a. Katharós, «puro», «limpo». Esse vocábulo aparece por vinte e 
seis vezes: Mat. 5:8; 23:26; 27:59; Luc. 11:41; João 13:10,11; 15:3; 
Atos 18:6; 20:26; Rom. 14:20; I Tim. 1:5; 3:9; II Tim. 1:3; 2:22; Tiro 
1:15; Heb. 10:22; Tia. 1:27; I Ped. 1:22; Apo. 15:6; 19:8,14; 21:18,21.

b. Agnós, «puro», «casto», «claro». Esse adjetivo é usado por 
oito vezes: II Cor. 7:11; 11:2; Fil. 4:8; I Tim. 5:22; Tito 2:5; Tia. 3 :17 :1 
Ped. 3:2; I João 3:1

c. Eilikrinés, «puro», «sincero». Termo usado por duas vezes: Fil. 
1:10 e II Ped. 3:1. O substantivo, eilikrinia, aparece por três vezes: I 
Cor. 5:8; II Cor. 1:12; 2:17.

2. A Pureza Cerimonial
Ver os artigos separados intitulados Limpo e Imundo e Imundícia, 

quanto a detalhes sobre esse assunto. A« significação bíblica original 
(da pureza) era cerimonial. Essa pureza deveria ser obtida mediante
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certas abluções e purificações impostas aos adoradores no cumpri
mento de seus deveres religiosos,., no caso de Israel, a purificação 
cerimonial tinha aspectos sanitários e éticos» (ND). Ver o artigo 
Purificação.

3. Meios e Purificação
a. Mediante o fogo. Como no processo do refino de metais, pro

cesso esse que tinha usos metafóricos. Ver Zac. 13:9; Mal. 3:2; Sal. 
12:6; Luc. 3:16 ss; 12:49; Apo. 3:18. Mui provavelmente foi desse 
processo de purificação que se originaram as idéias do julgamento 
pelo fogo. Ver I Cor. 3:12 ss; Luc. 3:16 ss; 12:49.

b. Mediante a água. 0  principal agente de limpeza é a água. Ver 
Êxo. 19:10; Núm. 19:17-21; 31:23; Deu. 21:6; Sal. 24:4; Mat. 3:11; 
27:24. Daí surgiu, metaforicamente, o batismo.

c. Mediante meios espirituais, a fim de ser conseguida a pureza 
moral e espiritual. Ver I Sam. 16:18; Mat. 5:34-37; Col. 4:6; I Tim. 
4:12; Apo. 19:8. As fés hebraica e cristã têm enfatizado esse aspecto 
da questão, em contraste com a esmagadora maioria das religiões 
pagãs. Ver o artigo geral sobre a Santificação. A regeneração é 
comparada com uma limpeza, em Tito 3:5, e, conforme esse mesmo 
versículo ensina, isso é obra do Espírito de Deus. Jesus, o Senhor, é 
o agente ativo nessa operação.

4. A Pureza Racial
Essa questão era critica em Israel, porquanto Deus havia separa

do esse povo como sua possessão exclusiva. Essa separação de 
Israel de outros povos foi efetuada sobre bases religiosas, e não 
sobre bases raciais distintas. Ver Êxo. 19:6; Esd. 9:2; 10:10,44; João 
4:22; Rom. 9:3; II Cor. 11:22; Fil. 3:5. O povo de Israel tornou-se 
símbolo do Israel espiritual, composto dos regenerados, conforme é 
salientado no capítulo de Romanos. E o trecho de II Cor. 6:14 ss 
alude à necessidade de separação para o Israel espiritual, a Igreja. 
Ver também Gên. 3:6-9,14,16,18; 6:16.

5. A Pureza Moral e Espiritual
A legislação mosaica dá grande importância ao problema do pe

cado e sua polução, e não meramente ao lado cerimonial da fé 
religiosa. Daí é que proveio a necessidade do Dia de Expiação (ver 
Lev. 16). O sacerdócio de Israel tinha de ser puro em símbolo e de 
fato (ver Lev. 16:6). Jesus criticou a mera pureza cerimonial, que foi 
um dos grandes abusos em que se precipitou o judaísmo. Ver Mar. 
7:3 ss; Luc. 11:39-41.

Os patriarcas, profetas e poetas do Antigo Testamento referiram-se 
à pureza moral e espiritual como algo necessário para a espiritualidade 
genuína. Os dez mandamentos estavam envolvidos nisso (ver Êxo. 
20). Davi aludiu à pureza como um elemento necessário à comunhão 
com o Senhor (Sal. 24:3 ss). «Mãos puras» era uma expressão 
equivalente à inocência (ver Jó. 17:9; Sal. 18:20; Mat. 27:24). Davi 
entendeu que o importante é ter um coração limpo e puro (ver Sal. 
51:7,10). Jó referiu-se a estar limpo, diante de Deus (ver Jó. 11:4). O 
profeta Ezequiel enfatizou a necessidade de pureza nacional (ver 
Eze. 36:25). O escritor dos Provérbios via o valor de uma linguagem 
pura e de uma clara moralidade (Pro. 22:11).

No Novo Testamento, no Sermão da Montanha, Jesus ensinou 
que somente os limpos de coração podem ter a expectação de ver 
Deus (Mat. 5:8). O trecho de João 13:3-11 ilustra a pureza de vida, 
na ordenança do lava-pés. Os servos de Deus precisam ser puros 
(ver II Cor. 6:4,6). Os jovens inclinam-se para as impurezas morais 
ao entrarem em contacto com as experiências da vida; mas um 
jovem espiritual repele essa tendência (ver I Tim. 1:5; 4:12; 5:2). 
Tiago exortou todos os crentes a buscarem a pureza (Tia. 1:27; 4:8). 
Pedro mencionou a necessidade de a alma ser purificada, pois é ali 
que jaz a corrupção moral (ver I Ped. 1:22). Se alguém quiser ser um 
instrumento a serviço de Deus, terá de ser puro (ver II Tim. 2:21).

«Isso posto, a pureza é a atitude de renúncia e de obediência 
que põe em sujeição a Cristo todo pensamento, sentimento e ação. 
Começa no íntimo e se exterioriza atingindo todos os aspectos da 
vida, purificando todos os modos da existência e controlando todos 
os movimentos do corpo e do espírito (ND). A mente deve demorar-se

sobre pensamentos puros e sobre outras qualidades morais e espi
rituais, a fim de que o homem interior possa ir sendo transformado 
segundo o grande modelo, que é Cristo (ver Fil. 4:8; Rom. 12:1,2).

PURIFICAÇÃO
Esboço:
1. A Palavra
2. No Antigo Testamento
3. No Novo Testamento

1. A Palavra
Essa palavra portuguesa vem do latim, purus, «puro», e facere, 

«fazer», dando a entender qualquer agência ou condição que purifica 
alguém, em sentido ético, espiritual, ritual ou cerimonial.

2. No Antigo Testamento
O povo de Israel foi escolhido por um Deus santo para ser o seu 

povo, esperando, como conseqüência disso, que esse povo viesse a 
compartilhar de sua santidade (ver Lev. 11:44,45; 19:2; 21:26). A lei 
mosaica enfatizava tanto o aspecto cerimonial quanto o aspecto ético 
da pureza (ver Lev. 20:22-26 — os homens deviam viver separados 
do pecado). Mas as formas cerimonial e ritualista da purificação tam
bém eram importantes. Essa questão é longamente ventilada no arti
go intitulado Limpo e imundo. Ver também sobre a imundícia. Na 
mentalidade dos antigos hebreus, naturalmente, não se fazia a clara 
distinção que hoje se estabelece entre questões éticas e questões 
cerimoniais. Para os israelitas, o que era apenas cerimonial revestia-se 
de alta importância ética.

A imundícia, contraída através do contato com objetos imundos, 
animais, alimentos, etc., requeria purificação. Utensílios e vestes imun
das eram lavados em água corrente. Mas objetos de barro e cerâmi
ca, por serem porosos, se ficassem cerimonialmente imundos, preci
savam ser destruídos (ver Lev. 15:12). Os metais algumas vezes 
eram purificados fazendo-se os mesmos passarem pelo fogo (ver 
Núm. 31:32,33). Pessoas que ficassem cerimonialmente imundas pre
cisavam separar-se da congregação, e não podiam participar da ado
ração formal (ver Núm. 5:2,3); antes, precisavam lavar-se e oferecer 
sacrifícios (ver Lev. 3.6). Se alguém tocasse em um cadáver, era 
mister passar por uma elaborada cerimônia de purificação (ver Núm. 
19). Havia uma cerimônia de purificação no caso de ex-leprosos (ver 
Lev. 14). Os israelitas que se tornassem cerimonialmento imundos, e 
se recusassem a passar pelos ritos de purificação, tinham de ser 
executados (ver Núm. 19:19).

À parte da lei mosaica, há a impureza moral, e essa também 
precisa de purificação. Esses conceitos vieram a fazer parte da idéia 
de uma santidade mais profunda (ver Sal. 51:7; Eze. 36:24). Antigos 
conceitos de imundícia incluíam quatro aspectos principais: alimentos, 
funções sexuais, lepra e contato com cadáveres, especialmente no 
caso dos sacerdotes. A essa lista foram adicionadas as impurezas 
morais, em um conceito crescente do que se faz mister para que uma 
pessoa seja considerada santa. Sem dúvida, os salmos e os escritos 
dos profetas devotam maior atenção à pureza ótica e à necessidade de 
o pecador ser purificado de seu pecado, do que os livros anteriores do 
A. Testamento. A mensagem geral dos salmos e dos profetas convoca 
os homens para que se afastem dos males corruptores como a idola
tria, a sensualidade e a busca desenfreada pelos prazeres.

3. No Novo Testamento
Aí encontramos o desenvolvimento dos melhores aspectos do 

ensino dos israelitas acerca da purificação, como acerca de muitas 
outras questões. A pureza cerimonial fica inteiramente para trás, con
forme nos ensina o décimo quarto capítulo da Epístola aos Romanos. 
Isso, no começo do cristianismo, pareceu revolucionário, para dizer
mos o mínimo. Esse novo ponto de vista foi antecipado-nos 
ensinamentos de Jesus (ver Mar. 7:19 e comparar com Atos 10:15). 
O concílio de Jerusalém (historiado no décimo quinto capítulo de 
Atos) não requereu que as elaboradas regulamentações cerimoniais 
judaicas tivessem qualquer aplicação aos gentios convertidos ao Se-
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nhor. À medida que a Igreja foi-se afastando de seu centro inicial— 
Jerusalém—o antigo judaísm o foi fenecendo, como o poder 
impulsionador da nova fé. Ver Tito 1:15; I Tim. 4:4. No Novo Testa
mento, pois, encontramos a ênfase sobre a corrupção moral, que é a 
verdadeira causa da condenação de uma alma. O sangue de Cristo, 
derramado uma única vez, tornou-se o agente da purificação (ver I 
João 1:7; Heb. 1:3; 9:14), uma vez aplicado mediante a fé. Isso 
refere-se ao poder salvatício de Cristo, em sua missão, na qual ele 
veio salvar e santificar. Ver o artigo sobre a Santificação. Ficou então 
compreendido que o ritual do Antigo Testamento era mera prefiguração 
da verdadeira purificação, que obtemos em Jesus Cristo (ver Heb. 
9:13 ss. 23). E os fariseus (vide) vieram a tomar-se símbolo de uma 
fanática rigidez, de acordo com a qual o que é meramente cerimonial 
ocupa o lugar dos verdadeiros valores éticos. Lamentavelmente, a 
Igreja cristã, em alguns de seus segmentos, retém esse elemento 
ritualista em suas várias formas de legalismo. Ver o artigo geral 
intitulado Pureza.

PURIM
Ver sobre Festas (Festividades) Judaicas, seção terceira, Festivi

dade Após o Exílio Babilónico, primeiro ponto, Purim.
1. Caracterização Geral
O trecho de Est. 9:24 explica o nome purim (que está no plural) 

como «sortes». Mui provavelmente, essa palavra vem do assírio, 
puru, se não é que se trata de um substantivo nativo do hebraico. O 
puru era um seixo, usado no lançamento de sortes. Hamã, que pla
nejava exterminar os judeus, lançou sortes a fim de determinar um 
bom dia para execução de seu maligno plano. Mas o curso dos 
acontecimentos não seguiu a seqüência desejada, tendo sido reverti
do pela intervenção de Ester, diante do rei persa. E uma festa jubilosa 
judaica foi estabelecida para celebrar essa grande vitória dos judeus. 
Essa festa era observada nos dias 13 - 15 do mês de Adar 
(fevereiro-março). 0  livro de Ester é lido nas sinagogas até hoje, e a 
congregação solta gritos e vaias, cada vez em que é mencionado o 
nome de Hamã.

0  nome do rei persa, no livro de Ester, é Assuero, que alguns 
eruditos identificam como Xerxes; (485 - 465 A.C.), ou então como 
Artaxerxes II (404 -  359 A.C.). A falta de confirmação secular a Ester 
ou aos eventos descritos no livro com esse nome, tem levado alguns 
eruditos liberais a duvidarem da historicidade da narrativa, que eles 
então classificam como uma novela romântico-religiosa. Hamã foi 
uma espécie de primeiro-ministro do rei persa, que o livro de Ester 
apresenta como homem dotado de considerável autoridade, de tal 
modo que, Ester não tivesse refreado aquele homem, provavelmente 
ele teria conseguido concretizar seu plano criminoso.

Fora do livro de Ester, não temos qualquer outra referência ao 
relato. Mas o incidente é mencionado nos livros apócrifos chamados 
Adições a Ester 10:10-13; II Macabeus: 15:36, e também em Josefo 
(Anti. 11:6,13). Nos dias dos Macabeus, essa festividade era conhe
cida como Dia de Mordecai. Josefo alude à universalidade da cele
bração entre os judeus de seus dias (Anti. - 11:6,13).

Essa festividade sempre foi popular entre os judeus, desde o seu 
início. Além da rememorização em geral, mediante a leitura do livro 
de Ester, e dos gritos e vaias, conforme se disse acima, o leitor do 
relato pronuncia todos os nomes dos filhos de Hamã de um só fôle
go, a fim de indicar que foram enforcados juntos. No segundo dia da 
celebração há um culto religioso formal, são entoados hinos, há dra
mas e atos teatrais, e são apresentadas recitações. Alimentos e 
presentes são distribuídos entre os pobres como um gesto de gene
rosidade, em memória da generosidade de Deus para com o povo 
judeu (ver Est. 9:19).

Possível Referência Neotestamentária. Alguns estudiosos supõem 
que o trecho de João 5:1 alude a essa festa judaica. Porém, o trecho 
labora contra o costume dos judeus celebrarem a festa de Purim em 
qualquer lugar em território de Israel. Isso significa que não havia 
necessidade de subir a Jerusalém para a celebração da festa (o

caso da festa mencionada no evangelho de João). Dos israelitas 
eram requeridas apenas três peregrinações anuais a Jerusalém, a 
saber: nas festas da páscoa, do Pentecostes e dos tabernáculos.

2. Historicidade
Embora a festa de Purim venha sendo celebrada com tanto entu

siasmo e por tantos séculos, os eruditos liberais costumam salientar 
a total ausência de provas históricas seculares para a mesma. A 
história da Pérsia não fala sobre qualquer Ester, e a identificação de 
Assuero com Xerxes ou Artaxerxes pode ser uma identificação ad 
hoc, ou seja, uma conjetura, feita com o propósito de conferir a 
Assuero um caráter histórico. Por isto mesmo, alguns pensam que o 
relato é apenas uma novela religiosa que pode ter surgido durante o 
período dos triunfos militares dos Macabeus, para então ser posta 
em um diferente contexto histórico. E outros períodos históricos tam
bém têm sido sugeridos como a época em que, alegadamente, aque
les eventos tiveram lugar, como o período persa, o período parta, o 
período do zoroastrismo ou o período do exílio babilónico. Abordei 
esses problemas mais detalhadamente no artigo sobre o livro de 
Ester, em sua primeira seção. Aquele artigo também fala sobre o 
relato dos acontecimentos por detrás da festa, sobre os quais aqui 
nada relatamos. Ver os artigos separados sobre Hamã e sobre 
Mordecai.

3. Lições Espirituais da Narrativa
Deus dispõe do tempo à sua vontade, agindo conforme ele quer. 

Coisa alguma está fora do seu controle, mesmo em nossas horas 
mais negras. Sempre haverá vilões ameaçadores contra nós, mas 
nenhum deles pode, realmente, prejudicar-nos, se estamos dentro da 
vontade de Deus. Pois, na providência divina, surgirão pessoas e 
circunstâncias favoráveis a nós, na hora crucial de nossa necessida
de. Ver o artigo intitulado Providência de Deus.

Algumas de nossas vitórias são obtidas contra todas as forças 
adversas, e isso porque, para Deus, é igualmente fácil fazer algo 
difícil ou fácil. Como tipo, Ester simboliza o Messias, o Libertador 
nacional. O profundo interesso de Deus por seu povo de Israel não 
se abate e nem pode ser frustrado. Paulo garante-nos que os planos 
divinos estão se desdobrando em favor de seu povo, a despeito da 
atual cegueira de Israel. Ver Romanos 9:11, especialmente o trecho 
de 11:26 ss. A narrativa sobre Ester é uma espécie de expansão 
parabólica da promessa contida em Salmos 91.

PÚSTULA
Ver o artigo geral sobre Enfermidades.
Estão em pauta diversas afecções cutâneas, referidas no Antigo 

Testamento, indicadas por meio de quatro palavras hebraicas dife
rentes, a saber:

1. Garab, «pelagra» Palavra que aparece pôr três vezes: Lev. 
21:20; 22:22; Deu. 28:27.

2. Mispachath, «pústula». Palavra que figura por três vezes: Lev. 
13:6-8.

3. Yailepheth, «impingem». Palavra que aparece em Lev. 21:20; 
22 :22 .

4. Sappachath, «pústula». Palavra que aparece apenas em Lev. 
13:2 e 14:56. Contudo, uma forma verbal da palavra encontra-se em 
Isa. 3:17, onde se lê: «O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de 
Sião ...» Não há equivalente no Novo Testamento, embora a LXX os 
tenha. Uma pústula é uma crosta ou infecção purulenta. Por si mes
ma, não é alarmante, podendo até mesmo ser uma proteção orgâni
ca. O que realmente importa é o tipo de afecção por baixo dessa 
crosta.

Assim, no caso de garab, a afecção não era considerada perigo
sa. A pelagra, afecção produzida pela falta de vitamina C no organis
mo, atacava muito as pessoas que não ingeriam frutas e legumes, 
como os marinheiros, em suas longas viagens, ou os soldados de 
infantaria, em suas conquistas.

Nos dias do Antigo Testamento, uma pessoa que tivesse uma 
afecção cutânea persistente devia mostrá-la aos sacerdotes, que de
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terminariam se a mesma tinha caráter progressivo ou temporário, se 
era uma condição que requeria isolamento ou se era uma condição 
benigna. (Lev. 13:2-8).

Os sacerdotes ficavam desqualificados para servir, e os animais 
a serem sacrificados eram rejeitados, se houvesse qualquer afecção 
cutânea presente. A «boca pustulenta», com feridas em redor dos 
lábios, do nariz e das pálpebras das ovelhas é uma condição bem 
conhecida atualmente pelos veterinários, e bem pode ter sido uma 
cena familiar no clima quente e seco de Israel.

As filhas de Sião haveriam de ser punidas, por causa de sua 
altivez, com uma dessas afecções na cabeça (que nossa versão 
portuguesa traduz por «tinha») (Isa. 3:17). Precisamos apenas pen
sar em uma criança com aquela crosta seborréica generalizada co
nhecida na medicina como dermatite seborréica, para perceber a 
humilhante aflição que isso significaria para uma jovem israelita.

PUTE
1. 0  Homem. Pute foi o terceiro dos filhos de Cão e o único sobre 

o qual não há registro de descendentes. Ver Gên. 10:6; I Crô. 1:8. 
Mas Josefo (Anti. 1:6,2) diz-nos que ele foi o pai dos líbios, e que 
seus descendentes chamavam-se, antigamente, putitas.

2. Descendentes. Além do que Josefo escreveu, há algumas 
indicações bíblicas a respeito. Eles eram guerreiros, que foram men
cionados juntamente com os lubim (vide), egípcios e etíopes, os 
quais foram incapazes de impedir que os assírios (ver Naum 3:9) 
atacassem No-Amorn (Tebas). Ver também Jer. 46:9 e Eze. 30:5, 
onde Pute é descrito como aliado dos egípcios. E em Eze. 38:5, Pute 
aparece como parte formadora das forças de Gogue.

Parece que esse povo é africano, embora continuem questões 
disputadas sobre o povo preciso e a localização exata onde esse 
povo habitava.

3. Localização Geográfica. Isaías situa Pute entre Társis e Lude, 
como nações que, algum dia, haverão de ouvir falar sobre a glória de 
Deus (ver Isa. 66:19). Jeremias alista Pute entre a Etiópia e Lude, 
como nações cujos guerreiros foram empregados por Nabucodonosor

na conquista do Egito (ver Jer. 46:9). Ezequiel, por sua vez, associa 
Pute aos exércitos de Tiro (Eze. 27:10). Pute é alistado juntamente 
com a Etiópia, Lude, Arábia e Líbia, como nações que haverão de 
sucumbir à espada (Eze. 20:5). O trecho de Naum 3:9 associa esse 
povo à Etiópia, ao Egito e à Libia. Essas muitas referências associam 
Pute com o continente africano, e na maioria das vezes ela tem sido 
identificada com a Líbia. Certa inscrição persa de Naqshi-i-Rustam 
menciona uma certa nação chamada Putaya, a qual, usualmente, 
tem sido identificada com a Líbia. «Opiniões mais recentes, no que 
concerne à identificação de Pute, vinculam este povo a Punte ou de 
Pute, vinculam Cuxe do sul da África, onde é comumente vinculada 
às costas da Somália (I Crô. 1:8; Naum 3:9). Porém, a opinião mais 
prevalente é que Pute é a Líbia».

PUTÉOLI
Ver sobre Potéoli

PUTEUS
Uma família israelita de Quiriate-Jearim, originada por netos de 

Calebe (I Crô. 2:53).

PUTIEL
No hebraico, «afligido por Deus (El)». Esse era o nome do pai da 

esposa de Eleazar, o sacerdote. Ela foi mãe de Finéias (ver Êxo. 
6:25). Putiel viveu por volta de 1210 A.C. Eleazar era filho de Aarão.

PUVA
No hebraico, «boca» ou «sopro». Esse era o nome do segundo 

filho de Issacar (Gên. 46:13). Ver também Núm. 26:23 e I Crô. 7:1. 
Os descendentes de Puva são chamados «puvitas», em Núm. 26:23. 
Puva foi o pai de Tola (ver Gên. 46:12). Viveu em cerca de 1770 A.C.

PUVITAS
Nome genérico dos descendentes de Puva ou Puá, da tribo de 

Issacar (ver Núm. 26:23).


