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RESUMO
O presente trabalho visa analisar a formação e o uso do conceito de “judaísmo” no
livro de 2 Macabeus, bem como sua relação com o conceito de “helenismo”. Para isto foi
necessário não somente um estudo aprofundado do livro de 2 Macabeus, efetuado no primeiro
capítulo deste trabalho, mas também uma compreensão a respeito do mundo helenístico e do
próprio povo judeu no período helenítico, a fim de se conceber não somente o contexto
histórico e cultural dentro do qual o livro estudado se insere, mas também o próprio
significado dos conceitos estudados. A metodologia utilizada caracteriza-se como
interdisciplinar, enquanto um estudo de “história dos conceitos” que busca delinear uma
genealogia de cada conceito assim como de seus significados a partir de elementos históricos,
etimológicos, filosóficos e mesmo sociológicos, recorrendo a diferentes tipos de fontes, tais
como textos, moedas e inscrições. Tal metodologia foi aplicada sequencialmente através de
um estudo inicial do histórico de cada conceito, verificando-se sua origem etimológica e
desenvolvimento, seguido por uma análise particular do seu uso em 2 Macabeus, e
culminando em uma apresentação das diversas características que compõem a unidade de
cada conceito, tal como se pode verificar nos capítulos 2 e 3, que tratam respectivamente dos
conceitos de “helenismo” e “judaísmo”. Como resultado, pôde-se não somente verificar a
profunda relação entre os conceitos de “helenismo” e “judaísmo” em 2 Macabeus, mas
também uma oposição entre estes conceitos que, apesar de ser artificial e não condizer com a
realidade histórica, foi um elemento necessário para a própria construção identitária dos
judeus mediante a formação do conceito de “judaísmo”.
Palavras-chave: Revolta dos Macabeus. Mundo helenístico. Judaísmo do Segundo Templo.

ABSTRACT
The present work aims to analyze the formation and the use of the concept of
“Judaism” in the book of 2 Maccabees, as well as its relation with the concept of “Hellenism”.
For this purpose, was needed not only an in-depth study of the book of 2 Maccabees, carried
out in the first chapter of this work, but also an understanding of the Hellenistic world and of
the Jewish people in the Hellenistic period, in order to conceive not only the historical context
and cultural context within which the studied book is inserted, but also the very meaning of
the concepts studied. The methodology used is characterized as interdisciplinary, while a
study of “history of concepts” that seeks to delineate a genealogy of each concept as well as
its meanings from historical, etymological, philosophical and even sociological elements,
using different types of sources such as texts, coins and inscriptions. This methodology was
applied sequentially through an initial historical study of each concept, with its etymological
origin and development, followed by a particular analysis of its use in 2 Maccabees, and
culminating in a presentation of the various characteristics that integrate the unit of each
concept, as can be seen in chapters 2 and 3, which deal respectively with the concepts of
“Hellenism” and “Judaism”. As a result, one could not only verify the deep relationship
between the concepts of “Hellenism” and “Judaism” in 2 Maccabees, but also an opposition
between these concepts which, although artificial and not in keeping with historical reality,
was a a necessary element for the very identity construction of the Jews through the formation
of the concept of “Judaism”.
Key-words: Maccabean Revolt. Hellenistic World. Second Temple Judaism.
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INTRODUÇÃO
Há mais de dois mil anos atrás, a história judaica foi marcada por um evento que,
apesar de ter ocorrido na pequena Judeia, teve enormes proporções: a Revolta dos Macabeus.
Apesar desta revolta ter tido como principal objetivo a liberdade política da Judeia, que se
encontrava sob o domínio do Império Selêucida1, acabou resultando também em algo muito
maior  סa consolidação da identidade cultural judaica. Assim, se por um lado a revolta de fato
alcançou sua meta, devolvendo aos judeus sua liberdade política  סque acabou durando,
porém, apenas algumas décadas2 ס, por outro lado também se tornou um símbolo para todos
os judeus, não somente da Antiguidade mas também dos dias de hoje. Afinal, até hoje a
Revolta dos Macabeus não é somente lembrada mas também comemorada pelos judeus 3,
estando viva em seus corações e firme em suas mentes.
Levando-se em conta, portanto, a importância desta revolta, não é nenhuma surpresa
o grande número de pesquisas sobre a mesma. Dentre estas, certamente os estudos de Elias J.
Bickerman (1897-1981)  סum estudioso russo (nascido na atual Ucrânia) que migrou para a
Alemanha, França, Estados Unidos e Israel4 ס, foram particularmente importantes5,
estabelecendo as bases para pesquisas posteriores, como as do também russo Victor
Tcherikover (1894-1958), e do alemão Martin Hengel (1926-2009), cuja obra Judentum und
Hellenismus, publicada em 1969, foi um verdadeiro divisor de águas6. Nas últimas décadas,
porém, novas pesquisas têm aberto novas questões, como a tese de Robert Doran, Temple
1

O Império Selêucida foi uma monarquia dinástica estabelecida a partir de Seleuco, general de Alexandre, o
Grande, que herdou parte de seu império com sua morte. Esta dinastia, que se estabeleceu especialmente na Síria
e durou de 312 a 63 a.C., contou com trinta gerações de reis e uma extensão que chegou a ir da Ásia Menor até à
Índia, ao Leste, e até o Egito, ao Sul. A respeito do Império Selêucida, cf. MUSTI, 1984, p. 175-220; HABICHT,
2006, p. 174-242; KOSMIN, 2014.
2
A liberdade política da Judeia não durou muito tempo, uma vez que a Judeia foi conquistada pelos romanos em
63 a.C. Sendo assim, considerando-se a cronologia de 1 Macabeus, segundo a qual a liberdade política foi
alcançada no ano 170 S.E., ou seja, em 142 a.C., a independência da Judeia durou cerca de 79 anos ou, em
perspectiva judaica, menos de duas gerações (de 40 anos).
3
Ainda hoje os judeus não somente se recordam da Revolta dos Macabeus mas também comemoram sua vitória
através da Festa de Hanuká. Cf. DORAN, 2006, p. 99. A respeito desta festa, cf. nota 81.
4
As diferentes nacionalidades de Elias J. Bickerman explicam as diferentes grafias de seu nome em suas
publicações: em publicações francesas, p.e., seu nome aparece como Elie Bikerman, e em publicações alemãs,
como Elias Bickermann.
5
Segundo Shaye J. D. Cohen (1984-1985, p. 1), BickeὄmaὀΝἸὁiΝ“umΝἶὁὅΝmaiὁὄἷὅΝclaὅὅiciὅtaὅΝἶὁΝὅὧculὁΝXXפ,ΝcujaΝ
ἷὄuἶiὦãὁΝ cὁmpὄἷἷὀἶiaΝ “pὄaticamἷὀtἷΝ tὁἶὁὅΝ ὁὅΝ aὅpἷctὁὅΝ ἶaΝ aὀtiἹuiἶaἶἷΝ Ἱὄἷcὁ-ὄὁmaὀaפέΝ ἠὁΝ quἷΝ ἶiὐΝ ὄἷὅpἷitὁΝ aὁΝ
estudo da Revolta dos Macabeus, sua obra Der Gott der Makkabäer, publicada em 1937, denominada como
“ὄἷvὁluciὁὀὠὄiaפΝpὁὄΝεὁὄtὁὀΝἥmithΝ(ńλκἁ,ΝpέΝxvii),ΝὧΝaiὀἶaΝhὁjἷΝumaΝἶaὅΝἹὄaὀἶἷὅΝὄἷἸἷὄêὀciaὅ,ΝaὅὅimΝcὁmὁΝὅuaὅΝ
outras pesquisas e artigos também se fazem importantes. Para a referida obra, cf. BICKERMAN, 2007, v. 2. Para
os demais artigos, cf. BICKERMAN, 2007, v. 1.
6
Segundo Fergus Millar (2007b, p. 67), esta obra é, ao lado do livro Ptolemaic Alexandria (1972) de P. M.
ἔὄaὅἷὄ,Ν“aΝcὁὀtὄibuiὦãὁΝmaiὅΝimpὁὄtaὀtἷΝpaὄaΝaΝhiὅtὰὄiaΝἶὁΝmuὀἶὁΝhἷlἷὀíὅticὁפΝἶἷὅἶἷΝaΝὁbὄaΝSocial and Economic
History of the Hellenistic World (1941) de M. I. Rostovtzeff. Este livro rendeu diversas resenhas e respostas,
dentre as quais destacamos as seguintes: FELDMAN, 1977; MILLAR, 2007b; GRABBE, 2002.
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Propaganda7, que explicitou o caráter propagandístico de 2 Macabeus e a centralidade do
Templo no relato, os estudos de Jan Wilhelm van Henten, que têm indicado a importância dos
mártires nos relatos da revolta8, e o livro de Sylvie Honigman, Tales of High Priests and
Taxes, publicado em 2014, que aprofundou as ideias de helenismo e judaísmo dentro de 2
Macabeus. Recentemente, porém, uma nova pergunta reacendeu o debate a respeito da
revoltaμΝ “QuaὀἶὁΝ ὅuὄἹiuΝ ὁΝ juἶaíὅmὁςפέΝ χὅὅim,Ν buὅcaὀἶὁΝ ὄἷὅpὁὀἶἷὄΝ aΝ ἷὅtaΝ pἷὄἹuὀtaΝ
apareceram obras inovadoras, como o livro The Beginnings of Jewishness, de Shaye J. D.
Cohen, publicado em 1999, e mais recentemente a obra The Origin of the Jews, de Steven
Weitzman, publicada em 2017. Se a primeira obra (de Cohen) identificou o período
helenístico como o contexto formador da identidade judaica, a segunda obra (de Weitzman)
criticὁuΝaΝpὄἷtἷὀὅãὁΝἶἷΝὅἷΝἷὅtabἷlἷcἷὄΝumΝmaὄcὁΝiὀicialΝ(“ὁὄiἹἷm)פΝpaὄaΝὁΝjuἶaíὅmὁέΝεaὅ,ΝὅἷὄὠΝ
quἷΝἶἷΝἸatὁΝὅuἹἷὄiὄΝumΝmaὄcὁΝiὀicialΝpaὄaΝὁΝ“juἶaíὅmὁפ,ΝcὁmὁΝcὁὀcἷitὁ,ΝimplicaΝἷmΝaἸἷὄiὄΝἷmΝ
uma origem única para todo aquele que se considere judeu, ou ainda na construção de um
“mitὁΝἶἷΝὁὄiἹἷmפςΝEὀquaὀtὁΝἑὁhἷὀΝpaὄἷcἷΝἶiὅtiὀἹuiὄΝaὅΝἶuaὅΝcὁiὅaὅ,ΝWἷitὐmaὀΝὀãὁ,ΝἷΝἶἷΝἸatὁΝ
tratar sobre a identidade de um grupo tão particular e ao mesmo tempo tão plural, como é o
caso dos judeus, resulta em dificuldades evidentes dentre as quais esta é somente a primeira.
Afinal, tratar sobre identidade judaica, levando-se em conta o questionamento que
esta identidade tem enfrentado9, a tensão permanente no conflito com a Palestina10, e mesmo
a força latente mas ainda existente do antijudaísmo11, certamente não é algo simples. Ao
mesmo tempo, porém, parece mais do que nunca algo necessário, especialmente quando se
considera nosso contexto de profunda globalização, no qual a imigração é a questão central da

7

Esta tese, composta para obtenção do grau de ThD pela Harvard Divinity School, apresentada em 1977, foi
publicada em 1982 pela editora Catholic Bible Association, como parte da coleção Catholic Bible Quarterly
Monograph Series. Atualmente, a questão aberta por Doran já foi trabalhada em outras pesquisas, como a de
Jószef Zsengellér (2007).
8
Cf. esp. VAN HENTEN, 1997. Em outros estudos, porém, Van Henten pesquisou a importância da nobre morte
no contexto helenístico (VAN HENTEN, 2005; 2007; VAN HENTEN; AVEMARIE, 2002), e ainda outros
aspectos do livro de 2 Macabeus (VAN HENTEN, 2003; 2013).
9
O ponto mais questionado da identidade judaica parece ser seu aspecto religioso, de modo que, como indicado
pὁὄΝ YἷἶiἶiaΝ ZέΝ ἥtἷὄὀΝ (ἀίńἅ,Ν pέΝ ἂ),Ν “ὁὅΝ ήltimὁὅΝ ἀηίΝ viὄamΝ umaΝ ἶimiὀuiὦãὁΝ ὅiἹὀiἸicativaΝ ὀaΝ cἷὀtὄaliἶaἶἷΝ ἶὁΝ
componente religioso da identidade juἶaicaפ,ΝquἷΝtἷmΝἷxpἷὄimἷὀtaἶὁΝumaΝ“ὅἷculaὄiὐaὦãὁפέ
10
Segundo David Landy (2011), há um crescimento nos movimentos a favor dos direitos dos palestinos que
alcança até mesmo grande parte dos judeus fora de Israel, principalmente na América do Norte, Austrália e
Europa. Tais movimentos não somente questionam as políticas do Estado de Israel em relação à Palestina, mas
também reapresentam a própria identidade judaica.
11
ἥἷΝ ἷvitaΝ aquiΝ ὁΝ uὅὁΝ ἶὁΝ tἷὄmὁΝ “aὀtiὅὅἷmitiὅmὁפ,Ν pὄἷἸἷὄiὀἶὁ-ὅἷΝ “aὀtijuἶaíὅmὁפ,Ν umaΝ vἷὐΝ quἷΝ se compreende
aquele como inadequado. Cf. GEIGER, 2008. Segundo Emilio Gabba (1989, p. 636), o antijudaísmo é um
fenômeno originário do Egito, em decorrência da controvérsia entre judeus e egípcios. A respeito do
desenvolvimento do anijudaísmo na Antiguidaἶἷ,Ν cἸέΝ ἕχἐἐχ,Ν ńλκλνΝ ἔχδἐEδ,Ν ἀίίκέΝ ἦalΝ “aὀtijuἶaíὅmὁפ,Ν
apesar de ter surgido na Antiguidade, se concretizou em inúmeros momentos históricos, como nas Cruzadas e no
Holocausto nazista. Hoje, mesmo que tal sentimento preconceituoso não apareça concretizado como outrora, se
encontra ainda como uma força latente, que não deve ser negada nem ignorada.
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política internacional. Esta necessidade, porém, não deve ser proveniente da intenção prévia
de legitimação de uma opinião, teoria ou partidarismo12, mas do esclarecimento de uma
questão histórica que muitas vezes fica enuviada por conta de ideologias, cuidados
extremados e mesmo preconceitos, que têm obscurecido a pesquisa histórica: a formação da
identidade judaica. ἠãὁΝὅἷΝtὄataΝἶἷΝὀἷἹaὄΝquἷΝaΝ“ὁpἷὄaὦãὁΝhiὅtὁὄiὁἹὄὠἸicaפΝtἷὀhaΝpὄἷὅὅupὁὅtὁὅΝ
ὁuΝ mἷὅmὁΝ “luἹaὄἷὅפΝ ὀὁὅΝ quaiὅΝ ὁΝ hiὅtὁὄiaἶὁὄΝ ὅἷΝ ἷὀcὁὀtὄa,Ν cὁmὁΝ Michel de Certeau não nos
deixaria esquecer13, mas se trata de buscar olhar para além das tendências aos extremismos e
generalizações. Afinal, se, por um lado, a historicidade da formação da identidade judaica têm
sido escondida por umaΝἷὅpὧciἷΝἶἷΝ“mitὁΝἶἷΝὁὄiἹἷmפ14, por outro lado parece ter sido utilizada
como argumento para o questionamento desta mesma identidade15, que acaba sendo taxada
cὁmὁΝalἹὁΝ“aὄtiἸicialפ. Entre defesas e ataques, o tema está envolto em uma aura de tensão e
conflito, transformando-se hora em arma, hora em pedra de toque. É necessário que a
pesquisa histórica olhe para além dos pressupostos, a fim de evitar estas posições exageradas.
Estudar a Revolta dos Macabeus, portanto, implica em tocar em questões de conflito,
não somente da Antiguidade, mas também do tempo presente: conflitos de identidades, terras,
religiões e Estados16. Nem por isso, porém, se deve recuar na pesquisa, pois, mesmo que nem
sempre esteja em evidência, o conflito é uma possibilidade sempre presente em toda e
qualquer questão política. Afinal, a política é, como bem definiu Karl Jaspers (2010, p. 66),
“umaΝtἷὀὅãὁΝἷὀtὄἷΝἶὁiὅΝpὁlὁὅμΝaΝviὁlêὀciaΝpὁὅὅívἷlΝἷΝaΝlivὄἷΝcὁἷxiὅtêὀciaפέΝEΝὀãὁΝὧΝpὄἷciὅὁΝὅἷὄΝ
o maior historiador do mundo para perceber qual destas duas se mostrou a grande tendência
ao longo da história da humanidade! No caso dos judeus na Antiguidade, porém, o conflito
não é somente uma tendência, mas é também a sua grande marca: conflitos externos e
12

Não se trata de definir o que é a identidade judaica, pois isto seria, certamente, algo no mínimo autoritário e
imprudente. Afinal, como lembra Bernardo Sorj (20ίκ,ΝpέΝἁἀἁ),ΝὀãὁΝ“ἷxiὅtἷΝalἹumaΝἶἷἸiὀiὦãὁΝἶἷΝὅἷὄΝjuἶἷuΝquἷΝ
ὅἷjaΝmἷlhὁὄΝquἷΝὁutὄa,ΝὅupἷὄiὁὄΝὁuΝiὀἸἷὄiὁὄ,ΝcapaὐΝἶἷΝὅἷΝimpὁὄΝἷΝἷxcluiὄΝaΝὁutὄaפέ
13
ἠὁΝcapítulὁΝ“χΝὁpἷὄaὦãὁΝhiὅtὁὄiὁἹὄὠἸicaפΝἶἷΝὅuaΝὁbὄaΝ A escrita da história, Michel de Certeau (2008, p. 65119) iὀἶicὁuΝ quἷΝ tὁἶaΝ pἷὅquiὅaΝ hiὅtὰὄicaΝ paὅὅaΝ pὁὄΝ umaΝ “ὁpἷὄaὦãὁΝ hiὅtὁὄiὁἹὄὠἸicaפ,Ν ὀaΝ qualΝ ὁΝ hiὅtὁὄiaἶὁὄΝ
ὀἷcἷὅὅaὄiamἷὀtἷΝὅἷΝἷὀcὁὀtὄaΝἷmΝἶἷtἷὄmiὀaἶὁὅΝ“luἹaὄἷὅפΝὅὁciaiὅ,Νἷcὁὀὲmicὁὅ,Νpὁlíticὁὅ,ΝἷΝcultuὄaiὅ,Νquἷ,ΝmἷὅmὁΝ
que não definam a pesquisa de forma absoluta, lhe restringem e direcionam em grande medida.
14
Para uma crítica à busca de mitos de origem para o judaísmo, cf. WEITZMAN, 2017, p. 1ss.
15
O maior ícone na utilização da historicidade da construção da identidade judaica a fim de questioná-la é,
atualmente, o historiador Shlomo Sand (1946- ), professor de história da Universidade de Tel Aviv, e autor de
diversos livros que têm como intuito explicitar o caráter histórico da identidade judaica, indicando sua
cὁὀὅtὄuὦãὁΝ (“iὀvἷὀὦãὁ)פ,Ν aΝ ἷxἷmplὁΝ ἶἷΝ A invenção do povo judeu (São Paulo: Benvirá, 2011), A invenção da
terra de Israel (São Paulo: Benvirá, 2014) e Como deixei de ser judeu (São Paulo: Benvirá, 2015).
16
Como bem indicado por Albert I. Baumgarten, isto pode ser percebido na pesquisa de Elias J. Bickerman,
cujas pesquisas sobre o judaísmo antigo estavam completamente relacionadas à sua situação de vida: sendo um
verdadeiro judeu de Diáspora, migrando da Rússia para a Alemanha, de lá para a França, depois para os Estados
Unidos e por fim para Israel, Bickerman pode ter buscado na antiguidade uma apresentação mais positiva dos
juἶἷuὅΝἶaΝϊiὠὅpὁὄaΝἷΝmἷὅmὁΝἶὁὅΝjuἶἷuὅΝ“hἷlἷὀiὐaἶὁὄἷὅפ,ΝcὁὀtὄaὅtaὀἶὁΝcὁmΝaΝὀἷἹativaΝimaἹἷmΝquἷΝὁΝὅiὁὀiὅmὁΝ
costumava apresentar, indicando estes como meros assimiladores de ideias e culturas estrangeiras e até mesmo
como traidores do judaísmo. Cf. BAUMGARTEN, 2007; 2010a; 2010b; 2012.
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internos, religiosos e sociais, econômicos e culturais, marcam a história do judaísmo, e dão a
cor com que os judeus são pintados pelos demais povos. Afinal, mais do que pela sua religião,
os judeus eram lembrados pelos gregos e romanos por conta de suas rebeliões, que não foram
poucas. Sendo assim, a Revolta dos Macabeus se insere dentro de uma história de lutas e
conflitos, na qual é uma dentre várias revoltas empreendidas contra o poder estrangeiro 17,
servindo como verdadeiro padrão para as revoltas posteriores e como ícone sempre
reafirmado da identidade judaica.
Tais revoltas judaicas, porém, mesmo que importantes, se davam somente por uma
parte dos judeus, que se encontrava na Judeia, ou por grupos em pequenos focos. A grande
maioria dos judeus18, no entanto, moravam fora de sua pátria, espalhados pelo Mundo
Mediterrânico no que ficou conhecido como “Diὠὅpὁὄaפ19, convivendo não somente com
outros judeus mas também com pessoas de diversas culturas, fazendo suas vidas em locais
como a Síria, o Egito, a Mesopotâmia, a Ásia Menor, o Mar Egeu, e mesmo onde atualmente
é a Grécia e a Itália. Assim, pode-se afirmar com Erich S. Gruen (2004, p. vii) que a
ἷxpἷὄiêὀciaΝjuἶaicaΝὀaΝχὀtiἹuiἶaἶἷΝ “ἸὁiΝmajὁὄitaὄiamἷὀtἷΝumaΝἷxpἷὄiêὀciaΝἶἷΝ Diὠὅpὁὄaפ,ΝἶἷΝ
modo que 2 Macabeus é particularmente importante por servir como propaganda de uma
revolta empreendida na Judeia para os judeus da Diáspora. Mas, o que foi exatamente a
Revolta dos Macabeus?
Segundo a tradição judaica, a Revolta dos Macabeus foi uma insurreição dos judeus
contra o Império Selêucida que durou cerca de 25 anos, de 167 até aproximadamente 141

17

Somente contra os romanos os judeus empreenderam três grandes revoltas: a Grande Revolta Judaica, de 66 a
73 d.C., que culminou inclusive na destruição do Templo de Jerusalém, a Guerra de Kitos, entre 115 e 117 d.C.,
e a Revolta de Bar Kokhba, entre 132 e 135 d.C. Como indicaremos neste trabalho, a Revolta dos Macabeus não
somente serviu de símbolo para as revoltas posteriores, mas também contribuiu na construção de uma identidade
judaica de resistência, a qual favoreceu o surgimento não somente de grupos revoltosos contra o poder
estrangeiro, a exemplo dos zelotes, mas também gerou, indiretamente, as revoltas contra Roma. Sobre os grupos
revoltosos judaicos, cf. HORSLEY, 2004; HORSLEY; HANSON, 2013.
18
Segundo Geza Vermes, estima-se que a população judaica na Palestina do século I d.C. girava entre 500 mil e
1 milhão de pessoas, sendo mais provável os valores entre 500 mil e 600 mil habitantes. Cf. VERMES, 2013, p.
69-ἅίέΝἡὅΝ“ἹὄaὀἶἷὅפΝἹὄupὁὅΝjuἶaicὁὅΝὀãὁΝἷὄam,Νpὁὄtaὀtὁ,ΝtãὁΝὀumἷὄὁὅὁὅμΝὅἷἹuὀἶὁΝJὁὅἷἸὁ,ΝhaviamΝcἷὄcaΝἶἷΝἀίΝmilΝ
sacerdotes (Ap., 21.108) e 4 mil essênios (AJ, 18.20), por exemplo. Apesar de Josefo não ser a fonte mais
confiável para valores numéricos, estes números podem ser contrastados com outros dados indicados pelo
mesmo autor: somente em Alexandria, 50 mil judeus teriam morrido em um massacre (Bell. Jud., 2.497), e em
Damasco, 10.500 (Bell. Jud., 2.561). Também fala de 8 mil judeus em Roma contrários ao sucessor de Herodes
(Bell. Jud., 2.80), 4 mil jovens judeus que foram deportados para Sardenha (AJ, 18.83-84; cf. Tácito, Ann., 2.85;
Suetônio, Tib., 36), e uma população de 3 mil judeus somente em Cirene (Bell. Jud., 7.445). Também, se Josefo
indica que haveriam 120 mil judeus no Egito no séc. III a.C., Filo de Alexandria (In Flacc., 43) fala de mais de 1
milhão para o séc. I d.C.
19
EὅtἷΝ tἷὄmὁ,Ν quἷΝ pὄὁvὧmΝ ἶὁΝ ἹὄἷἹὁΝ ( α π
),Ν ὅiἹὀiἸicaΝ ὁὄiἹiὀalmἷὀtἷΝ “ἶiviὅãὁפ,Ν “ἶiὅpἷὄὅãὁפ,Ν ἷΝ tἷmΝ ὅiἶὁΝ
utilizado historicamente para se referir à mobilidade forçada empreendida sobre os judeus, expulsando-os da
Judeia, assim como para as comunidades judaicas que se formaram pelo mundo, fora da Judeia, tanto no passado
como hoje. A respeito dos judeus na Diáspora no período helenístico, cf. GRUEN, 2002; BARCLAY, 1996.
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a.C.20, quando a Judeia alcançou a liberdade política. Segundo esta mesma tradição, a revolta
teria sido resultante de uma série de medidas repressoras estabelecidas por Antíoco IV
Epifânio21, rei dos selêucidas, pelas quais diversos costumes judaicos, como a circuncisão 22 e
o sábado23, foram proibidos24. Mesmo que os judeus estivessem sob domínio estrangeiro
desde 597 a.C., quando Jerusalém foi conquistada pelo Império Babilônico25, nunca teria
havido tal repressão contra os judeus como quando sob Antíoco Epifânio. Este rei, portanto,
se destacou em relação a todos seus antecessores, sejam do Império Selêucida, do Império
Ptolomaico, do Império Persa26, ou ainda do Império Babilônico27, uma vez que teria não
apenas reprimido os judeus, mas verdadeiramente perseguido seus costumes e práticas,
chegando inclusive a obrigar que os judeus comessem carne de porco 28, que era proibida pela
Lei judaica29, sentenciando os desobedientes à morte. Mesmo com tal proibição real, um certo
número de judeus teria permanecido nas práticas de seus ancestrais, participando na força de
resistência da revolta, ou até mesmo morrendo nas mãos do soberano. É assim que as fontes
judaicas apresentam a Revolta dos Macabeus, indicando-a, na linguagem de 2 Macabeus,
cὁmὁΝumaΝἶἷἸἷὅaΝἶὁΝpὄὰpὄiὁΝ“juἶaíὅmὁפέ
Tão importantes quanto a Revolta dos Macabeus, portanto, são os relatos a respeito
desta revolta, que não somente mantêm viva a lembrança desta, mas também estabelecem as
20

Há quem indique o ano de 160 a.C. como o encerramento da Revolta dos Macabeus por ser a data da morte do
seu principal líder, Judas Macabeu, que dá nome à revolta. Acontece, porém, que seus irmãos Jônatas e Simão
dão continuidade à revolta, culminando no estabelecimento do Estado judaico governado pelos sumo sacerdotes
da dinastia dos Asmoneus em 141 a.C., tendo Simão como primeiro sumo sacerdote e monarca.
21
Antíoco IV (215-ńἄἂΝaέἑέ),ΝcὁἹὀὁmiὀaἶὁΝ“EpiἸὢὀiὁפ,ΝἸὁiΝὄἷiΝἶὁΝἙmpὧὄiὁΝἥἷlêuciἶaΝἶἷΝńἅηΝatὧΝńἄἂΝaέἑέ,ΝaὀὁΝἷmΝ
que morreu. Filho de Antíoco III, o Grande, sucedeu a seu irmão, Seleuco IV, quando o filho de deste, Demétrio
I, se encontrava cativo em Roma. A respeito de Antíoco IV Epifânio, cf. MØRKHOLM, 1989; 1966; GAFNI,
2000a; 2007a; MITTAG, 2013; BARRY, 1910; .
22
A circuncisão é estabelecida biblicamente como o símbolo da aliança entre Deus e Abraão (Gn 17), que
deveria marcar seus descendentes, de geração em geração. Sobre a importância da circuncisão na constituição da
identidade judaica, cf. RUPPENTHAL NETO; FRIGHETTO, 2018 (No prelo).
23
O preceito judaico de guardar o último dia da semana (sábado) mediante o descanso, shabāt ()שׁ בּ ת, é um dos
elementos fundamentais da Lei dos judeus (Torá), estando presente não somente nos Dez Mandamentos (Êx
20.8-11), mas também sendo reafirmada em Deuteronômio (Dt 5.12-15; cf. Êx 31.14-15; 34.21; Lv 19.3), assim
como por Jeremias (Jr 17.19-27) e Neemias (Ne 10.31; 13.15-22). Trata-se de uma regra tão sagrada que o livro
de Números relata que um homem chegou a ser morto por apanhar lenha no dia de sábado (Nm 15.32-36).
24
A respeito destas medidas de Antíoco IV, cf. DORAN, 2011; GRUEN, 1993; WEITZMAN, 2004. A mesma é
estudada neste trabalho, na seção 2.3.3.
25
Uma vez que os registros babilônicos não descrevem a destruição de Jerusalém, a datação provém de fontes
bíblicas (Jeremias, Ezequiel e 2 Reis). Cf. YOUNG, 2004.
26
Segundo o relato bíblico, apesar de um persa chamado Hamã ter intencionado o massacre dos judeus, por
conta do ódio que tinha por Mardoqueu (Et 3.6), o rei persa Assuero não leva seus planos adiante, e acaba por
castigar o próprio Hamã.
27
Segundo o relato do livro de Daniel, o rei babilônico Nabucodonosor teria obrigado todos os seus súditos a
adorarem a uma estátua de ouro que fizera (Dn 3). Tal medida ia contra a proibição judaica de adoração a outros
deuses ou imagens (Êx 20.3-5), mas não foi uma medida direcionada ou mesmo restrita para os judeus, como foi
a de Antíoco.
28
Cf. 2 Mac 6-7; cf. também a nota 182 (capítulo 2).
29
Cf. Lv 11.1,7-8,24; Dt 14.8; Is 66.17.

32

linhas da memória coletiva30, indicando o que deve ser lembrado e como deve ser lembrado.
Afinal, todo relato implica em seleção, na escolha do que deve ser lembrado, e criação, na
formulação de como deve ser lembrado.
Neste sentido, o livro de 2 Macabeus é particularmente importante, uma vez que
traça elementos fundamentais pelos quais a Revolta ficará posteriormente conhecida. Afinal,
mesmo que não seja considerado um livro sagrado do judaísmo, não fazendo parte da Bíblia
Hebraica31, o livro de 2 Macabeus integrou a Septuaginta (LXX), a primeira tradução de
textos religiosos judaicos para o grego. Mas, de que forma a Revolta é apresentada em 2
Macabeus? Foi,ΝὅἷἹuὀἶὁΝὁΝautὁὄΝἶὁΝlivὄὁ,ΝumΝcὁmbatἷΝἶἷΝὄἷὅiὅtêὀciaΝἶὁΝ“juἶaíὅmὁפΝcὁὀtὄaΝaΝ
cultuὄaΝἹὄἷἹaΝimpὁὅta,ΝὁuΝὅἷja,ΝcὁὀtὄaΝὁΝ“hἷlἷὀiὅmὁפέΝἘavἷὄia,Νpὁὄtaὀtὁ,ΝumaΝὁpὁὅiὦãὁΝἷὀtὄἷΝ
gregos e judeus, entre a cultura pagã de imposição, dos dominadores estrangeiros, e a cultura
judaica de resistência, do povo daquela terra. Mas, será que de fato a Revolta dos Macabeus
foi uma oposição de culturas? Será que foi uma defesa dos valores judaicos frente à imposição
da cultura grega, tal como é apresentado em 2 Macabeus?
Esta ideia de 2 Macabeus é uma das maiores influências na formulação da ideia de
“hἷlἷὀiὐaὦãὁפ,ΝbaὅtaὀtἷΝpὄἷὅἷὀtἷΝἷΝὄἷcὁὄὄἷὀtἷΝὀaΝhiὅtὁὄiὁἹὄaἸiaέΝἠὁὄmalmἷὀtἷ,Νcὁmpὄἷἷὀἶἷ-se
“hἷlἷὀiὐaὦãὁפΝ cὁmὁΝ “aΝ ἶiἸuὅãὁΝ ἶaΝ cultuὄa grega no mundo antigo, sob Alexandre Magno e
ὅἷuὅΝὅucἷὅὅὁὄἷὅפ,ΝpὄiὀcipalmἷὀtἷΝaΝpaὄtiὄΝἶἷΝmἷἶiἶaὅΝἷὅtabἷlἷciἶaὅΝpὁὄΝἷὅtἷὅ,ΝcὁmὁΝlἷmbὄamΝ
ἔuὀaὄiΝ ἷΝ ἕὄillὁΝ (ἀίńἂ,Ν pέΝ ἀίἄ)έΝ ἥἷἹuὀἶὁΝ ἷὅtaΝ pὄὁpὁὅta,Ν pὁὄtaὀtὁ,Ν aΝ “hἷlἷὀiὐaὦãὁפΝ ὅἷὄiaΝ umaΝ
medida dos gregos sobre os orientais, impondo-lhes sua cultura32, ou seja, seria como uma
“pὁlíticaΝἶἷlibἷὄaἶaΝἶἷΝumΝ pὁἶἷὄΝpὁlíticὁפΝ(εχἙἤἥ,Νἀίńἁ,ΝpέΝἁńἀἂ)33. Algo muito próximo,
portanto, da ideia que a tradição judaica transmitiu juntamente com a causa da revolta, como
defesa judaica frente à helenização de Antíoco Epifânio.
Como bem lembra Mark S. Smith (2006, p. 190-191), pode-ὅἷΝ pἷὀὅaὄΝ quἷΝ “aΝ ἐíbliaΝ ὀãὁΝ ὅὰΝ ὄἷἹiὅtὄaΝ ἸatὁΝ ὁuΝ
ficçãὁ,Ν hiὅtὰὄiaΝ ὁuΝ litἷὄatuὄaΝ (ἹἷὄalmἷὀtἷΝ ἶiὅtiὀὦὴἷὅΝ mὁἶἷὄὀaὅΝ ἶἷΝ cὁὀὅiἶἷὄὠvἷlΝ valὁὄΝ ἷΝ ἶiἸiculἶaἶἷ)פ,Ν maὅ,Ν aὁΝ
iὀvὧὅΝἶiὅὅὁ,Ν“muitὁὅΝtἷxtὁὅΝbíblicὁὅΝpὁἶἷὄiamΝὅἷὄΝcaὄactἷὄiὐaἶὁὅΝmἷlhὁὄΝcὁmὁΝcὁὀὅtituiὀἶὁΝὁΝὄἷἹiὅtὄὁΝἶaΝmἷmὰὄiaΝ
cultuὄalΝἶἷΝἙὅὄaἷlפΝ(ἥεἙἦἘ,Νἀίίἄ,ΝpέΝń91).
31
A Bíblia Hebraica, ou Tanakh (ְ"Νׁ ׁ)ת, é o conjunto de escritos sagrados judaicos, que acompanha em boa
medida o Antigo Testamento (protestante), tendo os mesmos livros que este, porém apresentando-os em ordem
diferente, estando divididos em três partes: Tôrāh ( ּ ֹ)ת,Ν “a Leiפ,Ν Nevî îm ( ) ְ ִ י ִ י,Ν “os Profetasפ,Ν e Ketûvîm
( ) ְ תּ ִ י,Ν“os EscritosפέΝSobre a Bíblia Hebraica, cf. GREENSPAHN, 2011, p. 62-63.
32
χΝ “hἷlἷὀiὐaὦãὁפΝ cὁmὁΝ umaΝ impὁὅiὦãὁ,Ν ὅἷὀἶὁΝ cὁmpὄἷἷὀἶiἶaΝ cὁmὁΝ umaΝ “ὅimplἷὅΝ ἷΝ uὀilatἷὄalΝ ἶifusão de
iὀἸluêὀciaὅΝἹὄἷἹaὅפ,ΝtἷmΝὅiἶὁΝutiliὐaἶaΝpἷlaΝhiὅtὁὄiὁἹὄaἸiaΝὀãὁΝὅὁmἷὀtἷΝpaὄaΝἷxplicaὄΝὁΝpἷὄíὁἶὁΝhἷlἷὀíὅticὁΝ(pὰὅχlἷxaὀἶὄἷ)Ν maὅΝ tambὧmΝ aΝ cὁlὁὀiὐaὦãὁΝ ἹὄἷἹaΝ aὀtἷὄiὁὄ,Ν ὀὁΝ pἷὄíὁἶὁΝ χὄcaicὁ,Ν cὁmὁΝ lἷmbὄaΝ ἙvaὀΝ VὄaὀiΕέΝ ἑἸέΝ
VἤχἠἙΔ,Νἀίńἂ,ΝpέΝἁἁέ
33
Como bem indicado por Greg Woolf, a romanização parece ter resultado não somente de uma política de
romanização por parte do Império, mas também das respostas das elites locais ao domínio romano, indicando um
par paradoxal de diversidade e unidade na romanização. Cf. WOOLF, 1990 [esp. p. 351-352]. O mesmo parece
valer para a helenização em 2 Macabeus, que se apresenta tanto em medidas políticas do poder dominante, a
exemplo de Antíoco (2 Mac 6), enquanto resposta da elite local à dominação selêucida, com as medidas de Jasão
(2 Mac 4).
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Esta perspectiva, porém, carece de revisão34, como fica claro a partir do próprio
relato de 2 Macabeus, que parece contrariar seu argumento: relatando sobre o processo que
culminou na Revolta, o autor de 2 Macabeus aἶmitἷΝ quἷΝ aΝ “hἷlἷὀiὐaὦãὁפΝ tἷὄiaΝ paὄtiἶὁΝ ἶἷΝ
Jasão, um judeu, e não dos estrangeiros no poder, de modo que este solicita ao rei Antíoco
para que estabeleça mudanças em Jerusalém. Não cabe aqui, portanto, a ideia clássica de
“helenização פcomo uma medida por parte dos gregos, sendo necessária uma profunda
revisão. Segundo Rachel Mairs (2013, p. 3124), esta revisão pode ser feita com base na tão
impὁὄtaὀtἷΝἷΝabuὀἶaὀtἷΝcὄíticaΝὄἷcἷὀtἷΝaὁΝcὁὀcἷitὁΝἶἷΝ“ὄὁmaὀiὐaὦãὁפ35. Afinal, também neste
caso trata-se de um termo umΝ taὀtὁΝ quaὀtὁΝ iὀὅatiὅἸatὰὄiὁ,Ν ὀãὁΝ ὅὁmἷὀtἷΝ pὁὄquἷΝ “pὄivilἷἹiaΝ
implicitamἷὀtἷΝumaΝὀὁὦãὁΝἶἷΝiὀἸluêὀciaΝcultuὄalΝuὀiἶiὄἷciὁὀal( פMAIRS, 2013, p. 3124), mas
tambὧmΝ pὁὄquἷΝ “implicaΝ quἷΝ pἷὅὅὁaὅΝ ἷΝ ὅuaὅΝ cultuὄaὅΝ ἸὁὄamΝ iὀἸluἷὀciaἶaὅΝ paὅὅivamἷὀtἷΝ ἷΝ
modificadas peloὅΝἹὄἷἹὁὅΝἷΝpἷlὁΝmὁἶὁΝἶἷΝviἶaΝἹὄἷἹὁ( פMAIRS, 2013, p. 3124). As pesquisas
históricas, porém, têm trazido à tona uma realidade completamente diferente: assim como se
pode perceber a influência de elementos culturais gregos nas culturas nativas, também se
percebe o inverso: a influência das culturas nativas nas expressões culturais gregas. Assim,
por exemplo, mesmo que fossem de cultura grega, os reis ptolomaicos se adaptaram à tradição
egípcia36, assim como os reis selêucidas à tradição babilônica37. Não houve, portanto, um
processo uniἶiὄἷciὁὀal,Ν ἶὁὅΝ ἹὄἷἹὁὅΝ aὁὅΝ bὠὄbaὄὁὅ,Ν ὀἷmΝ vἷὄtical,Ν ἶὁὅΝ “ἶὁmiὀaἶὁὄἷὅפΝ aὁὅΝ
“ἶὁmiὀaἶὁὅפέ A realidade foi muito mais fluida e complexa.
UmaΝ altἷὄὀativaΝ paὄaΝ ὅἷΝ ὄἷpἷὀὅaὄΝ ὁΝ cὁὀcἷitὁΝ ἶἷΝ “hἷlἷὀiὐaὦãὁפΝ tἷmΝ ὅiἶὁ,Ν cὁὀἸὁὄmἷΝ
Grillo e Funari (2014, p. 207), a aplicação dos modelos de aculturação e interação à esta
χΝ ὄἷviὅãὁΝ ἶὁΝ cὁὀcἷitὁΝ ἶἷΝ “hἷlἷὀiὐaὦãὁפΝ tἷmΝ ὅἷΝ ἶaἶὁΝ ὀãὁΝ ὅὁmἷὀtἷΝ aΝ paὄtiὄΝ ἶaΝ iὀἸluêὀciaΝ ἶἷΝ tὄaἶiὦὴἷὅΝ
historiográficas críticas como a descolonização e o marxismo (cf. MOMIGLIANO, 1970, p. 153), mas também
nos estudos de casos específicos, como na Judeia, Síria e Babilônia. Enquanto o caso da revisão a partir da
Babilônia contou com principalmente com os estudos de Susan Sherwin-White e Amélie Kuhrt, o caso da Síria
teve como principais referências as pesquisas de Fergus Millar. Cf. p.e. MILLAR, 1987.
35
ἡΝ cὁὀcἷitὁΝ ἶἷΝ “ὄὁmaὀiὐaὦãὁפΝ ὅuὄἹiuΝ ὀὁΝ ὅὧculὁΝ XἙX,Ν ὅἷὀἶὁΝ utiliὐaἶὁΝ pἷlaΝ pὄimἷiὄaΝ vἷὐΝ pὁὄΝ ἦhἷὁἶὁὄἷΝ
Mommsen (alemão: Romaniserung), servindo para indicar a proeminência do latim no Ocidente Romano,
estando relacionado ao Reich alemão. Cf. FUNARI; GRILLO, 2014, p. 209. Mais tarde, o conceito é utilizado
por Francis Haverfield e Ramsay MacMullen a fim de explicar a influência dos romanos sobre os povos por
estes conquistados, numa lógica de superioridade equiparada ao poder britânico (Haverfield) e americano
(McMullen). O conceito, porém, passou a ser criticado, principalmente por influência dos estudos pós-coloniais.
Sobre a ascensão e declínio do conceito de romanização, cf. HINGLEY, 2010, p. 27-48.
36
Em seu estudo de doutoramento sobre o Egito Ptolomaico, p.e., Júlio Gralha indicou o uso de elementos da
cultura egípcia faraônica pelos Ptolomeus, a fim de legitimarem seu poder. Cf. GRALHA, 2009.
37
Cf. GRABBE, 2002, p. 59-60. Susan Sherwin-WhitἷΝ lἷmbὄaΝ quἷΝ ὁὅΝ “ἥἷlêuciἶaὅΝ ativamἷὀtἷΝ ἷxplὁὄaὄamΝ ὁΝ
sistἷmaפΝἶaΝtὄaἶiὦãὁΝmὁὀὠὄquicaΝbabilὲὀica,ΝquἷΝtaὀtὁΝcὁὀcἷἶiaΝἶiὄἷitὁὅΝaὁΝὅὁbἷὄaὀὁΝcὁmὁΝtambὧmΝlhἷΝimpuὀhaΝ
ὄἷὅpὁὀὅabiliἶaἶἷὅ,ΝἶἷΝmὁἶὁΝquἷΝ“aΝὄἷalἷὐaΝ[babilὲὀica]ΝἷΝὁὅΝὄituaiὅΝaὅὅὁciaἶὁὅΝaΝἷὅtaΝἶἷὄamΝtaὀtὁΝaὁΝὄἷiΝcὁmὁΝaΝ
seus súditos uma estrutura para operaremפΝ(ἥἘEἤWἙἠ-WHITE, 1987, p. 9). Cf. SHERWIN-WHITE, 1987, p.
8-9; 28-29. Aparentemente, a relação entre tradição babilônica (rituais e valores simbólicos babilônicos) e a
monarquia selêucida se deu principalmente com Antíoco I (cf. KUHRT, 1987, p. 51), sendo o Cilindro de
Borsippa a mais forte evidência. Cf. KUHRT; SHERWIN-WHITE, 1991. Cf. também SHERWIN-WHITE,
1983; KUHRT, 1987, p. 52, 55-56; Austin 189; AUSTIN, 2005, p. 126.
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ideia. Afinal, na perspectiva da aculturação,Ν “pὄὁcuὄa-se verificar o impacto da difusão
cultural sobre os receptores e, em particular, como estes se formaram hierarquicamente aos
difuὅὁὄἷὅפΝ (ἀίńἂ,Ν pέΝ ἀίἅ-208), ou seja, elimina-se, neste caso, a passividade dos nativos à
cultura grega38, enquanto na perspectiva da interação busca-ὅἷΝ “aὅΝ tὄὁcaὅΝ ἷὀtὄἷΝ aὅΝ cultuὄaὅΝ
ἷὀvὁlviἶaὅפΝ (ἀίńἂ,Ν pέΝ ἀίκ),Ν ὁuΝ ὅἷja,Ν impἷἶἷ-ὅἷΝ quἷΝ aΝ iἶἷiaΝ ἶἷΝ “hἷlἷὀiὐaὦãὁפΝ seja concebida
em formato unidirecional39. Utilizando-se da lógica da aculturação, portanto, se pode perceber
a realidade para além das aparências em 2 Macabeus, uma vez que, se, por um lado o livro
coloca o helenismo como uma imposição política tanto de Jasão (2 Mac 4.7-20) como de
Antíoco (2 Mac 5.15-6.11), por outro permite que este seja compreendido a partir de uma
tendência dentro da própria população judaica: há, independentemente da ação de Jasão ter
sido uma imposição40,Ν umΝ “talΝ aὄἶὁὄΝ ἶἷΝ hἷlἷὀiὅmὁΝ ἷΝ tão ampla difusão de costumes
ἷὅtὄaὀἹἷiὄὁὅפΝ (ἀΝ εacΝ ἂέńἁ)Ν ἷὀtὄἷΝ ὁὅΝ pὄὰpὄiὁὅΝ juἶἷuὅΝ quἷΝ ὁΝ cὁὀcἷitὁΝ ἶἷΝ “hἷlἷὀiὐaὦãὁפΝ ס
enquanto um processo imposto de cima por uma autoridade política  סse mostra insatisfatório.
O caso judaico, portanto, se analisado pela lógica da aculturação, serve para fortalecer a ideia
ἶἷΝἤachἷlΝεaiὄὅΝ(ἀίńἁ,ΝpέΝἁńἀἁ)ΝὅἷἹuὀἶὁΝaΝqualΝ“aὁΝiὀvὧὅΝἶἷΝὅἷΝἸὁcaὄΝὀaΝhἷlἷὀiὐaὦãὁΝcὁmὁΝ
umΝ pὄὁcἷὅὅὁΝ impὁὅtὁΝ ἶἷΝ cimaΝ pὁὄΝ umaΝ autὁὄiἶaἶἷΝ pὁlíticaפ,Ν ὅἷΝ ἶἷvἷΝ aὀtἷὅΝ “ἷxamiὀaὄΝ ὁὅΝ
aspectos específicos da cultura grega que uma população adotou, o contexto no qual o
Ἰiὐἷὄam,ΝἷΝaὅΝmὁtivaὦὴἷὅΝquἷΝἷxἷὄcἷὄamפέΝἦambὧm,ΝmἷἶiaὀtἷΝaΝlὰἹicaΝἶaΝiὀtἷὄaὦãὁ,Νpὁἶἷ-se
pensar, p.e., na pretensão do autor de 2 Macabeus em influenciar a interpretação estrangeira e
mesmo grega sobre a Revolta dos Macabeus  סmesmo que o público alvo principal do livro
tenha sido os judeus41 ס, uma vez que cada vez mais os olhares gregos recaiam sobre os
judeus e sua cultura42.
ἡΝcὁὀcἷitὁΝἶἷΝacultuὄaὦãὁΝἸὁiΝutiliὐaἶὁ,Νpέἷέ,ΝpὁὄΝUὄiἷlΝἤappapὁὄt,ΝquἷΝἶἷἸiὀἷΝ“hἷlἷὀiὐaὦãὁפΝἶaΝὅἷἹuiὀtἷΝἸὁὄmaμΝ
“ἡΝ tἷὄmὁΝ helenização designa um processo de aculturação pelo qual o comportamento, costumes, cultura,
crenças, normas sociais e éticas, etc., de uma pessoa ou um grupo pode ser afetado pelo helenismo; ou seja, pelo
tipo de cultuὄaΝ ἹὄἷἹaΝ quἷΝ ὅἷΝ ἶiἸuὀἶiuΝ pἷlaὅΝ tἷὄὄaὅΝ aὅΝ quaiὅΝ ἸicaὄamΝ ὅὁbΝ ἶὁmíὀiὁΝ ἶἷΝ χlἷxaὀἶὄἷ,Ν ὁΝ ἕὄaὀἶἷפΝ
(RAPPAPORT, 1992, p. 1). Ainda mais relevante, porém, é o trabalho de Édouard Will e Claude Orrieux, que
trabalha sobre esta perspectiva no estudo da relação entre judaísmo e helenismo. Cf. WILL; ORRIEUX, 1986.
39
ἑὁmὁΝ lἷmbὄamΝ ἕὄillὁΝ ἷΝ ἔuὀaὄi,Ν aὅΝ pἷὅquiὅaὅΝ atuaiὅΝ têmΝ iὀἶicaἶὁΝ quἷΝ ὀãὁΝ hὁuvἷΝ “umaΝ ὄἷὅpὁὅtaΝ uὀiἸὁὄmἷפΝ
(ἔUἠχἤἙνΝἕἤἙδδἡ,Νἀίńἂ,ΝpέΝἀίκ)ΝὡΝiὀtἷὄaὦãὁΝcὁmΝaΝcultuὄaΝἹὄἷἹaέΝχΝ“iὀtἷὄaὦãὁפΝἷὀtὄἷΝἹὄἷἹὁὅΝἷΝjuἶἷuὅ,Νὁu seja,
a relação entre estes em ambas as direções, foi apontada em diversas obras, p.e.: RAJAK, 2001; FELDMAN,
1993a; MORRISON, 2004; GARCÍA MARTÍNEZ; LUTTIKHUIZEN, 2003. Cabe também destacar a definição
ἶἷΝVaὅilἷΝἐabὁtaΝἶἷΝ“hἷlἷὀiὐaὦãὁפΝcὁmὁΝ“aΝiὀtἷὄaὦãὁΝem vários níveis (político, cultural, econômico, religioso e
outros) entre os greco-macἷἶὲὀiὁὅΝἷΝὁutὄὁὅΝpὁvὁὅפ,ΝἶἷΝmὁἶὁΝquἷΝ“ἷὅtaΝiὀtἷὄaὦãὁΝἸὄἷquἷὀtἷmἷὀtἷΝὅἷΝἶἷuΝὀὁὅΝἶὁiὅΝ
ὅἷὀtiἶὁὅפΝ(ἐχἐἡἦχ,Νἀίńἂ,ΝpέΝἂκ)έΝEὅtaΝiὀtἷὄaὦãὁΝὅἷΝἶavaΝtambὧmΝ“ἷmΝvὠὄiὁὅΝὀívἷiὅΝἷὀtὄe judeus e a população
não-ἹὄἷἹaΝhἷlἷὀiὐaἶaפΝ(ἐχἐἡἦχ,Νἀίńἂ,ΝpέΝἂκ)έΝἦἷὅὅaΝἤajakΝἸὁiΝumaΝἶaὅΝἹὄaὀἶἷὅΝὄἷἸἷὄêὀciaὅΝὀaΝbuὅcaΝpὁὄΝumaΝ
“ὀὁvaΝlὰἹicaפΝἶἷΝὅἷΝpἷὀὅaὄΝaΝ“hἷlἷὀiὐaὦãὁפ,ΝἶἷἸἷὀἶἷὀἶὁΝaΝiἶἷiaΝἶἷΝ“umΝpὄὁcἷὅὅὁΝἶἷΝmãὁ-dupla, não apenas uma
questão de culturas ὀativaὅΝὅἷὀἶὁΝimbuíἶaὅΝcὁmΝaΝἹὄἷἹaפΝ(ἤχJχK,Νἀίίń,ΝpέΝἄἂ)έ
40
O próprio fato de que a propagação do helenismo se deu na Judeia por obra de Jasão e não das autoridades
selêucidas já é digno de nota, sendo enfatizado pela lógica da aculturação.
41
Cf. 1.2.3.
42
Como bem indicaram Biazotto e Funari (2015, p. 249), Arnaldo Momigliano buscou demonstrar em sua obra
38
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Tanto pela aculturação como pela interação, portanto, se pode perceber os limites do
tradicional cὁὀcἷitὁΝ ἶἷΝ “hἷlἷὀiὐaὦãὁפΝ cὁmὁΝ alἹὁΝ impὁὅtὁΝ ἷΝ uὀiἶiὄἷciὁὀalέΝ ÉΝ maiὅΝ lἷἹítimὁΝ
(iέἷέ,Ν cὁὀἶiὐἷὀtἷΝ cὁmΝ aΝ ὄἷaliἶaἶἷΝ hiὅtὰὄica),Ν cὁὀcἷituaὄΝ “hἷlἷὀiὐaὦãὁפΝ ἶἷΝ ὁutὄaὅΝ Ἰὁὄmaὅ 43: 1)
helenização como a situação geral do Oriente após Alexandre, na qual formou-ὅἷΝumΝ“muὀἶὁΝ
hἷlἷὀíὅticὁפΝquἷΝἸὁiΝmaὄcaἶὁΝtaὀtὁΝpἷlaΝpἷὄmaὀêὀciaΝquaὀtὁΝpἷlaΝtὄaὀὅἸὁὄmaὦãὁΝἶἷΝἷlἷmἷὀtὁὅΝ
culturais gregos e nativos44; 2) helenização como um fenômeno cultural complexo45
composto por elementos culturais resultantes tanto de fontes gregas como orientais, não sendo
nem grego nem oriental, mas algo heterogêneo, expresso de formas variadas em suas
diferentes expressões locais; 3) helenização como a adesão e apropriação de práticas culturais
gregas por indivíduos orientais que nem por isso perderam suas identidades nativas46.
Isto não quer dizer, porém, que 2 Macabeus não pretenda apresentar a helenização
(ἶἷὀὁmiὀaἶaΝ “hἷlἷὀiὅmὁ )פcomo uma imposição radical, vertical e unidirecional, mas antes
que, em sua apresentação desta concepção, o autor deixa à mostra os vestígios de uma
realidade muito mais fluida e complexa47. Sendo assim, Eric M. Meyers está correto quando
aἸiὄmaΝquἷΝὁΝhἷlἷὀiὅmὁΝὀãὁΝpὄἷciὅaΝὅἷὄΝviὅtὁΝ“taὀtὁΝcὁmὁΝumΝcὁὀἸlitὁΝὁuΝcὁὀἸὄὁὀtὁΝἷὀtὄἷΝἶuaὅΝ
culturas, mas como a intersecção da cultuὄaΝ ἷΝ líὀἹuaΝ ἹὄἷἹaὅΝ cὁmΝ umaΝ cultuὄaΝ ὀativaפΝ
(MEYERS, 1992, p. 84). O mesmo vale para a própria Revolta dos Macabeus, que não
Alien Wisdom (1975a) que a expansão territorial grega teve como consequência a observação dos bárbaros por
parte dos gregos, de modo que vieram a valorizaὄΝὁὅΝmἷὅmὁὅΝpὁὄΝὅuaΝ“ὅabἷἶὁὄiaΝbὠὄbaὄaפΝ(alien wisdom).
43
ἑἸέΝ ἕἤχἐἐE,Ν ἀίίἀ,ΝpέΝ ηἄέΝἑὁmὁΝ lἷmbὄaΝ δἷὅtἷὄΝ ἕὄabbἷ,Ν paὄἷcἷΝ havἷὄΝ “vὠὄiaὅΝ ἸὁὄmaὅΝ lἷἹítimaὅΝ pἷlaὅΝ quaiὅΝ
ץhἷlἷὀiὐaὦãὁ’Ν pὁἶἷΝ ὅἷὄΝ uὅaἶὁפΝ (ἕἤχἐἐE,Ν ἀίίἀ,Ν pέΝ ηἄ)έΝ UtiliὐamὁὅΝ aquiΝ aὅΝ tὄêὅΝ ἸὁὄmaὅΝ pὄὁpὁὅtaὅΝ por Grabbe,
mas com consideráveis alterações. Cf. GRABBE, 2002, p. 56-57.
44
χΝhἷlἷὀiὐaὦãὁΝ“ὀãὁΝἸὁiΝὅὁmἷὀtἷΝaΝaἶὁὦãὁΝἶἷΝcὁὅtumἷὅΝἹὄἷἹὁὅΝpἷlὁὅΝhabitaὀtἷὅΝἶὁΝaὀtiἹὁΝἡὄiἷὀtἷΝPὄὰximὁΝὁuΝ
ἶἷΝ cὁὅtumἷὅΝ ὁὄiἷὀtaiὅΝ pὁὄΝ ἹὄἷἹὁὅΝ quἷΝ ὅἷΝ ἷὅtabἷlἷcἷὄamΝ ὀὁΝ ἡὄiἷὀtἷפΝ (ἕἤχἐἐE,Ν ἀ002, p. 62), mas também a
transformação destes elementos em uma lógica de fusão e difusão.
45
ἑὁmὁΝlἷmbὄaΝἕὄabbἷ,Ν“hἷlἷὀiὐaὦãὁפΝὄἷpὄἷὅἷὀtaΝtaὀtὁΝumΝpὄὁcἷὅὅὁΝcὁmὁΝaΝἶἷὅcὄiὦãὁΝἶἷΝumΝtipὁΝἶἷΝcultuὄaέΝἑἸέΝ
GRABBE, 2002, p. 62. Justamente por isso optamos pela idἷiaΝἶἷΝ“umΝἸἷὀὲmἷὀὁΝcultuὄalΝcὁmplἷxὁפ,ΝὁuΝὅἷja,ΝaὁΝ
mἷὅmὁΝ tἷmpὁΝ umΝ pὄὁcἷὅὅὁΝ cultuὄalΝ ἷΝ ὅἷuΝ ὄἷὅultaἶὁΝ cὁmὁΝ umaΝ cultuὄaΝ ἷὅpἷcíἸica,Ν mἷὅmὁΝ quἷΝ “hἷtἷὄὁἹêὀἷὁ,Ν
ἷxpὄἷὅὅὁΝἶἷΝἸὁὄmaὅΝvaὄiaἶaὅΝἷmΝὅuaὅΝἶiἸἷὄἷὀtἷὅΝἷxpὄἷὅὅὴἷὅΝlὁcaiὅפέ
46
εἷὅmὁΝ ὁὅΝ juἶἷuὅΝ “hἷlἷὀiὐaἶὁὅפΝ ὀãὁ paὄἷcἷmΝ tἷὄΝ ὄἷjἷitaἶὁΝ aΝ ἶἷὅiἹὀaὦãὁΝ ἶἷΝ “juἶἷuפ,Ν ἶἷΝ mὁἶὁΝ quἷ,Ν ὅἷὄΝ
“hἷlἷὀiὐaἶὁפΝ ὀãὁΝ implicavaΝ ὀἷcἷὅὅaὄiamἷὀtἷΝ ἷmΝ ἶἷixaὄΝ ἶἷΝ ὅἷὄΝ juἶἷuέΝ ἑἸέΝ ἕἤχἐἐE,Ν ἀίίἀ,Ν pέΝ ἄηέΝ ἦaὀtὁΝ JaὅãὁΝ
como Menelau, apesar de serem em grande medida abertos às influências gregas, foram sumos sacerdotes dos
juἶἷuὅΝἷΝἶaΝpὄὰpὄiaΝὄἷliἹiãὁΝjuἶaica,ΝmἷὅmὁΝquἷΝὁΝautὁὄΝἶἷΝἀΝεacabἷuὅΝtἷὀhaΝaἸiὄmaἶὁΝquἷΝJaὅãὁΝἷὄaΝumΝ“ímpiὁΝ
ἷΝ ἶἷΝ mὁἶὁΝ alἹumΝ ὅumὁΝ ὅacἷὄἶὁtἷפΝ (ἀΝ εacΝ ἂέńἁ)έΝ χἸiὀal,Ν “ὁΝ ἸatὁΝ ἶἷΝ quἷΝ alἹuὀὅΝ juἶἷuὅΝ ὁΝ julἹaὄamΝ cὁmὁΝ umΝ
apostata é irrelevante à quἷὅtãὁΝἶἷΝὅuaΝpὄὰpὄiaΝautὁἶἷὅiἹὀaὦãὁΝὁuΝiἶἷὀtiἶaἶἷΝjuἶaicaפΝ(ἕἤχἐἐE,Νἀίίἀ,ΝpέΝἄη)έΝ
Cf. 1 Mac 7.5. Outro grande exemplo é Filo de Alexandria que, mesmo tendo educação grega, escrevendo em
grego e estudando a filosofia grega, possui uma clara identidade judaica. Cf. MENDELSON, 1988.
47
εἷὅmὁΝaΝ“ὄὁmaὀiὐaὦãὁפ,ΝὅἷΝtὁmaἶaΝcὁmὁΝaΝiὀἸluêὀciaΝὄὁmaὀaΝὀaὅΝἶἷmaiὅΝcultuὄaὅΝἷmΝumΝpὄὁcἷὅὅὁΝἸluiἶὁΝἷΝ
bidirecional, servirá para explicar certas realidades históricas aparentemente singulares. Afinal, a influência
cultural na Antiguidade não se deu em uma direção única entre gregos, romanos e demais povos (gregos >
romanos > demais povos), mas se deu por mútuas influências, onde se pode perceber inclusive por parte de
gregos, a influência romana que marcou presença em cidades de cultura grega, tais como as da Magna Grécia:
Estrabão (Geog., 6.1.253), não tendo termo melhor para exprimir a realidade que percebeu, fala que toda a região
ἸὁiΝ“baὄbaὄiὐaἶaΝcὁmplἷtamἷὀtἷפΝ(
α α
α ),ΝcὁmΝἷxcἷὦãὁΝἶaὅΝciἶaἶἷὅΝἶἷΝἦaὄἷὀtὁ,ΝἤὧἹiὁΝἷΝἠἷὠpolis,
expressando uma ideia que, segundo G. W. Bowersock, é um termo que descreve o que os historiadores
tὄaἶiciὁὀalmἷὀtἷΝchamaὄamΝἶἷΝ“ὄὁmaὀiὐaὦãὁפέΝἑἸέΝἐἡWEἤἥἡἑK,Νńλλη,ΝpέΝἁ-14 [esp. 4].
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pὄἷciὅaΝὅἷὄΝviὅtaΝcὁmὁΝ“umΝcὁὀἸlitὁΝὁuΝcὁὀἸὄὁὀtὁΝἷὀtὄἷΝἶuaὅΝcultuὄaὅפ,ΝtalΝcὁmὁΝὧΝapὄἷὅἷὀtaἶaΝ
pelo autor de 2 Macabeus, até porque ἷὅtἷΝ livὄὁΝ cὁὀtὧmΝ ἶἷὀtὄὁΝ ἶἷΝ ὅiΝ umaΝ “iὀtἷὄὅἷcὦãὁΝ ἶaΝ
cultuὄaΝἷΝlíὀἹuaΝἹὄἷἹaὅΝcὁmΝumaΝcultuὄaΝὀativaפ,ΝὀãὁΝὅὁmἷὀtἷΝpὁὄΝtἷὄΝὅiἶὁΝἷὅcὄitὁΝἷmΝἹὄἷἹὁ,Ν
mas também porque, dentro dele, sua narrativa, seus heróis, e até mἷὅmὁΝὁΝ“juἶaíὅmὁפ,ΝὅãὁΝ
apresentados de um modo grego, a partir dos elementos próprios da cultura helenística.
Sugere-se, portanto, duas hipóteses. Em primeiro lugar, que o conceito de judaísmo surge em
oposição ao conceito de helenismo, como dois lados de uma moeda. Em segundo lugar, que
tal oposição entre helenismo e judaísmo é muito mais um discurso que uma realidade
histórica, evidente pelo próprio caráter ambíguo do livro de 2 Macabeus, que é tanto uma obra
judaica como helenística. Afinal, mesmo que 2 Macabeus seja a grande origem da afirmação
de oposição cultural entre gregos e judeus, é, tanto em suas características gerais como na sua
própria apresentação desta mesma oposição, uma clara demonstração da fusão entre a cultura
judaica e a cultura helenística. Para se compreender esta ambiguidade do livro de 2 Macabeus,
porém, é necessário que se contraste o mesmo com outras fontes do período, de modo que o
pesquisador terá que mergulhar também em outras fontes literárias e mesmo na “aὄquἷὁlὁἹiaΝ
ἷὅcὄitaפΝ (ἕἤχἐἐE,Ν ἀίίκ,Ν pέΝ ηń), ou seja, moedas, inscrições e papiros, que permitem uma
leitura mais distanciada e mais consciente da obra.
As fontes literárias relevantes para aquele que quiser compreender o livro de 2
Macabeus, porém, não são poucas: Bíblia Hebraica, textos pseudepígrafos48, autores
judaicos49, gregos e latinos50, e até mesmo o Novo Testamento51  סtodos têm o que contribuir
no estudo, seja apresentando o contexto ou mesmo trazendo informações adicionais aos

48

Diversas obras judaicas pseudoepígrafas foram utilizadas, a exemplo de 1 Enoque, 3 e 4 Macabeus, 4 Esdras,
Apocalipse de Baruque, Carta de Aristeas, Jubileus, Salmos de Salomão, Testamento de Moisés e Testamento
dos Doze Patriarcas. Todas estas obras, apesar de não fazerem parte do cânon judaico (Bíblia Hebraica, cf. nota
acima), são importantes como expressões de religiosidade judaica, especialmente no contato com a cultura
helenística, considerando-se que são todas obras do período helenístico. A respeito das obras pseudoepígrafas,
cf. ROST, 2004. Para texto e análise das mesmas, cf. APOT; OTP.
49
Certamente os principais autores judaicos do período helenístico são Flávio Josefo e Filo de Alexandria, pela
grande quantidade de obras que deixaram à posteridade e pela recepção que suas obras tiveram. Acontece,
porém, que uma série de fragmentos de outros autores também contribuem para o estudo, a exemplo dos
fragmentos de Artapanus, Ezequiel, o trágico, entre outros. Algumas coleções, como a de Carl R. Holladay
(Holladay) são particularmente importantes, trazendo uma seleção destes autores.
50
Três coleções foram utilizadas no estudo da apresentação de autores gregos e latinos a respeito dos judeus: a
obra Greek and Latin Authors on Jews and Judaism, de Menahem Stern (Stern), principal obra sobre o assunto, a
coleção francesa Textes d’auteurs grecs et romains relatifs au judaïsme de Théodore Reinach (Reinach), e o
livro Jews and Christians – Graeco-Roman Views, de Molly Whittaker (Whittaker).
51
Muitas vezes se esquece que o cristianismo surge como um seguimento (seita?) do judaísmo, de modo que
mesmo os textos do Novo Testamento são importantes fontes para o estudo do judaísmo do primeiro século, ou
seja, de um contexto helenístico posterior. Neste sentido, as obras de Geza Vermes foram particularmente
importantes, apresentando os textos cristãos à luz do contexto judaico da época, e utilizando, inversamente, os
textos do Novo Testamento como fontes para o conhecimento da história do judaísmo. Cf. esp. VERMES, 2015,
p. 79-108. Sobre as influências judaicas no cristianismo primitivo, cf. SKARSAUNE, 2002.
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relatos. Mas, como lidar com estas fontes? Segundo Emilio Gabba (1983, p. 1ss), há pelo
menos três abordagens possíveis a serem aplicadas aos textos literários antigos: 1) uma
abordagem centrada na reconstrução de eventos históricos; 2) uma abordagem intencionada a
reconstruir os diversos aspectos da vida humana; 3) uma abordagem de análise sincrônica de
tipo antropológico ou sociológico. Estas diferentes abordagens podem ser utilizadas não
somente de acordo com os diferentes tipos de fontes literárias com os quais nos deparamos,
mas principalmente de acordo com os diferentes propósitos empreendidos pela própria
pesquisa  סafinal, mesmo que uma obra tenha intencionalidade factual, pode servir para outros
propósitos, como indicar um conceito ou mesmo uma perspectiva cultural: assim, apesar de
ἔlὠviὁΝJὁὅἷἸὁΝἷὅcὄἷvἷὄΝcὁmὁΝ“hiὅtὁὄiaἶὁὄפ52, tratando dos fatos que aconteceram, muitas vezes
os fatos serão aquilo para o qual menos estaremos olhando53. Sendo assim, todas estas fontes
servem para a reconstrução de crenças, intenções, práticas e mesmo expectativas 54, tanto de
gregos como de judeus55. Além disso, atentar para os textos originais, não se prendendo às
traduções, poderá ser um diferencial em qualquer pesquisa de História Antiga56.
Assim como os textos literários, também as moedas podem trazer muita luz a
respeito do judaísmo helenístico. Afinal, a importância das moedas, como indicado por
Hubert Frère (1984, p. 15), não era somente econômica, mas também se dava no serviço de
reforço e consolidação da autoridade de soberanos e monarcas que eram representados nas
efígies das mesmas. Também, como destacaἶὁΝ pὁὄΝ JὁãὁΝ ἑaὄlὁὅΝ ἔuὄlaὀiΝ (ἀίńἅ,Ν pέΝ ἁλ),Ν “aὅΝ
mὁἷἶaὅΝ aἶquiὄἷmΝ ὅiἹὀiἸicaἶὁὅΝ quἷΝ vãὁΝ alὧmΝ ἶἷΝ umaΝ aὀὠliὅἷΝ mἷὄamἷὀtἷΝ ἷcὁὀὲmicaפΝ pὁὄΝ ὅἷΝ
tὁὄὀaὄἷmΝ “ἶiἸuὅὁὄaὅΝ ἶἷΝ cὄἷὀὦaὅ,Ν mἷmὰὄiaὅ,Ν cὁmἷmὁὄaὦὴἷὅΝ ἷΝ ὄἷpὄἷὅἷὀtaὦὴἷὅΝ ἶaquἷlἷὅΝ
hὁmἷὀaἹἷaἶὁὅΝ ἷmΝ ὅἷuΝ vἷὄὅὁΝ ἷΝ aὀvἷὄὅὁפέΝ ἥἷὀἶὁ assim, muitas vezes o mais importante a
52

Sobre Josefo como historiador, cf. RAJAK, 2001, p. 11-37; RAJAK, 2002.
O vocabulário utilizado por Flávio Josefo, p.e., será particularmente importante nesta pesquisa, uma vez que
colabora na identificação da história dos conceitos estudados, especialmente no que diz respeito ao judaísmo e as
ideias que lhe constituem como unidade.
54
Trata-ὅἷΝἶἷΝumaΝpὄὁpὁὅtaΝpὄὰximaΝἶaΝ“utἷὀὅilaἹἷmΝmἷὀtalפΝ(outillage mental)ΝἶaΝ“hiὅtὰὄiaΝἶaὅΝmἷὀtaliἶaἶἷὅפΝ
(Histoire des Mentalités) francesa: afinal, um de seus grandes expoentes, Lucien Febvre afirmou que seu
pὄὁpὰὅitὁΝ ὅἷὄiaΝ “iὀvἷὀtaὄiaὄΝ ἷmΝ ἶἷtalhἷὅΝ ἷΝ ἶἷpὁiὅΝ ὄἷcὁmpὁὄ,Ν paὄaΝ aΝ ὧpὁcaΝ ἷὅtuἶaἶa,Ν ὁΝ matἷὄialΝ mἷὀtalΝ ἶἷΝ quἷΝ
dispunham os homens desta época; através de um esforço de erudição, mas também de imaginação, reconstruir o
universo, físico, intelectual, moral, no meio do qual se moveram as gerações que o precederam; tornar evidente,
de um lado, a insuficiência das noções de fato sobre tal ou tal ponto; por outro lado, o estudo da natureza
engendraria necessariamente lacunas e deformações nas representações que certa coletividade histórica forjaria
ἶὁΝmuὀἶὁ,ΝἶaΝviἶa,ΝἶaΝὄἷliἹiãὁ,ΝἶaΝpὁlíticaפΝ(ἔEἐVἤEΝapuἶΝἤχεἙἠEδδἙ,ΝńλλίμΝńίλ)έ
55
O uso de fontes variadas é particularmente importante neste processo: utilizar fontes gregas, p.e., permite não
somente conhecer a sociedade grega e suas instituições a partir de leituras internas, mas também ver a sociedade
judaica e suas instituições a partir de leituras externas, ou seja, permite ver como os gregos compreendiam as
particularidades judaicas e de que modo as expressavam.
56
χΝatἷὀὦãὁΝaὁΝiἶiὁmaΝὁὄiἹiὀalΝὧΝἷὅὅἷὀcial,ΝatὧΝpὁὄquἷΝ“umaΝlíὀἹuaΝὀãὁΝὧΝὀuὀcaΝpaὅὅívἷlΝἶἷΝtὄaἶuὦãὁΝpἷὄἸἷitaΝἷmΝ
outra, porque, para alcançar a compreensão e a expressão perfeita das mensagens comunicadas com aquela
liὀἹuaἹἷm,Ν ὅἷὄiaΝ pὄἷciὅὁΝ ὅἷὄΝἶiὄἷtamἷὀtἷΝ paὄticipaὀtἷΝ ἶὁΝ muὀἶὁΝ quἷΝ ὅἷΝ ἷxpὄimἷΝ ὀaquἷlaΝ liὀἹuaἹἷmפΝ (ἤEχδE,Ν
2002, p. 46).
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respeito de uma moeda não é sua datação, que raramente consta nas mesmas (CRAWFORD,
1983, p. 189), mas o propósito ideológico desta, enfatizando um aspecto ou ainda vários do
poder vigente57, e que pode também indicar ruptura, continuidade ou transformação em
relação às cunhagens e poderes anteriores58. Deste modo, não se deve atentar somente para
aquelas moedas que supostamente datam do período da Revolta dos Macabeus59, mas também
para moedas anteriores60 e posteriores61, de gregos, judeus e até mesmo romanos, com
inscrições em grego, hebraico e mesmo latim62, nas quais há representações de reis, deuses e
templos63, e que podem servir para esclarecer pontos deixados no escuro pelas fontes
literárias. É por isso que a numismática, como destacado por Uriel Rappaport (1984), tem sido
ὄἷcὁὀhἷciἶaΝ cὁmὁΝ “umΝ auxíliὁΝ impὁὄtaὀtἷΝ ὀὁΝ ἷὅtuἶὁΝ ἶaΝ hiὅtὰὄiaΝ juἶaicaΝ clὠὅὅicaפ,Ν ἶἷΝ mὁἶὁΝ
quἷΝ “ὁΝ ὄἷἹiὅtὄὁΝ cuiἶaἶὁὅὁΝ ἶἷΝ mὁἷἶaὅ,Ν aΝ ἷxataΝ catalὁἹaὦãὁΝ ἶaΝ ἷviἶêὀciaΝ ὀumiὅmὠticaΝ
encontrada em escavações aὄquἷὁlὰἹicaὅפ,Ν aὅὅimΝ cὁmὁΝ “aΝ ἶἷὅcὄiὦãὁΝ ὅiὅtἷmὠticaΝ ἷΝ ἶἷtalhaἶaΝ
das moedas acumuladas e a metodologia relevante a seu estudo, a comparação de moldes e a
ὅἷquêὀciaΝ ἶἷΝ mὁἷἶaὅפ,Ν têmΝ “jὁἹaἶὁΝ ὀὁvaΝ luὐΝ ὅὁbὄἷΝ aΝ hiὅtὰὄiaΝ juἶaicaΝ clὠὅὅicaפΝ
(RAPPAPORT, 1984, p. 25).
Mais abundante que moedas, porém, são as inscrições que permaneceram da
Antiguidade. Se sugerirmos uma quantidade de meio milhão de inscrições, como disse Fergus
Millar (1983, p. 80), poderemos não estar longe de acertar! De fato, beira o absurdo o grande
número de inscrições em paredes, ossuários, templos, estátuas, e mesmo cacos, que
permaneceram da Antiguidade, de modo que, quando vistos em conjunto parecem
Cf. p.e.: Figuras 12 e 13  סestas moedas, respectivamente de Antíoco VIII (12) e Alexandre II Zabinas (13)
trazem elementos de imitação em relação a Antíoco IV (Figura 7), indicando certa valorização ideológica por
parte da monarquia selêucida sobre o antigo rei.
58
Ruptura: Figura 15  סa moeda de João Hircano intenciona marcar a diferença entre o sumo sacerdócio judaico
ἷΝaὅΝmὁὀaὄquiaὅΝhἷlἷὀíὅticaὅ,ΝapὄἷὅἷὀtamΝaΝiὀὅcὄiὦãὁΝ“ὅumὁΝὅacἷὄἶὁtἷפΝaὁΝiὀvὧὅΝἶἷΝ“ὄἷiפέΝἑὁὀtiὀuiἶaἶἷμΝἔiἹuὄaΝńΝ
 סapesar da moeda estabelecida durante a Revolta de Bar Kokhba ser um mecanismo de ruptura em relação ao
poder romano, serve ideologicamente como meio de continuidade em relação ao judaísmo sacerdotal, utilizando
o Templo de Jerusalém como símbolo representado, mesmo que este já estivesse destruído; Figura 7  סa moeda
de Antíoco apresentada traz em seu reverso uma imagem semelhante à cunhagem clássica de Alexandre, o
Grande, indicando uma pretensão de continuidade entre o rei macedônio e o rei selêucida, por parte deste último.
Transformação: Figura 6  סa moeda de Alexandre Janneu apresentada traz tanto uma inscrição em hebraico,
como os reis asmoneus que o antecederam, como uma inscrição em grego, indicando certa helenização.
59
Cf. Figura 10.
60
Cf. Figuras 1 e 7 (? [sem datação]).
61
Cf. Figuras 4, 6, 8, 12, 13, 15, 16.
62
Cf. Figuras 8 e 16.
63
Diversas obras de coleções numismáticas tiveram que ser utilizadas, a exemplo das obras de Warwick Wroth
(BMC), de David Hendin (Hendin), de Arthur A. Houghton, Catherine C. Lorber e Oliver D. Hoover
(Houghton), de Leo Mildenberg (Mildenberg), de Arnold Spaer (SNG Spaer), de Georges Le Rider (Le Rider), e
de J. N. Svoronos (Svoronos). Também, considerando-se que a descoberta de novas moedas pode ser
“ὀatuὄalmἷὀtἷΝumaΝἸὁὀtἷΝἷmΝpὁtἷὀcialΝἶἷΝἹὄaὀἶἷΝimpὁὄtὢὀciaΝpaὄaΝaΝhiὅtὰὄiaΝἶὁΝmuὀἶὁΝaὀtiἹὁפΝ(ἑἤχWἔἡἤϊ,Ν
1983, p. 187), recorremos a pesquisas mais recentes sobre novas moedas encontradas, como o artigo de Dan
Barag (2000-2002).
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simplesmente não ter fim! O problema, portanto, não é tanto o de se encontrar material, mas
anteὅΝὁΝἶἷΝὅἷΝ“tὄaὦaὄΝtὁἶaΝaΝἷviἶêὀciaΝὄἷlἷvaὀtἷפΝ(εἙδδχἤ,Νńλκἁ,ΝpέΝκἀ),ΝὅἷlἷciὁὀaὀἶὁΝὁΝquἷΝ
pode ou não contribuir para uma pesquisa específica. Mesmo que seja trabalhoso, porém, a
atenção às inscrições antigas pode ser um elemento diferencial em uma pesquisa de História
Antiga. Afinal, segundo Fergus Millar, sem a consulta de inscrições,Ν “aΝ ἸὁὄmulaὦãὁΝ ἶἷΝ
questões históricas precisas ou hipóteses é um exercício vazio, e que de fato não pode
pὄὁcἷἶἷὄΝpὄὁpὄiamἷὀtἷפΝ(εἙδδχἤ,Νńλκἁ,ΝpέΝκἀ)έ
De um número muito mais reduzido do que as inscrições são os papiros. Não se
engane, porém, quem pensa que por isso são menos importantes para o estudo do judaísmo
hἷlἷὀíὅticὁΞΝ χἸiὀal,Ν “umaΝ pὁὄὦãὁΝ cὁὀὅiἶἷὄὠvἷlΝ ἶὁὅΝ papiὄὁὅΝ ἶἷὅcὁbἷὄtὁὅΝ ὀὁΝ EἹitὁΝ pἷὄtἷὀcἷmΝ
aos últimos três séculos a.ἑέפ,Ν ὁuΝ ὅἷja,Ν juὅtamἷὀtἷΝ aὁΝ pἷὄíὁἶὁΝ hἷlἷὀíὅticὁέΝ ἥἷὀἶὁΝ aὅὅim,Ν aΝ
papiὄὁlὁἹiaΝ ὧ,Ν cὁmὁΝ lἷmbὄaΝ χὄὀalἶὁΝ εὁmiἹliaὀὁΝ (ἀίίἅ,Ν pέΝ ἅκἂ),Ν “ἷὅpἷcialmἷὀtἷΝ ὄἷlἷvaὀtἷΝ
paὄaΝ ὁΝ ἷὅtuἶὁΝ ἶὁΝ pἷὄíὁἶὁΝ hἷlἷὀíὅticὁפέΝ EmΝ ὄἷlaὦãὁΝ aὁΝ ἷὅtuἶὁΝ ἶaΝ ὄἷlaὦãὁΝ ἷὀtὄἷΝ hἷlἷὀiὅmὁΝ ἷΝ
judaísmo, os papiros são particularmente importantes não somente pela existência de uma
enorme comunidade judaica no Egito helenístico64, mas também porque podem servir como
evidência a questões bastante particulares que carecem de provas: o Papiro Oxyrhynchus
(P.Oxy), p.e., é um dos poucos casos nos quais o termo grego

aparece como

designação da língua grega em seus moldes helenísticos, ou seja, enquanto indicativo do uso
do grego
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. Já o Papiro Tebtynis (P.Tebt) No. 698, é uma das poucas provas que temos

de que Antíoco Epifânio conquistou pelo menos parte do Egito por algum tempo, uma vez
que contém um decreto seu aos colonos de Krokodipolite66. Em ambos os casos, portanto, os
papiros servem como provas cabais de fatos para os quais há uma excassez de evidências.
Todas estas fontes, que ultrapassam 2 Macabeus e permitem que este livro seja visto
em seu contexto, são necessárias para um estudo aprofundado, especialmente se tratando de
uma pesquisa de história dos conceitos67. Afinal, se vamos estudar os conceitos de
“helenismo פe “judaísmo פem 2 Macabeus, será necessária uma metodologia interdisciplinar,
buscando delinear uma genealogia de cada conceito assim como seus significados, através de
estudos históricos, etimológicos68, filosóficos e mesmo sociológicos69, para os quais estas
64

Cf. nota 20.
Cf. nota 13 (2.1.1.).
66
Cf. nota 78 (2.3.2).
67
χΝ“hiὅtὰὄiaΝἶὁὅΝcὁὀcἷitὁὅפΝ(alἷmãὁμΝBegriffsgeschichte) é uma proposta de estudo histórico com metodologia
interdisciplinar, visando o estudo semântico histórico de conceitos e termos, ou seja, a história dos significados e
do próprio desenvolvimento que um conceito teve ao longo do tempo. A respeito da metodologia da história dos
conceitos, cf. KOSELLECK, 1992; 2006.
68
O estudo etimológico é fundamental na metodologia da história dos conceitos, uma vez que, mesmo que o
conceito mude completamente de significado, não abandona completamente seu significado original, uma vez
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fontes são um verdadeiro tesouro.
Antes de se estudar os conceitos de “helenismo פe “judaísmoפ, porém, é necessário
que se compreenda o que é e como se constitui um conceito. Aristóteles aplica o termo grego
α, usualmente traduzido como “conceitoפ, como um produto da experiência70, resultante
da união de objetos semelhantes no pensar. Assim, o conceito de arte, por exemplo, “é
produzido quando por diversas noções da experiência um único julgamento universal é
formado em relação a objetos semelhantesפ71.
É neste sentido que Ernst Cassirer (1992, p. 42) afirma que o conceito se constitui
“quando certo número de objetos acordantes em determinadas características e, por
conseguinte, em uma parte de seu conteúdo, é reunido no pensarפ, de modo que “este abstrai
as características heterogêneas, retém unicamente as homogêneas e reflete sobre elas, de onde
surge, na consciência, a ideia geral dessa classe de objetosפ. Sendo assim, pode-se
compreender o conceito como “a ideia72 que representa a totalidade das características
essenciais, ou seja, a essência dos objetos em questão( פCASSIRER, 1992, p. 42). Pensandose inversamente, para se estabelecer o significado de um conceito, deve-se perceber não
somente seu produto final, unificado, mas também desmembrar o mesmo em suas diversas
características essenciais73, que foram unificadas, assim como as próprias relações entre estas,
uma vez que “o conceito abarca numa só operação mental não somente espécies de entes, mas
que os conceitos não se formam por significados que se substituem, mas que se somam, formando um conjunto
de camadas sobrepostas, mesmo que em boa medida misturadas. Cf. RUPPENTHAL NETO, 2016d, p. 32.
69
Todo conceito forma-se enquanto elemento cultural, a partir não somente de uma língua específica, mas de um
modo de pensar específico. Considerando-ὅἷΝ cultuὄaΝ cὁmὁΝ “tὁἶaὅΝ aὅΝ atituἶἷὅΝ ὁuΝ aptiἶὴἷὅΝ apὄἷἷὀἶiἶaὅΝ pἷlὁΝ
hὁmἷmΝ ἷὀquaὀtὁΝ mἷmbὄὁΝ ἶἷΝ umaΝ ὅὁciἷἶaἶἷפ,Ν cὁmὁΝ ἶἷἸiὀiuΝ ἑlauἶἷΝ δὧvi-Strauss (apud TODOROV, 2010, p.
38), deve-se necessariamente entender a construção de um conceito como um acontecimento não somente
cultural mas também social. Sendo assim, o estudo sociológico não se faz somente importante mas também
necessário na compreensão da construção de um conceito.
70
O termo grego
α será utilizado na filosofia estóica na distinção epistemológica entre o universal (
α)
e o particular (
α),ΝἶiἸἷὄἷὀciaὀἶὁ-se do uso de Aristóteles, que utiliza ambos os termos. Cf. PREUS, 2007,
p. 103. Neste caso, o
αΝ ὅἷὄiaΝ umΝ cὁὀcἷito mental sem existência física ou metafísica. Cf. DE VOGEL,
1964, p. 124 (art. 992). O
α,Νpὁὄtaὀtὁ,ΝὧΝcὁmplἷtamἷὀtἷΝἶiἸἷὄἷὀtἷΝἶὁΝcὁὀcἷitὁΝuὀivἷὄὅalΝ(
α), que pode
aiὀἶaΝὅἷὄΝumΝἶὁὅΝ
α
α ,Ν“cὁὀcἷitὁὅΝcὁmuὀὅפ,ΝquἷΝὅãὁΝimpὁὄtaὀtἷὅΝcὁmὁΝcὄitὧrios para fundamentação da
verdade.
71
Aristóteles, Met., 1.981a6.
72
Conceitos não são realidades existentes da mesma forma como a substância e os acidentes o são. Afinal, como
iὀἶicὁuΝEὄὀὅtΝἑaὅὅiὄἷὄΝ(ńλλἀ,ΝpέΝἀń),Ν“ὁΝquἷΝὅãὁΝὁὅΝcὁὀcἷitὁὅΝὅἷὀãὁΝἸὁὄmaὦὴἷὅΝἷΝcriações do pensar, que, em vez
ἶaΝvἷὄἶaἶἷiὄaΝἸὁὄmaΝἶὁΝὁbjἷtὁ,Νἷὀcἷὄὄa[m]ΝaὀtἷὅΝaΝpὄὰpὄiaΝἸὁὄmaΝἶὁΝpἷὀὅamἷὀtὁςפέΝPὁὅὅuἷm,Νpὁὄtaὀtὁ,ΝἷxiὅtêὀciaΝ
imaἹiὀativaΝ ἷΝ vἷὄbal,Ν umaΝ vἷὐΝ quἷΝ ὅãὁΝ “umΝ ἷὅquἷmaΝ puὄamἷὀtἷΝ vἷὄbalΝ (aiὀἶaΝ quἷΝ iὀἷxpὄἷὅὅὁ),Ν quἷΝ ὅimpliἸicaΝ
ainda maiὅΝ ὁΝ ἷὅquἷmaΝ ὅἷὀὅívἷlΝ cὁmΝ quἷΝ aΝ mἷmὰὄiaΝ pὁὄΝ ὅuaΝ vἷὐΝ ὄἷὅumiaΝ tὁἶaΝ umaΝ ἷὅpὧciἷΝ ἶἷΝ ὅἷὄἷὅפΝ
(CARVALHO, 1996, p. 65-66).
73
Para a constituição de um conceito, é necessário que tais características essenciais estejam consideravelmente
fixas, uma vez que um conceitὁΝὅὁmἷὀtἷΝἷxiὅtἷΝ“quaὀἶὁΝἷxiὅtἷmΝcἷὄtὁὅΝtὄaὦὁὅΝἸixὁὅ,ΝmἷἶiaὀtἷΝὁὅΝquaiὅΝaὅΝcὁiὅaὅΝ
podem ser reconhecidas como semelhantes ou dessemelhantes, coincidentes ou não-cὁiὀciἶἷὀtἷὅפΝ(ἑχἥἥἙἤEἤ,Ν
1992, p. 42). Tal fixidez dos elementos principais permitirá que os mesmos sejam traçados não somente dentro
da obra de 2 Macabeus, mas também ao longo do período helenístico, identificando certo histórico de
transformação dos mesmos como ênfase ou diminuição de um elemento ou outro dentro do conceito.
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espécies de relações entre entes, e espécies de espécies, isto é, gêneros( פCARVALHO, 1996,
p. 65).
Sendo assim, para se compreender os conceitos de “helenismo פe “judaísmo פem 2
Macabeus, será necessário não somente dividi-los em suas partes, mas também, previamente,
conhecer o contexto no qual estão inseridos e a partir do qual são formados, ou seja, o próprio
livro de 2 Macabeus. Nada mais sensato, portanto, do que começar com uma apresentação a
respeito deste livro.
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1 O LIVRO DE 2 MACABEUS
O livro de 2 Macabeus é, junto a 1 Macabeus, uma das principais fontes a respeito da
Revolta dos Macabeus. Apesar das outras fontes antigas (Daniel, Flávio Josefo, Políbio,
Diodoro Sículo e os Manuscritos de Qumran)74 serem importantes como interpretações do
evento, contribuem pouco se comparadas às fontes principais: o livro de Daniel, por exemplo,
apresenta o contexto da revolta em linguagem profética75, de modo bastante enigmático, e
nem mesmo menciona os macabeus. Josefo, apesar de se referir diretamente à revolta, segue
principalmente o relato de 1 Macabeus, inovando pouco e mais em detalhes do que em
questões principais76. Quanto à obra de Políbio, apesar de inovar  סiluminando o relato a partir
da perspectiva grega e sendo extremamente importante na compreensão da história do período
helenístico, apresentando-a em perspectiva mais ampla que os relatos judaicos77 ס, faz poucas
referências aos judeus78, apenas servindo para somar às fontes principais da revolta. Diferente
de Políbio, Diodoro Sículo se refere inúmeras vezes aos judeus, mas falta no entanto, a
integridade de sua obra: apesar de ser uma vasta obra, tendo sido escrita em diversos volumes,

74

Cf. BARTLETT, 1973, p. 10-13.
O livro de Daniel (  )דּ ִ ּיpode ser considerado como fonte para a Revolta dos Macabeus, desde que seja
considerado vaticinium ex eventu, ou seja, uma profecia feita após o evento profetizado ter ocorrido, uma vez
que se ambienta no período do cativeiro babilônico (séculos antes da revolta). O elemento profético, portanto,
seria uma forma de estratégia literária. Cf. WOODARD, 1994. Há, porém, um forte debate teológico a este
respeito, havendo defensores tanto desta perspectiva (J. J. Collins, F. Millar, R. Martin-Achard, H. H. Rowley, E.
J. Bickerman, P. R. Davies, A. R. Millard, A. L. Chevitarese, entre outros), mesmo que parcial (geralmente se
indica datação mais antiga para Dn 1-6), quanto da ideia do livro como vaticinium ante eventu (B. K. Waltke, G.
L. Archer, D. J. Wiseman, K. A. Kitchen, E. M. Yamauchi, J. G. Baldwin, G. R. Beasley-Murray, A. J. Ferch, G.
F. Hasel, entre outros). A perspectiva concorrente, que defende uma visão ex eventu das profecias de Daniel, é
chamaἶaΝ ἶἷΝ “tἷὅἷΝ macabἷiaפΝ (alἷmãὁ: Makkabäerthese), cujo precursor foi Porfírio (c234-305 d.C.), que
contextualizou a profecia de Daniel como tendo sido escrita no período macabeu, conforme o 12º volume de sua
obra Cont. Christ., mencionada por Jerônimo, na qual afirma que o filósofo atribuiuΝ ὁΝ livὄὁΝ ἶἷΝ ϊaὀiἷlΝ aΝ “umΝ
iὀἶivíἶuὁΝvivἷὀἶὁΝὀaΝJuἶἷiaΝἶuὄaὀtἷΝὁΝtἷmpὁΝἶἷΝχὀtíὁcὁ,ΝchamaἶὁΝEpiἸὢὀiὁפΝ(Jἷὄὲὀimὁ,Ν Com. Dan., 617-618,
Cf. JEROME, 2009, p. 15). Sobre a tese macabeia, cf. FERCH, 1983 (contra). Segundo Flávio Josefo, apesar da
profecia se cumprir no período de Antíoco, o livro teria sido escrito no período do cativeiro babilônico, ou seja, o
quἷΝ aΝ “ὀaὦãὁΝ ὄἷalmἷὀtἷΝ ἷxpἷὄimἷὀtὁuΝ ὅὁbΝ χὀtíὁcὁΝ EpiἸὢὀiὁ,Ν [Ἰὁi]Ν talΝ cὁmὁΝ ϊaὀiἷlΝ muitὁὅΝ aὀὁὅΝ aὀtἷὅΝ viὄaΝ ἷΝ
ἷὅcὄἷvἷὄaΝquἷΝtaiὅΝcὁiὅaὅΝἶἷvἷὄiamΝὅἷΝὅucἷἶἷὄפΝ(AJ, 10.266-267, cf. BALDWIN, 2006, p. 68). Para um estudo
sócio-histórico da composição de Daniel à partir da perspectiva da tese macabeia, cf. SOARES, 2008.
76
Apesar do principal relato de Josefo sobre o período macabeu ser nas Antiquitates Judaicae (AJ 12-13),
seguindo 1 Macabeus de perto (mesmo que não tenha utilizado os capítulos 13-16 deste livro), na sua obra
Bellum Judaicum (BJ 1.1-2) há um breve relato que, possivelmente, segue Nicolau de Damasco, o historiador da
corte de Herodes, o Grande, o qual utilizou tanto 1 Macabeus como Políbio como fontes. Cf. BARTLETT, 1973,
p. 11. A respeito de Nicolau de Damasco, cf. Stern, p. 227-232. Para os fragmentos de sua obra que se referem
aos judeus, cf. Stern 41, frags. 83-97 (p. 233-260). Sobre o uso de 1 Macabeus por Josefo, cf. GAFNI, 1989, p.
116-131; FELDMAN, 1994, p. 41-68.
77
ἑὁmὁΝiὀἶicaἶὁΝpὁὄΝἔἷὄἹuὅΝεillaὄ,ΝumaΝvἷὐΝquἷΝὁΝlivὄὁΝἶἷΝϊaὀiἷlΝapὄἷὅἷὀtaΝumaΝhiὅtὰὄiaΝ“ἶἷΝumΝpὁὀtὁΝἶἷΝviὅtaΝ
muitὁΝpὄἷciὅὁΝἷΝlimitaἶὁפ,ΝὀἷmΝὅἷΝcὁmpaὄaΝ(ὀἷὅtἷΝaὅpἷctὁ)ΝὡΝpὄὁἸuὀἶaΝcὁὀcἷpὦãὁΝἶἷΝPὁlíbiὁΝἶἷΝcὁmὁΝ“ὁὅΝἷvἷὀtὁὅΝ
nas diversas partes da oikoumenē (muὀἶὁΝhabitaἶὁ)ΝviἷὄamΝaΝἷὅtaὄΝiὀtἷὄliἹaἶὁὅפΝ(εἙδδχἤ,Νἀίίἄa,ΝpέΝἄἄ)έ
78
Menahem Stern, em sua coletânea de textos greco-romanos sobre os judeus, indicou três fragmentos de
Políbio, enquanto na coletânea de Reinach há apenas um. Cf. Stern 18, frags. 31-33 (p. 110-116 [I]); Reinach, p.
51-52.
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acabou chegando até nós bastante fragmentada79. Ainda mais fragmentários que a obra de
Diodoro Sículo são os Manuscritos de Qumran, que também possuem um caráter obscuro e
alegórico demais para serem utilizados como fontes independentes para a história da revolta80.
Todas estas fontes secundárias, portanto, acabam dependendo quase que completamente de 1
Macabeus e 2 Macabeus, que apresentam cada qual um relato bastante completo dos
acontecimentos anteriores e contemporâneos da revolta, permitindo que a mesma possa ser
consideravelmente conhecida e compreendida historicamente.
Que 2 Macabeus é uma fonte essencial no estudo da Revolta dos Macabeus, portanto,
está claro. Mas, o que foi exatamente a Revolta dos Macabeus? Para se compreender a mesma
 סe também o próprio livro de 2 Macabeus ס, cabe uma breve explicação: esta revolta, que
ocorreu no século II a.C. e durou cerca de 25 anos, foi uma revolução judaica contra o
domínio selêucida, cujo resultado foi a independência da Judeia. Segundo o relato do livro de
2 Macabeus, após o rei selêucida Antíoco IV Epifânio profanar o Templo de Jerusalém e
estabelecer uma série de medidas repressoras contra as práticas judaicas, o povo judeu decide
combater os invasores estrangeiros e, por meio da ajuda divina, alcançaram a liberdade
política. Apesar desta liberdade não durar muito tempo  סuma vez que a Judeia foi
conquistada pelos romanos em 63 a.C. ס, a vitória dos macabeus permaneceu viva no coração
do povo judeu ao longo dos séculos, sendo comemorada ainda hoje, especialmente mediante a
festa de Hanuká81, que a celebra.
79

Diodoro Sículo apresenta a história dos eventos entre 301 a.C. e 61 a.C. nos livros 21-40 de sua Bibliotheca
Historica (Bib. Hist.), mas, apesar de haver referências a Antíoco IV, Demétrio I (Bib. Hist., 31) e Demétrio II
(Bib Hist., 33), o que chegou a nós de sua obra sobre estes contextos é consideravelmente fragmentário
(BARTLETT, 1973, p. 12). A respeito de Diodoro Sículo como fonte da história judaica, cf. Stern 32, frags. 5566 (p. 167-189 [I]); Reinach, frags. 33-36 (p. 69-77).
80
JὁhὀΝἤέΝἐaὄtlἷttΝtὄaὐΝumΝaviὅὁΝimpὁὄtaὀtἷΝquaὀἶὁΝaἸiὄmaΝquἷΝ“ὧΝpἷὄiἹὁὅὁΝcὁὀtaὄΝἶἷmaiὅΝὡὅΝaluὅὴἷὅΝὀaΝlitἷὄatuὄaΝ
de Qumran para ajudar a preencher os detalhes de 1 e 2 MacabἷuὅפΝ(ἐχἤἦδEἦἦ,Νńλἅἁ,ΝpέΝńἀ)έΝἡὅΝεὅὅέΝἶὁΝεaὄΝ
Morto (ou Qumran) podem ser utilizados como fontes históricas, desde que juntamente às demais fontes. O
principal texto de Qumran para a história da Revolta é o frag. 4Q248, cujo texto intitulado Atos de um rei grego
parece se referir às ações de Antíoco IV em sua expedição ao Egito. Para o frag. 4Q248, cf. DSS Study, p. 494495. A respeito deste texto como uma referência a Antíoco, cf. BROSHI; ESHEL, 1997; BROSHI, 2000, p. 5 (I).
Alguns estudiosos, como Steven Weitzman, são bastante céticos quanto ao uso deste documento, afirmando que
“ὅἷuΝἷὅtaἶὁΝἸὄaἹmἷὀtὠὄiὁΝcὁὄtaΝὁΝvalὁὄΝἶἷΝὅἷuΝtἷὅtἷmuὀhὁΝἶἷΝumaΝ ἸὁὄmaΝὁuΝἶἷΝὁutὄaפΝ(WEἙἦZεχἠ,Νἀίίἂ,ΝpέΝ
233, nota 57). Como indicado por Albert Baumgarten (2011), porém, Hanan Eshel, seguindo a pista deixada por
Magen Broshi e Esther Eshel (1997), desenvolveu uma perspectiva histórica não somente sobre a origem da
Comunidade de Qumran, mas também sobre a própria origem da Revolta dos Macabeus. Cf. ESHEL, 2008, p.
13-27. Também Daniel R. Schwartz, a partir de 4Q248, defendeu uma datação do saque de Jerusalém por
Antíoco, diferenciando-se da tradicional indicação a partir de 1 Macabeus, ao mesmo tempo que se aproximou
de outras fontes (2 Macabeus e Daniel). Cf. SCHWARTZ, 2001, p. 45-56. Mesmo que seja possível, portanto,
estabelecer questões históricas a partir dos Mss. de Qumran, não são tão amplas nem tão precisas como se
poderia supor, como bem lembrado por John J. Collins. Cf. COLLINS, 2011, p. 295-315 [314]. Sendo assim,
continuam dependentes das demais fontes.
81
A festa de Hanuká, ou anukâ ( ּ ֻ ) ֲח, é uma festa religiosa judaica em comemoração à reconsagração do
Templo de Jerusalém pelos macabeus, após a profanação do mesmo pelo rei selêucida Antíoco IV Epifânio.
Comemorada por oito dias, com início em 25 de Kislev e fim em 2 (ou 3) de Tevet, tem como símbolo as luzes
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1.1 ASPECTOS GERAIS
Segundo o próprio texto de 2 Macabeus, o livro foi escrito em virtude da festa de
Hanuká, iniciando justamente com duas cartas dos judeus de Jerusalém (na Judeia) aos judeus
de Alexandria (no Egito), tratando a respeito desta festa e iὀcἷὀtivaὀἶὁΝquἷΝὁὅΝὅἷuὅΝ“iὄmãὁὅפ
(

φ ῖ ) também a praticassem. O livro, portanto, se insere dentro de um contexto de

relações entre os judeus residentes na Judeia e os judeus residentes na Diáspora, com um
propósito de certa unificação religiosa, mediante a prática de um festival em comum. A
festividade, como mecanismo de memória, serviria como meio de unificação, por conta da
importância da história a qual celebra para todos os “judeusפΝ(᾽ υ αῖ ), sejam residentes de
Jerusalém, da Judeia, ou de Alexandria. Afinal, a Revolta dos Macabeus, restaurando o culto e
purificando o próprio Templo (de Jerusalém), não é, para o autor de 2 Macabeus, somente
uma vitória da Judeia  סὧΝumaΝvitὰὄiaΝἶὁΝpὄὰpὄiὁΝ“juἶaíὅmὁפΝ(᾽ υ α

, cf. capítulo 3 deste

trabalho), devendo ser comemorada pelos judeus espalhados por todo o mundo. Mas afinal,
qual é exatamente o conteúdo destas cartas iniciais?
A primeira carta (2 Mac 1.1-10a), supostamente escrita no ano 188 (da Era Selêucida
[E.S.], cf. 2 Mac 1.10a82), ou seja, por volta de 124 a.C.83, incentiva que os judeus no Egito
do candelabro, presentes pela iluminação das casas durante a festividade. Deste modo, a festa também é
conhecida por ag Ha-Urim,Ν“ἔἷὅtivalΝἶaὅΝδuὐἷὅפΝ(ἥἦEἙἠἐEἤἕ,Νἀίńńa)έΝἥἷἹuὀἶὁΝJὁὅἷἸὁΝ(AJ, 12.7.7), o nome
de Festa das “δuὐἷὅפΝ(φ α),ΝὅἷὄiaΝpἷlaΝ“apaὄiὦãὁΝpaὄaΝὀὰὅפΝ( ῖ Νφα α )ΝἶὁΝἶiὄἷitὁΝὡΝaἶὁὄaὦãὁ,ΝἷmΝumΝtἷmpὁΝ
em que a esperança era difícil de ser encontrada. Sobre a festa, cf. b. Shab 21b; m. Bikk 1.6; m. Taan 2.10; m.
MoKat 3.9; m. RoHas 1.3; m. BK 6.6; m. Meg 3.4. Parece haver uma contradição entre as datações da festa
pelos fariseus e pelos saduceus (FINKELSTEIN, 1931, p. 169, nota 1). Cf. HERR, 2007, p. 331-333 (VIII); m.
Menah 10.3; t. Menah 10.23; b. Menah 65a (baraita); Jub 1.1; 6.17. Não está claro se a relação da festa com as
luὐἷὅΝ tἷὄiaΝ ὄἷlaὦãὁΝ cὁmΝ umaΝ “ἸἷὅtaΝ ἶὁΝ ἸὁἹὁפμΝ ἷmΝ ἀΝ εacΝ ń,ńκΝ Ἰala-se na
Ν [έέέ]Ν ῦ πυ Ν (“ἸἷὅtaΝ [έέέ]Ν ἶὁΝ
ἸὁἹὁ)פΝquἷ,ΝὅἷἹuὀἶὁΝvaὀΝἘἷὀtἷὀ,ΝpὁἶἷΝtἷὄΝὅiἶὁΝaἶiciὁὀaἶὁΝpaὄaΝaὀtἷcipaὄΝaΝhiὅtὰὄiaΝἶaΝὄἷὅtituiὦãὁΝἶὁΝcultὁΝpὁὄΝ
Neemias (2 Mac 1.18b-36), onde o fogo do altar é um elemento importante. Cf. VAN HENTEN, 2003, p. 74,
nota 30. Segundo m. Suk 5.2-4, haveria um festival do fogo realizado no equinócio de outono.
82
Note-se que, apesar de a segunda carta iniciar também no verso 10, a referêὀciaΝ ἶἷΝ ἶataΝ (“ἠὁΝ aὀὁΝ cἷὀtὁΝ ἷΝ
ὁitἷὀtaΝἷΝὁitὁ)פΝἸaὐΝὄἷἸἷὄêὀciaΝὡΝpὄimἷiὄaΝcaὄta,Νἷὀcἷὄὄaὀἶὁ-a com a marcação temporal, e não à segunda carta,
cὁmὁΝ pὁἶἷΝ paὄἷcἷὄ,Ν aἸiὀal,Ν “ὧΝ impὁὅὅívἷlΝ cὁmἷὦaὄΝ umaΝ caὄta,Ν ὀὁΝ pἷὄíὁἶὁΝ clὠὅὅicὁ,Ν cὁmΝ umaΝ ἶataפΝ
(BICKERMAN, 2007, p. 411). Por causa disto, as traduções, em geral, estabelecem uma divisão para facilitar ao
leitor, separando as duas partes do verso 10. Em alguns casos, porém, a data é colocada no início da segunda
carta, como na Vulgata e em algumas traduções latinas (LatέΝἐ,ΝδatέΝεΝἷΝδatέΝP)μΝ“ἠὁΝaὀὁΝcἷὀtὁΝἷΝὁitἷὀtaΝἷΝὁitὁ,Ν
ὁὅΝ habitaὀtἷὅΝ ἶἷΝ JἷὄuὅalὧmέέέפΝ (ἐἙἑKEἤεχἠ,Ν ἀίίἅ,Ν pέΝ ἂńί)έΝ χlἹuὀὅΝ cὰἶicἷὅΝ (ἑὁἶέΝ ηηΝ ἷΝ ἑὁἶέΝ ἄἀ)Ν tambὧmΝ
vaὄiamΝtὄaὐἷὀἶὁΝaΝἶataΝἶἷΝ“ńἂκפ,ΝumaΝvἷὐΝquἷΝaΝἸἷὅtaΝἶaΝἶἷἶicaὦãὁΝἶὁΝἦἷmplὁΝἸὁiΝiὀὅtituíἶa,ΝὅἷἹuὀἶὁΝ os relatos
(Cf. 1 Mac 4.59; 2 Mac 10.8), em 148 S.E. Por fim, algumas traduções modernas, a fim de evitarem problemas
cronológicos, acabam seguindo estes códices, e trazendo a data alterada no texto. No Cod. A, porém, apesar de a
data não ser alterada, é muἶaἶaΝaΝcὁὀcluὅãὁΝἶaΝcaὄta,ΝaἶiciὁὀaὀἶὁΝ“ἷmΝJἷὄuὅalὧmפμΝ
Ν Ν
α ΝέέέΝ υ Ν
[188] Ν ‛
Ν (ἐἙἑKEἤεχἠ,Ν ἀίίἅ,Ν pέΝ ἂńί),Ν quἷΝ ὧΝὄἷtiὄaἶὁΝ ἶὁΝ iὀíciὁΝ ἶaΝ ὅἷἹuὀἶaΝ caὄtaΝ ἷΝ tὄaὀὅἸἷὄiἶὁΝ
para o final da primeira.
83
A datação de 188 da era selêucida corresponde a 124 a.C., cf. MOMIGLIANO, 1975b, p. 81; PARKER, 2007,
p. 387. A simples datação com o ano (188) segue o padrão selêucida, presente tanto em cartas reais (cf. 2 Mac
11) como em cartas de povos submetidos a este Império. Isto indica que a carta foi escrita quando os judeus
ainda eram um povo submetido politicamente, ou seja, antes de Demétrio II lhes conceder a liberdade, em 170
E.S. (cf. 1 Mac 13.41). Afinal, se os judeus estivessem politicamente livres, colocariam na carta uma referência
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pὄὁcuὄἷmΝ“cἷlἷbὄaὄΝὁὅΝἶiaὅΝἶaὅΝἦἷὀἶaὅΝἶὁΝmêὅΝἶἷΝἑalἷuפΝ(ἀΝεacΝńέλ),ΝὁuΝὅἷja,ΝcὁmἷmὁὄἷmΝaΝ
festa de Hanuká, já instituída. Pressupõe, portanto, que a festa não estivesse sendo celebrada
em Alexandria tal como era em Jerusalém. Haveria, assim, uma diferença no calendário de
celebrações entre os judeus da Judeia e os judeus da Diáspora, que estaria sendo corrigida.
A primeira carta também traz, inserida dentro do texto, outra carta, que supostamente
data de 169 E.S. (2 Mac 1.7)84, ou seja, 143 a.C., a qual lembra tanto a aflição sob o domínio
selêucida quanto o livramento divino, o qual foi celebrado:
Quanto a nós, aqui, agora mesmo, estamos orando por vós. 85 Durante o reinado de
Demétrio, no ano cento e sessenta e nove, nós, os judeus, vos escrevêramos o
ὅἷἹuiὀtἷμΝ “ἠὁ86 auge da aflição que nos sobreveio no decorrer destes anos, desde
quando Jasão e seus partidários desertaram da terra santa e do reino, incendiaram o
portal [do Templo] e derramaram sangue inocente, nós elevamos súplicas ao Senhor
e fomos atendidos. A seguir oferecemos sacrifícios e flor de farinha, acendemos as
lὢmpaἶaὅΝἷΝapὄἷὅἷὀtamὁὅΝὁὅΝpãἷὅפέΝχἹὁὄa,Νpὁiὅ,ΝpὄὁcuὄaiΝcἷlἷbὄaὄΝὁὅΝἶiaὅΝἶaὅΝἦἷὀἶaὅΝ
do mês de Casleu. No ano cento e oitenta e oito. (2 Mac 1.6-10a, BJ).

Esta carta, apesar de ser de fato uma carta completa, com introdução e datação ao
final, estando anexada à primeira carta, não costuma ser contabilizada, uma vez que estando
incorporada, faz parte da primeira. A segunda carta mencionada anteriormente, portanto, é
outra (2 Mac 1.10b-2.18). Esta, de modo diferente da anterior (primeira carta), não apresenta
data, apesar de ter indicação de autoria. Mesmo que esta indicação de autoria sugira ser
provavelmente uma falsificação87, a carta tem especial importância por oferecer ao seu
ao seu govἷὄὀaὀtἷ,ΝcὁmὁΝἷmΝńΝεacabἷuὅΝńἂέἀἅμΝ“ἠὁΝἶiaΝἶἷὐὁitὁΝἶἷΝElul,ΝἶὁΝaὀὁΝcἷὀtὁΝἷΝὅἷtἷὀtaΝἷΝἶὁiὅ,ΝquἷΝὧΝὁΝ
tἷὄcἷiὄὁΝaὀὁΝἶἷΝἥimãὁ,ΝὅumὁΝὅacἷὄἶὁtἷΝiὀὅíἹὀiἷέέέפΝ(ἐἙἑKEἤεχἠ,Νἀίίἅ,ΝpέΝἂńη)έΝἥἷἹuὀἶὁΝϊaὀiἷlΝἤέΝἥchwaὄtὐ,Ν
“ńκκפΝ ὀãὁΝ ὧΝ aΝ ἶataΝ ἶaΝ caὄtaΝ  סuma vez que não há menção ao dia, mas somente ao ano (cf. 2 Mac 1.10;
11.21,33,38) ס,Ν maὅΝ aὀtἷὅΝ aΝ ἶataΝ paὄaΝ cὁmἷmὁὄaὦãὁΝ ἶὁΝ ἸἷὅtivalμΝ “χἹὁὄa,Ν pὁiὅ,Ν pὄὁcuὄaiΝ cἷlἷbὄaὄΝ ὁὅΝ ἶiaὅΝ ἶaὅΝ
ἦἷὀἶaὅΝἶὁΝmêὅΝἶἷΝἑaὅlἷuΝὀὁΝaὀὁΝcἷὀtὁΝἷΝὁitἷὀtaΝἷΝὁitὁפέΝἑἸέΝἥἑἘWχἤἦZ,Νἀίίκ,ΝpέΝηἀἁέ
84
No texto latino Lat. X, a data de 169 está no lugar de 188, de modo a constituir uma única carta.
(BICKERMAN, 2007, p. 411). Em alguns Mss., o v. 10 (188) apresenta outras datas, como 108, 180 e 148 (Mss.
55 e 62), cf. SCHWARTZ, 2008, p. 524. Possivelmente esta última data foi resultado de uma cópia equivocada
ἶὁΝὀήmἷὄὁΝńκκΝ(
)ΝpὁὄΝńἂκΝ(
),ΝpἷlaΝὅἷmἷlhaὀὦaΝἷὀtὄἷΝἷlἷὅΝ(ἥἑἘWχἤἦZ,Νἀίίκ,ΝpέΝηἀη)έΝχpἷὅaὄΝἶἷὅtaΝ
ἶataὦãὁΝ paὄἷcἷὄΝ “iὀὅiἹὀiἸicaὀtἷפΝ (εἡεἙἕδἙχἠἡ,Ν ńλἁń,Ν pέΝ ἅἅ),Ν tἷmΝ impὁὄtὢὀciaΝ ὀaΝ cὁὀὅtὄuὦãὁΝ ἶὁΝ
desenvolvimento histórico da festa de Hanuká.
85
χΝἸὄaὅἷΝaὁΝqualΝὅἷΝὅἷἹuἷ,Ν“ϊuὄaὀtἷΝὁΝὄἷiὀaἶὁΝἶἷΝϊἷmὧtὄiὁέέέפΝ( α
Ν
υΝ υ Ν α
ῦ...)
parece uma interrupção no texto, sugerindo que a carta seguinte é uma inclusão posterior.
86
Uma vez que o texto é indicado como tendo sido escrito sob o reinado de Demétrio (II), e não de Antíoco IV, é
bἷmΝpὁὅὅívἷlΝquἷΝhajaΝumΝἷὄὄὁΝἶἷΝtὄaἶuὦãὁ,ΝὀãὁΝὅἷΝtὄataὀἶὁΝ“no auἹἷΝἶaΝaἸliὦãὁפΝ( Ν
),Ν maὅΝaὀtἷὅΝ “a
respeito ἶὁΝ auἹἷΝ ἶaΝ aἸliὦãὁפΝ (π Ν
)έΝ ἥἷἹuὀἶὁΝ ἠicὁlaὅΝ ἶἷΝ δyὄa,Ν ὁΝ ἷὄὄὁΝ ὧΝ ἶἷcὁὄὄἷὀtἷΝ ἶἷΝ uma tradução
equivocada da ambígua frase hebraica
 ת, que poderia ser entendida tanto como “escrevemos no auge da
aἸliὦãὁפΝ ὁuΝ aiὀἶaΝ “ἷὅcὄἷvἷmὁὅΝ sobre o auἹἷΝ ἶaΝ aἸliὦãὁפέΝ EὅtaΝ tἷὁὄia,Ν pὁὄὧm,Ν pὄἷὅὅupὴἷΝ umΝ tἷxtὁΝ hἷbὄaicὁΝ
(original ou retrotraduzido), assim como não explica porque os tradutores não teriam cuidado em cair no erro,
uma vez que Νé traduzido na LXX tanto por π Νcomo por
π Ν(BICKERMAN, 2007, p. 412), ao invés de
έ
87
Apesar de não apresentar data, como a primeira carta, se coloca como anterior à instituição da festa de
Hanuká, o que leva a mesma a ser considerada uma carta forjada a posteriori. Cf. nota 22. A legitimidade da
carta foi defendida especialmente por C. C. Torrey, que estabeleceu retroativamente uma versão do que pretende

46

público leitor as razões para a comemoração do HanukáμΝ alὧmΝἶἷΝϊἷuὅΝἷxpulὅaὄΝ“ὁὅΝquἷΝὅἷΝ
tiὀhamΝ ἷὀtὄiὀchἷiὄaἶὁΝ ὀaΝ ciἶaἶἷΝ ὅaὀtaפΝ (ἀΝ εacΝ ńέńἀ)Ν  סou seja, os selêucidas que haviam
estabelecido um controle militar sobre Jerusalém ס, também possibilitou a purificação do
Templo. Esta carta, portanto, pretensamente escrita pelo próprio Judas Macabeu88, o líder da
Revolta, teria sido escrita justamente no momento desta purificação, quando teria sido
decidido celebrar a festa não somente por causa das muito anteriores reedificações do Templo
e do altar por Neemias, mas também em decorrência da purificação que estava para acontecer
(2 Mac 1.18)89 pelas mãos dos macabeus. Deste modo, mesmo que não tenha datação, seu
conteúdo sugere que é (ou pretende ser) anterior à primeira, datando de quando a festa ainda
não era celebrada  סo que parece um tanto quanto suspeito aos estudiosos90.
Apesar de o livro de 2 Macabeus iniciar com as cartas, já explicadas, apresenta um
prefácio logo após estas (2 Mac 2.19-32), o que fortalece ainda mais a separação entre as
cartas e o texto, tornando-as como espécies de anexos do livro. De toda forma, apesar de
muitos pesquisadores ἶἷὅtacaὄἷmΝaΝ“ἸὄacaΝcὁὀἷxãὁפΝἷὀtὄἷΝἷὅtaὅΝcaὄtaὅΝaὀἷxaἶaὅΝἷΝὁΝcὁὀtἷήἶὁΝ
do livro (PARKER, 2007, p. 386), há uma conexão evidente  סmediante a festa de Hanuká ס,
e esta deve ser levada em consideração quando se busca compreender o livro como um todo.

como o original aramaico das cartas, a partir do qual foram traduzidas para o grego (TORREY, 1940). Para outra
defesa da carta, cf. WACHOLDER, 1978.
88
ἀΝεacΝńέńίbμΝ“ἡὅΝhabitaὀtἷὅΝἶἷΝJἷὄuὅalὧmΝἷΝὁὅΝquἷΝἷὅtãὁΝὀaΝJuἶἷia,ΝὁΝcὁὀὅἷlhὁΝἶὁὅΝaὀciãὁὅΝἷΝJuἶaὅΝ[εacabἷu],
a Aristóbulo, preceptor do rei Ptolomeu e pertencente à linhagem dos sacerdotes ungidos, bem como aos judeus
quἷΝ ἷὅtãὁΝ ὀὁΝ EἹitὁ,Ν ὅauἶaὦὴἷὅΝ ἷΝ vὁtὁὅΝ ἶἷΝ ὅaήἶἷפέΝ ἥἷΝ ἶἷὅtacaΝ ὁΝ ἸatὁΝ ἶἷΝ JuἶaὅΝ ὀãὁΝ ὅἷὄΝ iὀἶicaἶὁΝ cὁmὁΝ ὅumὁΝ
sacerdote, cf. MOTZO, 1924a, p. 187; BICKERMAN, 2007, p. 409. Na tradução siríaca o texto foi alterado,
retirando-se o nome de Judas, a fim de se evitar o problema cronológico, uma vez que traz a datação de 188
juὀtamἷὀtἷΝὡΝὅἷἹuὀἶaΝcaὄtaμΝ“ἠὁΝaὀὁΝcἷὀtὁΝἷΝὁitἷὀtaΝἷΝὁitὁ,ΝὁὅΝhabitaὀtἷὅΝἶἷΝJἷὄuὅalὧmΝἷ os que estão na Judeia, o
conselho dos anciãos de Judá,ΝaΝχὄiὅtὰbulὁέέέפΝ(ἐἙἑKEἤεχἠ,Νἀίίἅ,ΝpέΝἂńń,ΝἹὄiἸὁΝὀὁὅὅὁ)έΝἦambὧmΝἷmΝδatέΝX,ΝὁΝ
nome de Judas foi retirado. Na sua explicação da carta, Benedictus Niese busca fugir do problema afirmando que
ὁΝ “JuἶaὅפΝ ἶa carta não é Judas Macabeu, mas outra pessoa chamada Judas (SCHWARTZ, 2008, p. 521).
ἦambὧmΝaΝvἷὄὅãὁΝaὄamaicaΝἶἷΝἑέΝἑέΝἦὁὄὄἷyΝἷvitaΝὁΝὀὁmἷΝἶἷΝJuἶaὅ,Νtὄaὐἷὀἶὁ,ΝaὁΝiὀvὧὅ,Ν“ὁὅΝaὀciãὁὅΝ dos judeusפΝ
(TORREY, 1940, p. 147, grifo nosso).
89
Momigliano indica que não se pode excluir a possibilidade de que a carta tenha sido escrita no ano seguinte à
purificação do Templo, no primeiro aniversário da mesma (MOMIGLIANO, 1975b, p. 81). De fato, em 2 Mac
ἀέńκΝ ὧΝ ἶitὁΝ quἷΝ ϊἷuὅΝ “puὄiἸicὁuפΝ ( α
)Ν ὁΝ δuἹaὄΝ (ἦἷmplὁ),Ν ἷὅtando no aoristo e indicando o passado
(GOLDSTEIN, 1985, p. 158). Wacholder também aponta diversos verbos que indicam que a purificação já
ὁcὁὄὄἷuμΝ
Ν (ńέńń)νΝ
α [ ]Ν (ńέńἀ)νΝ ἷΝ ὀὁΝ ἀέńἅ,Ν
α Ν ἷΝ π
Ν (WχἑἘἡδϊEἤ,Ν ńλἅκ,Ν pέΝ λἅ)έΝ
Acontece, porém, quἷΝὀἷὅtaΝἶataΝ(aὀivἷὄὅὠὄiὁΝἶἷΝumΝaὀὁ)ΝJἷὄuὅalὧmΝἷὅtavaΝὅἷὀἶὁΝὅitiaἶa,ΝἷΝ“ὀἷὀhumaΝcaὄtaΝ(έέέ)Ν
pὁἶἷὄiaΝtἷὄΝὅiἶὁΝἷὀviaἶaΝἶἷΝJἷὄuὅalὧmΝἶuὄaὀtἷΝὁΝὅítiὁפΝ(ἕἡδϊἥἦEἙἠ,Νńλκη,ΝpέΝńηκ)έ
90
Cf. PARKER, 2007, p. 387, nota 3; GOLDSTEIN, 1985, p. 157-164; BICKERMAN, 2007, p. 409. Segundo
ἐickἷὄmaὀ,ΝaΝἸἷlicitaὦãὁΝiὀicialΝἶaΝcaὄtaΝ( α
Ν α
α
)ΝiὀἶicaΝὅuaΝἸalὅiἸicaὦãὁ,ΝumaΝvἷὐΝquἷΝὅὰΝvἷiὁΝaΝὅἷὄΝ
utilizada a partir de 60 a.C., data indicada como provável para a mesma (BICKERMAN, 2007, p. 409). Jonathan
A. Goldstein, porém, defende que é improvável que a carta tenha sido composta entre 67 a.C. e 73 d.C., se
colocando contra a tese de Bickerman. Cf. GOLDSTEIN, 1985, p. 540-545 (Appendix IX). Outra frase que leva
ὡΝὅuὅpἷitaΝἷmΝὄἷlaὦãὁΝὡΝcaὄtaΝ ὧΝaΝἷxpὄἷὅὅãὁΝ “ἷὅtaὀἶὁΝ(έέέ)ΝpaὄaΝcἷlἷbὄaὄΝaΝpuὄiἸicaὦãὁΝ[ἶὁΝἦἷmplὁ]פΝ(
Ν
ΝέέέΝ Ν α α
Ν ῦ
ῦ), em 2 Mac 1.18 (cf. 2.16), uma vez que
Ν Ν α α
ΝpὁὅὅuíaΝumΝ
sentido específico de celebração do festival da purificação do Templo, implicando na existência (e instituição) do
mesmo. Se fosse uma referência à purificação do Templo anterior à existência do festival, não fazendo referência
aὁΝmἷὅmὁ,ΝmaὅΝaὁΝatὁΝἷmΝὅi,ΝὅἷΝἷὅpἷὄaὄiaΝaΝἸὄaὅἷΝ α α
Ν ΝΊ
έΝCf. PARKER, 2007, p. 387, nota 3.
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1.1.1 Propósito
Mediante a conexão estabelecida pela festa de Hanuká pode-se perceber que, mesmo
que as cartas de 2 Macabeus 1-2 sejam adições posteriores ao livro  סcomo os estudiosos
costumam indicar91 ס, possuem certa unidade com o seu conteúdo, explicitando seu caráter e
pὄὁpὰὅitὁΝcὁmὁΝumΝ“livὄὁΝἸἷὅtivὁפ,ΝaΝἷxἷmplὁΝde outros livros como Ester92, Cantares, Rute,
Lamentações e Eclesiastes93. Como explicado por Arnaldo Momigliano, os livros festivos
relatavam histórias com um sentido bastante específico:
Nos livros festivos, a história era escrita para explicar, justificar e celebrar uma
cerimônia religiosa, ou um festival. A historiografia não era apenas feita para
interpretar a intervenção de Deus em uma série de eventos, mas também era usada
para justificar a reconstituição institucional da feliz conclusão destes eventos, na
forma de um festival religioso. (MOMIGLIANO, 1975b, p. 87).

Desta forma, mesmo que 2 Macabeus busque explicar os acontecimentos
teologicamente, à luz da ação divina na história, o faz de modo a ressaltar a importância de
um festival religioso94. No relato de 2 Macabeus, portanto, a festa do Hanuká funciona como
centro do relato, de tal forma que figura como data tanto da purificação do Templo como
ainda de sua profanação, de modo bastante simbólico95, conforme explicitado em 2 Macabeus
10.5-8:
Assim, no dia em que o Templo havia sido profanado pelos estrangeiros, nesse
mesmo dia sucedeu realizar-se a purificação do Santuário, isto é, no vigésimo quinto
91

Cf. p.e. MOMIGLIANO, 1975b, p. 87; PARKER, 2007, p. 388; WILLIAMS, 2003, p. 72-73. Caso seja uma
adição posterior, a unidade da carta data no máximo do século II d.C., uma vez que Clemente de Alexandria
(Strom., 5,14,97,7) a conhece já com a segunda carta. O fato das cartas serem festivaὅΝ (“Festbriefפ,Ν cὁmὁΝ
indicado por Bickerman), assim como o próprio livro de 2 Macabeus ser um livro festivo (cf. notas 25-27),
fortalece a relação entre as cartas e o livro como um todo. A respeito desta relação, cf. DORAN, 1981, p. 3-12.
Segundo J. W. vaὀΝἘἷὀtἷὀ,Νpὁὄὧm,ΝὁΝlivὄὁΝἶἷΝἀΝεacabἷuὅΝὀãὁΝἶἷvἷὄiaΝὅἷὄΝiἶἷὀtiἸicaἶὁΝcὁmὁΝumaΝ“lἷὀἶaΝἸἷὅtivaפΝ
ὁuΝ“caὄtaΝἸἷὅtivaפ,ΝumaΝvἷὐΝquἷΝὀãὁΝhὠΝὀἷὀhumaΝcaὄtaΝiὀicialΝquἷΝὅἷΝὄἷἸiὄaΝaὁΝἶiaΝἶἷΝἠicaὀὁὄΝ(cἸέΝἀΝεacΝńηέἁἄ)έΝ
Mesmo assim, indica que as cartas acompanham o relatὁΝ ἶὁΝ livὄὁΝ pἷlaΝ liὀἹuaἹἷm,Ν cὁmΝ “vὠὄiaὅΝ ὅimilaὄiἶaἶἷὅΝ
ὅiἹὀiἸicativaὅΝὀὁΝvὁcabulὠὄiὁפΝ(VχἠΝἘEἠἦEἠ,Νἀίίἁ,ΝpέΝἅκ),ΝaΝἷxἷmplὁΝἶaΝὄἷpἷtiὦãὁΝἶἷΝ α α
ΝἷΝ α α
έΝ
Cf. 2 Mac 1.18,36; 2.16,18,19; 10.3,7.
92
ἥἷἹuὀἶὁΝ εὁmiἹliaὀὁ,Ν “ἀΝ εacabἷuὅΝ acὁmpaὀhὁuΝ ὁΝ livὄὁΝ ἶἷΝ EὅtἷὄΝ cὁmὁΝ umΝ livὄὁΝ ἸἷὅtivὁΝ ἷΝ pὄὁvavἷlmἷὀtἷΝ
pὄὁviἶἷὀciὁuΝὁΝmὁἶἷlὁΝpaὄaΝὁutὄὁΝlivὄὁΝἸἷὅtivὁ,ΝἁΝεacabἷuὅפΝ(εἡεἙἕδἙχἠἡ,Νńλἅηb,ΝpέΝκἅ)έΝἥὁbὄἷΝ a relação
entre 2 Macabeus e 3 Macabeus, cf. TROMP, 1995. Sobre a relação entre Ester e 3 Macabeus, cf. HACHAM,
2007; MOTZO, 1924a. p. 272-290.
93
Estes cinco livros, chamados na tradição judaica de Hamesh Megillot (י ת
)ח, são os cinco rolos festivos
que fazem parte dos Ketûvîm, a terceira parte da Bíblia Hebraica. Cf. NOAM, 2011a.
94
De fato, entre as obras relacionadas às festas religiosas judaicas, diferente das obras pagãs similares, havia
umaΝ “tἷὁlὁἹiaΝἶἷΝiὀtἷὄvἷὀὦãὁΝἶiviὀaΝimplícita,ΝquἷΝἷὅtavaΝpὁὄΝtὄὠὅΝἶὁὅΝἸἷὅtivaiὅΝiὀἶiviἶuaiὅפΝ(εἡεἙἕδἙχἠἡ,Ν
1975b, p. 87). Os festivais, portanto, possuíam valor como celebrações da manifestação explícita da ação divina
na história.
95
“ÉΝcἷὄtamἷὀtἷΝumaΝjuὅtiὦaΝpὁὧticaΝἷΝpὄὁviἶἷὀciὁuΝumΝtὁquἷΝmuitὁΝἶὄamὠticὁΝpaὄaΝaΝhistória, ter a rededicação
cὁὄὄἷὅpὁὀἶἷὀἶὁΝaὁΝἶiaΝἶaΝcὁὀtamiὀaὦãὁפΝ(ἔἙἠKEδἥἦEἙἠ,Νńλἁń,ΝpέΝńἅń)έ
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dia do mesmo mês, que era o de Casleu. E com júbilo celebraram oito dias de
festa96, como para as Tendas97, recordando-se que, pouco tempo antes, durante a
própria festa das Tendas, estavam obrigados a viver nas montanhas e nas cavernas, à
maneira de feras98. Eis por que, trazendo tirsos e ramos vistosos, bem como palmas,
entoavam hinos Àquele que de modo tão feliz os conduzira à purificação do seu
Lugar santo. Depois, com um público edito confirmado por votação, prescreveram a
toda a nação dos judeus que celebrassem anualmente esses dias. (2 Mac 10.5-8, BJ).

Neste texto citado (2 Mac 10.5-8), o caráter institucional da festividade do Hanuká,
na qual os macabeus são exaltados, é diluído tanto pela participação divina, na purificação,
cὁmὁΝ pἷlaΝ paὄticipaὦãὁΝ pὁpulaὄ,Ν ὀaΝ ἶἷἸiὀiὦãὁΝ ἶaΝ ἸἷὅtiviἶaἶἷΝ pὁὄΝ mἷiὁΝ ἶἷΝ umΝ “pήblicὁΝ ἷἶitὁΝ
cὁὀἸiὄmaἶὁΝpὁὄΝvὁtaὦãὁפΝ(ἀΝεacΝńίέκ)έΝχὁΝmἷὅmὁΝtἷmpὁ,Νhá uma importante relação com a
festa das Tendas, justificando a criação do Hanuká como uma ampliação daquela festa,
valendo-se de seu prestígio institucional.
Outro elemento importante no relato é o fato do mesmo dia da purificação ser o dia
“ἷmΝquἷΝὁΝἦἷmplὁΝhaviaΝὅiἶὁΝpὄὁἸaὀaἶὁΝpἷlὁὅ eὅtὄaὀἹἷiὄὁὅפΝ(ἀΝεacΝńίέη)έΝἦalΝ“cὁiὀciἶêὀciaפΝ
é particularmente relevante, principalmente quando se considera a festividade como uma
vitória sobre os estrangeiros e seus deuses: afinal, 25 Kislev era não apenas o aniversário de
Antíoco Epifânio como também a data das festividades em honra de Dioniso99, tendo
profundo significado ideológico. A festa de Hanuká, portanto, transforma-se em um
Se, por um lado, os oito dias (
αΝ
) tem relação com os oito dias de purificação celebrados por Moisés
(Lv 8-9, cf. BRUSTON, 1890, p. 117, nota 2), por outro, pode-se pensar em um fundamento em uma lenda
posterior. Segundo a tradição rabínica (b. Shab 21b), quando os judeus foram reconsagrar o Templo,
encontraram óleo sagrado apenas para um dia, mas, milagrosamente, a quantidade durou oito dias, até terem
novo óleo pronto. Esta seria a origem dos oito dias de comemoração, juntamente à relação com a festa dos
Tabernáculos. Cf. nota abaixo.
97
A Festa das Tendas, também conhecida como Festa dos Tabernáculos, Festa das Cabanas, Festa das Colheitas,
ou ainda sukôt () ֻ ֹת, era uma das principais festas religiosas judaicas, sendo uma das três Shalosh Regalim
( י
), as festas de Peregrinação, juntamente à Páscoa, ou Pesa () ּפ ׁ ח, e o Pentecostes (nome grego:
),ΝtambὧmΝchamaἶὁΝἶἷΝἔἷὅtaΝἶaὅΝἥἷmanas ou Shav uôt (ת
). Em 2 Mac 10.6, a festa é referida
simplesmente como
α Ν [έέέ]Ν
Ν (“ἶiaὅΝ [ἶaὅ]Ν ἦἷὀἶaὅ)פ,Ν aὅὅimΝ cὁmὁΝ ἷmΝ ἀΝ εacΝ ńέλΝ apaὄἷcἷΝ aΝ
ἷxpὄἷὅὅãὁΝ Ν
αΝ Ν
π α Ν(“ὁὅΝἶiaὅΝἶaὅΝἦἷὀἶaὅ)פ,ΝἷὀquaὀtὁΝἷmΝἀΝεacΝńέńκΝhὠΝ
π α έΝἑὁmὁΝ
indicado por VanderKam, quando a LXX se refere à Festa das Tendas, traz juntamente o termo
, como em
Lv 23.34; Dt 16.16; Zc 14.16-ńλ,ΝὡΝὅἷmἷlhaὀὦaΝἶaΝὅἷἹuὀἶaΝmἷὀὦãὁΝὡΝἸἷὅtaΝἷmΝἀΝεacΝńίέἄΝ(
Ν
). Cf.
VANDERKAM, 1987, p. 32. A respeito desta festa, cf. VANDERKAM, 2000, p. 903-905 (II); STEINBERG,
2011b; KUTCH; JACOBS, 2007, p. 299-302; Ne 8.13-18; t. Suk 1.1-4.28; m. Suk 1.1-5.8; y. Suk 1a; b. Suk 2a56b. Sobre a relação entre as duas festas (Hanuká e sukôt), cf. VANDERKAM, 1987, p. 31-34; LIBER, 1912;
ZEITLIN, 1938, p. 19-25.
98
Cf. 2 Mac 5.27.
99
Segundo 2 Mac 6.7, a cada mês era celebrado o aniversário de Antíoco, no qual havia festas dionisíacas, com
um cortejo em honra a Dioniso com pessoas coroadas de hera. Não se tratava, portanto, de um aniversário anual,
mas mensal, realizado no dia 25 de cada mês, cf. 1 Mac 1.59. Cf. REGEV, 2008, p. 87, nota 1. É possível, como
indicou James C. VanderKam, que não apenas os selêucidas tenham esperado após a construção do novo altar no
Templo para que o primeiro sacrifício fosse no dia 25, aniversário do rei, mas também a escolha da data pelos
macabἷuὅΝ tἷὀhaΝ ὅiἶὁΝ pἷlaΝ mἷὅmaΝ ὄaὐãὁ,Ν cὁmὁΝ “umΝ pὄἷὅἷὀtἷΝ ἶἷΝ aὀivἷὄὅὠὄiὁΝ iὄὲὀicὁΝ paὄaΝ ὁΝ ἶἷuὅ-rei que ainda
ἷὅtavaΝ vivὁΝ ἷΝ ὄἷquἷὄἷὀἶὁΝ aἶὁὄaὦãὁΝ aΝ ὅiΝ ὀaquἷlἷΝ tἷmpὁפΝ (VANDERKAM, 1987, p. 35). De toda forma, a
“cὁiὀciἶêὀciaפΝ ἶaΝ puὄiἸicaὦãὁΝ tἷὄΝ ὁcὁὄὄiἶὁΝ ὀὁΝ mἷὅmὁΝ ἶiaΝ ἶἷΝ ὅuaΝ pὄὁἸaὀaὦãὁΝ ὅuὅcitaΝ ἶἷὅcὁὀἸiaὀὦaΝ
(FINKELSTEIN, 1931, p. 171), e merece explicação, sendo a proposta de VanderKam uma possibilidade
interessante.

96

49

mecanismo ritual com um amplo sentido ideológico, representando tanto a vitória militar dos
macabeus contra os selêucidas, como a vitória religiosa do judaísmo contra o paganismo
imposto100. Fundamenta-se, portanto, na constituição de opostos.
Mas, se 2 Macabeus possui tal afinidade com o Hanuká, institucionalizando-o, será
que o mesmo teria sido utilizado liturgicamente durante as festividades, tal como outros livros
festivos, a exemplo de Ester? Mesmo que não haja nenhuma evidência que indique que 2
Macabeus era lido publicamente durante o Hanuká, tal como os outros livros festivos
(MOMIGLIANO, 1975b, p. 88), não se pode eliminar de cara tal possibilidade101. Porém, se
deve levar em conta a alta improbabilidade deste uso, uma vez que se trata de um livro escrito
em grego, e não em hebraico (MOMIGLIANO, 1975b, p. 88), a língua da liturgia judaica nas
sinagogas.
Apesar de não estar clara qual a exata dimensão da relação entre 2 Macabeus e o
Hanuká, se pode perceber que a festividade é central pelo menos na moldura do relato,
estando tanto no começo (nas cartas, caps. 1-2), quanto mais para o final do livro, no capítulo
10. O que é de difícil compreensão, no entanto, é o fato do relato não terminar em 2 Macabeus
10.8, que explica a instituição do Hanuká, prosseguindo até o capítulo 15, onde termina com a
instituição de outra festividade, o dia de Nicanor (2 Mac 15.35-36)102, seguido apenas pelo
epílogo do autor (2 Mac 15.37-39). Assim, o relato se encerra da seguinte forma, em 2
Macabeus 15.35-36:
Quanto à cabeça de Nicanor103, Judas mandou pendurá-la na Cidadela104, como um
sinal claro e evidente, para todos, da ajuda do Senhor. A seguir decidiram todos, por
um decreto de comum acordo, não deixar de modo algum passar despercebida essa
data, mas observar com solenidade o dia treze do duodécimo mês, chamado Adar
em aramaico, um dia antes da festa de Mardoqueu 105. (2 Mac 15.35-36, BJ).
SegundὁΝ JamἷὅΝ ἑέΝ VaὀἶἷὄKam,Ν ὁΝ ἶiaΝ ἀηΝ ἶἷΝ KiὅlἷvΝ cὁὀtiὀhaΝ “umaΝ ἶuplaΝ ὅiἹὀiἸicὢὀciaΝ paὄaΝ JuἶaὅΝ ἷΝ ὅἷuὅΝ
ὅἷἹuiἶὁὄἷὅפΝ(VχἠϊEἤKχε,Νńλκἅ,ΝpέΝἁη)έΝἥὁbὄἷΝὁΝvalὁὄΝiἶἷὁlὰἹicὁΝἶaΝἘaὀukὠΝpaὄaΝὁὅΝmacabἷuὅ,ΝcἸέΝἤEἕEV,Ν
2008; VANDERKAM, 1987. De fato, como Regev lembra, a conexão entre a festividade e o Templo está não
somente em seu nome grego,
α αΝ(“ἶἷἶicaὦãὁ)פ,ΝmaὅΝtambὧmΝὅἷΝapὄἷὅἷὀtaΝὀaΝἶἷὅcὄiὦãὁΝἶἷΝJὁãὁΝńίέἀἀ,ΝtἷxtὁΝ
relativo à visita de Jesus ao Templo. Cf. REGEV, 2008, p. 88, nota 3.
101
Para uma comparação entre a liturgia do Hanuká e os livros de 1 Macabeus e 2 Macabeus, cf. STEIN, 1954a;
STEIN, 1954b. Momigliano, no entanto, critica estes artigos de Stein, afirmando não ter visto nos mesmos traços
dos livros de 1 e 2 Macabeus, cf. MOMIGLIANO, 1975b, p. 88, nota 8.
102
A explicação desta continuação do relato, aparentemente desnecessária (cf. nota 91), se dá pela composição
do livro, que apresenta dois blocos de relato de história de libertação, que terminam com os dois festivais, como
se verá adiante (cf. 1.2.1). Quanto ao dia de Nicanor, ou Yom Nicanor (
)י, tratava-se de uma festa
realizada no dia 13 do mês de Adar, em comemoração à vitória de Judas Macabeu sobre Nicanor, um general
selêucida. Segundo o MegTaan (32) não se tratava de um dia cujo jejum era obrigatório, mas tinha sua
importância ao ponto de ser lembrado. Sobre o dia de Nicanor, cf. y. Taan 2.13,66a; y. Meg 1.6,70c; b. Taan
18b.
103
Cf. Jz 7.25; 1 Sm 17.54; 31.9-10; Jdt 13.15; 14.1; Heródoto, Hist., 5.114; 6.30.
104
Sobre a Cidadela, cf. 2.3.4.
105
Como lembra a ἐíbliaΝ ἶἷΝ JἷὄuὅalὧmΝ (pέΝ ἅλἄ,Ν ὀὁtaΝ ἷ),Ν ὁΝ “ἶiaΝ ἶἷΝ εaὄἶὁquἷuפΝ ( α
α
Ν
α )Ν ὅἷὄὠΝ
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Assim como na instituição da Hanuká (2 Mac 10.5-8), a institucionalização do
festival do dia de Nicanor é apresentada junto a uma referência a Deus e outra ao povo106.
Ambas servem para explicar as festas, ao mesmo tempo que incentivá-las, ampliando seu
significado e importância, sacralizando-as (Deus) e popularizando-as (povo). O próprio livro
de 2 Macabeus, carregado de elementos teológicos e dramáticos (como será explicado
adiante, cf. 1.2 e 1.3), parece ter como propósito justamente sacralizar e popularizar a Revolta
dos Macabeus, indicando tanto a intervenção divina como a participação popular no processo.
Também, tendo sido escrito em grego e em uma forma literária helenística (cf. 1.2), 2
Macabeus parece uma obra que se direciona a um grande público. Assim, apesar das cartas
enviadas de Jerusalém aos judeus da Diáspora (2 Mac 1-2) terem tido sua importância, é bem
provável que o livro de 2 Macabeus tenha sido escrito a fim de ampliar a difusão tanto das
cartas como da história107, complementando-as no incentivo da celebração do Hanuká, e
mesmo do dia de Nicanor. Deste modo, tanto as festas como o livro que as institui, servem a
fim de fundamentar a identidade judaica, tanto a partir de sua própria história como em
oposição ao domínio estrangeiro e ao paganismo imposto.
1.1.2 Conteúdo
A festa de Hanuká e o dia de Nicanor, portanto, são comemorações em relação às
vitórias do conflito que 2 Macabeus relata. Sendo assim, mesmo que seu propósito seja em
relação às festividades, o conteúdo do livro se dá mediante e através do conflito entre judeus e
selêucidas, conhecido como Revolta dos Macabeus: apresenta não somente suas causas, como
também as formas pelas quais alcançou sucesso, tanto mediante martírios como através de
conflitos armados. Toda a revolta, porém, é compreendida como uma história de salvação,
sendo apresentada e estruturada enquanto relação do povo de Israel com Deus: após sua
“bêὀὦãὁפΝ(ἀΝεacΝἁέń-40), o povo cai em “pἷcaἶὁפΝ(2 Mac 4.1-5.10) e sofre sua “puὀiὦãὁפΝ(ἀΝ
iἶἷὀtiἸicaἶὁΝcὁmΝaΝἸἷὅtaΝἶὁὅΝ“PuὄimפΝ(cἸέΝEtΝλ),Νmaὅ,Νapaὄἷὀtἷmἷὀtἷ,ΝaiὀἶaΝἷὄamΝἶiὅtiὀtaὅΝὀἷὅtἷΝcὁὀtἷxtὁέΝἥὁbὄἷΝaΝ
relação entre as duas festas, cf. DEL MEDICO, 1965. No MegTaan, o dia de Nicanor é seguido dos dias de
PuὄimμΝ “ἠὁὅΝ ἶiaὅΝ quaὄtὁὄὐἷΝ ἷΝ quiὐἷΝ ἶἷὅtἷΝ [mêὅ]Ν  סἷΝ ὀãὁΝ ὅἷΝ ἶἷvἷΝ ἷlὁἹiaὄΝ [ὅἷΝ ἶἷvἷΝ jἷjuaὄ]פΝ (εἷἹἦaaὀ,Ν ἁἁ,Ν ἑἸέΝ
NOAM, 2006, p. 344). Uma vez que o MegTaa data entre 41 e 70 d.C., a incorporação do dia de Mardoqueu nos
dias de Purim ocorreu no século I d.C. ou antes, o que fortalece a ideia de uma data mais antiga para o livro de 2
Macabeus. Sobre o MegTaa, cf. NOAM, 2011b, p. 417-418; NOAM, 2013, p. 4415-4416; NOAM, 2006;
ZEITLIN, 1918 [esp. 71-75]. A respeito da MegTaa como fonte para estabelecimento de uma cronologia, cf.
ZEITLIN, 1918; ZEITLIN, 1919a; ZEITLIN, 1919b.
106
ἀΝεacΝńηέἁἄaμΝ“χΝὅἷἹuiὄΝἶἷciἶiὄamΝtὁἶὁὅ,ΝpὁὄΝumΝἶἷcὄἷtὁΝἶἷΝcὁmumΝacὁὄἶὁέέέפΝ(
α Ν π
Ν
ῦ φ α Ν
α
)έ
107
Mesmo que não haja sinais claros que Filo conhecia 2 Macabeus (Quod omn., 13.88, segundo Momigliano,
não é uma evidência, cf. MOMIGLIANO, 1975b, p. 88), nem de que Flávio Josefo o tenha utilizado (apesar de
utilizar 1 Macabeus), é bem provável que tenha tido ampla difusão, possivelmente tendo sido escrita em grego
com este propósito. Contra: BAR-KOCHVA, 1989, p. 67. A este respeito, cf. 1.2.3.
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Mac 5.11-6.11), depois recebendo seu “pἷὄἶãὁפΝ (2 Mac 6.12-7.42) e finalmente alcançando
sua “ὄἷἶἷὀὦãὁפΝ (2 Mac 8.1-15.36), tal como se pode perceber pelo esqueleto do livro, que
segue abaixo:
PARTE
CARTAS INICIAIS
PREFÁCIO DO AUTOR
A BÊNÇÃO DE ISRAEL

O PECADO DE ISRAEL

A PUNIÇÃO DE ISRAEL

O PERDÃO DE ISRAEL
A REDENÇÃO DE ISRAEL

EPÍLOGO DO AUTOR

SUBPARTE
...............................................................
Primeira carta
Segunda carta
...............................................................
...............................................................
Chegada e ação de Heliodoro
O castigo de Heliodoro
A conversão de Heliodoro
...............................................................
A superintendência de Simão
O sacerdócio de Jasão
O sacerdócio de Menelau
A disputa pelo sacerdócio
...............................................................
As intervenções de Antíoco
A pilhagem do templo
Intervenção de Apolônio
Instalação dos cultos pagãos
...............................................................
Explicação do autor
Os martírios
...............................................................
A resistência judaica
O fim de Antíoco IV
A purificação do templo
Antíoco Eupátor sobe ao trono
O avanço da luta armada
A campanha de Antíoco Eupátor
A campanha de Demétrio I e Nicanor
...............................................................

TEXTO
1.1-2.18
1.1-10a
1.10b-2.18
2.19-32
3.1-40
3.1-23
3.24-34
3.35-40
4.1-5.10
4.1-6
4.7-22
4.23-5.4
5.5-5.10
5.11-6.11
5.11-5.14
5.15-5.23
5.24-5.27
6.1-6.11
6.12-7.42
6.12-17
6.18-7.42
8.1-15.36
8.1-36
9.1-29
10.1-8
10.9-13
10.14-12.45
13.1-26
14.1-15.36
15.37-39

Tabela 1  סEsqueleto de 2 Macabeus108

Apesar da Revolta dos Macabeus ter tido início, segundo 1 Macabeus, com o
sacerdote Matatias (1 Mac 2.1ss)109, foi um de seus filhos110, Judas, quem se tornou o

108

O presente esqueleto do livro de 2 Macabeus baseia-se parcialmente nas tabelas de G. W. E. Nickelsburg. Cf.
NICKELSBURG, 1971, p. 522; NICKELSBURG, 2005, p. 107. Também leva em consideração as separações
indicadas pela BJ e outros esquemas (p.e. DORAN, 2001a, p. 735).
109
Matatias, filho de João, o sacerdote, ou, em hebraico, Matityāhû ben Yô ānān ha-kōhēn ( ּ ּ ׁ Νּ ּ) ׁ ִת ְת ּי ּ בּ יֹח,
como é chamado na oração rabínica em comemoração à vitória macabeia (‘Al ha-Nissim, cf. GAFNI, 2000b, p.
ἁἀλ),Ν ἸὁiΝ ὁΝ pὄimἷiὄὁΝ líἶἷὄΝ ἶaΝ ὄἷvὁltaέΝ EmΝ ńΝ εacΝ ἀέńΝ ὧΝ chamaἶὁΝ ἶἷΝ “εatatiaὅ,Ν ἸilhὁΝ ἶἷΝ Jὁãὁ,Ν ἸilhὁΝ ἶἷΝ ἥimἷãὁפΝ
( α α α Ν υ Ν α υΝ ῦ υ
),Ν aὁΝ qualΝ JὁὅἷἸὁΝ (AJ,Ν ńἀέἄέń)Ν acὄἷὅcἷὀtaΝ “[Ἰilhὁ]Ν ἶἷΝ χὅmὁὀἷuפΝ ( ῦ
Ἀ α
α υ)έΝἑἸέΝἦἡἤἤEY,Νńλίἀb,ΝcὁlέΝἀκηἀΝ(ἙἙἙ)έΝEmΝńΝεacΝἀέńΝὧΝtambὧmΝiὀἶicaἶὁΝcὁmὁΝὅἷὀἶὁΝ“ὅacἷὄἶὁtἷΝ
ἶaΝliὀhaἹἷmΝἶἷΝJὁiaὄibפΝ(
Ν
Νυ Ν α ),ΝchἷἸἷΝἶaΝὅἷἹuὀἶaΝἶaὅΝviὀtἷΝἷΝquatro classes sacerdotais, cf. 1
Cr 24.7. Sobre Matatias, cf. GAFNI, 2007b, p. 685 (XIII).
110
“ἦiὀhaΝ [εatatiaὅ]Ν ciὀcὁΝ ἸilhὁὅμΝ Jὁãὁ,Ν cὁmΝ ὁΝ cὁἹὀὁmἷΝ ἶἷΝ ἕaἶi,Ν ἥimãὁ,Ν chamaἶὁΝ ἦaὅi,Ν Juἶaὅ,Ν chamaἶὁΝ
εacabἷu,ΝElἷaὐaὄ,ΝchamaἶὁΝχuaὄã,ΝἷΝJὲὀataὅ,ΝchamaἶὁΝχἸuὅפΝ(ńΝεacΝἀέ2-5 [BJ]).

52

pὄiὀcipalΝlíἶἷὄΝἶaΝὄἷvὁlta,ΝἶἷΝmὁἶὁΝquἷΝὁΝtítulὁΝ“ἤἷvὁltaΝἶὁὅΝεacabἷuὅ פ111 leva seu apelido:
“ὁΝ εacabἷuפ112,Ν ὁuΝ ὅἷja,Ν “ὁΝ εaὄtἷlὁפ113. Provavelmente é por isso que 2 Macabeus indica
Judas não somente como organizador da Revolta (2 Mac 8.1), mas também como seu
incentivador (cf. 2 Mac 5.27). Mas, como e porque se deu tal revolta? Ou seja, quais foram as
causas e andamentos desta?
Segundo o relato de 2 Macabeus, enquanto Antíoco IV realizava a mudança das leis
judaicas (2 Mac 4.1-20), pilhava o Templo de Jerusalém (2 Mac 5.15-23) e instalava cultos
pagãos (2 Mac 6.1-11), não somente surgiam mártires, que enfrentavam as decisões reais
entregando suas vidas (2 Mac 6.18-7.42), mas também “Juἶaὅ,ΝtambὧmΝchamaἶὁΝεacabἷu,ΝἷΝ
os seus companheiros, iam introduzindo-ὅἷΝ ὡὅΝ ὁcultaὅΝ ὀaὅΝ alἶἷiaὅפΝ (ἀΝ εacΝ κέń)έΝ Em
perspectiva teológica, pode-se dizer que a causa da revolta não foi a perseguição de Antíoco,
mas antes o pecado de Israel, que teve tal perseguição como consequência (ou, “puὀiὦãὁ)פέΝ
Afinal, tal pecado teria sido justamente a abertura judaica à cultura helênica, durante os
sacerdócios de Jasão e Menelau. Os mártires, no entanto, para além de demonstrarem a
oposição do povo às medidas dos sacerdotes (e mesmo do rei), foram o meio pelo qual o povo
encontrou o perdão divino, possibilitando que a redenção fosse alcançada pelo grupo militar
organizado por Judas.
Historicamente, porém, esta organização dos fatos, seguindo uma linha teológica de
causa e efeito, parece um tanto quanto artificial: afinal, conforme Antíoco tomava medidas
contrárias à religião judaica tradicional e por esta mesma causa, já se organizava uma milícia
χΝὄἷvὁltaΝὧΝἶἷὅiἹὀaἶaΝaΝpaὄtiὄΝἶaΝἷxpὄἷὅὅãὁΝ“εacabἷuὅפ,ΝtaὀtὁΝἷmΝὅἷuΝὀὁmἷΝhἷbὄaicὁΝ( י
ח
) como
ἷmΝὅἷuΝὀὁmἷΝἹὄἷἹὁΝ( πα
α Ν
Ν α α α )έΝϊἷΝἸatὁ,ΝἷὀquaὀtὁΝὀὁὅΝlivὄὁὅΝἶἷΝńΝἷΝἀΝεacabἷuὅΝὅὁmἷὀtἷΝ
JuἶaὅΝ ὧΝ ἶἷὅiἹὀaἶὁΝ pὁὄΝ ἷὅtἷΝ tἷὄmὁΝ (“macabἷuפ,Ν cἸέΝ ἦORREY, 1902b, col. 2850 [III]), com o tempo o mesmo
passa a designar também os outros membros da família, os mártires do período (cf. GIBSON, 2007, p. 316
[XIII]), e, por fim, todos os participantes da revolta.
112
Judas, filho de Matatias, ficou conhecido cὁmὁΝ “Juἶaὅ,Ν ὁΝ εacabἷuפ,Ν ὁu,Ν ἷmΝ hἷbὄaicὁ,Ν Yehuda Ha-Makaby
(י
)י. No MegAnt, a referência a Judas está um pouco diferente: Maqbēy () ׁ בּ י. Nos livros de 1 e 2
εacabἷuὅ,ΝJuἶaὅΝὧΝἶἷὅiἹὀaἶὁΝcὁmὁΝ“Juἶaὅ,ΝchamaἶὁΝεacabἷuפΝ( υ α Ν α
Ν α α αῖ ,ΝcἸέΝńΝεacΝ
ἀέἂνΝ ἁέń),Ν “Juἶaὅ,Ν ὁΝ εacabἷuפΝ ( υ α Ν
α α αῖ ,Ν cἸέΝ ńΝ εacΝ ηέἀἂνΝ ἀΝ εacΝ ἀέńλνΝ κέń),Ν “JuἶaὅΝ εacabἷuפΝ
( υ α Ν α α αῖ ,ΝcἸέΝńΝεacΝἀέἄἄ),Ν“ὁΝεacabἷuפΝ(
α α αῖ ,ΝcἸέΝńΝεacΝηέἁἂΝ[ἑὁἶέΝχ]νΝἀΝεacΝκέη,ńἄνΝ
ńίέńλὅὅ)ΝἷΝ“εacabἷuפΝ( α α αῖ ,ΝcἸέΝńΝεacΝηέἁἂΝ[ἑὁἶέΝ Νe Cod. V]; 2 Mac 10.1). Cf. TORREY, 1902b, col.
2850 (III).
113
ἡΝ ὀὁmἷΝ “εacabἷuפΝ pὄὁvὧmΝ ἶaΝ palavὄaΝ aὄamaicaΝ maqqāvāhΝ( ּ ּ ׁ ),Ν “maὄtἷlὁפέΝ χpἷὅaὄΝ ἶἷΝ ὅἷὄΝpὄὁvὠvἷlΝ quἷΝ
este apelido de Judas seja decorrente de sua valentia nas batalhas, é estranho de se pensar que o termo hebraico
correspondente era utilizado para se referir ao pequeno martelo de ferramentas, e não ao grande martelo utilizado
como arma, cf. TORREY, 1902b, col. 2851 (III); CHEYNE, 1903, col. 1947 (II); Jz 4.21; 1 Rs 6.7; Is 44.12 (no
plural no TM e no singular na LXX); Jr 10.4. Como bem indicado por C. C. Torrey, há a possibilidade de
“JuἶaὅפΝὅἷὄΝumΝὀὁmἷΝὄἷalΝ(ἶἷΝpὄíὀcipἷ),ΝἷΝ“εacabἷuפΝὅἷὄΝὁΝὀὁmἷΝἶaἶὁΝpὁὄΝὅἷuΝpaiΝapὰὅΝὁΝὀaὅcimἷὀtὁέΝϊaΝmἷὅmaΝ
forma seriam os demais nomes duplos de seus irmãos (cf. 1 Mac 2.2-5). Como fundamento desta teoria, Torrey
apὄἷὅἷὀtaΝὁὅΝcaὅὁὅΝἶἷΝχlἷxaὀἶὄἷ,ΝchamaἶὁΝἐalaὅΝ(Ἀ α
Ν Ν
αΝ
,ΝcἸέΝJὁὅἷἸὁ,ΝAJ, 13.4.8), sendo
“χlἷxaὀἶὄἷפΝ(Ἀ α
)ΝὅἷuΝὀὁmἷΝὁἸicialΝ(ὄἷal)ΝἷΝ“ἐalaὅפΝ(
α )ΝὅἷuΝὀὁmἷΝὁὄiἹiὀal,ΝἷΝἶaΝὄaiὀhaΝχlἷxaὀἶὄa,Ν
chamada Salina (Alexandra quæ et Salina vocabatur, cf. Jerônimo, Com. Danέ,Ν[ϊὀΝλέἀἂὅὅ]),ΝὅἷὀἶὁΝ“χlἷxaὀἶὄaפΝ
(Ἀ
α)ΝὅἷuΝὀὁmἷΝὁἸicialΝ(cὁmὁΝὧΝchamaἶaΝpὁὄΝJὁὅἷἸὁ)ΝἷΝ“ἥaliὀaפΝ( α α)ή“ἥalὁmἷפΝὅἷuΝὀὁmἷΝhἷbὄaicὁΝ
(como lembra Eusébio). Cf. TORREY, 1902b, col. 2851 (III).
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a fim de enfrentar o poder selêucida na Judeia, de modo que “chamaὀἶὁΝaΝὅi os coirmãos de
raça e recrutando os que haviam perseverado firmes no judaísmo, chegaram a reunir cerca de
ὅἷiὅΝmilΝpἷὅὅὁaὅפΝ(ἀΝεacΝκέńb)έΝEὅtἷΝἹὄupὁ,ΝὁὄἹaὀiὐaἶὁΝpὁὄΝJuἶaὅ,ΝatacavaΝ“ἶἷΝimpὄὁviὅὁפΝaὅΝ
ciἶaἶἷὅΝἷΝalἶἷiaὅ,ΝatἷaὀἶὁΝἸὁἹὁΝἷΝ“apὁἶἷὄaὀἶὁ-se dos pontὁὅΝἷὅtὄatὧἹicὁὅפΝ(ἀΝεacΝκέἄ) além
de se valer da noite para os ataques (2 Mac 8.7), de modo que seu pequeno número 114 era
compensado pelas suas táticas, como uma verdadeira guerrilha115.
Ambos os aspectos  סteológico e histórico (militar)  סaparecem em 2 Macabeus.
Porém, apesar do relato de 2 Macabeus narrar as lutas de Judas e seus companheiros116, não se
concentra tanto neste aspecto militar, tal qual 1 Macabeus, dando maior ênfase à participação
divina no processo. Deste modo, apesar do narrador acompanhar o combate armado contra os
estrangeiros, dá destaque à ajuda divina presente e atuante neste. É justamente por conta desta
ajuda divina que, segundo 2 Macabeus, a revolta pôde alcançar sucesso a despeito de seu
pequeno número, como fica claro no prefácio do autor, apresentado logo após as cartas
iniciais:
Os fatos referentes a Judas Macabeu e a seus irmãos, a purificação do grandioso
114

Mesmo que os números de 1 Macabeus 6.30 e 9.4 sejam exagerados, certamente o exército selêucida possuía
um número muito maior de soldados à disposição que os rebeldes. Como indicado por Bezalel Bar-Kochva, o
número de 100.000 homens de infantaria, 20.000 cavaleiros e 32 elefantes (1 Mac 6.30) ultrapassa a
possibilidade de mobilização de tropas não somente das regiões ocidentais do Império Selêucida, mas também
deste como um todo (BAR-KOCHVA, 1989, p. 40). Mesmo assim, porém, a quantidade poderia se aproximar de
20.000 soldados e 2.000 cavaleiros (1 Mac 9.4) em algumas situações, até porque, como indicado por Políbio
(Hist., 5.79.13), na batalha de Rafia teriam participado 68.000 soldados selêucidas (62.000 de infantaria e 6.000
cavaleiros), e como apontado por Tito Lívio (Hist., 37.37.9), na batalha de Magnesia haveriam 72.000 soldados
selêucidas (60.000 infantaria e 12.000 cavalaria). Vale a pena conferir a tabela do poder bélico selêucida em:
BAR-KOCHVA, 1989, p. 34. As fontes (1 Mac, 2 Mac e Josefo), divergem quanto ao número de soldados
inúmeras vezes, como na segunda expedição de Lísias: Josefo (BJ, 1.41) aponta 50.000 soldados e 5.000
cavaleiros; 1 Macabeus (6.30) fala de 100.000 homens de infataria, 20.000 cavaleiros e 32 elefantes; 2 Macabeus
(13.2) indica 110.000 soldados, 5.300 cavaleiros, 22 elefantes e 300 carros armados de foices. Sobre o número
de combatentes em ambos os lados, cf. BAR-KOCHVA, 1989, p. 29-67. Sobre o tamanho do exército selêucida,
cf. também BAR-KOCHVA, 1976, p. 7-19.
115
Enquanto o Império Selêucida, além do maior número de soldados (cf. nota acima) também contava com
armas de guerra  סelefantes de guerra, carros armados de foices, etc (cf. 2 Mac 13.2) ס, os rebeldes se valiam
principalmente do terreno acidentado como mecanismo tático. Não se deve, porém, exagerar a este respeito:
assim como os elefantes serviam mais como elemento de terror psicológico (BAR-KOCHVA, 1989, p. 128; cf. 1
Mac 6.38,41), também os selêucidas não eram despreparados para enfrentar seus inimigos em terrenos
montanhosos, até porque contavam com cipriotas (cf. 2 Mac 4.29 e 12.2), mísios (1 Mac 1.29-40; 2 Mac 5.24) e
trácios (2 Mac 12.35). A respeito da capacidade militar selêucida para o terreno montanhoso, cf. BARKOCHVA, 1989, p. 116-129.
116
Judas assume o poder, segundo 1 Mac 3.1, após a morte de seu pai, Matatias, contando com o apoio de seus
iὄmãὁὅμΝ “Juἶaὅ,Ν cὁἹὀὁmiὀaἶὁΝ εacabἷu,Ν ὅἷuΝ ἸilhὁΝ [ἶἷΝ εatatiaὅ],Ν lἷvaὀtὁu-se em seu lugar. E todos os seus
irmãos e quantos haviam aderido a seu pai apoiaram-no, pelejando com alegriaΝὁὅΝcὁmbatἷὅΝἶἷΝἙὅὄaἷlפΝ(ńΝεacΝ
3.1-2 [BJ]). Como destacado por Bezalel Bar-Kὁchva,ΝὅuaΝ biὁἹὄaἸiaΝὧΝ “aΝhiὅtὰὄiaΝἶὁΝcὁὀἸlitὁΝ militaὄΝἷΝpὁlíticὁΝ
que ele liderou contra as autoridades selêucidas, da morte de seu pai Matatias (166 a.C.) à sua própria morte
heὄὁicaΝ (ńἄίΝ aέἑέ)פ,Ν atὧΝ pὁὄquἷΝ aὅΝ ἸὁὀtἷὅΝ ὀãὁΝ apὄἷὅἷὀtamΝ ὅuaΝ viἶaΝ ὀἷmΝ ὅuaὅΝ ativiἶaἶἷὅΝ aὀtἷὅΝ ἶiὅtὁΝ (ἐχἤKἡἑἘVχ,Ν ńλκλ,Ν pέΝ xiii)έΝ EmΝ ἀΝ εacabἷuὅΝ aΝ ὄἷvὁltaΝ ὧΝ apὄἷὅἷὀtaἶaΝ cὁmὁΝ ὅἷΝ tivἷὅὅἷΝ iὀíciὁΝ cὁmΝ “JuἶaὅΝ ἷΝ ὅἷuὅΝ
cὁmpaὀhἷiὄὁὅפΝ(cἸέΝἀΝεacΝκέń)έ
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Templo e a consagração do altar; as guerras contra Antíoco Epífanes e seu filho
Eupátor; as aparições vindas do céu em favor dos que generosamente realizaram
façanhas pelo judaísmo, a ponto de, embora poucos, devastarem todo o país e porem
em fuga as hordas bárbaras; o fato de recuperarem o Templo, afamado em toda a
terra habitada, de libertarem a cidade e de restabelecerem as leis que estavam para
ser abolidas, tendo-lhes sido propício o Senhor com toda a sua mansidão, todos
esses acontecimentos, expostos por Jasão de Cirene em cinco livros, tentaremos
sintetizá-los num só compêndio.117

Sendo assim, é evidente que para 2 Macabeus o mais importante não é a participação
humana, mas a ajuda divina que, providencialmente, lhes concedeu a vitória118. Ou seja, a
redenção alcançada pelos macabeus só foi possível pelo perdão concedido por Deus. Assim,
os poucos rebeldes foram vitoriosos poὄquἷΝ ϊἷuὅ,Ν “cὁmΝ tὁἶaΝ aΝ ὅuaΝ maὀὅiἶãὁ119פ,Ν muἶὁuΝ aΝ
sorte do seu povo. É por isso que, mesmo que não seja um livro sagrado do judaísmo, não
fazendo parte da Bíblia Hebraica, 2 Macabeus teve e ainda tem importância não somente
histórica como teológica, transmitindo parte da história do povo judeu que é a história da
relação de Deus com a humanidade, mediante o povo escolhido120. Desta forma, este livro se
ὄἷlaciὁὀaΝἶiὄἷtamἷὀtἷΝcὁmΝὁΝcὢὀὁὀΝjuἶaicὁ,ΝcὁmὁΝpaὄtἷΝἶaΝ“hiὅtὰὄiaΝἶaΝὅalvaὦãὁפ,ΝἸaὐἷὀἶὁΝἷcὁΝ
claro ao livro de Deuteronômio, como se pode observar na tabela abaixo:
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Tabela 2  סDivisão de 2 Macabeus em relação às referências a Deuteronômio 121
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O aspecto guerrilheiro se destaca tanto na ocultação das tropas judaicas quanto na mobilidade das mesmas. A
ideia da guerrilha, como luta popular contra o poder estabelecido, serve de pressuposto (fundamental) para o
comentário de Sandro Gallazzi e Francisco Rubeaux sobre 1 Macabeus: Primeiro Livro dos Macabeus:
Autocrítica de um guerrilheiro (GALLAZZI; RUBEAUX, 1993).
118
ϊἷΝἸatὁ,ΝὅἷἹuὀἶὁΝaΝtἷὁlὁἹiaΝἶὁΝlivὄὁ,Ν“ὀãὁΝὧΝpἷlaΝἸὁὄὦaΝἶaὅΝaὄmaὅΝquἷΝἷlἷΝcὁὀcἷἶἷΝaΝvitὰὄia,ΝmaὅΝὅimΝaὁὅΝquἷΝ
ἶἷlaΝὅãὁΝἶiἹὀὁὅפΝ(ἀΝεacΝńηέἀń)έΝἡuΝὅἷja,ΝὁΝpὄὰpὄio Judas Macabeu não foi vitorioso por sua força ou pela força
de seu exército, mas por sua piedade. Não é à toa, portanto, que o destaque para as orações que este faz aparece
recorrentemente no texto. Sobre as orações em 2 Macabeus, cf. 1.2.2.
119
Deus é apresentado por dois aspectos aparentemente contraditórios: sua mansidão e sua ira (cf. 1.3.2).
Acontece, porém, que enquanto sua mansidão é resultado de sua misericórdia, sua ira é resultado de sua justiça.
Não são, portanto, aspectos contraditórios na perspectiva judaica: a misericórdia divina não anula sua justiça,
mas lhe faz ser tardio em irar-ὅἷ,Ν cὁmὁΝ εὁiὅὧὅΝ pὄὁclamaμΝ “ἙahwἷhΞΝ ἙahwἷhΞΝ ϊἷuὅΝ ἶἷΝ tἷὄὀuὄaΝ ἷΝ piἷἶaἶἷ,Ν lἷὀtὁΝ
para a cólera, rico em graça e fidelidade; que guarda sua graça a milhares, tolera a falta, a transgressão e o
pecado, mas a ninguém deixa impune e castiga a falta dos pais nos filhos e nos filhos dos seus filhos, até a
tἷὄcἷiὄaΝἷΝaΝquaὄtaΝἹἷὄaὦãὁפΝ(ÊxΝἁἂέἄ-7).
120
Cf. 3.3.2.
121
Este esqueleto é baseado principalmente em: NICKELSBURG, 1971, p. 522. Cabe lembrar que 4 Macabeus
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1.1.3 Canonicidade
Tendo tamanha importância histórica, como uma das principais fontes da revolta, e
construindo-se dentro de um esquema teológico diretamente conectado à Bíblia Hebraica, não
foi à toa que 2 Macabeus veio a fazer parte da Septuaginta (LXX)  סa primeira tradução grega
dos livros sagrados judaicos122 ס, mesmo que posteriormente não tenha estado presente no
cânon rabínico123. Fez parte, portanto, do cânon grego, e não do cânon hebraico
massorético124. Mas afinal, no que implica ter feito parte da Septuaginta? Fazer parte desta
composição de textos judaicos em grego certamente não foi somente decorrente da ampla
leitura da obra, mas também teve como efeito a valorização e difusão da mesma,

também segue um esquema relacionado a Deuteronômio (a partir de 4 Mac 4), mesmo que seja menos explícito
que 2 Macabeus. Cf. NICKELSBURG, 2003, p. 213, nota 11. A teologia histórica deuteronomista, como indica
Paul J. Kosmiὀ,Ν “ὄἷἶuὐΝaΝcauὅaΝἷΝὅiἹὀiἸicaἶὁΝἶἷΝtὁἶὁὅΝὁὅΝἷvἷὀtὁὅΝὡΝ(im)piἷἶaἶἷΝἶὁΝpὁvὁΝjuἶἷuΝἷΝaΝapὄὁpὄiaἶaΝ
ὄἷὅpὁὅtaΝἶiviὀaפΝ(KἡἥεἙἠ,Νἀίńἄ,ΝpέΝἁἁ)έΝϊἷὅtἷΝmὁἶὁ,ΝaΝὄἷaliἶaἶἷΝhiὅtὰὄicaΝἶaΝἤἷvὁltaΝἶὁὅΝεacabἷuὅ,ΝἷΝmἷὅmὁΝ
da perseguição selêucida anterior, são percebidas dentὄὁΝ ἶἷΝ umaΝ “hiὅtὰὄiaΝ ἶaΝ ὅalvaὦãὁפΝ ὀaΝ pἷὄὅpἷctivaΝ
deuteronomista, mediante as situações de bênção, pecado, punição, mudança, juízo/salvação, conforme a tabela
(2). Cf. Jb 23.16.31; Tm 5.8-10.
122
Segundo a Carta de Aristeas, a LXX teria sido um empreendimento de tradução cuja iniciativa partiu de
Ptolomeu II, rei do Egito, o qual solicitou ao sumo sacerdote Eleazar que seis anciãos de cada tribo fossem
enviados ao Egito, a fim de realizarem a tradução dos textos sagrados judaicos. Elias Bickerman, apesar de negar
a autenticidade da Carta de Aristeas (cf. BICKERMAN, 2007, p. 108-133 [I]), defende a tradição. Segundo ele,
as grandes traduções na Antiguidade eram empreendimentos públicos. Arnaldo Momigliano, no entanto, apesar
de admitir a situação para traduções para o latim, incentivadas por Roma (cf. Plínio, NH, 18.22), evita aplicar o
mesmo aos gregos. Para ele, a LXX é resultante da iniciativa privada judaica, decorrente da perda da importância
do hebraico, a qual criou uma necessidade de uma tradução dos textos religiosos para o grego tanto para o culto
religioso como para a leitura privada (MOMIGLIANO, 1975a, p. 90). A LXX, portanto, não teria surgido no
palὠciὁΝἶἷΝχlἷxaὀἶὄia,ΝmaὅΝaὀtἷὅΝ“ὀaὅcἷuΝἶἷὀtὄὁΝἶὁὅΝὄἷciὀtὁὅΝἶaΝὅiὀaἹὁἹaפΝ(εἡεἙἕδἙχἠἡ,Νńλἅηa,ΝpέΝλń-92).
Se Momigliano estiver correto, pode-se inclusive supor que haveria uma tradução grega anterior à LXX, pelo
menos de algumas partes da Torá, como a citação de Dt 29.1 por Hecateu de Abdera parece indicar. Cf. Hecateu
de Abdera, Aegyptiaka apud Diodoro Sículo, Bib. Hist., 40.3 = Fócio, Bib., Cod. 244 = F9R = FGrH III A264 F=
13 Müller = 9 Reinach = 11 Stern. Sobre o texto, cf. MOMIGLIANO, 1975a, p. 84; BREMMER, 2010b, p. 4849. Cf. também outro texto: Eusébio, Praep. evang., 13.12.1. A teoria de Momigliano explicaria a razão da
pἷculiaὄiἶaἶἷΝ ἶaΝ δXX,Ν cὁmὁΝ “ὁΝ maiὁὄΝ corpus ἶἷΝ tὄaἶuὦãὁΝ ἶἷΝ tὁἶaΝ aΝ χὀtiἹuiἶaἶἷפ,Ν ἶἷΝ mὁἶὁΝ quἷΝ “ἷmΝ tὁἶaΝ aΝ
litἷὄatuὄaΝ ἹὄἷἹaΝ ὀãὁΝ cὁὀhἷcἷmὁὅΝ ὁutὄὁΝ ἷxἷmplὁΝ ἶἷΝ tὄaἶuὦãὁΝ ἶἷΝ pὄὁpὁὄὦὴἷὅΝ tãὁΝ ἷxtἷὀὅaὅΝ cὁmὁΝ aΝ ἐíbliaΝ ἹὄἷἹaפΝ
(FERNANDÉZ MARCOS, 2007, p. 271).
123
Como bem indicado por Timothy H. Lim (2013, p. 17-34), não há um consenso entre os estudiosos no que diz
respeito à definição do cânon judaico, de modo que, interpretando certos textos antigos como pistas da formação
de um cânon, são indicadas as possibilidades de uma definição no final do período persa ou mesmo no período
macabeu. Cf. Sb (prólogo); 2 Mac 2.13-15; 4Q396, ls. 10-11; Mt 23.34-36; Lc 24.44; m. Yad 3.5; Josefo, Ap.,
1.38-42; b. BB 14b-15a. Quanto ao texto de 4Q396 10-11, Timothy H. Lim rejeita a possibilidade de haver uma
referência às três partes da Tanakh (cf. nota 5), ou que haveria sentido de canonicidade, cf. LIM, 2001. Quanto à
complexidade do uso dos textos de Qumran na questão do cânon judaico, cf. VANDERKAM, 2001b. Como
indicado por Duane L. Christensen (1986), há a possibilidade de ter havido um cânon judaico com a divisão
tripartida, mas menor, com 22 livros (ao invés dos 24 do cânon farisaico), como estaria na lista hebraicaaramaica de Audet, e em Flávio Josefo. Como Jacob NeusὀἷὄΝ ἶἷὅtaca,Ν pὁὄὧm,Ν quaὀἶὁΝ ὅἷΝ ἸalaΝ ἷmΝ umΝ “cὢὀὁὀΝ
ὄabíὀicὁפ,Ν cὁmpὄἷἷὀἶἷὀἶὁ-se por judaísmo rabínico a forma de judaísmo que passou a vigorar principalmente
após 70 d.C., deve-se pensar em um cânon duplo, formado pela Torá escrita (Bíblia Hebraica), e pela Torá oral
(juntamente às histórias dos sábios), preservada na m. (c200 d.C.) e no b. (c600 d.C.). Cf. NEUSNER, 2003, p.
93.
124
O cânon da LXX se difere do cânon do TM em diversos aspectos, como os livros incluídos, os títulos dos
livros, a sequência destes, e mesmo a organização interna da coleção. Cf. JOOSTEN, 2016, p. 698.
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especialmente entre os judeus  סdentro e fora da Judeia125. Deste modo, a ampla leitura da
obra é tanto a causa da incorporação naquele cânon como ainda sua consequência. Mesmo
assim, porém, sendo uma obra escrita originalmente em grego126 e datando claramente depois
de Alexandre, o Grande127, dificilmente seria aceita pelos rabinos dos primeiros séculos da era
cristã, mesmo que pretendessem uma abertura do farisaísmo aos demais segmentos do
judaísmo, tornando Jâmnia em uma sociedade judaica mais aberta128. Na realidade, havia até
mesmo certa aversão por parte de muitos rabinos à LXX129, assim como os mesmos evitaram
dar muito destaque aos macabeus e à dinastia dos Asmoneus que os seguiu 130. Todos estes
fatores podem ter pesado na exclusão de 2 Macabeus do cânon judaico. Porém, mesmo para
125

Contra: BAR-KOCHVA, 1989, p. 67.
ἑὁὀἸὁὄmἷΝ ϊaὀiἷlΝ ἥchwaὄtὐ,Ν “ὁὅΝ ὄabiὅΝ quἷΝ ἶἷἸiὀiὄamΝ ὁΝ cὢὀὁὀΝ ὀὁΝ pὄimἷiὄὁΝ ἷΝ ὅἷἹuὀἶὁΝ ὅὧculὁΝ ὀuὀcaΝ tἷὄiamΝ
considerado incluir qualquer coisa obviamente compoὅtaΝ ἷmΝ ἹὄἷἹὁפΝ (ἥἑἘWχἤἦZ,Ν ἀίίκ,Ν pέΝ ηἅ)έΝ ἥἷἹuὀἶὁΝ
χὄὀalἶὁΝεὁmiἹliaὀὁ,Νpὁὄὧm,ΝaΝcauὅaΝὅἷὄiaΝὁutὄaμΝ“ὁΝὄἷpήἶiὁΝἶaΝhiὅtὰὄiaΝἷΝhiὅtὁὄiὁἹὄaἸiaΝpἷlὁὅΝjuἶἷuὅΝἶἷpὁiὅΝἶaΝ
ἶἷὅtὄuiὦãὁΝἶὁΝἥἷἹuὀἶὁΝἦἷmplὁפΝ(εἡεἙἕδἙχἠἡ,Νńλἅηb,ΝpέΝκκ)έΝϊἷΝἸatὁ,ΝεὁmiἹliaὀὁΝaὄἹumἷὀtaΝcὁὄὄἷtamἷὀte
quaὀἶὁΝlἷmbὄaΝquἷΝ“ńΝεacabἷuὅ,ΝapἷὅaὄΝἶἷΝἷὅcὄitaΝὁὄiἹiὀalmἷὀtἷΝἷmΝhἷbὄaicὁΝ(έέέ)ΝcὁmpaὄtilhὁuΝἶὁΝἶἷὅtiὀὁΝἶἷΝἀΝ
εacabἷuὅפΝ (εἡεἙἕδἙχἠἡ,Ν ńλἅηb,Ν pέΝ κκ)έΝ Pὁὄὧm,Ν paὄἷcἷΝ ὀãὁΝ pἷὄcἷbἷὄΝ aΝ pὄimaὐiaΝ ἶὁΝ ἷlἷmἷὀtὁΝ tἷmpὁὄalΝ ὀaΝ
definição do cânon judaico (cf. nota abaixo).
127
ἥἷἹuὀἶὁΝὁΝtἷxtὁΝἶὁΝἥἷἶἡἤΝ(ἁί),ΝatὧΝχlἷxaὀἶὄἷ,ΝὁΝἕὄaὀἶἷ,Ν“pὄὁἸἷtaὅΝpὄὁἸἷtiὐavamΝpἷlὁΝἷὅpíὄitὁΝὅaὀtὁ,ΝmaὅΝἶἷΝ
aἹὁὄaΝἷmΝἶiaὀtἷμΝἷmpὄἷὅtἷmΝὁὅΝὅἷuὅΝὁuviἶὁὅΝἷΝὁuὦamΝὁὅΝἥὠbiὁὅפέΝϊaὀiἷlΝἥchwaὄtὐΝlἷmbὄaΝquἷΝalἹuὀὅΝtἷxtὁὅΝἶἷΝńΝ
Macabeus (4.46; 9.27; 14.41), assim como de Flávio Josefo (Ap., 1.41) acompanham esta divisão. É bem
possível que esta perspectiva, crescente nos primeiros séculos depois de Cristo, tenha sido fortalecida pela
necessidade de reação à perspectiva cristã da continuidade da profecia, na tentativa de vincular a Bíblia Hebraica
aὁὅΝ EὅcὄitὁὅΝ ἑὄiὅtãὁὅΝ ἷὀquaὀtὁΝ “χὀtiἹὁΝ ἦἷὅtamἷὀtὁפΝ (ἥἑἘWχἤἦZ,Ν ἀίίκ,Ν pέΝ ηἅ,Ν ὀὁtaΝ ńἁἁ)έΝ ἑὁmὁΝ lἷmbὄaΝ
Frederick E. Greenspahn, rejeitando a presença do espírito santo em seu tempo, os rabis se protegiam daqueles
que afirmavam terem uma conexão mais direta com Deus do que eles (GREENSPAHN, 1989, p. 49). Mesmo
assim, porém, já antes do cristianismo a profecia judaica estava claramente em declínio, dando espaço não
somente à escatologia (WILSON, 2006, p. 356), como ainda à exegese (SOMMER, 1996, p. 47).
Independentemente do surgimento de figuras proféticas e escatológicas, como Jesus Cristo, é evidente que os
juἶἷuὅΝἷὅtavamΝbaὅtaὀtἷΝiὀcliὀaἶὁὅΝaΝὀãὁΝacἷitaὄἷmΝmaiὅΝquἷΝϊἷuὅΝἸalaὅὅἷΝἶaΝmἷὅmaΝἸὁὄmaΝcὁmὁΝὀὁΝ“tἷmpὁΝἶὁὅΝ
pὄὁἸἷtaὅפ,ΝcἸέΝἥἡMMER, 1996. Sobre o desaparecimento do espírito santo, cf. t. Sot 13.2; y. Sot 24b; b. Sot 48b;
b. Sanh 11a; b. Yom 9b; CantR 8.9. Sobre a relação da inspiração pelo espírito santo e a canonicidade, cf. t. Yad
2.14; b. Meg 7a. Greenspahn (1989, p. 37) lembὄaΝaiὀἶaΝaΝiὀtἷὄcambialiἶaἶἷΝἷὀtὄἷΝaὅΝἷxpὄἷὅὅὴἷὅΝ“ἷὅpíὄitὁΝὅaὀtὁפΝ
ἷΝ“ἷὅpíὄitὁΝἶἷΝpὄὁἸἷciaפΝ ὀὁὅΝtaὄἹumimέΝ χὅὅim,ΝὁΝἦἹἠἷὁἸΝἶἷΝÊxὁἶὁΝἀέńἀΝapὄἷὅἷὀtaΝ“ἷὅpíὄitὁΝὅaὀtὁפΝὀaΝ maὄἹἷmΝ
ἷὅquἷὄἶaΝἷΝ“ἷὅpíὄitὁΝἶἷΝpὄὁἸἷciaפΝὀaΝmaὄἹἷmΝἶiὄἷitaΝ(ἕἤEEἠἥPχἘἠ,Νńλκλ,ΝpέΝἁκ,ΝὀὁtaΝη).
128
ἡΝ quἷΝ ὧΝ cὁὀhἷciἶὁΝ cὁmὁΝ “ἑὁὀcíliὁΝ ἶἷΝ Jὢmὀiaפ,Ν ὁuΝ aiὀἶaΝ “ἑὁὀcíliὁΝ ἶἷΝ Javὀὧפ,Ν ἶiἸἷὄἷὀtἷΝ ἶaΝ imaἹἷmΝ
cὁὀὅtὄuíἶaΝpὁὄΝἘέΝἕὄaἷtὐ,ΝἔέΝἐuhl,ΝἘέΝEέΝἤylἷΝἷΝὁutὄὁὅΝtἷὰlὁἹὁὅ,ΝὀãὁΝἸὁiΝpὄὁpὄiamἷὀtἷΝumΝ“cὁὀcíliὁפ,ΝὀἷmΝtἷvἷΝaΝ
pretensão de estabelecer o fechamento do cânon judaico, como se costuma afirmar. Como bem demonstrado por
ϊέΝEέΝχuὀἷ,ΝἷὅtἷΝἸὁiΝumΝ“mitὁפΝἷὅtabἷlἷciἶὁΝpἷlaΝcὄíticaΝtἷὁlὰἹica,ΝcἸέΝχUἠE,ΝńλλńέΝχΝuὅualΝὄἷἸἷὄêὀciaΝaὁΝtἷxtὁΝ
de m. Yad 3.5 não prova o fechamento do cânon, pois apenas se refere às discussões sobre Cantares e
Eclesiastes, que nem mesmo terminaram em Jamnia (LEWIS, In: ABD III, p. 634-637). Sobre o assunto, cf.
LEWIS, 1964. É possível que Jâmnia tenha sido uma tentativa de unificação do judaísmo após a destruição do
Templo, indicando antes uma abertura do farisaísmo aos demais grupos, do que o pretenso fechamento (do
cânon), cf. COHEN, 2010, p. 44-70.
129
Ao contrário de algumas supervalorizações da LXX, como na Carta de Aristeas e na obra de Filo (p.e.: Filo,
Vit. Mos., 2.37), diversos textos rabínicos hostilizam a versão grega, não somente indicando seus erros (b. Meg
9a; y. Meg 1,1,4; Mek de Êx 12.40; MidHG de Êx 4.20; AbRN, versão B, cap. 37; YalShim de Gn 3; MidTan de
ÊxΝώἀἀ),ΝcὁmὁΝaiὀἶaΝaἸiὄmaὀἶὁΝquἷΝὁΝἶiaΝἶἷΝὅuaΝtὄaἶuὦãὁΝἸὁiΝ“umΝἶiaΝtãὁΝabὁminável para Israel quanto o dia da
cὁὀἸἷcὦãὁΝἶὁΝbἷὐἷὄὄὁΝἶἷΝὁuὄὁפΝ(εaὅἥὁἸΝńέἅ)έΝἑἸέΝἦἡV,Νńλλλ,ΝpέΝń-20.
130
ἑὁmὁΝbἷmΝlἷmbὄaΝἥtἷmbἷὄἹἷὄ,Ν“ὧΝὅuὄpὄἷἷὀἶἷὀtἷΝquãὁΝpὁucaΝiὀἸὁὄmaὦãὁΝὅὁὄἷΝὁὅΝmacabἷuὅΝὅἷΝpὁἶἷΝἷὀcὁὀtὄaὄΝ
nos primeiros escritos rabínicos. É apenas mais taὄἶἷΝquἷΝmaiὅΝἶἷtalhἷὅΝἷmἷὄἹἷmέέέפΝ(ἥἦEεἐEἤἕEἤ,Νńλλἀ,ΝpέΝ
201). Sobre as referências rabínicas aos macabeus, cf. STEMBERGER, 1992; y. Meg 1.6 (70c); y. Taan 2.13
(66a); b. Taan 18b. Sobre as referências rabínicas aos asmoneus, cf. b. Shab 21b; b. Berak 48a; b. Menah 64b; b.
Qidd 70a-b; y. Taan 2.12.
126
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os cristãos, que não tinham tais requisitos como os da língua hebraica e da datação anterior a
Alexandre para incluírem um livro no seu cânon, os livros judaicos que ficaram fora da Bíblia
Hebraica (dentre os quais 2 Macabeus) foram tratados com certa cautela, apresentando-se de
forma problemática, sendo colocados ao fim ou mesmo estando ausentes de diversas listas
canônicas ao longo da história. Por esta razão, estes livros foram causa de discussão e
diferenciação no cristianismo, de modo que tais obras atualmente são consideradas como
“ἶἷutἷὄὁcaὀὲὀicaὅפ,Ν ἷὅtaὀἶὁΝ pὄἷὅἷὀtes na Bíblia Católica e na Bíblia Ortodoxa131, ou como
“apὰcὄiἸaὅפ,ΝcὁmὁΝὅãὁΝἶἷὀὁmiὀaἶaὅΝpἷlὁὅΝpὄὁtἷὅtaὀtἷὅ,ΝquἷΝὀãὁΝaὅΝiὀcluἷmΝὀὁΝὅἷuΝcὢὀὁὀ132.
Mesmo que os livros ἶitὁὅΝ“apócrifos פsejam mais recentes do que os livros inclusos
na Bíblia Hebraica, formam certa unidade com estes, uma vez que não só completam o relato
bíblico (apresentando a história subsequente), mas também dão continuidade àqueles textos,
fazendo alusões e colocando-ὅἷΝὀaΝmἷὅmaΝ “hiὅtὰὄiaΝἶἷΝὅalvaὦãὁפέΝϊἷὅtἷΝ mὁἶὁ,Ν ὁὅΝhἷὄὰiὅΝἶaΝ
Revolta dos Macabeus, como Judas Macabeu, se assemelham aos heróis bíblicos, como
Neemias, tanto em seus feitos como no cuidado com o registro e preservação dos
acontecimentos relativos ao povo judeu, como se pode perceber em 2 Macabeus 2.13-14:
Também nos documentos e nas Memórias de Neemias eram narradas essas coisas.
E, além disso, como ele, fundando uma biblioteca, reuniu os livros referentes aos
reis e aos profetas133, os escritos de Davi134 e as cartas dos reis sobre as oferendas.
ἡΝ tἷὄmὁΝ “ἶἷutἷὄὁcaὀὲὀicὁפΝ pὄὁvὧmΝ ἶaὅΝ ὄaíὐἷὅΝ ἹὄἷἹaὅΝ deuteros (
),Ν “ὅἷἹuὀἶὁפ,Ν ἷΝ kanōn ( α
),Ν
“mἷἶiἶaפ,Ν caὄὄἷἹaὀἶὁΝ aΝ iἶἷiaΝ ἶἷΝ livὄὁὅΝ quἷΝ ἸὁὄamΝ caὀὁὀiὐaἶὁὅΝ ἷmΝ umΝ ὅἷἹuὀἶὁΝ mὁmἷὀtὁέΝ ἑὁmὁΝ iὀἶicaἶὁΝ pὁὄΝ
Gilles Dorival, apesar desta expressão ter ficado famosa pelo Concílio de Trento (1545-1563), que reafirmou a
validade de tais livros  סem oposição ao protestantismo nascente que os negou ס, não foi criada neste concílio,
mas já antes foi utilizada por Sixtus de Siena, um judeu convertido ligado ao concílio. Cf. DORIVAL, 2007, p.
1-10. Na realidade, o Concílio de Trento em boa medida reafirmou a definição que já estava vigente, do valor
sagrado destes textos. São eles: Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico,
Baruque e Tobias. Há ainda algumas passagens adicionais a livros presentes no cânon judaico, como Daniel,
Ester e Salmos.
132
ἡΝ tἷὄmὁΝ “apὰcὄiἸὁὅפΝ pὄὁvὧmΝ ἶaΝ palavὄaΝ ἹὄἷἹaΝ apókryphos (απ
υφ ),Ν ἷΝ pὁὅὅuiΝ ὁΝ ὅiἹὀiἸicaἶὁΝ ἶἷΝ “cὁiὅaὅΝ
ἷὀcὁbἷὄtaὅפ,ΝcἸέΝPχἦἦEἤἥἡἠ,ΝἙὀμΝABD I,ΝpέΝἀλἀέΝἡὄiἹiὀalmἷὀtἷ,ΝὅἷΝὄἷἸἷὄiaΝaὁὅΝ“livὄὁὅΝcὁὀtἷὀἶὁΝἷὀὅiὀamἷὀtὁs
ὁcultὁὅΝ quἷΝ ὀãὁΝ ἶἷvἷmΝ ὅἷὄΝ ἶἷὅcὁbἷὄtὁὅΝ pὁὄΝ pἷὅὅὁaὅΝ ὁὄἶiὀὠὄiaὅפΝ (ἡEἥἦEἤδEY,Ν ńλἁη,Ν pέΝ ἂ),Ν ὅἷὀἶὁΝ ὁbὄaὅΝ ἶἷΝ
grupos sectários, sendo conhecidas dentro do círculo de crentes. Os protestantes, porém, utilizam o termo para se
referir aos livros tidos por católicos ἷΝὁὄtὁἶὁxὁὅΝcὁmὁΝ“ἶἷutἷὄὁcaὀὲὀicὁὅפ,ΝcἸέΝVχἠϊEἤKχε,Νἀίίńa,ΝpέΝηἂ-55.
ἑabἷΝ ὅἷΝ ἶἷὅtacaὄΝ quἷ,Ν apἷὅaὄΝ ἶἷΝ JἷὄὲὀimὁΝ ἶἷὅiἹὀaὄΝ ὁὅΝ livὄὁὅΝ ἶἷutἷὄὁcaὀὲὀicὁὅΝ cὁmὁΝ “apὰcὄiἸὁὅפ,Ν tambὧmΝ ὁὅΝ
chamava de libri ecclesiastici,Ν “livὄὁὅΝ ἶaΝ iἹὄἷjaפ,Ν cἸέΝ ἐχἤἦδEἦἦ,Ν ńλλκ,Ν pέΝ ńἁέΝ ἥὁbre os apócrifos, cf.
GOODMAN, 2001.
133
χpἷὅaὄΝ ἶaΝ ἷxpὄἷὅὅãὁΝ “ὁὅΝ livὄὁὅΝ ὄἷἸἷὄἷὀtἷὅΝ aὁὅΝ ὄἷiὅΝ ἷΝ aὁὅΝ pὄὁἸἷtaὅפΝ ( π
Ν α
Ν
αΝ α
π φ
)ΝpὁἶἷὄΝὅἷὄΝumaΝὄἷἸἷὄêὀciaΝaὁὅΝ“livὄὁὅΝἶὁὅΝPὄὁἸἷtaὅפΝ(  ) ְ ִ י ִ יe aos livros históricos, que compõem os
“EὅcὄitὁὅפΝ( ) ְ תּ ִ י, Stefan Schorch vai contra esta ideia: “é muito improvável que a designação [...] realmente
ὅiἹὀiἸiquἷΝὁὅΝlivὄὁὅΝhiὅtὰὄicὁὅΝἷΝpὄὁἸὧticὁὅΝquἷΝὅἷΝtὁὄὀaὄamΝpaὄtἷΝἶὁΝcὢὀὁὀΝjuἶaicὁפΝ(ἥἑἘἡἤἑἘ,Νἀίίἅ,ΝpέΝńἅń)έΝ
Cf. BORCHARDT, 2015a, p. 190. De fatὁ,Ν aΝ ἷxpὄἷὅὅãὁΝ paὄἷcἷΝ caὄὄἷἹaὄΝ implicitamἷὀtἷΝ aΝ iἶἷiaΝ ἶἷΝ “ὅὁbὄἷΝ ὁὅΝ
pὄὁἸἷtaὅפΝ([π ]Νπ φ
),ΝapaὄἷὀtἷmἷὀtἷΝὅἷΝὄἷἸἷὄiὀἶὁΝaὀtἷὅΝaὁὅΝlivὄὁὅΝἷὅcὄitὁὅΝaΝὄἷὅpἷitὁΝἶaΝviἶaΝἶὁὅΝpὄὁἸἷtaὅ,Ν
aΝἷxἷmplὁΝἶὁὅΝ“ὄἷἹiὅtὄὁὅפΝ( π αφαῖ Ν ס2 Mac 2.1) dentre os quais constaΝὁΝ“tἷxtὁפΝ( αφ - 2 Mac 2.4) sobre
a vida do profeta Jeremias, cuja tradição apócrifa é bastante diferente do livro bíblico de Jeremias, sendo
utilizada em 2 Macabeus 2.1-7.
134
χΝἷxpὄἷὅὅãὁΝ“ὁὅΝἷὅcὄitὁὅΝἶἷΝϊaviפΝ(
ῦ αυ ),ΝὅἷἹuὀἶὁΝἥtἷἸaὀΝἥchὁὄch,Νὀãὁ deve ser tomada como uma
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Da mesma forma, também Judas recolheu todos os livros que tinham sido dispersos
por causa da guerra que nos foi feita, e eles estão em nossas mãos. (2 Mac 2.13-14,
BJ).

Ambos, Judas e Neemias, percebem a importância da reunião dos textos da história
judaica, elemento essencial na constituição da identidade deste povo. Apesar de não estar
claὄaΝ aΝ impὁὄtὢὀciaΝ quἷΝ aΝ “bibliὁtἷcaפ135 de Neemias mencionada teve para o processo de
canonização dos textos sagrados judaicos136, se pode perceber o valor dado pelos judeus
(desde os tempos bíblicos), para a preservação de sua história e o registro da mesma. Neste
sentido, tanto 1 Macabeus como 2 Macabeus tiveram grande importância: sendo as principais
fontes a respeito da Revolta dos Macabeus, que entrou para a história judaica como um
período exemplar, digno de lembrança e comemoração137, possuíram um valor diferencial,
que as levou a serem incluídas em algumas Bíblias cristãs e, claro, serem amplamente lidas no
meio judaico atual, mesmo que como fontes históricas e não como textos sagrados.
Diferente do que se tende a pensar em decorrência da nomenclatura de 1 Macabeus e
2 Macabeus, estes livros não são somente independentes como também diferentes,
apresentando a Revolta dos Macabeus por perspectivas bastante distantes, e até mesmo
conflitantes em alguns pontos. Assim, apesar dos seus títulos serem de fato adequados por
ambos os livros tratarem da Revolta dos Macabeus, podem causar certo mal-entendido, dando
a entender uma continuidade que não existe. Ambos os títulos provêm dos manuscritos gregos
que, em geral, ὀὁmἷiamΝὁὅΝlivὄὁὅΝcὁmὁΝ

Ω Ν Ν(ńΝεacabἷuὅ)ΝἷΝ

Ω Ν

Ν(ἀΝεacabἷuὅ)138, com propósito principal de organização dentro dos textos judaicos. Tratase, portanto, de obras relacionadas pela organização dos livros da LXX, sem que por isso
sejam semelhantes ou relacionadas diretamente.
indicação do Saltério (Salmos). Apesar de Davi ser de fato o maior entre os autores do livro de Salmos, não é o
ήὀicὁ,ΝaὅὅimΝcὁmὁΝtambὧmΝὁὅΝἥalmὁὅΝὀãὁΝὅãὁΝὅuaΝήὀicaΝὁbὄaέΝἡΝὅiἹὀiἸicaἶὁΝἶἷΝ
ῦ αυ ΝἷmΝἀΝεacabἷuὅΝ
2.13 provavelmeὀtἷΝὧΝὁΝἶἷΝ“livὄὁὅΝἶἷΝϊaviἶפΝ(
ῦ αυ Ν[
α]),ΝἸaὐἷὀἶὁΝὄἷἸἷὄêὀciaΝὡὅΝὁutὄaὅΝὁbὄaὅΝquἷΝtἷὄiaΝ
escrito. De fato, segundo 11QPSª 17.2-ńί,ΝϊaviΝὅἷὄiaΝὁΝautὁὄΝἶἷΝἂίηίΝcὁmpὁὅiὦὴἷὅέΝἦambὧmΝὧΝpὁὅὅívἷlΝquἷΝ
ῦ αυ ΝtἷὀhὁΝὁΝὅἷὀtiἶὁΝἶἷΝ“livὄὁὅΝὅὁbὄἷΝϊaviἶפΝ( [
αΝπ ]Ν ῦ αυ )έΝἑἸέΝἥἑἘἡἤἑἘ,Νἀίίἅ,ΝpέΝńἅńέ
135
Levando-se em conta que, segundo Sextus Pompeius Festus (De verb. sig. apud LANGE, 2007, p. 56), podese compreender por biblioteca (bibliotheca),Ν “taὀtὁΝ umΝ ἹὄaὀἶἷΝ ὀήmἷὄὁΝ ἶἷΝ livὄὁὅΝ quaὀtὁΝ ὁΝ lὁcalΝ ὁnde são
ἹuaὄἶaἶὁὅפΝ(tam librorum magnus per se numerus, quam locus ipse), não fica claro o que o texto de 2 Macabeus
quἷὄΝἶiὐἷὄΝpὁὄΝ“bibliὁtἷcaפΝ(
)μΝὅἷΝumΝcὁὀjuὀtὁΝἶἷΝlivὄὁὅΝ(umΝ“cὢὀὁὀ)פ,ΝὁuΝumΝluἹaὄΝὁὀἶἷΝἷὅtἷὅΝἷὄamΝ
depositados. Cf. LANGE, 2007, p. 155-167.
136
Apesar de autores como Armin Lange e Stefan Schorch irem contra o uso deste texto com o propósito de
afirmar uma datação antiga do cânon judaico, S. Z. Leiman, R. T. Beckwith e, principalmente, A. Van der Kooij,
indicam a possibilidade, baseados neste e em outros textos (cf. nota 5), de um cânon tripartido já no período
macabeu. Cf. VAN DER KOOIJ, 1998.
137
A respeito da importância histórica da Revolta dos Macabeus, tanto para o judaísmo como para o
cristianismo, como referência de exemplo, assim como na devoção, cf. SIGNORI, 2012.
138
Cf. SCHIFFMAN, 1988a, p. 875. χΝἶἷὅiἹὀaὦãὁΝ α α α Ν ΝὅἷΝἷὀcὁὀtὄaΝὀὁὅΝuὀciaiὅΝἑὁἶέΝχΝἷΝἑὁἶέΝV,ΝἷΝὧΝ
seguido por todos os cursivos, cf. OESTERLEY, 1935, p. 315. Quanto ao texto, apesar de estar completo no
Cod. A, se apresenta fragmentário no Cod. V e nem mesmo consta no Cod. . Cf. ROST, 2004, p. 77.

59

Além de 1 Macabeus cobrir um total de 40 anos de relato139 enquanto 2 Macabeus
não chegar a 20 anos140, as interpretações também mudam consideravelmente. 2 Macabeus,
portanto, não é de modo algum uma continuação de 1 Macabeus. Da mesma forma, o livro
denominado 3 Macabeus não é continuação de 2 Macabeus  סna verdade, este livro nem
mesmo trata da Revolta dos Macabeus141. O livro intitulado 4 Macabeus, porém, apesar de
não ter a revolta como tema, não justificando seu título, se relaciona com 2 Macabeus,
retomando e aprofundando os relatos de martírio que estão neste outro livro (capítulos 6-7), e
fazendo eco a este142. 4 Macabeus, portanto, apesar de não dar continuidade a 2 Macabeus em
relação ao relato, lhe dá continuidade como interpretação, aprofundando questões deixadas
em aberto.
No que diz respeito à canonicidade, enquanto 1 Macabeus e 2 Macabeus fizeram
parte da Septuaginta (e compõem as Bíblias Católica e Ortodoxa), 3 Macabeus somente foi
incorporado nas Bíblias Ortodoxas143 e na Bíblia Armênia, e 4 Macabeus na Bíblia da Igreja
Ortodoxa Georgiana. Deste modo, apesar de ser possível falar-ὅἷΝὀὁὅΝ“livὄὁὅΝἶὁὅΝεacabἷuὅפΝס
referindo-se a 1, 2, 3 e 4 Macabeus144 ס, deve-se ter consciência que não se trata de um
conjunto homogêneo de textos, mas antes de livros bastante particulares e consideravelmente
independentes.

139
Começando com a perseguição de Antíoco Epifânio (175 a.C.), vai até a morte de Simão (134 a.C.),
totalizando quarenta anos completos (uma geração).
140
Apesar de iniciar em um período anterior a 1 Macabeus, no final do reinado de Seleuco IV, somente avança
até a derrota de Nicanor, correspondendo somente ao que é apresentado nos capítulos de 1 a 7 de 1 Macabeus.
141
Há quem defenda uma conexão direta entre 2 Macabeus e 3 Macabeus. C. W. Emmet chega inclusive a
aἸiὄmaὄΝ quἷΝ “aΝ impὄἷὅὅãὁΝ quἷΝ ἸicaΝ ὧΝ quἷΝ ambὁὅΝ ὁὅΝ livὄὁὅΝ pἷὄtἷὀcἷmΝ ὡΝ mἷὅmaΝ ἷὅcὁlaΝ ἶἷΝ pἷὀὅamἷὀtὁ,Ν ἷΝ
pὄὁvavἷlmἷὀtἷΝaὁΝmἷὅmὁΝpἷὄíὁἶὁפΝ(EεεEἦ,ΝἙὀμΝAPOT, p. 156-157 [I]). A respeito de 2 Macabeus como fonte
de 3 Macabeus, cf. TROMP, 1995, onde se destaca o relato de Heliodoro, presente não somente em 2 Macabeus
(capítulo 3), mas também em 3 Macabeus (capítulos 1-2). Outras semelhanças são ainda a intenção apologética,
a inclusão de cartas oficiais, além de Eleazar, cf. DIEZ MACHO, 1984-, p. 202-203, nota 1. Sobre 3 Macabeus,
cf. também: ANDERSON, 1983a, p. 509-529; RODRÍGUEZ ALFAGEME, 1984-, p. 481-484 [Introdução] e
487-503 [Texto] (II); PEARCE, 2001, p. 773-775; SUTTER, 1996c, p. 638; TORREY, 1902a, cols. 2879-2882
(III).
142
Segundo Elias Bickerman, 4 Macabeus seria uma obra escrita entre 20 e 54 d.C., por volta do ano 35 d.C.,
sendo contemporânea de alguns escritos de Filo e mesmo de Paulo, bem posterior a 2 Macabeus. Cf.
BICKERMAN, 2007, p. 266-271. Sobre 4 Macabeus, cf. ANDERSON, 1983b, p. 531-564; LÓPEZ SALVÁ,
1984-, p. 157-178 [Introdução] e 179-216 [Texto] (III); DIEZ MACHO, In: ATT, p. 211-212 (I); ELLIOTT,
2001, p. 790792; TOWNSHEND, In: APOT, p. 653-685 (II); SUTTER, 1996d, p. 638-639; TORREY, 1902a,
cols. 2882-2886 (III).
143
Apesar de estar presente na Bíblia Ortodoxa, é considerado um Ἀ α
α,Ν umΝ livὄὁΝ “ἶiἹὀὁΝ ἶἷΝ ὅἷὄΝ
liἶὁפ,ΝmaὅΝἶἷΝvalὁὄΝὅἷcuὀἶὠὄiὁΝἷmΝὄἷlaὦãὁΝaὁὅΝtἷxtὁὅΝcaὀὲὀicὁὅέ
144
Cf. p.e.: SCHWARTZ, 2011, p. 408; VAN HENTEN, 2013. Tanto Clemente de Alexandria (Strom.,
1.21.123) como Orígenes (Celsέ,Ν κέἂἄ)Ν paὄἷcἷmΝ chamaὄΝ ńΝ ἷΝ ἀΝ εacabἷuὅΝ cὁmὁΝ αΝ α
α α Ν (“hiὅtὰὄiaὅΝ
macabἷiaὅ)פ,Ν ὁΝ quἷ,Ν ὅἷἹuὀἶὁΝ ἕὁlἶὅtἷiὀ,Ν pὁἶἷΝ ὅἷὄΝ umaΝ tὄaὀὅἸὁὄmaὦãὁΝ ἶaΝ ἶἷὅiἹὀaὦãὁΝ paὄaΝ tὁἶὁὅΝ ὁὅΝ hἷὄὰiὅΝ ἶaΝ
história (GOLDSTEIN, 1983, p. 3). Cf. Eusébio de Cesaréia, Hist. eccles., 6.25.2. De Tertuliano (Adv. Iud., 4)
ἷmΝἶiaὀtἷ,ΝὀãὁΝὅὁmἷὀtἷΝhὠΝἷὅtaΝὄἷἸἷὄêὀciaΝaὁὅΝhἷὄὰiὅΝcὁmὁΝ“macabἷuὅפ,ΝmaὅΝtambὧmΝὁὅΝpaiὅΝἶaΝἙἹὄἷjaΝchamaὄãὁΝ
ὁὅΝἶὁiὅΝlivὄὁὅΝἶἷΝ“livὄὁὅΝἶὁὅΝmacabἷuὅפΝ( α α α Ν
α)έΝἑἸέΝἘipὰlitὁ,ΝDe Ant., 49.
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1.1.4 Autoria
Segundo Jonathan A. Goldstein (1976, p. 64-89, 1983, p. 17-19, 82-83), a diferença
entre 1 Macabeus e 2 Macabeus é intencional, sendo o resultado de uma verdadeira
concorrência literária: 1 Macabeus seria, segundo ele, uma obra escrita para exaltar os
macabἷuὅΝ ἷΝ aΝ ὄἷὅultaὀtἷΝ ἶiὀaὅtiaΝ ἶὁὅΝ “χὅmὁὀἷuὅפ145, enquanto 2 Macabeus seria uma obra
concorrente, escrita como resposta a 1 Macabeus, indicando Deus e os mártires como os
verdadeiros heróis da Revolta146, e deixando os macabeus em posição secundária.
Que 2 Macabeus se difere de 1 Macabeus é evidente, até mesmo porque se trata de
uma compilação de outra obra, escrita por Jasão de Cirene147 em cinco livros148 (2 Mac 2.23).
Porém, para se averiguar se haveria de fato uma concorrência entre esta obra (e também os
livros de Jasão) e 1 Macabeus, cabe uma comparação mais detalhada das diferenças entre os
relatos e, consequentemente, entre os propósitos dos dois autores  סos anônimos autores de 1
Macabeus e de ἀΝεacabἷuὅΝ(ἶἷὀὁmiὀaἶὁΝ“epitomistaפ149).
145
Segundo Flávio Josefo (AJ,Νńἀέἀἄη),ΝεatatiaὅΝὅἷὄiaΝἶἷὅcἷὀἶἷὀtἷΝ“ἶἷΝχὅamὁὀaiὁὅפΝ( ῦ Ἀ α
α υ),ΝaὅὅimΝ
como a sua mãe, de modo que Josefo seria de uma família de reis e sumo sacerdotes (Josefo, Vit., 2). Josefo se
refere aos macabeus e os membroὅΝἶaΝἶiὀaὅtiaΝἷὅtabἷlἷciἶaΝpἷlaΝὄἷvὁltaΝcὁmὁΝ“ὁὅΝχὅmὁὀἷuὅפΝ( Ἀ α
αῖ ),Ν
“aΝ ἸamíliaΝ ἶὁὅΝ χὅmὁὀἷuὅפΝ ( Ἀ α
α Ν
)Ν ἷΝ “ὁΝ pἷὅὅὁalΝ ἶὁὅΝ χὅmὁὀἷuὅפΝ ( Ἀ α
α υΝ παῖ ),Ν cἸέΝ
Josefo, Vit., 1; AJ, 20.8.11; 20.20.10; TORREY, 1902b, col. 2852 (III). Esta designação dos macabeus
(“χὅmὁὀἷuὅ)פΝtambὧmΝapaὄἷcἷΝὀaΝmέΝ(εiἶΝńέἄ)ΝἷΝὀὁΝbέΝ(ἥhabΝἀńb)έΝἑἸέΝἥἦEἤἠ,Νἀίίἅ,ΝpέΝἂἂἄ-447 (VIII).
146
Esta perspectiva de Goldstein é seguida também por G. W. E. Nickelsburg. Cf. NICKELSBURG, 1971.
147
Jasão de Cirene (
Ν ῦ υ α υ),ΝmἷὀciὁὀaἶὁΝὅὁmἷὀtἷΝumaΝήὀicaΝvἷὐΝἷmΝἀΝεacabἷuὅΝ(ἀέἀἁ),ΝὀãὁΝὧΝ
mencionado fora deste livro, nem sua obra foi preservada, de modo que é praticamente impossível se conhecer
algo a respeito deste autor, senão por suposições. Também não é possível saber se a inscrição do nome
Ω
ΝὀὁΝtἷmplὁΝἶἷΝἦutmὰὅiὅΝἙἙἙΝἸὁiΝἸἷitὁΝpὁὄ,ΝὁuΝcὁmὁΝὄἷἸἷὄêὀciaΝaΝἷὅtἷΝJaὅãὁΝἶἷΝἀΝεacΝἀέἀἁέΝ
Cf. SAYCE, 1894, p. 297.
148
χΝ ἷxpὄἷὅὅãὁΝ “ciὀcὁΝ livὄὁὅפΝ (π
Ν
)Ν ὀãὁΝ ὅἷΝ ὄἷἸἷὄἷΝ aΝ ciὀcὁΝ ὁbὄaὅΝ ἶiὅtiὀtaὅ,Ν maὅΝ aΝ ciὀcὁΝ livὄὁὅΝ que
cὁmpὴἷmΝ umaΝ mἷὅmaΝ ὁbὄaέΝ ἑὁmὁΝ ἶἷὅtacὁuΝ δiviaΝ ἑappὁὀiΝ ἷmΝ umΝ ἷὅtuἶὁΝ ὅὁbὄἷΝ ἘἷcatἷuΝ ἶἷΝ χbἶἷὄa,Ν “quaὅἷΝ
tὁἶaὅΝaὅΝὁbὄaὅΝhiὅtὰὄicaὅΝquἷΝcὁὀhἷcἷmὁὅΝἷὄamΝἶiviἶiἶaὅΝἷmΝἶivἷὄὅὁὅΝlivὄὁὅפΝ(ἑχPPἡἠἙ,Νἀίńń,ΝpέΝἀἄἀ)έΝχὅὅim,Ν
quando se fala em livros, se refere à ideia da antiguidade: para Platão, Cícero e outros autores da antiguidade, um
livὄὁΝ(
,Ν
,Νvolumen)ΝἷὄaΝumΝὄὁlὁΝἶἷΝpἷὄἹamiὀhὁ,ΝὅἷὀἶὁΝὁΝtὁἶὁΝὁuΝpaὄtἷΝἶἷΝumaΝὁbὄaΝ(
α α),ΝtalΝ
qual se apresentava nas bibliotecas, sendo organizados por títulos escritos em ἷtiquἷtaὅΝ(plέΝ
υ νΝὅἹέΝ
υ α,Ν
υ )Ν ἸἷitaὅΝ ἶἷΝ tiὄaὅΝ ἶἷΝ cὁuὄὁΝ ὁuΝ ἶἷΝ papiὄὁέΝ ἑἸέΝ Ἐχἤχἠ,Ν ńλλἁ,Ν pέΝ ἄίνΝ ἑícἷὄὁ,Ν Att., 4.4a. Em grandes
bibliotecas, como a de Alexandria e a de Pérgamo, pode-se pensar em uma imensa quantidade de livros,
chegando a centenas de milhares. Menahem Haran indica 700.000 livros para a biblioteca de Alexandria,
baseado nos dados de Sêneca, que afirma que 40.000 livros foram queimados naquela biblioteca com a conquista
de Júlio César (Tranq., 9.5) e de Plutarco (Vit. Ant., 58.5) que fala em 200.000 livros na biblioteca de Pérgamo.
Cf. HARAN, 1993, p. 59.
149
ἡΝautὁὄΝἶἷΝἀΝεacabἷuὅΝὧΝuὅualmἷὀtἷΝiὀἶicaἶὁΝcὁmὁΝ“ἷpitὁmiὅtaפΝ(iὀἹlêὅμΝepitomator), em decorrência de sua
aἸiὄmaὦãὁΝ ἶἷΝ tἷὄΝ cὁmὁΝ ἸuὀὦãὁΝ “ὄἷὅumiὄפΝ ( π
ῖ ,Ν cἸέΝ ἀΝ εacΝ ἀέἁἀ)έΝ ἑἸέΝ tambὧmΝ ἀΝ εacΝ ἀέἀἄ,ἀκέΝ ἑἸέΝ
SCHWARTZ, 2008, p. 175. Daniel R. Schwartz, porém, rejeita estas expressões e defende o uso do termo
“autὁὄפΝ(iὀἹlêὅμΝ“author)פέΝἑἸέΝἥCHWARTZ, 2008, p. 37. Acompanhamos Schwartz, entendendo que apesar da
própria declaração do autor (2 Mac 2.23), o livro de 2 Macabeus é uma obra própria do seu autor, uma vez que
seu trabalho alterou (como admite, sem problemas) o relato de Jasão de Cirene. Cf. nota 129. Ou seja, o autor
“ὀãὁΝapἷὀaὅΝἷὀcuὄtὁuΝaΝὁbὄa,ΝἷlἷΝiὀvἷὅtiuΝmuitὁΝtὄabalhὁΝἷἶitaὀἶὁ-aפΝ(ἥἑἘWχἤἦZ,Νἀίίκ,ΝpέΝńἅἄ),ΝἶἷΝmὁἶὁΝquἷΝ
se tornou uma nova obra. Segundo H. W. Attridge, diversos textos na obra não são originários de Jasão, mas do
autor de 2 Macabeus: 3.24-25,27-28,30; 4.17; 5.17-20; 6.12-17; 7.1-42; 9.18-27; 12.43-45; 14.37-46; 15.36-39.
Cf. ATTRIDGE, 1984, p. 178, nota 61. Segundo Zambelli, os próprios capítulos 12-15 seriam criação do autor
de 2 Macabeus. Cf. ZAMBELLI, 1965, p. 286-287.
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Quando se compara 1 e 2 Macabeus, se pode perceber que, apesar de ambos os livros
terem importantes pontos em comum, apresentam certas diferenças mesmo nestes pontos. Em
ambos os livros, p.e., há claras referências a feriados, à Lei, aos mandamentos bíblicos e
mesmo a textos bíblicos150, porém, enquanto 1 Macabeus se estabelece sobre os mandamentos
e textos bíblicos, com várias menções, 2 Macabeus se destaca pelo grande número de
referências aos feriados e à Lei, conforme se pode perceber na tabela abaixo:
1 Macabeus

2 Macabeus

Feriados

1.39 (Sábado); 1.43 (Sábado); 1.45
(Sábado); 2.32-41 (Sábado); 4.59 (25
Kislev); 7.48 (13 Adar); 9.34 (Sábado);
9.43 (Sábado); 10.34 (Sábado; Lua
Nova; Festivais); 10.21
(Tabernáculos); 12.11 (Festivais).

1.9 (Hanuká); 1.18 (Hanuká;
Tabernáculos); 2.12 (Tabernáculos); 5.25
(Sábado); 6.6 (Sábado; Festivais); 6.11
(Sábado); 8.26 (Sábado); 10.5 (Hanuká);
10.6 (Tabernáculos); 12.32 (Pentecostes);
12.38 (Sábado); 15.4 (Sábado); 15.36 (13
Adar; Dia de Mordecai).

Lei

1.42(
α)νΝńέἂλνΝńέηἀνΝńέηἄ-57;
2.21; 2.27; 2.42; 2.48; 2:50; 2:58; :64;
2:67; 2:64; 2:67; 2:68; 3:5; 3:6; 3:20;
3:21; 3:29; 3:48; 3:56; 4:42; 4:43;
6:59; 9:58; 10:14; 10:37; 13:3; 13:48;
14:14; 14:29; 15:21.

1:3; 2:2; 2:3; 2:17; 3:1; 3:15;
4:2; 4:11(2x); 4:14; 4:17; 5:8; 5:15; 6:1;
6:1; 6:5; 6:21; 6:23; 6:28; 7:2; 7:9; 7:11;
7:23; 7:30; 7:37; 8:4; 8:17; 8:21; 8:36;
ńίμἀἄνΝńńμἀἂΝ(
α)νΝńńμἀηΝ(
α)νΝńńμἁńνΝńἀμἂίνΝńἁμἅνΝńἁμńίνΝ
ńἁμńἂνΝńἂμἁίΝ(
α)νΝńημλέ

Mandamentos
bíblicos

1:63 (alimentação); 1:15 (circuncisão);
1:60-61; 2:46;
6:49 (ano sabático); 6:53;
3:49 (dízimo).

6.10 (dízimo); 6.18 (alimentação);

Referências
bíblicas

2.26 (Fineias); 2.52-60; 4.9 (mar
vermelho); 4.30 (Davi); 7.17-18 (Sl
79); 9.21 (1 Sm 1.19).

7.6 (cântico de Moisés); 8.18
(Senaqueribe); 15.22 (Senaqueribe).

Tabela 3  סFeriados, Lei, mandamentos e referências bíblicas em 1 e 2 Macabeus 151

Deste modo, se pode perceber, como bem indicado por Malka Simkovich (2011, p.
298),Ν quἷΝ “ἷὀquaὀtὁΝ ńΝ εacabἷuὅΝ mἷὀciὁὀaΝ umaΝ variedade de mandamentos, como as
restrições de alimentação, circuncisão, dízimo anual, e terra sabática [ano sabático] 152, 2
εacabἷuὅΝἸaὐΝapἷὀaὅΝumaΝmἷὀὦãὁΝἶἷΝpaὅὅaἹἷmΝὡΝciὄcuὀciὅãὁΝἷΝlἷiΝalimἷὀtíciaפέΝἦambὧm,ΝἶaΝ
150
Os feriados, como indicado anteriormente (1.1.1) são importantes pelo propósito de 2 Macabeus enquanto
livro festivo. A Lei, como será apresentado posteriormente (3.1, esp. 3.1.2), tem caráter fundamental na
definição do judaísmo, assim como na fundamentação de ambos os livros (1 e 2 Macabeus). Os mandamentos
bíblicos, raros em 2 Macabeus, têm papel fundamental em 1 Macabeus, o que é bem conhecido pelos estudiosos.
Cf. esp. BORCHARDT, 2014. As referências bíblicas, por fim, servem como mecanismo de conexão,
vinculando os livros a uma tradição teológica judaica, e servem como mecanismo de justificação e legitimação.
A respeito do aspecto de legitimação dos textos bíblicos, cf. BORCHARDT, 2015a.
151
Tabela baseada em: SIMKOVICH, 2011, p. 296-297.
152
Segundo o mandamento bíblico, após seis anos de uso da terra, a mesma deveria ter um ano para descansar.
Cf. Êx 23.10-11; Lv 25.2-8.
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mἷὅmaΝ Ἰὁὄma,Ν ἷὀquaὀtὁΝ “ńΝ εacabἷuὅΝ cὁmpaὄaΝ aΝ Ἰamília asmoneia a vários personagens
bíblicos que tomaram responsabilidade pessoal para a preservação de Israel, como Moisés,
JὁὅuὧΝ ἷΝ ϊavi( פSIMKOVICH, 2011, p. 298), o relato de 2 Macabeus apenas menciona a
canção de Moisés153 e o ataque frustrado de Senaqueribe (duas vezes)154. Deve-se, porém,
saber os limites destas diferenças: a dinastia dos Asmoneus, por exemplo, que é elevada em 1
Macabeus, não recebe o mesmo destaque em 2 Macabeus, mas também não é rejeitada ou
mesmo rebaixada155. Da mesma forma, apesar dos feriados serem uma temática mais
recorrente em 2 Macabeus do que em 1 Macabeus, de modo algum este livro deixa de
mencioná-los e valorizá-los. Há, portanto, uma diferença entre a apresentação da história por
1 Macabeus e o relato de 2 Macabeus, porém, trata-ὅἷΝ ἶἷΝ “ἶiἸἷὄἷὀὦaὅΝ ἶἷΝ êὀἸaὅἷפ,Ν cὁmὁΝ
apontou Robert Doran (2006, p. 99), pelas quais a suposição de uma concorrência direta
parece exagerada.
Mas, se o autor de 2 Macabeus não escreveu contra a obra de 1 Macabeus, qual é o
propósito desta obra? Para se pensar qual o propósito do autor de 2 Macabeus, é necessário se
definir o contexto de composição do texto, que inclui tanto o período quanto o local da
escrita. Quanto à datação de 2 Macabeus, geralmente se indica o período entre 124 a.C. e 63
a.C., levando-se em consideração a data da primeira carta de 2 Macabeus (124 a.C., cf. 2 Mac
1.9), tida como legítima, e a invasão romana liderada por Pompeu (63 a.C.), já que é difícil
que a imagem tão positiva dos romanos tenha sido feita após esta data (WILLIAMS, 2003, p.
73)156, assim como em 2 Macabeus 15.37 é dito que os judeus permanecem independentes.
Outras datações, porém, também são possíveis: segundo Jószef Zsengellér (2007, p. 187), por
exemplo, deve-se pensar em uma data anterior a 128 a.C., quando o templo de Gerizim foi
destruído por João Hircano e se iniciou uma campanha literária anti-samaritana157. Esta data,
porém, considerando-se a primeira carta, parece precipitada: mais provável é que o livro date
justamente do início do período usualmente sugerido, por volta de 124-123 a.C., como

153

Cf. Êx. 15.1-21.
Cf. 2 Cr 32; 1 Rs 18; Is 36.
155
Em geral os críticos destacam o fato de somente Judas ganhar destaque no relato de 2 Macabeus, enquanto 1
Macabeus apresenta ainda os governos de seus irmãos e sucessores, Jônatas e Simão. Como destacado aqui, nos
parece muito mais razoável se pensar esta diferença como uma questão de ênfase, ao invés de crítica política. Tal
ênfase pode ainda ser pensada como um mecanismo literário, a fim de facilitar a leitura e a memória dos leitores
da obra (cf. 1.2).
156
Contra: DORAN, 1981, p. 112. Cf. 2 Mac 4.11; 11.34.
157
A respeito da relação entre a destruição do Templo do Monte Gerizim por Hircano I e a transformação nas
relações entre judeus e samaritanos, cf. SCHWARTZ, 1993. Segundo o MegTaan (22), é proibido o jejum no dia
21 de Kislev, ou seja, esta data, sendo o dia da destruição do Templo de Gerizim, era lembrada com
comemoração pelos judeus, assim como 25 Marheschwan, quando foram derrubados os muros da cidade de
Samaria. Cf. LOURENÇO, 1985, p. 67-68.
154
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indicado por Jan Willelm van Henten (2003, p. 84-85)158. Seria, assim, uma obra composta
durante o reinado de João Hircano159, mas antes que a polêmica anti-samaritana tomasse
grandes proporções, tal como se apresentou no contexto mais próximo do primeiro século
d.C., como se pode perceber no Novo Testamento160 e em Flávio Josefo161.
No que diz respeito ao local de origem do livro de 2 Macabeus, ou melhor, o
contexto cultural no qual seu autor estava inserido, há algumas teorias, um tanto quanto
dissonantes. Em geral, porém, se imagina que a obra tenha sido escrita em Jerusalém ou na
Diáspora, indicando-se como possibilidade, por exemplo: a cidade de Alexandria, no Egito, a
qual era profundamente helenizada e possuía ampla presença judaica162; ou ainda Antioquia,
na Síria, a qual era capital do Império Selêucida e que possivelmente foi o berço da tradição
dos mártires mencionados em 2 Macabeus 7163. Segundo Robert Doran, porém, mesmo que
haja uma linguagem bastante helenizada, não se deve excluir a possibilidade de o livro ter
sido escrito em Jerusalém, composto por um judeu fluente em grego e conhecedor da cultura
helenística, mesmo que habitasse a capital da Judeia164. Deste modo, apesar de ser possível
158
Cf. MOMIGLIANO, 1975a, p. 104-105; MOMIGLIANO, 1975b, p. 84; ATTRIDGE, 1984, p. 177-178.
Contra: Elias J. Bickerman, que data 2 Macabeus por volta de 60 a.C., ao final do período usualmente sugerido;
S. Zeitlin e S. Tedesche, que indicam o contexto de Agripa I, entre 41 e 44 d.C. A respeito das diferentes
datações, cf. ATTRIDGE, 1984, p. 177-178.
159
Segundo Robert Doran, o livro de 2 Macabeus teria elementos de oposição às políticas de João Hircano I,
datando dos primeiros anos de seu reinado (135-104 a.C.), sendo as cartas incorporadas depois em 124 a.C. Cf.
DORAN, 1981, p. 112-113.
160
Cf. Mt 10.5-6; Lc 9.51-53; 10.30-37; 17.11-19; Jo 4.4-42; 8.48; LOURENÇO, 1985, p. 69-70. A
transformação na atitude para com os judeus, por parte dos cristãos, em contraste com a tendência judaica,
parece ter como resultado as atitudes nos seguintes textos: At 1.8; 8.1-25; 9.31; 15.2-3. A respeito da memória
anti-samaritana presente nos escritos do Novo Testamento, cf. ALMEIDA, 2015b; ALMEIDA, 2015a, p. 34-45.
161
Cf. esp. Flávio Josefo, AJ, 13.254-256; BJ, 1.62ss; ALMEIDA, 2015a, p. 29-34. Atualmente, diversos autores
já questionaram até que ponto se pode ver Josefo como contra os samaritanos (Rita Egger, Magnar Kartveit, etc),
apesar de outros continuarem afirmando esta perspectiva (Morton Smith, Louis Feldman, etc). A respeito da
origem dos samaritanos, cf. Curtius Rufus, Hist. Alex., 4.8.34.9-11; LOURENÇO, 1985.
162
Cf. p. e. BASLEZ, 2007, p. 124. Note-se que as cartas entre os judeus de Jerusalém e os judeus de Alexandria
no início de 2 Macabeus podem servir como indício não somente de uma origem do livro em Jerusalém, como
também em Alexandria.
163
Cf. p.e.: ZEITLIN, 1954, p. 19-20, 24. É bem possível que o martírio dos sete irmãos, descrito em 2
Macabeus 7, tenha Antioquia como palco. De fato, o martírio evidentemente se dá na presença de Antíoco, que
parecia estar em Antioquia naquele tempo (cf. 2 Mac 5.21), tendo passado somente três dias em Jerusalém
naquele ano (cf. 2 Mac 5.14). Também deve-se considerar que há uma tradição de um terceiro cativeiro, em
Antioquia, preservada tanto em fontes judaicas como cristãs. Cf. y. Sanh 29c; EichR 2.9; João Crisóstomo, Adv.
Jud., 5.4; 5.7; 6.2. A respeito das relíquias dos macabeus em Antioquia, cf. João Crisóstomo, Macc. hom., 1.1;
De sanc. mart., 1; João Malalas, Chron., 8. Sobre a tradição preservada por Malalas, cf. BICKERMAN, In:
SGCH, p. 465-482 (I). Margaret Schatkin defendeu que uma sinagoga em homenagem aos sete irmãos e sua mãe
foi construída em Antioquia pouco depois de 70 d.C. Cf. SCHATKIN, 1974 [esp. 100-104]. Julian Oberman,
porém, afirmou que tal sinagoga teria sido feita em Jerusalém. Cf. OBERMAN, 1931 [esp. p. 261, nota 37].
164
ἑἸέΝ ϊἡἤχἠ,Ν ńλλἄ,Ν pέΝ ńκἁέΝ ἦambὧmΝ vaὀΝ ἘἷὀtἷὀμΝ “ÉΝ ὰbviὁΝ quἷΝ ἀΝ εacabἷuὅΝ ὧΝ ἶἷΝ ὁὄiἹἷmΝ juἶaicaפΝ (VχἠΝ
HENTEN, 2003, p. 83). Robert Doran indica Jerusalém como origem baseado na ênfase do livro sobre o Templo
de Jerusalém. Cf. DORAN, 1981, p. 113. Porém, conforme bem lembra Louis H. Feldman, a ênfase em
Jerusalém e no seu Templo não deve ser tomada como um indício de origem da obra, uma vez que o mesmo
ocorre também na Carta de Aristeas, que foi escrita por um judeu de Alexandria. Cf. FELDMAN, 1993a, p. 29.
Feldman argumenta que é bastante improvável que, escrevendo da Judeia, um Estado livre, o autor de 2
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definir certos aspectos da datação e da origem do livro, será através de um estudo de sua
composição, ou seja, de seus aspectos literários, que se poderá identificar elementos mais
claros da intenção de 2 Macabeus.
1.2 ASPECTOS LITERÁRIOS
Para além do conteúdo, daquilo que é relatado, há ainda a forma, o modo como as
coisas são relatadas, e cujo estudo é igualmente importante165. No caso de 2 Macabeus, sendo
evidentemente um resumo da obra de Jasão de Cirene  סcomo explicado anteriormente ס, a
forma com que o livro foi construído e escrito possui um propósito específico: se diferenciar
da obra de Jasão e mesmo das outras obras sobre a Revolta dos Macabeus, encontrando valor
especial para seu público, como deixa claro em seu prefácio (2 Mac 2.19-32)166. Neste
prefácio, o autor de 2 Macabeus de fatὁΝiὀἶicaΝhavἷὄΝumaΝ“dificuldade que existe, por causa
da abundância da matéria167, para os que desejem adentrar-se nos relatos desta históriaפΝ (ἀΝ
εacΝ ἀέἀἂ)έΝ ÉΝ ἷviἶἷὀtἷΝ quἷ,Ν aὅὅimΝ cὁmὁΝ aΝ ὁbὄaΝ ἶἷΝ JaὅãὁΝ ἶἷΝ ἑiὄἷὀἷ,Ν ἷὅtaΝ “abuὀἶὢὀciaΝ ἶἷΝ
matéὄiaפΝ ἸὁiΝ pἷὄἶiἶa,Ν ἶaὀἶὁ hoje um valor diferencial a 2 Macabeus, que sobreviveu ao
tempo, diferente dos demais relatos. Acontece, porém, que para seu contexto de composição,
este livro já teria um diferencial em relação às outras obras, segundo o autor, por visar
“proporcionar satisfação para os que pretendam apenas ler, facilidade para os que se
interessem por confiar os fatos à sua memória, utilidade, enfim, a todos a cujas mãos chegar

Macabeus utilizasse a designação de tempo mediante a E.S. Cf. FELDMAN, 1993a, p. 471, nota 138.
165
Como bem indicado por Pierre Jordaan, apesar de estudos mais antigos como os de Moffat, E. J. Bickerman,
J. A. Goldstein, e outros, terem se focado especialmente na verificação dos fatos históricos narrados em 2
Macabeus, os novos estudos têm percebido a importância do estudo dos aspectos literários do livro, a exemplo
das pesquisas de J. W. van Henten, D. R. Schwartz, R. Doran, dentre outros. Cf. JORDAAN, 2015, p. 352-353.
166
Luciano de Samósata (Hist. Conscr., 53) destacou a importância de um prefácio para apresentar a forma e a
função de uma obra histórica. Em seu prefácio, o autor de 2 Macabeus usa a primeira pessoa do plural (cf. 2 Mac
2.23,25,27,32), de modo diferente de seu relato, expresso na terceira pessoa, mas que acompanha uma transição
(comentário) na narrativa (2 Mac 10.10) e seu epílogo final (cf. 2 Mac 15.37-39). Cf. ALEXANDER, 1993, p.
149. A respeito dos prefácios de obras judaicas helenísticas, cf. ALEXANDER, 1993, p. 147-167.
167
Outra razão de dificulἶaἶἷΝ ὅἷὄiaΝ aΝ “aἸluêὀciaΝ ἶὁὅΝ ὀήmἷὄὁὅפΝ (
αΝ
Ν
,Ν cἸέΝ ἀΝ εacΝ ἀέἀἂ)έΝ
Aparentemente esta expressão se refere às distâncias, tamanhos de exércitos, etc, ou seja, dados estatísticos. Cf.
SCHWARTZ, 2008, p. 176; BORCHARDT, 2016, p. 83; BICKERMAN, 2007, p. 248, nota 36 (I). A NRSV
tὄaἶuὐΝ cὁmὁΝ “iὀuὀἶaὦãὁΝ ἶἷΝ ἷὅtatíὅticaὅפΝ (iὀἹlêὅμΝ flood of statistics). Mesmo assim, há mais de 50 números
estatísticos em 2 Macabeus, de modo que faz pensar quantos não haveriam, e que riqueza estatística não teria a
obra de Jasão. Cf. BAR-KἡἑἘVχ,Νńλκλ,ΝpέΝńἅκ,ΝὀὁtaΝκἀνΝcἸέΝtambὧmΝńέἁέἁέΝἡutὄaΝpὁὅὅibiliἶaἶἷΝὧΝὁΝ“ὀήmἷὄὁפΝ
ser uma referência à unidade padrão de escrita de dezesseis sílabas, sendo uma referência mais à extensão da
obra de Jasão do que dos detalhes transmitidos nesta. Cf. GOLDSTEIN, 1983, p. 192; DORAN, 1981, p. 77-78.
Por fim, pode-ὅἷΝ pἷὀὅaὄΝ ὀὁὅΝ “ὀήmἷὄὁὅפΝ cὁmὁΝ ἶataὦὴἷὅ,Ν umaΝ vἷὐΝ quἷΝ ὁΝ livὄὁΝ ἶἷΝ ἀΝ εacabἷuὅΝ apὄἷὅἷὀtaΝ “umaΝ
ὅuὄpὄἷἷὀἶἷὀtἷΝ ἶἷὅcὁὀὅiἶἷὄaὦãὁΝ cὁmΝ aΝ pὄἷciὅãὁΝ cὄὁὀὁlὰἹicaפΝ (ϊχἕUἦ,Ν ńληἁ,Ν pέΝ ńηί),Ν utiliὐaὀἶὁΝ ὄἷἸἷὄências
bastante vagas para datação (cf. 2 Mac 3.1; 4.7,18,23; 5.1; 6.1; 11.1), e nem mesmo fornecendo o ano da
purificação do Templo (somente o dia e mês, cf. 2 Mac 10.1-9).
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ἷὅtἷΝlivὄὁ( פ2 Mac 2.25)168.
Seu diferencial, portanto, estaria principalmente em sua brevidade169, servindo como
uma boa opção para uma leitura rápida (“apἷὀaὅΝ lἷὄ)פΝ ou mesmo para a memorização
(“cὁὀἸiaὄΝὁὅΝἸatὁὅΝὡΝὅuaΝmἷmὰὄia)פ. Ambos aspectos, porém, também parecem ser o resultado
da língua no qual o livro foi escrito  סabrindo a história para um público grego, que
provavelmente não estaria tão interessado na história a ponto de ler uma obra muito grande170
ס, e mesmo da sua composição  סorganizando os fatos dentro de um padrão literário,
facilitando que os mesmos sejam organizados na memória dos leitores171.
Segundo o autor, este resumo da história “ὀãὁΝἸὁiΝcὁiὅaΝἸὠcil,ΝmaὅΝaὀtἷὅΝumaΝὁbὄaΝἶἷΝ
suores e vigílias172, como também não é empenho simples o de quem prepara um banquete e
pὄὁcuὄaΝaΝὅatiὅἸaὦãὁΝἶὁὅΝὁutὄὁὅפΝ(ἀΝεacΝἀέἀἄb-27). Este trabalho, além de ter sido no esforço
“pὁὄΝὅἷἹuiὄΝaὅΝliὀhaὅΝἶἷΝumΝὅimplἷὅΝὄἷὅumὁפΝ(ἀΝεacΝἀέἀκ),ΝtambὧmΝὅἷΝἶἷuΝὀaΝ“adaptação( פ2
Mac 2.31) da história, “ἶἷcὁὄaὀἶὁפΝaΝὀaὄὄativaμΝ“EΝaὅὅimΝcὁmὁΝὁΝaὄquitἷtὁΝἶἷΝumaΝcaὅaΝὀὁvaΝ
deve responsabilizar-se por toda a estrutura, ao passo que aquele que se encarrega de pintá-la
e decorá-la deve procurar os materiais adequados para a sua ornamentação, da mesma forma
pἷὀὅὁΝquἷΝἶἷvἷΝὅἷὄΝὁΝὀὁὅὅὁΝcaὅὁפΝ(ἀΝεacΝἀέἀλ)έ
EὅtἷΝ pὄἷἸὠciὁ,Ν aluἶiὀἶὁΝ ἶἷὅtἷΝ mὁἶὁΝ ὡΝ “ἶἷcὁὄaὦãὁפΝ ἶἷΝ umΝ tἷxtὁΝ aὀtἷὄiὁὄ,Ν ὧΝ alἹὁΝ
peculiar em relação à literatura judaica do período do Segundo Templo. Afinal, o autor, em
seu prefácio, não somente não faz nenhum esforço em se desculpar pelas mudanças em
relação ao trabalho que usou como fonte  סcomo o faz o Sirácida, na sua tradução do
168

Cf. Pseudo-Scymnus, Perieg., 92-93. Segundo Loveday Alexander, a proposta do autor de 2 Macabeus de
ὁἸἷὄἷcἷὄΝ “ὅatiὅἸaὦãὁפΝ ( υ α
α),Ν “ἸaciliἶaἶἷפΝ (
π α)Ν ἷΝ “utiliἶaἶἷפΝ ( φ
α)Ν ὅἷἹuἷΝ umΝ topos literário de
utilidade prazerosa, presente entre poetas (cf. Horácio, Ars P., 343-344) e historiadores. Cf. ALEXANDER,
1993, p. 149-150 (esp. nota 1). Em alguns casos, o foco se dava em somente um elemento: segundo Estrabão
(Geog., 1.2.3,15-ńἄ),ΝEὄaὅtὰὅtἷὀἷὅΝtἷὄiaΝacuὅaἶὁΝὁὅΝpὁἷtaὅΝἶἷΝὅἷὄἷmΝiὀtἷὄἷὅὅaἶὁὅΝapἷὀaὅΝἷmΝ υ α
αέΝJὠΝpaὄaΝ
Políbio, sua história deveria ter φ
α,ΝἷΝὀãὁΝὅἷὄΝἶivἷὄtiἶa, cf. Políbio, Histor., 9.2.6.
169
“ϊἷΝ Ἰatὁ,Ν ἷὀἹὁlἸaὄ-se e como que pervagar pelos acontecimentos, detendo-se com curiosidade nos
pormenores, é dever do autor primordial da história. Quanto ao que dela faz uma adaptação, deve-se-lhe
conceder que procure a brevidade no expressar e renuncie, portanto, à exposição exaustiva dos fatos. Aqui, pois,
demos início à narração, só isto acrescentando ao que já foi dito: seria simplório alongar-se antes da história,
paὄaΝἶἷpὁiὅΝὄἷὅumiὄΝaΝpὄὰpὄiaΝhiὅtὰὄiaפΝ(ἀΝεacΝἀέἁί-32 [BJ]).
170
Segundo o cálculo de Daniel R. Schwartz, 2 Macabeus teria sido escrito em 1694 linhas aproximadamente,
estando próximo em extensão com outros livros, a exemplo do quarto livro da Geographica de Estrabão. Cf.
SCHWARTZ, 2008, p. 176.
171
Não está claro se o autor compilou a obra mediante a escolha dos episódios mais interessantes, para atrair seu
público, como defende Jonathan A. Goldstein, ou se é de fato um sumário da obra de Jasão de Cirene, como
indicou Daniel R. Schwartz, seguindo 2 Macabeus 2.23. Cf. GOLDSTEIN, 1983, p. 190; SCHWARTZ, 2008, p.
16ss. Alguns estudiosos defendem que o autor de 2 Macabeus é tão autor quanto epitomista (cf. nota 89), uma
vez que teria não somente modificado a obra de Jasão, mas também alterado parte do relato nos capítulos 9 e 11
(Victor Parker), ou talvez também tenha adicionado os capítulos 3 e 4 (Garry Morrison). Cf. PARKER, 2007, p.
401; MORRISON, 2009, p. 571-572.
172
A ideia da vigília ( υπ α)ΝcὁmὁΝὅímbὁlὁΝἶὁΝἷὅἸὁὄὦὁ,ΝὧΝiὀcὁὄpὁὄaἶaΝἸὁὄtἷmἷὀtἷΝὀaΝὄἷtὰὄicaΝἶἷΝlíὀἹuaΝἹὄἷἹa,Ν
inclusive dentro da tradição judaica. Cf. Mc 13.33; Lc 21.36; 2 Co 6.5; 11.27; Ef 6.18; Hb 13.17. Cf.
ALEXANDER, 1993, p. 150, nota 3.
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Eclesiástico173 ס, nem busca negar tais mudanças  סcomo o faz Flávio Josefo174 ס, mas admite
as mesmas e as acolhe como uma marca de sua obra (BORCHARDT, 2016, p. 76). Afinal,
percebendo-ὅἷΝcὁmὁΝumΝbὁmΝ“ἶἷcὁὄaἶὁὄפ,ΝὀãὁΝὅupὄimἷΝὀἷmΝἶἷὅἸaὐΝὁΝtὄabalhὁΝἶὁΝ“aὄquitἷtὁפέΝ
Antes, o valoriza e até mesmo o melhora.
1.2.1 Composição
ἑἷὄtamἷὀtἷΝaΝ“ἶἷcὁὄaὦãὁפΝἷἸἷtuaἶaΝpἷlὁΝ autὁὄΝὅἷΝἶἷuΝtaὀtὁΝὀaΝἷὅcὁlhaΝἶaὅΝpalavὄaὅΝ
como ainda na própria construção do texto, organizando o relato. Deste modo, para se
compreender seu trabalho, é necessário um conhecimento tanto de suas fontes como de seu
padrão literário, a fim de se determinar como se deu a composição da obra.
Quanto às fontes de 2 Macabeus, não há nenhuma menção de fontes para além das
obras de Jasão de Cirene. Deste modo, mesmo que alguns autores tenham indicado possíveis
fontes, segundo Robert Doran (1981, p. 23) e Martha Himmelfarb (1998, p. 22), porém, não
hὠΝ ἷviἶêὀciaὅΝ quἷΝ iὀἶiquἷmΝ ἸὁὀtἷὅΝ “ὀὁΝ ὅἷὀtiἶὁΝ tὧcὀicὁפΝ ἶὁΝ tἷὄmὁ (DORAN, 1981, p. 23),
senão as quatro cartas incorporadas no capítulo 11 (e, talvez, a carta presente no capítulo
9175).
A primeira carta (2 Mac 11.16-21), endereçada por Lísias aos judeus, apesar de
evidentemente ter sido preservada com algum grau de corrupção do texto original  סcomo se
pode ver na referência a um mês chamado Dioskorinthios176 ס, parece ser uma carta legítima,
173

Eclo, prólogo 20-26.
Cf. Flávio Josefo, AJ, 1.17. A respeito deste texto, onde Josefo afirma que não adicionou nem omitiu nada das
Escrituras em seu relato da história judaica, cf. INOWLOCKI, 2005.
175
Para ser uma fonte, a carta precisaria ser legítima. Apesar de diversos autores como E. Meyer, B. Motzo, H.
Bévenot, E. Bickerman, F.-M. Abel e J.-G. Bunge, indicarem a carta como legítima, I. Lévy, M. Zambelli e C.
Habicht apontam a mesma como uma falsificação. Cf. MOTZO, 1924b, p. 66-101. Segundo Habicht, há
inúmeras evidências que indicam que a carta é uma produção literária, já em sua prescrição: 1) a designação do
autὁὄΝ ἶaΝ caὄtaΝ ἷΝ ἶἷΝ ὅἷuΝ ἶἷὅtiὀatὠὄiὁΝ ἷὅtãὁΝ ὀaΝ ὁὄἶἷmΝ ἷὄὄaἶaΝ (ὁΝ ὀὁmἷΝ ἶὁΝ ὄἷi,Ν ὅἷΝ ἸὁὅὅἷΝ ὁΝ autὁὄ,Ν viὄiaΝ aὀtἷὅ)μΝ ῖ Ν
ῖ Ν υ α έέέ α
Ν α
α
ΝἈ
νΝ ἀ)Ν ὁΝ ἶἷὅtiὀatὠὄiὁΝ ὄἷcἷbἷΝ umΝ ἷpítἷtὁΝ (
ῖ )νΝ ἁ)Ν aΝ
ἸὰὄmulaΝἶἷΝὅauἶaὦãὁ,ΝὀaΝchaὀcἷlaὄiaΝὄἷalΝὅἷlêuciἶa,ΝἷὄaΝὅὁmἷὀtἷΝ α
,ΝἷΝὅἷΝapὄἷὅἷὀtaΝἷὅtἷὀἶiἶaΝὀaΝcaὄtaΝ(π
α
Ν α
α
Ν α
π
)έΝἑἸέΝἀΝεacΝńńέńἄ,ἀἀ,ἀἅ,ἁἂέΝχpἷὅaὄΝἶἷ haver casos de cartas nas quais há a
aἶiὦãὁΝ ἶἷΝ α
α
Ν ὡΝ ὅauἶaὦãὁΝ α
,Ν iὅtὁΝ ὧΝ ὄἷὅtὄitὁΝ aΝ caὄtaὅΝ paὄticulaὄἷὅ,Ν cὁmὁΝ ἷmΝ ἀΝ εacΝ ńέńίμΝ
Ν
έέέἈ
α
έέέ α ῖ Ν Ν
π
υ α Νχα
α
α
. 4) A adição da
deὅiἹὀaὦãὁΝ α
α
Ν apὰὅΝ α
Ν aΝ ὄἷὅpἷitὁΝ ἶἷΝ χὀtíὁcὁΝ ( α
Ν α
α
ΝἈ
)Ν ὧΝ
“iὀtὁlἷὄὠvἷlפ,Ν ὅἷἹuὀἶὁΝ ἘabichtέΝ ἑἸέΝ ἘχἐἙἑἘἦ,Ν ἀίίἄ,Ν pέΝ ńńίέΝ ἥἷἹuὀἶὁΝ aΝ ἐJΝ (pέΝ ἅκἀ,Ν ὀὁtaΝ c),Ν aΝ ἶἷὅiἹὀaὦãὁΝ
α
Ν iὀἶicaΝ aΝ maἹiὅtὄatuὄaΝ ὅupὄἷmaΝ ἶἷΝ umaΝ ciἶaἶἷ,Ν ὅἷὀdo, aqui, de Antioquia, de modo que a carta
pὄὁvavἷlmἷὀtἷΝ tἷὄiaΝ ὅiἶὁΝ ὁὄiἹiὀalmἷὀtἷΝ aὁὅΝ “hὁὀὄaἶὁὅΝ ciἶaἶãὁὅפΝ ἶἷΝ χὀtiὁquiaέΝ χΝ ἸavὁὄΝ ἶaΝ pὄἷὅcὄiὦãὁΝ cὁmὁΝ
legítima, cf. GOLDSTEIN, 1983, p. 359-364. No texto da carta, porém, há clara influência da perspectiva
reliἹiὁὅaΝjuἶaica,ΝἶἷΝmὁἶὁΝquἷΝχὀtíὁcὁΝἶiὐΝὁὄaὄΝ“paὄaΝϊἷuὅפΝ(
,ΝcἸέΝvέΝἀίΝ[ὀἷmΝtὁἶὁὅΝεὅὅέ])ΝἷΝὀãὁΝ“paὄaΝὁὅΝ
ἶἷuὅἷὅפΝ (
ή ῖΝ
ῖ )Ν ἷΝ cὁὀἸiaΝ “ὀὁὅΝ cὧuὅפΝ ( Ν
α ,Ν cἸέΝ vέΝ ἀί)έΝ ἑἸέΝ PχἤKEἤ,Ν ἀίίἅ,Ν pέΝ ἁλί-391;
HABICHT, 2006, p. 111. Sobre a carta, cf. PARKER, 2007, p. 390-397 (falsificação); BICKERMAN, In:
SGCH, p. 295-314 (legítima).
176
ἕὄἷἹὁμΝ
Ν
υέΝἀΝεacΝńńέἀńέΝἑὁmὁΝbἷmΝiὀἶicaἶὁΝpὁὄΝἑέΝἘabicht,Νἶἷvἷ-se pensar em uma corrupção
do texto, uma vez que não existiu nenhum mês com tal nome. Cf. HABICHT, 2006, p. 115. Caso se considere
174
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enviada ao grupo rebelde de Judas Macabeu177. A segunda carta (11.23-26), do rei Antíoco V
(filho de Epifânio) a Lísias, mesmo que não tenha sido escrita no contexto em que o livro a
apresenta, também parece ser legítima178. A terceira carta (11.27-33), também legítima,
parece ter sido escrita antes das demais cartas179, pois, diferente da primeira carta, não é
endereçada aos judeus do grupo macabeu, mas aos judeus do partido judaico helenizante. A
quarta carta (11.34-38), por fim, apesar de ter sido corrompida no que diz respeito aos nomes
dos embaixadores romanos e na datação (aparentemente eliminada), parece ser um documento
original e não uma falsificação, enviada pelos romanos aos judeus180. Assim sendo, mesmo
que as cartas não estejam nem em ordem nem sejam apresentadas de fato no contexto de suas
composições dentro do relato de 2 Macabeus, parecem ser fontes legítimas181, utilizadas e
adequadas pelo autor à composição do livro.
Mesmo que as cartas do capítulo 11 sejam consideradas verdadeiras, há um problema
no que diz respeito à composição da obra que deve ser mencionado: assim como é possível
que as cartas iniciais tenham sido incorporadas posteriormente (cf. 1.1), também o capítulo 7,
que relata o martírio dos sete irmãos, pode ter sido uma inserção posterior, já que, sendo tão
diferente do restante do relato, nem mesmo parece ter os livros de Jasão como fonte.
Enquanto o problema relativo às cartas iniciais  סque servem como um anexo ao
como a designação de um mês cretense, como indica a BJ (p. 786, nota e), se deve explicar porque não foi
utilizado um mês segundo o calendário macedônico, como se era de esperar, e como aparece em outras cartas
(cf. 11.38). Possivelmente possa ser, considerando-se que a Vet. Lat. apresenta tanto em 2 Mac 11.21 quanto em
11.38 a palavra Dioscoro (cf. BJ, p. 786, nota e; 787, nota c), uma corrupção do nome do mês macedônico de
XὢὀticὁΝ( α
)ΝἷmΝlatim,ΝpaὄaΝὁΝἹὄἷἹὁέΝἦalΝὅupὁὅiὦãὁΝἸaὄiaΝmaiὅΝὅἷὀtiἶὁ,ΝὀὁΝἷὀtaὀtὁ,ΝὅἷΝaΝcὁὄὄupὦãὁΝἷὅtivἷὅὅἷΝ
ὀaΝcaὄtaΝἶὁὅΝὄὁmaὀὁὅ,ΝἷmΝἀΝεacΝńńέἁκέΝPἷtἷὄΝKatὐΝὅuἹἷὄἷΝquἷΝὅἷΝcὁὀὅiἶἷὄἷΝὁΝὁὄiἹiὀalΝcὁmὁΝ
υέΝKχἦZ,Ν
1960, p. 15.
177
χlὧmΝἶaΝὄἷἸἷὄêὀciaΝaΝ“JὁãὁΝἷΝχbὅalãὁפΝ(ἀΝεacΝńńέńἅ),ΝὁὅΝquaiὅΝtἷὄiamΝἷὀtὄἷἹuἷΝumΝἶὁcumἷὀtὁΝaΝδíὅiaὅ,ΝὅἷὀἶὁΝ
aparentemente João Gadi (cf. 1 Mac 2.2) e um outro homem de destaque na revolta (possivelmente o pai de dois
comandantes, cf. 1 Mac 11.70; 13.11), também a linguagem da carta indica ser destinada aos revoltosos: Lísias
ὀãὁΝὅἷΝὄἷἸἷὄἷΝaὁὅΝἶἷὅtiὀatὠὄiὁὅΝcὁmὁΝὁΝ“pὁvὁΝἶὁὅΝjuἶἷuפΝ(ἑὁὀtὄaμΝἐJ),ΝmaὅΝutiliὐaΝaΝἷxpὄἷὅὅãὁΝπ
,ΝquἷΝiὀἶicaΝ
um corpo inconstitucional, não reconhecido e não competente no sentido estrito, para negociações formais
(apἷὅaὄΝ ἶἷΝ ἷὅcὄἷvἷὄΝ umaΝ caὄtaΝ aὁὅΝ mἷὅmὁὅ)έΝ ἦambὧmΝ ὀãὁΝ ὅἷΝ ὄἷἸἷὄἷΝ aΝ JὁãὁΝ ἷΝ χbὅalãὁΝ cὁmὁΝ “ἷmbaixaἶὁὄἷὅפΝ
(π
υ α ),ΝὅἷὀãὁΝὅimplἷὅmἷὀtἷΝcὁmὁΝ“mἷὀὅaἹἷiὄὁὅפΝ(π φ
)έΝἑἸέΝἘχἐἙἑἘἦ,Νἀίίἄ,ΝpέΝńńηέ
178
A carta, vista fora do contexto em que 2 Macabeus a apresenta, parece uma proclamação de um novo rei a
ὄἷὅpἷitὁΝἶaὅΝmuἶaὀὦaὅΝpὁlíticaὅΝὅὁbὄἷΝὅἷuὅΝὅήἶitὁὅέΝἡuΝὅἷja,ΝpaὄἷcἷΝ“umΝaὀήὀciὁΝpὄὁἹὄamὠtico do jovem rei que
ὄἷcὧmΝὅἷΝtὁὄὀὁuΝὄἷi,ΝἶἷclaὄaὀἶὁΝquἷΝcὁmΝaΝmὁὄtἷΝἶἷΝὅἷuΝpai,ΝaὅΝcὁiὅaὅΝmuἶaὄamפΝ(ἘχἐἙἑἘἦ,Νἀίίἄ,ΝpέΝńἀἀ)ΝἷΝ
não uma etapa em um processo diplomático entre os judeus e os selêucidas, tal qual 2 Macabeus a apresenta.
179
A linguagem utilizada contrasta muito com a linguagem da primeira carta (cf. nota 121), indicando certa
legitimação do povo judeu nos destinatários, como a gerousia dos judeus (
υ ᾳ
Ν υ α )έΝχΝὄἷἸἷὄêὀciaΝ
positiva de Menelau (11.29 e 32) é decisiva na aferição da mesma como destinada aos judeus helenizantes.
180
Um importante argumento na autenticidade desta quarta carta é o provável latinismo no uso do termo
α
,Νaὁ invés de
,ΝἷmΝἀΝεacΝńńέἁκ,ΝpὁὅὅivἷlmἷὀtἷΝὅἷἹuiὀἶὁΝaΝtὄaἶuὦãὁΝἶἷΝ“valeteפέΝἑἸέΝἘχἐἙἑἘἦ,Ν
2006, p. 117, nota 24.
181
ἑὁmὁΝbἷmΝlἷmbὄaΝἑέΝἘabicht,Ν“apὰὅΝmuitaΝἶiὅcuὅὅãὁ,ΝhὁjἷΝhὠΝacὁὄἶὁΝἹἷὄalפΝ(ἘχἐἙἑἘἦ,Νἀίίἄ,ΝpέΝńńἅ)ΝaΝἷὅtἷΝ
respeito, mesmo que haja exceções, como K. D. Schunck, que questionou a legitimidade da segunda carta, e O.
εבὄkhὁlm,ΝpaὄaΝquἷmΝaΝquaὄtaΝcaὄtaΝὧΝumaΝἸalὅiἸicaὦãὁέΝεἷὅmὁΝcὁmΝtaiὅΝἷxcἷὦὴἷὅ,ΝὅἷἹuὀἶὁΝἘabicht,Ν“pὁἶἷΝὅἷὄΝ
dito com segurança que a questão de autenticidade está definida em favor ἶἷΝtὁἶaὅΝaὅΝquatὄὁΝcaὄtaὅפΝ(ἘχἐἙἑἘἦ,Ν
2006, p. 117).
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livro  סinterfere somente no que diz respeito à datação final da obra (cf. 1.1.4), a contestação
do capítulo 7 no texto original pode ter consequências muito mais profundas: afinal, se o
capítulo 7 for considerado parte integral da obra182, deve ser compreendido como o coração
desta, estando no centro do relato tanto fisicamente quanto teologicamente183, apresentando o
martírio como a razão da transformação da sorte do povo judeu, e estabelecendo um novo
rumo para a história (cf. 1.3.2). Porém, caso o capítulo 7 seja considerado uma inserção
posterior184, deve-se questionar não somente a centralidade do martírio e da ressurreição no
relato (cf. 1.3.2)185, como ainda se pode estabelecer um novo ponto de virada, na oração de

182

Segundo U. Kellermann, apesar do relato do capítulo 7 ter surgido como uma história independente, teria sido
inserida já no relato de Jasão. Cf. VAN HENTEN, 1997, p. 17-18, nota 1.
183
Fisicamente, porque o relato propriamente dito inicia-se no capítulo 3, e termina no capítulo 15.
Teologicamente, porque marca a mudança da sorte dos judeus. Cf. 1.1.2. Apesar da divisão em capítulos ser
pὁὅtἷὄiὁὄΝὧ,ΝcὁmὁΝiὀἶicaἶὁΝpὁὄΝϊaὀiἷlΝἤέΝἥchwaὄtὐ,Ν“apὄὁpὄiaἶaΝἷΝὅiἹὀiἸicativaפ,ΝἶἷΝmὁἶὁΝquἷΝtὁἶὁὅΝὁὅΝcapítulὁὅ,Ν
cὁmΝ apἷὀaὅΝ umaΝ ἷxcἷὦãὁΝ (capέΝ ńἂ),Ν ὅãὁΝ “uὀiἶaἶἷὅΝ cὁmplἷtaὅΝ ἷΝ ὅἷpaὄaἶaὅפΝ (ἥἑἘWχἤἦZ,Ν ἀίίκ,Ν pέΝ ńἄ)έΝ ἡὅΝ
capítulos são definíveis por marcações transicionais no final dos mesmos (caps. 3, 7, 13 e 15), ou marcações
temporais no início dos capítulos que os seguem (caps. 4, 5, 8, 10, 12). Nos outros casos: o cap. 6 é, segundo R.
Doran, uma unidade independente mas conectada ao cap. 7, de modo que ambos os caps. são referidos na
ἷxpὄἷὅὅãὁΝ aὁΝ ἸiὀalΝ ἶἷὅtἷΝ capέμΝ “ἥἷjaΝ ὅuἸiciἷὀtἷ, porém, sobre os banquetes sacrificiais [cap. 6] e as torturas
ἷxὁὄbitaὀtἷὅΝ[capέΝἅ],ΝὁΝquἷΝἸὁiΝatὧΝaquiΝὄἷἸἷὄiἶὁפΝ(ἀΝεacΝἅέἅἀ)έΝἑἸέΝϊἡἤχἠ,Νńλκń,ΝpέΝἀἀνΝἥἑἘWχἤἦZ,Νἀίίκ,ΝpέΝ
17; o cap. 9 parece ter como demarcação o sumário transicional em 10.9, de modo que 10.1-8 aparentemente é
uma interpolação. Cf. SCHWARTZ, 2008, p. 8 e 16; o cap. 11 termina com a última (quarta) carta, tendo uma
marca de transição no início do cap. 12 (v.1); o cap. 14, porém, parece estar em conexão direta com o cap. 15, de
modo que 15.34 se relaciona com 14.36 e 15.30 e 32 se relaciona com 14.33. Cf. SCHWARTZ, 2008, p. 17.
184
Para os argumentos do questionamento da originalidade do capítulo 7, cf. VAN HENTEN, 1997, p. 17-18,
nota 1, apesar de van Henten defender a originalidade do mesmo.
185
Apesar de permanecer o relato do martírio de Eleazar (2 Mac 6.18-31) e o suicídio de Razis (2 Mac 14.3746), estes textos não trazem consigo os elementos da morte expiatória e da ressurreição, tão caros à teologia do
martírio presente no capítulo 7. Cf. 1.3.2. A ausência de referências à ressurreição nos martírios de Eleazar e de
Razis corrobora para intensificar a suspeita de que o capítulo 7 seria uma adição posterior ao texto, trazendo uma
teologia da ressurreição que não teria relação com o restante do relato. Segundo S. Zeitlin, 2 Mac 6.12-7.42, ou
seja, tanto o capítulo 7 como o relato do martírio de Eleazar, não fariam parte da obra de Jasão, mas seriam uma
inserção do autor de 2 Macabeus, proveniente de Antioquia (cf. nota 90). Cf. ZEITLIN, 1954, p. 19-20, 24. G.
W. Bowersock, porém, indicou ambos relatos como inserções posteriores ao restante do livro. De fato, parece
haver uma relação direta entre os caps. 6 e 7, cf. nota 128. Cf. BOWERSOCK, 2002, p. 10-13. A suspeita,
porém, é intensificada por Daniel O. McClellan, que indica que tanto a teologia do martírio (como sacrifício
vicário para o povo de Israel) como a teologia da ressurreição implicam em uma influência cristã, datando do
final do séc. I d.C. ou início do séc. II d.C. Cf. MCCLELLAN, 2009 [p. 95]. Contra a tese de McClellan se pode
levantar especialmente 2 Mac 12.44ss, texto alheio ao capítulo 7, mas que apresenta tanto a expiação dos
pecados por outra pessoa (pelo sacrifício aos mortos, cf. 1 Co 15.29), quanto a fé na ressurreição. Sobre a relação
de martírio e ressurreição em 2 Mac, cf. WRIGHT, 2003, p. 150-153. Apesar de Daniel Boyarin (cf. BOYARIN,
1998; BOYARIN, 1999) indicar uma relação entre a teologia do martírio judaica e a teologia cristã, Tessa Rajak
(2001, p. 99-133) indicou uma origem e desenvolvimento consideravelmente independente do martírio judaico
que merece consideração. Seguimos aqui a perspectiva de Rajak, entendendo que as ideias de martírio e
ressurreição não implicam, necessariamente, em influência cristã. Pelo contrário, apesar de não terem tal
importância e projeção como terão na teologia cristã, ambas as teologias nascem e se desenvolvem dentro da
tὄaἶiὦãὁΝjuἶaicaέΝἑὁmὁΝbἷmΝiὀἶicaἶὁΝpὁὄΝἕἷὐaΝVἷὄmἷὅ,Ν“aΝὄἷὅὅuὄὄἷiὦãὁ,ΝὁuΝmaiὅΝpὄἷciὅamἷὀtἷΝaΝὄἷὅὅuὄὄἷiὦãὁΝἶὁΝ
corpo, é, ἶἷἸiὀitivamἷὀtἷ,ΝumaΝiἶἷiaΝjuἶaicaפΝ(VEἤεEἥ,Νἀίńἁ,ΝpέΝńἂ),ΝmἷὅmὁΝquἷΝὀãὁΝtἷὀhaΝtiἶὁΝaΝimpὁὄtὢὀciaΝ
que terá para a Igreja Cristã. Cf. VERMES, 2013, p. 13. Se o martírio cristão será uma continuação do martírio
judaico, como W. H. C. Frend indicou, ou se terá origem na relação do cristianismo com Roma, de forma
independente em relação à tradição judaica, como defendido por G. W. Bowersock, é outra questão, que não
cabe aqui. A este respeito, cf. FREND, 1967; BOWERSOCK, 2002. Sobre as similaridades, diferenças e
continuidade entre judaísmo e cristianismo, cf. NICKELSBURG, 2003.
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Judas Macabeu (2 Mac 8.24, cf. MCCLELAN, 2009, p. 86)186, transformando-o no grande
herói do relato187.
Há, portanto, dois caminhos possíveis: 1) estudar 2 Macabeus a partir do texto como
o temos188; 2) estuda-lo a partir de uma revisão, construindo a análise sobre teorias e
suposições189. Considerando o caráter hipotético das teorias e a instabilidade das suposições a
respeito de uma proposta de revisão para 2 Macabeus, estudaremos o livro neste trabalho a
partir do primeiro caminho. Assim, mesmo que seja impossível de determinarmos se o
capítulo 7 estava na obra de Jasão, se foi incorporado pelo autor de 2 Macabeus, ou ainda se
ἸὁiΝumaΝiὀὅἷὄὦãὁΝpὁὅtἷὄiὁὄ,ΝὧΝἷviἶἷὀtἷΝquἷΝ“ὧΝumaΝpaὄtἷΝiὀtἷἹὄalΝἶὁΝtὄabalhὁ,ΝtalΝcὁmὁΝchἷἹὁuΝ
aΝ ὀὰὅפ,Ν cὁmὁΝ bἷmΝ cὁlὁcaἶὁΝ pὁὄΝ εaὄthaΝ ἘimmἷlἸaὄb (1998, p. 32). Assim, mesmo que o
capítulo 7 tenha certa particularidade, tanto no vocabulário como na estrutura190, parecendo de
fato uma composição fechada191, faz parte de um conjunto e, como será apresentado adiante,
se encaixa na composição literária de 2 Macabeus192.
Conforme bem indicado por Jan Willem van Henten (2003), o livro de 2 Macabeus é
composto em uma estrutura literária que segue de perto outros livros judaicos como 1
εacabἷuὅ,Ν Juἶitἷ,Ν EὅtἷὄΝ ἷΝ ἁΝ εacabἷuὅ,Ν ἷὀquaὀtὁΝ “hiὅtὰὄiaΝ ἶἷΝ libἷὄtaὦãὁפέ Em todos estes
casos, há um padrão narrativo ὁΝ qualΝ “cὁmἷὦaΝ cὁmΝ umΝ ataquἷΝ aὁΝ pὁvὁΝ juἶἷuΝ pὁὄΝ umΝ
ἹὁvἷὄὀaἶὁὄΝ ἷὅtὄaὀἹἷiὄὁΝ ἷΝ tἷὄmiὀaΝ cὁmΝ aΝ ὄἷὅtauὄaὦãὁΝ ἶaΝ ὀaὦãὁΝ juἶaica( פVAN HENTEN,
2003, p. 63). Este padrão narrativo, segundo van Henten (2003, p. 63-64), pode ser
apresentado ordenadamente em cinco elementos, normalmente presentes nas narrativas:
186

McClellan (2009, p. 86) lembra que a oração intercessora serve como catalizador da mudança no favor divino
em diversos casos: 1 Mac 3.42-54; Dn 9; 1 En 47; Bar 2-5.
187
O que parece fragilizar ainda mais a teoria de Jonathan A. Goldstein, segundo a qual o autor de 2 Macabeus
teria escrito uma obra rival a 1 Macabeus, no qual os macabeus são os grandes heróis.
188
ἑἸέΝpέἷέμΝἤὁbἷὄtΝϊὁὄaὀμΝ“χΝἷpitὁmἷΝὧΝumaΝpἷὦaΝuὀiἸicaἶaέέέχΝaplicaὦãὁΝἶὁὅΝmὧtὁdos da crítica das fontes, de
tὁἶaΝἸὁὄma,ΝἸalhὁuΝἷmΝtὄaὐἷὄΝὡΝtὁὀaΝץἸὁὀtἷὅ’ΝὀὁΝὅἷὀtiἶὁΝtὧcὀicὁέΝχΝἷpitὁmἷ,Νpὁὄtaὀtὁ,ΝἶἷvἷΝὅἷὄΝcὁὀὅiἶἷὄaἶaΝcὁmὁΝ
umΝtὁἶὁΝἷΝaὀaliὅaἶaΝἶἷΝacὁὄἶὁפΝ(ϊἡἤχἠ,Νńλκń,ΝpέΝἀἀ-23).
189
Como proposto por J. G. Bunge, K.-D. Schunk, J. A. Goldstein, C. Habicht, etc.
190
Segundo C. Habicht, haveria um vocabulário com certos hebraísmos neste capítulo, que o diferenciam do
restante do livro. Cf. HABICHT, 1976, p. 171-177. A este respeito, cf. DORAN, 1981, p. 22. Van Henten, no
entanto, indicou que pelo menos a expressão
αῖ ΝtambὧmΝapaὄἷcἷΝἷmΝἀΝεacΝńńέńἁΝἷΝńηέἁἅ,ΝapἷὅaὄΝἶἷΝἷmΝ
geral o livro valer-se do termo υ αῖ έΝἑἸέΝVχἠΝἘEἠἦEἠ,Νńλλἅ,ΝpέΝńἅ-18, nota 1.
191
Para uma demonstração de que 2 Mac 7 é uma composição fechada, cf. MCCLELLAN, 2009. Neste artigo,
McClellan apresenta a estrutura do capítulo como um quiasma, bastante complexo. Apesar de 2 Mac 4.25
aparentemente também indicar um quiasma, a estrutura de 2 Mac 7 é bastante diferente, indicando ser uma
composição fechada. Mesmo que de fato seja um relato fechado, pode ser uma inclusão direta da obra de Jasão
pelo autor de 2 Macabeus. Também, mesmo que tenha uma origem diferente do restante do livro, como o fato do
anonimato dos sete irmãos parece indicar (em contraste com Eleazar e Razis, que são nomeados), não
impossibilita que o mesmo seja parte integrante de 2 Macabeus. É interessante de se notar a similaridade com a
história de Taxo, no Testamento de Moisés (Tm 9.1-7), que teria sete filhos: Tunc illo dicente [die erit] homo de
tribu Levi [Levvi], cujus nomen erit TAXO, qui habens vii [VII] filios dicens ad eos rogans: videte, filii... (versão
latina). Cf. TORREY, 1943, p. 1. Sugerir uma origem comum, porém, seria arriscado.
192
Martha Himmelfarb indica que há continuidades de vocabulário entre o capítulo 7 e o restante do livro, de
modo que há certa unidade a ser considerada. Cf. HIMMELFARB, 1998, p. 32ss.
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1) O decreto de um rei estrangeiro ameaça a existência do povo judeu;
2) Uma oração de um judeu piedoso precede uma mudança para melhor;
3) Intervenção divina direta ou indireta para salvar os judeus;
4) Vingança sobre o atacante estrangeiro;
5) A celebração da libertação por um festival nacional.
Estes cinco elementos (decreto/oração/intervenção/vingança/festival) aparecem cada
qual nos livros de Judite, Ester e 2 Macabeus, estando todos na mesma ordem, assim como
estão, mesmo que parcialmente, em 1 Macabeus e 3 Macabeus, conforme a tabela abaixo:
2 Macabeus

1 Macabeus

Judite

Ester

3 Macabeus

Decreto

5.12,24;
6.1-2;
6-9.21

2.1-3.8

3.8-15193

2.27-30; 3.1130

Oração

7.37ss

9

4.17194

6.1-15

Intervenção

8;
15.1-28

10-13;
14

5-6; 8195

6.16-29

Vingança

9;
15.32-35

7.47

12.10-13.20

7

Festival

10.5-8;
15.36

4.56-59; 7.48ss;
13.51ss

15.8-16,20

9.17-32;
10.31196

6.30-40; 7.1520

Tabela 4  סO padrão narrativo das histórias de libertação197

Além de evidenciar a relação literária de 2 Macabeus com os livros de 1 Macabeus,
Judite, Ester e 3 Macabeus, a tabela acima também permite que se perceba que há, no livro de
2 Macabeus, pelo menos dois blocos literários: o primeiro, bastante claro, vai pelo menos do
capítulo 5 (5.12) até o capítulo 10 (10.5-8), contando com todos os cinco padrões literários,
em ordem; o segundo, que o sucede, parece possuir apenas os três últimos padrões, iniciando
em algum ponto após o capítulo 10 e terminando no capítulo 15 (15.36). Segundo van Henten,
estes dois blocos são ainda complementados no relato por outros dois198, totalizando quatro
blocos de relato além, é claro, do prefácio e epílogo do autor:

193

Et 3.8-15 no TM, com a adição do próprio decreto na LXX (B1-7).
Et 4.17 (TM); C1-30 (LXX). Cf. 4.1 (TM); C8 (LXX).
195
Cf. Et D8 (LXX).
196
Cf. Et F11 (LXX).
197
Tabela baseada em: VAN HENTEN, 2003, p. 63-64.
198
Apesar de identificar quatro blocos, van Henten indica apenas duas partes do relato: a primeira parte, de 2
Mac 3.1 a 4.6, que inclui os dois primeiros blocos, e a segunda parte, de 2 Mac 10.10 a 15.36, que inclui os dois
últimos blocos. Cf. VAN HENTEN, 2003, p. 66.
194
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BLOCO
PREFÁCIO
1º BLOCO
2º BLOCO
3º BLOCO
4º BLOCO
EPÍLOGO

PADRÃO
Cartas e comentário
Breve relato (Heliodoro e Simão)
História de libertação
Breve relato (Antíoco Eupátor)
História de libertação
Comentário

TEXTO
1.1-2.32
3.1-4.6
4.7-10.9
10.10-13.26
14.1-15.36
15.37-39

Tabela 5  סOs quatro blocos literários de 2 Macabeus segundo J. W. van Henten199

Tanto no segundo como no quarto bloco, portanto, se pode perceber relatos de
história de libertação. Apesar de no caso do quarto bloco haver todos os elementos do padrão
literário antes apresentado, o mesmo não ocorre com o segundo bloco, que apenas contém três
dos cinco elementos, como já antes mencionado. Parece, a primeiro momento, ser uma
composição deficiente, composta por um bloco completo e outro encurtado200. Acontece,
porém, que quando se compara ambos os blocos (2º e 4º), se pode perceber que, apesar das
semelhanças com o padrão literário geral, há um padrão próprio, com claros elementos
constitutivos, formados por uma sequência de seis eventos (VAN HENTEN, 2003, p. 68):
1) A traição do judaísmo por indivíduos judeus com posição de liderança;
2) O ataque ao Templo, cidade, ou povo judeu, pelo rei ou seus generais;
3) O martírio de judeus piedosos e a fidelidade de Deus para com eles;
4) O resgate de Israel201 liderado por Judas Macabeu com a ajuda de Deus;
5) A vingança contra os inimigos dos judeus;
6) O festival nacional instituído como comemoração da libertação por Deus;
Diferente dos cinco elementos do padrão literário geral das histórias de libertação
(decreto/oração/intervenção/vingança/festival), os seis elementos presentes em 2 Macabeus

199

Tabela baseada em: VAN HENTEN, 2003, p. 68. Apesar de van Henten apresentar claramente quais são os
quatro blocos, a tabela foi estabelecida aqui mediante análise de sua interpretação, acrescentando ainda o
prefácio e epílogo, a fim de complementar sua análise da composição de 2 Macabeus.
200
De fato, sendo a obra de um epitomista, tal deficiência no relato poderia ser decorrente do fato de ser um
resumo de outra obra, mais completa. Isto explicaὄiaΝὁΝquἷΝvaὀΝἘἷὀtἷὀΝiὀἶicaΝpaὄaΝὁΝtἷxtὁΝapὰὅΝἀΝεacΝńίέλμΝ“aΝ
descrição do conflito militar de 10:9 para a frente é bastante nebulosa, o que pode ser explicado pela ideia de que
o epitomista foi forçado a condensar rigorosamente o material de Jasão de ἑiὄἷὀἷפΝ(VχἠΝἘEἠἦEἠ,Νἀίίἁ,ΝpέΝἄη,Ν
nota 3). Cf. nota 102. Arnaldo Momigliano chega a indicar que, enquanto o primeiro relato (3.1-10.9) é o
componente central do livro, o autor somente decidiu seguir sua história (10.10-ss) por conta da sua fonte conter
mais material, sendo um acréscimo ao livro. Cf. MOMIGLIANO, 1931, p. 96-97. Para Diego Arenhoevel, o
texto após 10.9 (10.10ss) seria apenas um apêndice ao relato (3.1-10.9). Cf. VAN HENTEN, 2003, p. 68, nota
13.
201
O relato de 2 Macabeus indica a história da libertação de Israel, nas figuras do Templo, da cidade, e do povo,
cὁmὁΝὅἷΝpὁἶἷΝpἷὄcἷbἷὄ,ΝpὁὄΝἷxἷmplὁ,ΝἷmΝἀΝεacΝἀέἀἀ,ΝὁὀἶἷΝὅἷΝἸalaΝἶὁΝἸatὁΝἶἷΝ“ὄἷcupἷὄaὄἷmΝὁΝἦἷmplὁפΝ(
Ν
α
α α ),Ν ἶἷΝ “libἷὄtaὄἷmΝ aΝ ciἶaἶἷפΝ (π
Ν υ
α ),Ν ἷΝ aiὀἶaΝ ἶἷΝ “ὄἷὅtabἷlἷcἷὄἷmΝ aὅΝ lἷiὅפΝ (
υΝ
πα
α ),ΝὁuΝὅἷja,ΝaΝlibἷὄtaὦãὁΝcὁmplἷtaΝἶὁΝpὁvὁέ
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(traição/ataque/martírio/resgate/vingança/festival) estão integralmente presentes em ambos
os blocos de relato que apresentam a história de libertação que o livro conta, conforme se
pode perceber na tabela abaixo:
A  ס4.7-5.10  סTraição
B  ס5.11-6.11  סAtaque
C  ס6.18-7.42  סMartírio
D  ס8.1-36  סResgate
E  ס9.1-18  סVingança
F  ס10.5-8  סFestival
χ’Ν ס14.1-11  סTraição
ἐ’Ν ס14.11-36  סAtaque
ἑ’Ν ס14.37-46  סMartírio
ϊ’Ν ס15.1-28  סResgate
E’Ν ס15.28-35  סVingança
ἔ’Ν ס15.36  סFestival
Tabela 6  סDois blocos literários de 2 Macabeus (2º e 4º) como história de libertação202

Deste modo, se pode perceber que, apesar de 2 Macabeus seguir um padrão de
história de libertação, se aproximando dos livros de Ester, Judite, e mesmo 1 e 3 Macabeus, se
difere de todos estes por apresentar um padrão próprio, que parece buscar intensificar ainda
mais o drama histórico que apresenta. Segundo van Henten (2003, p. 79), a percepção de 2
Macabeus como “hiὅtὰὄiaΝ ἶἷΝ libἷὄtaὦãὁפΝ ὀãὁΝ lhἷΝ apὄὁximaΝ ὅὁmἷὀtἷΝ ἶἷΝ ὁbὄaὅΝ juἶaicaὅ,Ν maὅΝ
tambὧmΝ ἶἷΝ umaΝ tὄaἶiὦãὁΝ hἷlἷὀíὅticaΝ aΝ ὄἷὅpἷitὁΝ “ἶaΝ amἷaὦaΝ ἶἷΝ ἸamὁὅὁὅΝ ὅaὀtuὠὄiὁὅΝ pὁὄΝ
agressores estrangeiros e a subsequente salvação pelo esforço conjunto da divindade patrona
do santuὠὄiὁΝἷΝὁΝpὁvὁΝcὁὀἷctaἶὁΝaΝἷὅtἷפέΝεaὅ,ΝquaiὅΝὅἷὄiamΝὁὅΝἷlἷmἷὀtὁὅΝquἷΝὄἷlaciὁὀaὄiamΝἀΝ
Macabeus a esta tradição?
Em primeiro lugar, a tradição helenística mencionada teria como elemento essencial
ὁὅΝ ἸἷὅtivaiὅΝ ἶἷὀὁmiὀaἶὁὅΝ

α,Ν ὄἷaliὐados em homenagem à libertação de cidades e

santuários, da mesma forma que o Hanuká (e mesmo o Dia de Nicanor)203. Em segundo lugar,
muitas vezes cartas eram enviadas entre povos, cidades e governantes, como convite para
participação nos festivais204, justamente como as cartas iniciais de 2 Macabeus. Em terceiro
lugar, as cartas costumavam fazer referências a escritos oficiais: assim, da mesma forma que a
caὄtaΝὄἷἸἷὄἷὀtἷΝaὁὅΝjὁἹὁὅΝἶἷΝχὄtἷmiὅΝδἷukὁphὄyἷὀἷΝὀaΝεaἹὀἷὅiaΝὅἷΝὄἷἸἷὄἷΝaὁὅΝ“bὁὀὅΝὅἷὄviὦὁὅΝ
202

Tabela baseada em: VAN HENTEN, 2003, p. 68.
Cf. VAN HENTEN, 2003, p. 79.
204
Dois exemplos dados por van Henten são os convites feitos por cartas enviadas pelos etólios a outros estados,
convocando-os para o festival de Delfos, e pelo povo da Magnésia para os jogos em honra a Artemis
Leukophryene. A respeito da propaganda dos etólios para o festival em Delfos, cf. CHAMPION, 1995. A
respeito da propaganda dos jogos de Artemis na Magnésia, cf. RIGSBY, 1996, p. 181ss; SLATER; SUMMA,
2006; THONEMANN, 2007.
203
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aos outros gregos, como [mencionados] pelos oráculos da divindade, os poetas e os
hiὅtὁὄiaἶὁὄἷὅ,ΝquἷΝἶἷὅcὄἷvἷὄamΝὁὅΝἸἷitὁὅΝἶὁὅΝciἶaἶãὁὅΝἶaΝεaἹὀἷὅia( פVAN HENTEN, 2003,
p. 81), a segunda carta de 2 Macabeus se refere aos “ὄἷἹiὅtὄὁὅפΝ ( π

αφα , 2 Mac 2.1; cf.

2.4) sobre Jeremias, ὁὅΝ “ἶὁcumἷὀtὁὅפΝ ( α αφα 205,Ν ἀΝ εacΝ ἀέńἁ)Ν ἷΝ “mἷmὰὄiaὅפΝ
( π

α

,ΝἀΝεacΝἀέńἁ)ΝἶἷΝἠἷἷmiaὅ,ΝἷΝmἷὅmὁΝaΝuma “bibliὁtἷcaפΝ(

)206. Em

quarto lugar, tanto a instituição do festival como a participação neste costumavam ser
decididas por meio de votação (

φ

α)207, tal como em 2 Macabeus 10.8 (Hanuká) e 15.36

(Dia de Nicanor)208. ϊἷὅtἷΝmὁἶὁ,ΝmἷὅmὁΝquἷΝaΝiἶἷὀtiἸicaὦãὁΝἶἷΝἀΝεacabἷuὅΝcὁmὁΝ“hiὅtὰὄiaΝ
ἶἷΝ libἷὄtaὦãὁפΝ lhἷΝ apὄὁximἷΝ ἶἷΝ cἷὄtaὅΝ ὁbὄaὅΝ juἶaicaὅ,Ν lhἷΝ cὁlὁcaΝ ἶἷὀtὄὁΝ ἶἷΝ umaΝ tὄaἶiὦãὁΝ
literária helenística, enfatizando o caráter grego de sua composição209.
Mesmo que esteja dentro de uma tradição grega, 2 Macabeus possui sua
particularidade, tanto em seu conteúdo como em seu estilo: assim como os elementos
ideológicos do martírio e do templo enfatizam o drama de libertação do povo pelas mãos de
Deus, como será explicado adiante210, também a própria composição do livro direciona o
leitor a sofrer com o povo, traído, e se alegrar com suas vitórias, instituídas pelos festivais.
Esta transposição do autor à história, porém, será o grande objetivo do estilo de 2 Macabeus,
que preenche as linhas da composição com diversas cores.
1.2.2 Estilo
Que 2 Macabeus foi escrito em grego, é um consenso entre os estudiosos. Diferente
205

Van Henten destaca a similaridade com um documento do povo do Épiro sobre os jogos de Artemis na
Magnesia, que se refere aos α αφα Ν aΝ ὄἷὅpἷitὁΝ ἶὁΝ φ αΝ (cἸέΝ ὀὁtaΝ ńί5) relativo a tais jogos. VAN
HENTEN, 2003, p. 82, nota 56.
206
Cf. nota 135.
207
ἥἷἹuὀἶὁΝVaὀΝἘἷὀtἷὀ,Νφ φ αέΝἑἸέΝVχἠΝἘEἠἦEἠ,Νἀίίἁ,ΝpέΝκίέ
208
χΝ ἷxpὄἷὅὅãὁΝ φ α ,Ν talΝ cὁmὁΝ ὁcὁὄὄἷ ἷmΝ ἀΝ εacΝ ńίέκΝ (ὁuΝ φ
α ,Ν cἸέΝ ἑὁἶέΝ χ)Ν ἷΝ ńἂέἁἄΝ pὁὅὅuiΝ ὁΝ
ὅἷὀtiἶὁΝ ἶἷΝ vὁtaὦãὁΝ pὁὄΝ maiὁὄiaΝ ἶἷΝ vὁtὁὅ,Ν talΝ cὁmὁΝ ὅuaΝ ὄaiὐ,Ν φ α,Ν apaὄἷcἷΝ ἷmΝ ÉὅquilὁΝ (Supp., 601) e
Aristófanes (Ach., 536), mas em geral se relaciona a decreto ou lei, trazendo consigo o sentido de
ὁbὄiἹatὁὄiἷἶaἶἷέΝἠἷὅtἷΝὅἷὀtiἶὁ,ΝὁΝtἷὄmὁΝapaὄἷcἷΝἷmΝἀΝεacΝἄέκΝἷΝńἀέἂΝ( φ α,ΝcἸέΝἑὁἶέΝV)έ
209
ἡutὄaΝ tὄaἶiὦãὁΝ litἷὄὠὄiaΝ ἶἷὀtὄὁΝ ἶaΝ qualΝ ἀΝ εacabἷuὅΝ pὁἶἷὄiaΝ ὅἷὄΝ pἷὀὅaἶὁΝ ὧΝ aΝ ἶaὅΝ lἷὀἶaὅΝ ἶἷΝ
,Ν aὅΝ quaiὅΝ
relatam não somente a história de fundação de uma cidade, como ainda frequentemente oferecem uma
explicação para o nome da cidade ou a razão da escolha da sua localização. Estas lendas, particularmente
populares em Alexandria, parecem ter tido influência no relato de Hecateu de Abdera (Bib. Hist., 40.3 = Fócio,
Bib., Cod. 244 = F9R = FGrH III A264 F= 13 Müller = 9 Reinach = 11 Stern). Cf. VAN HENTEN, 2003, p. 81.
Neste relato de Hecateu, a fundação da cidade de Jerusalém é apontada para Moisés, que aparece como uma
espécie de fundador (e legislador) grego. Em outra tradição, indicada por Lisímaco (cf. Flávio Josefo, Ap., 1.34),
o nome de Jerusalém,
υ α,ΝtἷὄiaΝὅiἶὁΝἶaἶὁΝἷmΝἶἷcὁὄὄêὀciaΝἶὁΝvἷὄbὁΝ
υ ῖ ,Ν“ὅaquἷaὄΝtἷmplὁὅפέΝCf.
STERN, 1976, p. 382-388; BAR-KOCHVA, 2010, p. 334; KOSMIN, 2016, p. 44; BARBU, 2010, p. 26. Vale a
pena lembrar que um fragmento de Alceu (50 Diehl = 27 Lobel-Page = 350 Voigt) parece se referir a Jerusalém
como
υ[ υ α],ΝἶἷΝmὁἶὁΝquἷ,ΝὅἷΝἶἷΝἸatὁΝἸὁὄΝumaΝὄἷἸἷὄêὀciaΝaΝJἷὄuὅalὧm,ΝapὄἷὅἷὀtaΝὁΝὀὁmἷΝἶaΝciἶaἶἷΝcὁmΝ
uma grafia diferente, mais próxima da suposta origem etimológica.
210
Cf. 1.3.
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de 1 Macabeus que, sendo escrito em hebraico e traduzido para o grego, carrega no seu texto
diversos hebraísmos, 2 Macabeus apresenta um texto ὁὄiἹiὀalmἷὀtἷΝ “ἷὅcὄitὁΝ ἷmΝ umΝ tipὁΝ ἶἷΝ
ἹὄἷἹὁΝhἷlἷὀíὅticὁפΝquἷ,ΝὅἷἹuὀἶὁΝvaὀΝἘἷὀtἷὀ (2003, p. 66, nota 9),Ν“ὧΝclaὄamἷὀtἷΝἶiἸἷὄἷὀtἷΝἶὁΝ
grego nos livros da Septuaginta, que pertencem à Bíblia Hebraica, ou aqueles que são
baὅἷaἶὁὅΝ ἷmΝ umΝ ὁὄiἹiὀalΝ hἷbὄaicὁΝ ὁuΝ aὄamaicὁ,Ν cὁmὁΝ ńΝ εacabἷuὅפέ Trata-se, portanto, de
uma obra particularmente helenística: ao mesmo tempo que é originária e destinada para um
contexto judaico, é escrita em grego, e não em hebraico. Também a isto se soma o
vὁcabulὠὄiὁΝ utiliὐaἶὁΝ ὀaΝ ὁbὄa,Ν umaΝ vἷὐΝ quἷΝ aΝ “ὁὄtὁἹὄaἸia,Ν ὅiὀtaxἷ,Ν ἷὅtilὁΝ litἷὄὠὄiὁΝ ἷΝ
vὁcabulὠὄiὁפ,ΝcὁὄὄἷὅpὁὀἶἷmΝ“aὁΝquἷΝὧΝἷὀcὁὀtὄaἶὁΝὀὁὅΝἷὅcὄitὁὅΝἶἷΝhiὅtὁὄiaἶὁὄἷὅΝὀãὁΝjuἶἷuὅΝἶὁΝ
pἷὄíὁἶὁΝhἷlἷὀíὅticὁפ,ΝcὁmὁΝ bἷmΝ lἷmbra van Henten (2003, p. 66, nota 9). As características
gregas, porém, ultrapassam a língua e o vocabulário, e se apresentam também no estilo da
obra.
Mas, qual o estilo literário de 2 Macabeus? Segundo o próprio autor, o livro pretende
ser uma

α211. Neste caso, porém, diferente de outros contextos, o termo não designa

umaΝ“iὀvἷὅtiἹaὦãὁפ212,ΝmaὅΝaὀtἷὅΝ“umΝὄἷlatὁΝἷὅcὄitὁΝἶἷΝcἷὄtὁὅΝἷvἷὀtὁὅפ213, ou seja, trata-se de
uma

α mais pela forma do relato, como narrativa histórica, do que pelo processo de

composição, como investigação histórica214. Afinal, a composição se dá muito mais como um
resumo de outra obra, sendo resultante mais de reflexão do que de investigação,
intencionando não somente a instrução, mas também uma facilidade e prazer na leitura. Este
relato de eventos, portanto, além de se preocupar com os fatos narrados, tem a intenção de
apresenta-los em uma disposição narrativa agradável, tal qual o autor apresenta em seu
comentário final:
(...) eu, aqui, porei fim ao meu relato. Se o fiz bem, de maneira conveniente a uma
composição escrita, era justamente isso que eu queria; se vulgarmente e de modo
medíocre, é isso o que me foi possível. De fato, como é nocivo beber somente vinho,
ou somente água, ao passo que o vinho misturado à água é agradável e causa um
prazer delicioso, assim é a arte de dispor a narrativa que encanta a inteligência de
ἀΝεacΝἀέἁἀμΝ“χqui,Νpὁiὅ,ΝἶἷmὁὅΝiὀíciὁΝὡΝ ὀaὄὄaὦãὁ,ΝὅὰΝiὅtὁΝacὄἷὅcἷὀtaὀἶὁΝaὁΝquἷΝjὠΝἸὁiΝ ἶitὁμΝὅἷὄiaΝὅimplὰὄiὁΝ
alongar-se antes da história, para depois resumir a própria históriaפΝ (ἐJ,Ν ἹὄiἸὁΝ ὀὁὅὅὁ). Grego:
ῦ Ν
Ν
αΝ
Ν
Ν ῖ Νπ
Ν
ῦ Ν π
α
Ν
Ν
Ν
Νπ
Νἱ
α
π
Ν Ν ἱ
α π
ῖ έ
212
Tal como em: Heródoto, Hist., 2.118-119; Platão, Phd., 96a. Cf. LSJ, p. 842 (
αΝχέ)έ
213
VAN HENTEN, 2003, p. 65. Cf. 2 Mac 2.24,30,32(esp.). Cf. LSJ, p. 842 (
αΝ ἙἙέ)νΝ Pὁlíbiὁ,Ν Histor.,
1.57.5; Heródoto, Hist., 7.96; Dionísio de Halicarnasso, Ant. Rom., 1.2; Aristóteles, Po., .1451b3.
214
O termo grego
α,Ν ἶἷΝ Ἰatὁ,Ν pὁἶiaΝ iὀἶicaὄΝ ἶuaὅΝ cὁisas: 1) uma investigação (Heródoto, Hist., 2.118;
Platão, Phd., 96a; Aristóteles, Resp., 477ª7; PA, 674b16), enquanto uma observação sistemática e científica
(Epicuro, Epi., 1), assim como o conhecimento obtido por tal investigação (Heródoto, Hist., 2.99; Demóstenes,
ńκέńἂἂ)νΝ ἀ)Ν ὁu,Ν “ὁΝ ὄἷlatὁΝ ἷὅcὄitὁΝ ἶaΝ iὀvἷὅtiἹaὦãὁΝ ἶἷΝ alἹuὧmפ,Ν cὁmὁΝ bἷmΝ iὀἶicaἶὁΝ ὀὁΝ δἥJ,Ν ἷὀquaὀtὁΝ umaΝ
narrativa (Heródoto, Hist., 7.96; Aristóteles, Rh., 1360ª37; Po., 1451b3; Políbio, frag. 1.57.5; Dionísio de
Halicarnasso, Ant. Rom., 1.2; Calímaco, Aet., 3.1.7). Cf. LSJ, p. 842.
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quem lê o livro215. Aqui, porém, será o fim. (2 Mac 15.37d-39, BJ)

Seguindo esta característica, Jonathan A. Goldstein (1976, p. 34) indica que o estilo
de Jasão de Cirene (e consequentemente de 2 Macabeus) é o de uma “hiὅtὰὄiaΝpatὧticaפ216, que
seria um gênero literário popular entre os gregos que, neste caso, visaria o entretenimento de
ὅἷuὅΝ lἷitὁὄἷὅΝ “tὁcaὀἶὁΝ ἸὁὄtἷmἷὀtἷΝ ὀaὅΝ ἷmὁὦὴἷὅ,Ν cὁmΝ ὄἷtὄatὁὅΝ víviἶὁὅΝ de atrocidades,
heroísmo, manifestações divinas, e com copioso uso de linguagem sensacional e retórica,
ἷὅpἷcialmἷὀtἷΝquaὀἶὁΝapὄἷὅἷὀtaὀἶὁΝὁὅΝὅἷὀtimἷὀtὁὅΝἶὁὅΝpἷὄὅὁὀaἹἷὀὅ( פGOLDSTEIN, 1976, p.
34). O problema, porém, é que 2 Macabeus seria o único exemplo complἷtὁΝἶἷΝumaΝ“hiὅtὰὄiaΝ
patὧticaפ,Ν ὅἷὀἶὁΝ ὄἷlaciὁὀaἶὁΝ pὁὄΝ ἕὁlἶὅtἷiὀΝ a alguns outros fragmentos217, na suposição da
existência de um gênero literário na antiguidade, cuja base é justamente sua teoria em 2
Macabeus218. Ou seja, Goldstein não percebe elementos de um gênero literário já conhecido
em 2 Macabeus, mas parte de 2 Macabeus para criar um novo gênero literário, encontrando
correspondência somente em alguns fragmentos. Um procedimento mais imprudente do que
arriscado.
O aspecto dramático do livro de 2 Macabeus, que leva Goldstein a criar sua teoria,
também recebeu outra explicação, por Malka Simkovich: segundo esta autora, a obra não
deve ser somente relacionada com a historiografia grega219, mas também com o próprio teatro
dramático grego. Assim como o drama grego se apresenta não somente pela dramaticidade220,
mas também pelos movimentos221, que expressam este caráter, também o livro de 2 Macabeus
está repleto de movimento, que dramatiza e dá forma ao relato. Este aspecto se evidencia
especialmente através das representações das orações: estas, muitas vezes, são acompanhadas

215

A respeito da prática de misturar água ao vinho, cf. Hesíodo, Op., 594-595; Ateneu, Deipn., 10.426-427,430431. Segundo Francis Borchardt, uma vez que esta prática é tida como sofisticada, e melhor que o vinho não
misturado, como aparece em Heródoto (Hist., 6.84) e Platão (Lg., 637e), deve-ὅἷΝ ἷὀtἷὀἶἷὄΝ quἷΝ ὁΝ “ἷpitὁmiὅtaפΝ
considera seu trabalho como mais sofisticado, e consequentemente melhor, que o de Jasão de Cirene. Cf.
BORCHARDT, 2016, p. 80, nota 31.
216
Cf. BICKERMAN, In: SGCH, p. 1129-ńńἁίνΝἘχἐἙἑἘἦ,Νńλἅἄ,ΝpέΝńκλΝ(“patὧticaΝἷΝὄἷtὰὄica)פέ
217
Cf. Políbio, Histor., 2.56; Plutarco, Them., 32; Cícero, Orat., 37.128.
218
Robert Doran questiona a teoria de Goldstein, enfatizando que, apesar de haver um topoi literário
compartilhado entre 2 Macabeus e outros relatos históricos que apresentam os eventos de modo dramático, nega
a existência de um gênero próprio, tal como indica Goldstein. Cf. DORAN, 1981, p. 84-89, esp. 86-87, notas 4346. Para uma crítica mais elaborada, cf. DORAN, 1979.
219
“χὅΝtὧcὀicaὅΝἶἷὅtἷΝlivὄὁΝὅãὁΝἷmΝἹὄaὀἶἷΝmἷἶiἶaΝaquἷlaὅΝἶaΝhiὅtὁὄiὁἹὄaἸiaΝἹὄἷἹaΝmaiὅΝpὁpulaὄ,ΝcὁmΝὅἷuΝabuὅὁΝ
ἶἷΝmilaἹὄἷὅΝἷΝἷpiὅὰἶiὁὅΝpatὧticὁὅפΝ(εἡεἙἕδἙχἠἡ,Νńλἅκ,ΝpέΝńλ)έ
220
ἡΝ“ἷὅtilὁΝmἷlὁἶὄamὠticὁפΝἶἷΝἀΝεacabἷuὅΝὧΝἷὀἸatiὐaἶὁΝpὁὄΝἘimmἷlἸaὄb,ΝὅἷἹuὀἶὁΝa qual é evidente nos relatos
da tortura e mortes dos mártires, assim como no relato da morte de Antíoco. Este estilo, juntamente à
pὄἷὁcupaὦãὁΝἷmΝmὁὅtὄaὄΝaΝἶἷὄὄὁtaΝἶὁὅΝmauὅΝἷΝaὁὅΝcὁmἷὀtὠὄiὁὅΝἶὁΝautὁὄ,ΝὅãὁΝἷlἷmἷὀtὁὅΝ“caὄactἷὄíὅticὁὅΝἶaΝἷὅcὄitaΝ
histórica helἷὀíὅticaΝcὁὀtἷmpὁὄὢὀἷaפΝaὁΝlivὄὁέΝCf. HIMMELFARB, 1998, p. 29.
221
Segundo Arthur Wallace Pickard-ἑambὄiἶἹἷ,ΝaὅΝpἷὦaὅΝἹὄἷἹaὅΝἶὁΝpἷὄíὁἶὁΝclὠὅὅicὁΝiὀcluíamΝ“umΝaltὁΝἹὄauΝἶἷΝ
mobilidade, até de movimento rápido, ajoelhando, se prostrando, e uma livre gesticulaçãὁפΝ (PἙἑKχἤϊCAMBRIDGE, 1968, p. 58).
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de gesticulações como a prostração, o levantamento das mãos, e o rasgar as vestes, como se
pode perceber na tabela abaixo:
1 Macabeus

2 Macabeus

Oração
simples

3.44; 3.5-53; 4.10; 4.24; 4.3033; 5.33; 7.40.

1.23-29; 2.9; 2.10; 8.27; 8.29; 10.16; 12.6; 12.15;
12.28; 12.36; 12.42.

Oração
gesticulada

“rasgando as vestes...caíram
com a face por terra( פ4.39-40)
“se prostrou com a face por
terra( פ4.55-56)
“rasgou suas vestes, espargiu pó
sobre a cabeça( פ11.71).

“atirando-se diante do altarפΝ(ἁέńη)ν
“estendendo as mãos para o céuפΝ(ἁέńκ-20);
“prostraram-se com o ventre por terraפΝ(ńίέἂ)ν
“espargiram terra sobre suas cabeças e cingiram os
rins com pano grosseiro...prostradosפΝ(ńίέ25-26);
“por três dias contínuos, com...prostraçõesפΝ(13.12);
“cobriram de terra as cabeçasפΝ(14.15);
“estendendo as mãos para o céuפΝ(14.34-36);
“com as mãos estendidasפΝ(15.12);
“estendeu as mãos para o céuפΝ(ńηέἀń-24);
“voltados para o CéuפΝ(ńηέἁἂ)ν

Tabela 7  סOração simples e gesticulada em 1 e 2 Macabeus222

Também, se os personagens em 1 Macabeus são retratados como os heróis bíblicos,
em 2 Macabeus estes se apresentam muito mais como heróis trágicos gregos (SIMKOVICH,
2011, p. 304)223. Isto não significa que 2 Macabeus seja uma obra com qualidade artística
superior à de 1 Macabeus. Afinal, ambos os livros possuem tanto importância histórica, como
obras historiográficas, como ainda qualidades artísticas, como obras literárias 224. Acontece,
porém, que 2 Macabeus dá maior ênfase às gesticulações nas orações, assim como dá maior
dramaticidade ao seu relato do que 1 Macabeus, por seguir um estilo dramático grego,
enquanto 1 Macabeus segue em grande medida a tradição historiográfica judaica. Isto não
quer dizer que 1 Macabeus tenha ficado imune à influência grega, afinal, como bem indicado
por Arnaldo Momigliano (1975b, p. 88),Ν “ὁΝ ὄἷὀaὅcimἷὀtὁΝ ἶaΝ ἷὅcὄitaΝ hiὅtὰὄicaΝ juἶaicaΝ ὀὁΝ
período 200 a.C.-ńίίΝἶέἑέΝὧΝiὀὅἷpaὄὠvἷlΝἶaΝiὀἸluêὀciaΝἹὄἷἹaפέ Porém, o estilo dramático de 2
Macabeus deixa claro que a influência grega ultrapassa o fato de ser uma escrita histórica,
alcançando a profundidade dos detalhes e afetando inclusive os traços pelos quais o relato
apresenta seus personagens225.
222

Tabela baseada em: SIMKOVICH, 2011, p. 303. Utilizamos aqui a tradução da BJ. Cabe se destacar que 2
εacabἷuὅΝapὄἷὅἷὀtaΝὁutὄὁὅΝcaὅὁὅΝἶἷΝpἷὄἸὁὄmaὀcἷ,ΝalὧmΝἶaὅΝἹἷὅticulaὦὴἷὅ,ΝaΝἷxἷmplὁΝἶὁὅΝ“hiὀὁὅΝἷΝlὁuvὁὄἷὅפΝ(ἀΝ
Mac 10.ἁκ),ΝἶὁὅΝ“ἹἷmiἶὁὅΝἷΝlὠἹὄimaὅפΝ(ńńέἄ)ΝἷΝἶὁὅΝ“lamἷὀtὁὅΝἷΝjἷjuὀὅפΝ(ńἁέńἀ)έ
223
Mesmo que as orações de heróis bíblicos como Ezequias e Daniel também tenham gesticulações, cf. 2 Rs
19.15-19; Dn 6.10. Robert Doran estuda e apresenta a relação de 2 Macabeus com inúmeras histórias das
tragédias gregas. Cf. DORAN, 1981, p. 77-109. De fato, a relação entre história e tragédia era bastante profunda
na Antiguidade, cf. DORAN, 1979, p. 108. Cf. 3.3.3.
224
Sobre o elemento artístico na narrativa de 1 Macabeus, cf. WILLIAMS, 1999.
225
Um aspecto importante, mas não recorrente no estilo literário de 2 Macabeus é a ironia. Apesar de C. Habicht
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1.2.3 Recepção
Apesar do estilo da obra ser aos moldes da literatura helenística, seguindo modelos
gregos, sua principal recepção não se deu por um público grego, mas judaico. Não se deve
esperar uma ampla leitura de 2 Macabeus pelos gregos por conta do simples fato de ter sido
escrito em grego, ou mesmo por fazer parte da LXX. Afinal, apesar de possibilitar uma maior
divulgação das obras judaicas para um público grego, por acessibilidade linguística, são raros
os casos que comprovam tal leitura da LXX por pessoas de fora do judaísmo226. De fato,
escrever em grego, em pleno século II a.C., não era de modo algum mudar o público-alvo dos
judeus para os gregos, uma vez que cada vez mais a língua grega se fazia presente nas
comunidades judaicas, não somente na Diáspora, como também na própria Judeia227.
Mesmo que a LXX possa ter ἸἷitὁΝ ὁὅΝ tἷxtὁὅΝ ὅaἹὄaἶὁὅΝ juἶaicὁὅΝ “acἷὅὅívἷiὅΝ ὡquἷlἷὅΝ
quἷΝἷὄamΝiὀtἷὄἷὅὅaἶὁὅΝὀὁΝjuἶaíὅmὁ( פMOMIGLIANO, 1975a, p. 91), é difícil de se definir em
que medida havia tal interesse, afinal, são raros os registros de gregos interessados na religião
judaica228. Muito maior é o interesse por parte dos egípcios, porém, as razões destes eram
muito mais negativas do que positivas: havia no Egito uma verdadeira polêmica em torno do
Êxodo judaico229, entre judeus e egípcios, que competiam na reformulação do relato,
transformando não somente a imagem de Moisés no mundo helenístico como também dentro

(1976, p. 190) ter defendido que não há ironia neste livro, a mesma é identificada por Robert Doran (1981, p. 58,
nota 28) e analisada por Tobias Nicklas. Cf. NICKLAS, 2007, p. 101-111.
226
ἑὁmὁΝ χὄὀalἶὁΝ εὁmiἹliaὀὁΝ ἶἷὅtaca,Ν “ὀἷὀhumΝ pὁἷtaΝ ὁuΝ ἸilὰὅὁἸὁΝ hἷlἷὀíὅticὁΝ [ἹὄἷἹὁ]Ν citὁu-aΝ [δXX]Ν ()כΝ χΝ
primeira citação da Bíblia por um filósofo grego é encontrada no tratado Sobre o sublime [Subl.] atribuído a
δὁὀἹiὀuὅ,Ν quἷΝ ὧΝ ὀὁὄmalmἷὀtἷΝ ἶataἶὁΝ ὀὁΝ pὄimἷiὄὁΝ ὅὧculὁΝ ἶέἑέפΝ (εἡεἙἕδἙχἠἡ,Ν ńλἅηa,Ν pέΝ λń)έΝ ἑἸέΝ ἄηΝ ἥtἷὄὀ,Ν
frag. 148 (p. 361-365 [I]). Mesmo assim H. B. Swete indica a influência da LXX em diversos autores do período
helenístico, como Demétrio (cf. Clemente, Strom., 1.141; Eusébio, Praep. evang., 9.19,21,29), Eupolemo (cf.
Clemente, Strom., 1.141; Eusébio, Praep. evang., 9.17), Artapanus (cf. Eusébio, Praep. evang., 9.18,23,27),
Teodoto (Eusébio, Praep. evang., 9.22), Ezequiel (Eusébio, Praep. evang., 9.28) e Cleodemus Malchos
(Eusébio, Praep. evang., 9.20). Cf. SWETE, 1900, p. 369-380.
227
ἑὁmὁΝbἷmΝlἷmbὄaΝἘaὀὅΝϊἷbἷl,Ν“aΝpὄἷὅἷὀὦaΝἶἷΝiὀὅcὄiὦὴἷὅΝἹὄἷἹaὅ,ΝὀὁmἷὅΝἷΝpalavὄaὅΝἷmpὄἷὅtaἶaὅΝἷmΝhἷbὄaicὁΝ
e aramaico a partir do séc. II d.C. adiante, assim como os fragmentos gregos descobertos em Qumran, tudo
ἶἷmὁὀὅtὄaΝ quἷΝ ὁΝ ἹὄἷἹὁΝ ἷὄaΝ apὄἷὀἶiἶὁ,Ν ἷὀtἷὀἶiἶὁΝ ἷΝ ativamἷὀtἷΝ uὅaἶὁΝ ὀaΝ PalἷὅtiὀaΝ pὁὄΝ vὁltaΝ ἶaΝ viὄaἶaΝ ἶaΝ EὄaפΝ
(DEBEL, 2010, p. 182). A respeito da língua grega entre judeus neste contexto, cf. BAUMGARTEN, 2002, p.
13-30; MUSSIES, 1976, p. 1040-1064. Isto corrobora para a perspectiva de Momigliano que a LXX teria
surgido no interior da própria comunidade judaica, a partir da iniciativa privada, cf. nota 121.
228
Apesar do contato entre gregos e judeus ser atestado pelos estudos arqueológicos já no século X a.C. (cf.
WALDBAUM, 1994), o primeiro relato grego a respeito dos judeus somente aparece por volta do século III a.C.,
seja este o relato de Hecateu de Abdera (como defende W. Jaeger, M. Hengel, O. Regenbogen, F. Jacoby, A. D.
Nock, E. J. Bickerman), ou de Teofrasto (como coloca M. Stern, cf. Porfírio, De abst., 2.26 = f5R = Stern, p. 1012 [I]; Reinach, p. 7-8). Cf. JAEGER, 1938. A respeito da datação destes textos, cf. MURRAY, 1973; STERN,
1973.
229
Em decorrência da hostilidade entre judeus e egípcios dentro do Egito, cuja consequência parece ter sido
inclusive a destruição do templo de Elefantine, se estabeleceu uma verdadeira disputa a respeito do relato do
Êxodo, de modo que Flávio Josefo, em seu Ap. responde aos autores egípcios (Manetão, Lisímaco, Querémon,
Apião, etc) que relataram este evento. Sobre esta polêmica, cf. GRUEN, 1998 (=GRUEN, 2016, p. 197-228).
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do próprio judaísmo230.
Também, mesmo que se possa considerar a LXX como útil no proselitismo  סque,
como veremos neste trabalho231, ganhou espaço no judaísmo do Segundo Templo ס, não há
nenhum registro de conversão ao judaísmo por conta da leitura da Bíblia Hebraica em grego
(MOMIGLIANO, 1975a, p. 91), o que torna a situação mais hipotética do que factual. É mais
provável (e documentável) que a LXX tenha tido sua importância praticamente restrita ao
contexto judaico. Dentro deste contexto, pode-se perceber não somente a valorização como
ainda a influência da LXX em autores judeus helenísticos. Deste modo, a lenda da origem da
LXX presente na Carta de Aristeas, segundo a qual a LXX foi composta por 72 anciãos
dentre as 12 tribos de Israel convocados pelo próprio Ptolomeu II para composição de uma
tradução de seus textos sagrados, foi adotada e defendida por autores judeus como Filo232,
Flávio Josefo233 e até mesmo Aristóbulo234, que pode ser o Aristóbulo, preceptor do rei
Ptolomeu235, a quem a segunda carta de 2 Macabeus (1.10) é endereçada.
Mesmo dentro do contexto judaico, porém, havia certa hostilidade por parte de
determinados grupos, como se pode perceber pelas críticas rabínicas236 e mesmo pela criação
de novas traduções gregas, como as versões de Aquila, de Símaco, e de Teodócio. Apesar
destas novas traduções não significarem um abandono da LXX, mas antes uma revisão da
mesma237, tiveram em boa medida uma importância considerável no debate contra os
cristãos238. Não se deve ignorar, porém, que há documentação que indica não apenas certa
230

A respeito da imagem de Moisés no mundo helenístico, cf. RUPPENTHAL NETO, 2016b; GAGER, 1972. A
respeito da influência da atitude antijudaica egípcia sobre a imagem de Moisés, cf. HATA, 1987; GRUEN, 1998
(=GRUEN, 2016, p. 197-228). A respeito da imagem de Moisés no judaísmo helenístico, cf.
RUPPENTHALNETO, 2016a. Cf. também: BLOCH, 2013, p. 4603-4604.
231
Cf. 3.3.2.
232
Cf. Josefo, AJ, 12.2.11-15.
233
Cf. Filo, Vit. Mos., 2.37-41. Apesar de Filo utilizar a LXX em suas análises bíblicas, a modifica, mediante seu
mὁἶὁΝἶἷΝiὀtἷὄpὄἷtaὦãὁ,ΝcἸέΝϊEδδ’χQUχ,Νἀίίἁ,ΝpέΝἀη-52 [46].
234
Aristóbulo, de quem sobraram apenas cinco fragmentos, foi um judeu do séc. II a.C., que viveu na corte de
Ptolomeu II, rei do Egito. Seus fragmentos (se considerados verídicos) indicam que ele buscou explicar a
religião judaica para um público grego (o próprio Ptolomeu), possivelmente em decorrência da disponibilidade
dos textos judaicos em língua grega. O estudo de seus fragmentos, porém, indica algumas diferenças marcantes
entre suas citações da Bíblia Hebraica e a tradução da LXX, cf. ADAMS, 2014. Os fragmentos de Aristóbulo
foram preservados nos seguintes textos: Eusébio, Hist. eccl., 7.32.16-18; Praep. evang., 7.14; 8.10; Clemente,
Strom., 1.5.6. Cf. Holladay (III); COLLINS, A. Y., 1983, p. 831-842 (II).
235
ἥἷἹuὀἶὁΝἀΝεacΝńέńίΝaΝcaὄtaΝὧΝἶiὄiἹiἶaΝaΝ“χὄiὅtὰbulὁ,ΝpὄἷcἷptὁὄΝἶὁΝὄἷiΝPtὁlὁmἷuΝἷΝpἷὄtἷὀcἷὀtἷΝὡΝliὀhaἹἷmΝdos
sacerdotes ungiἶὁὅפΝ(Ἀ
α
α υ ῦ α
π
ῦ
υ ). Cf. RAJAK, 2009, p. 78.
236
Cf. nota 129.
237
Cf. RAJAK, 2009, 296-303.
238
Os cristãos adotaram em boa medida a LXX, como se pode perceber no amplo uso da mesma no NT.
Segundo Justino Mártir (D. cont. Tryph., 71.1-2), os judeus rejeitavam diversas passagens da LXX que eram
interpretadas pelos cristãos como referentes a Jesus Cristo. Um dos principais textos que gerava polêmica era o
de Isaías 7.14, no qual a tradução da LXX tὄaὐiaΝ πα
,Ν “viὄἹἷmפ,Ν ἷὀquaὀtὁΝ ὀaὅΝ ὁutὄaὅΝ tὄaἶuὦὴἷὅΝ ἹὄἷἹaὅΝ
(judaicas), trazia-ὅἷΝ
,Ν “jὁvἷmΝ mulhἷὄפέΝ ἑἸέΝ Juὅtiὀὁ,Ν D. cont. Tryph., 71.3; 84.1-4; Eusébio, Dem. Ev.,
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rejeição judaica à LXX anterior ao debate com o cristianismo, como ainda manuscritos em
Qumran que parecem indicar correções ao texto grego da LXX239. De toda forma, a LXX foi
consideravelmente importante dentro da comunidade judaica, especialmente no período
helenístico, mas também em períodos posteriores240, de modo que, sendo aceita ou criticada,
era conhecida e lida por boa parte dos judeus.
Quanto a 2 Macabeus, além de não haver nenhuma prova que Filo conhecia o livro
(MOMIGLIANO, 1975b, p. 88), parece ter sido ignorado por Flávio Josefo, que
aparentemente se vale somente de 1 Macabeus na construção do seu relato sobre a Revolta
dos Macabeus241. No entanto, não está claro se Josefo não conhecia 2 Macabeus ou se decidiu
não o utilizar, seja pela proximidade do texto com 1 Macabeus (o que tornaria o uso do
mesmo dispensável)242, ou ainda como uma decisão ideológica, a fim de evitar uma
perspectiva menos positiva dos macabeus243. Tal possível postura de Josefo, rejeitando o livro
ideologicamente, indicaria que 2 Macabeus não carrega consigo a ideologia de
engrandecimento da dinastia dos asmoneus, presente em 1 Macabeus, mas antes apresenta
outros aspectos ideológicos, tão diferentes e variados que ao mesmo tempo o aproximam e o
afastam deste outro livro.
1.3 ASPECTOS IDEOLÓGICOS
Diferente de 1 Macabeus, o livro de 2 Macabeus apresenta seus aspectos ideológicos
completamente carregados de elementos teológicos: traz à luz tanto as intervenções divinas
quanto as ações humanas, enfatizando primeiramente a libertação divina, e somente em
segundo plano a participação humana neste processo. Deste modo, além de ser uma obra
historiográfica, tal como indicado anteriormente244, é o trabalho de um teólogo habilidoso,
7.1.32-33; Ireneu, Adv. Haer., 3.21.1-4. Também a tradução de Áquila evitou o termo Χ
,Νὅubὅtituiὀἶὁ-o
por
,Ν talΝ cὁmὁΝ ὅἷΝ pἷὄcἷbἷΝ ὀὁὅΝ tἷxtὁὅΝ ἶἷΝ ńΝ ἥmΝ ἀέἁη,Ν ἀΝ ἥmΝ ńέἀń,Ν ἥlΝ ἀέἀΝ ἷΝ ἁκέκ,Ν ἙὅΝ ἂηέńΝ ἷΝ ϊὀΝ λέἀἄΝ
(FERNANDÉZ MARCOS, 2000, p. 109, nota 2). Orígenes (Ep. ad Af., 6), lembra da importância da comparação
entre as versões gregas, a fim de não ser acusado de ignorância pelos judeus.
239
Cf. FERNANDÉZ MARCOS, 2000, p. 109. Como indicado por Natalio Fernandéz Marcos, a descoberta dos
textos gregos em Qumran fortalece a teoria segundo a qual a LXX teria surgido dentro da própria comunidade
judaica, além de indicar que a revisão da mesma já estava sendo feita antes mesmo da polêmica com os cristãos,
cf. FERNANDÉZ MARCOS, 2000, p. 70. A respeito das variações nos Mss. gregos de Qumran, cf. DEBEL,
2010. A respeito da importância dos Mss. de Qumran na compreensão da LXX, cf. TOV, 1999, p. 285-300.
240
Como bem destacado por John Pairman Brown, a LXX serviu inclusive no empréstimo de palavras gregas
para o Targum, a versão aramaica comentada da Bíblia Hebraica. cf. BROWN, 1989.
241
Cf. nota 66. Cabe se destacar que, apesar de Flávio Josefo conhecer Filo de Alexandria (cf. Josefo, AJ,
18.259), não menciona suas obras, mesmo que provavelmente as tenha conhecido e lido. Cf. STERLING, 2013,
p. 101-113.
242
Cf. SCHWARTZ apud RAJAK, 2009, p. 221, nota 41.
243
Cf. GOLDSTEIN, 1983, p. 26-27, nota 80.
244
Cf. 1.2.2.
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como lembra Jószef Zsellengér (2007, p. 184),ΝὁΝqualΝ“uὅὁuΝtὁἶὁΝὁΝlivὄὁΝἶἷΝἙὅaíaὅ,ΝϊaὀiἷlΝńἀ,Ν
ἷΝϊἷutἷὄὁὀὲmiὁΝcὁmὁΝumaΝbaὅἷΝtἷὁlὰἹicaפΝpaὄaΝὅuaΝiὀtἷὄpὄἷtaὦãὁΝἶaΝhiὅtὰὄiaΝda Revolta dos
Macabeus.
1.3.1 Propaganda do Templo
Mas, o que Isaías, Daniel e Deuteronômio possuem em comum? Segundo Zsellengér
(2007, p. 184), os três livros carregam consigo o pressuposto de um conceito teológico do
Templo245. Apesar de terem existido diversos santuários, mencionados na Bíblia Hebraica246,
assim como um bom número de templos judaicos dentro e fora de Israel, a exemplo dos
templos de Elefantine247 e de Leontopolis248, no Egito, e do Monte Gerizim249, em Samaria,
certamente o Templo de Jerusalém teve importância particular: se destacou não somente
cὁmὁΝ“ὁΝcἷὀtὄὁΝὄἷliἹiὁὅὁΝἶἷΝἙὅὄaἷl( פDE VAUX, 2008, p. 364),ΝmaὅΝtambὧmΝcὁmὁΝ“ὁΝcἷὀtὄὁΝ
ἷmΝvὁltaΝἶὁΝqualΝaΝiἶἷὀtiἶaἶἷΝjuἶaicaΝἸὁiΝὁὄἹaὀiὐaἶa( פZSENGELLÉR, 2007, p. 181). Deste
modo, além de ser apresentado como a morada de Deus pelos textos deuteronomistas250,
245

Outro elemento em comum entre estes livros é que os três servem como fundamentação para a teologia do
martírio (cf. 1.3.2): Deuteronômio funciona como explicação da necessidade do martírio pelo pecado que
contamina todo o povo, Isaías (53) serve de fundamento para a ideia de que a morte de um indivíduo pode salvar
o coletivo, e Daniel (12) apresenta a fé na ressurreição, utilizada em 2 Macabeus como recompensa esperada
pelos mártires, que lhes dá força para a entrega de suas vidas.
246
Locais de santuários mencionados na BH: Bersabéia, cf. Gn 21.14-19,33; 26.23-25; 1 Sm 8.1-2; Am 5.5;
8.14; Hebron-Manre, cf. Gn 13.18; 15-18; 23.19; 35.27; 2 Sm 2.4; 5.3; Zorá, cf. Jz 13; Bet-Sames, cf. 1 Sm 6.1014; Gabaon, cf. 1 Rs 3.4ss; Siquém, cf. Gn 22.1-4,19; Betel, cf. Gn 28.10-22; Gn 31.5b,13; 35.1ss; 1 Sm 10.3;
Guilgal, cf. Js 4.18-19; 7.6; Siló, cf. 1 Sm 1-3; Jz 21.19ss; Mispa, cf. Jz 20-21; 1 Sm 7.5-12,16; 10.17ss; Ofra, cf.
Jz 6.11-32; Jz 8.27; Monte Tabor, cf. Dt 33.19; Js 19.22; Jz 4.6; Dã, cf. Jz 17-18; Penuel, cf. Gn 32.2-3,25-32; Js
22.7ss; Jz 11.11,34. Cf. FOHRER, 2012, p. 78-80; 141-144.
247
Conforme os registros em papiros descobertos a partir de 1893 indicam, havia uma colônia de mercenários
judeus em Elefantine, no Egito, pelo menos desde 525 a.C. Nesta localidade, um templo judaico foi construído,
ὁὀἶἷΝ ὁΝ ϊἷuὅΝ ἶὁὅΝ juἶἷuὅ,Ν chamaἶὁΝ “ἙahuפΝ ἷὄaΝ vἷὀἷὄaἶὁΝ juὀtamἷὀtἷΝ aΝ ὁutὄὁὅΝ ἶἷuὅἷὅέΝ χΝ ὄἷὅpἷitὁΝ ἶὁΝ ἦἷmplὁΝ ἶἷΝ
Elefantine, cf. ROSENBERG, 2004.
248
Apesar de não haver dúvidas de que existiu um Templo judaico no Egito que foi construído por um sacerdote
chamado Onias, os detalhes da história são bastante contraditórios. Mesmo nos relatos de Josefo há contradição:
enquanto no Bellum Judaicum é dito que foi Onias III (Oniaὅ,Ν“ἸilhὁΝἶἷΝἥimãὁ)פ,ΝquἷmΝcὁὀὅtὄὰiΝὁΝἦἷmplὁ,ΝapὰὅΝ
fugir ao Egito quando o Templo de Jerusalém foi profanado por Antíoco (cf. Josefo, BJ, 1.31-33; 7.420-436; cf.
b. Menah 109b; y. Yom 6.3), no Antiquitate Judaicae, afirma que Onias fugiu para o Egito quando Alcimus foi
feito sumo sacerdote, ou seja, Onias IV, uma vez que Onias III já estaria morto, cf. 2 Mac 4.33-34; Dn 9.26;
11.22; 1 En 90.8. Deste modo, os estudiosos se dividem quanto a quem construiu o Templo: se Onias III (F.
Parente, V. Keil, J. E. Taylor) ou Onias IV (G. Bohak, E. Gruen, G. Hata). Cf. Josefo, Ap., 2.50-52. A respeito
do Templo de Leontopolis, cf. COLLINS, 2000, p. 69-77; TCHERIKOVER, 1959, p. 275-278; GRUEN, 2016,
p. 359-382; CAPPONI, 2013, p. 4903-4904.
249
Apesar de Flávio Josefo indicar o tempo de Alexandre para a construção do Templo do Monte Gerizim
(Josefo, AJ, 13.255-256; BJ, 1.63), este parece datar aproximadamente do séc. V a.C., tendo sido destruído em
128 a.C., por João Hircano I, cf. Flávio Josefo, AJ, 14.6.2; 18.4.1; BJ, 3.7.32. Segundo uma tradição rabínica,
sua destruição dataria do período de Alexandre, tendo sido realizada por Simão, o Justo, cf. Yom 69a e, segundo
uma tradição samaritana, o templo de Gerizim estaria associado até mesmo a Abraão, quando se encontra com
Melquisedeque, cf. SILVA, 1996, p. 13.
250
O Templo de Jerusalém passa a ser apresentado não somente como morada de Deus, mas também como a
mὁὄaἶaΝἶἷΝὅἷuΝὀὁmἷέΝUmaΝvἷὐΝquἷΝὀaΝmἷὀtaliἶaἶἷΝὅἷmíticaΝὁΝὀὁmἷΝὄἷpὄἷὅἷὀtaΝaΝpἷὅὅὁa,ΝὁὀἶἷΝἷὅtὠΝὁΝ“ἠὁmἷΝἶἷΝ
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também passa a ser o ὅímbὁlὁΝἶἷΝumΝ“mὁὀὁtἷmpliὅmὁפ251, o qual serve para a construção de
uma identidade judaica unificada no período do Segundo Templo, dentro e fora da Judeia. O
Templo de Jerusalém, portanto, não somente centraliza politicamente o Estado pós-exílico,
principalmente quando liderado pelo sumo-sacerdote, como também centraliza religiosamente
o povo judeu, espalhado pelo mundo. É, portanto, o grande símbolo do povo judeu,
aparecendo recorrentemente nas moedas judaicas, como no caso abaixo (Figura 1):

Figura 1  סTetradracma de prata da Revolta de Bar Kokhba252
Anverso: Fachada do Templo com a arca da aliança ao centro e uma estrela sobre o Templo. Inscrição:
“ἥhimὁὀפΝ (hἷbὄaicὁ). Reverso: um lulav (folhagem da tamareira) e um etrog (cidra amarela). Inscrição: “PἷlaΝ
libἷὄἶaἶἷΝ ἶἷΝ JἷὄuὅalὧmפΝ (hἷbὄaicὁ). Borda pontilhada. Tetradracma de prata proveniente da Judeia. 28mm,
14.07g. 133-135 d.C.

Esta moeda, porém, é particularmente importante, uma vez que serve como prova de
que o Templo de Jerusalém será o grande símbolo até mesmo da Revolta de Bar Kokhba
(132-136 d.C.)253, empreendida pelos judeus contra os romanos, aparecendo inclusive nas

Yahwἷhפ,ΝϊἷuὅΝse faz presente, e de modo especial. Cf. DE VAUX, 2008, p. 365.
251
Cf. ZSENGELLÉR, 2007, p. 182, nota 5.
252
Fonte: Hendin 711. Foto do site do Classical Numismatics Group (CNG), No. 796062. Mildenberg 85.12,
O127/R44. Para moedas semelhantes, cf. Kunst Historisches Museum Wien, Áustria, Showcase 15 (The Bar
Kokhba Revolt and the Foundation of Jerusalem as the Colony Aelia Capitolina), 2A, 2B, 3A e 3B.
253
χΝ ἤἷvὁltaΝ ἶἷΝ ἐaὄΝ Kὁkhba,Ν tambὧmΝ ἶἷὀὁmiὀaἶaΝ “ἥἷἹuὀἶaΝ ὄἷvὁltaΝ juἶaicaפΝ ὁuΝ aiὀἶaΝ “ἦἷὄcἷiὄaΝ ὄἷvὁltaΝ
juἶaicaפΝ (caso se conte a Guerra de Kitos), foi uma revolta empreendida por judeus liderados por Simão Bar
Kokhba contra o Império Romano. Possivelmente uma das causas da revolta foi a proibição da circuncisão (cf.
nota 487). Os resultados da Revolta foram a destruição de boa parte da população judaica, a supressão da
liberdade religiosa judaica pelo imperador Adriano e a incorporação da Judeia na província da Syria Palaestina
(cf. nota 695). A respeito da Revolta de Bar Kokhba, cf. MOR, 2016; SCHÄFER, 1990; 1999; ZISSU; ESHEL,
2016; SMALLWOOD, 1959; 1961; OPPENHEIMER, 1982.
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moedas cunhadas pelo movimento (Figura 1)254, mesmo que o Templo já não existisse mais,
uma vez que havia sido destruído pelos romanos, liderados pelo general Tito, mais de 50 anos
antes (em 70 d.C.)255.
Se a teologia do Templo ganha corpo nos textos deuteronomistas, a mesma se
desenvolve ao longo do período do Segundo Templo: não só a noção da presença divina no
Templo evoluiu (DE VAUX, 2008, p. 365) como também a perspectiva segundo a qual o
destino do Templo se vincula à situação religiosa do povo judeu cresceu. Deste modo, quando
se estuda o livro de 2 Macabeus dentro de um contexto teológico maior, podemos perceber
que “o que emerge da análiὅἷΝlitἷὄὠὄiaΝἶἷΝἀΝεacabἷuὅפΝὧ “primeiramente e principalmente o
tema deuteronômico que o Deus invencível dos judeus protege seu templo e seu povo apenas
quando são leais a Ele e bonsפ, como bem destacou Robert Doran (1981, p. 110). A
centralidade do Templo neste livro, porém, também é explicitada por uma possível
apresentação do livro como relato do ataque, da profanação e da defesa do Templo:
SITUAÇÃO
ATAQUE
PROFANAÇÃO
DEFESA

AÇÃO
Heliodoro invade o Templo
A profanação do Templo e sua renovação
A defesa do Templo por Judas

TEXTO
3.1-40
4.1-10.9
10.10-15.36

Tabela 8  ס2 Macabeus dividido em relação ao Templo256

Além desta possível divisão do livro, também as recorrentes referências ao Templo
indicam a importância deste dentro do relato. Nas 40 vezes que o Templo de Jerusalém é
mencionado em 2 Macabeus, são utilizadas quatro expressões diferentes:

, “ὁΝ

tἷmplὁפ, utilizada 21 vezes257;

, “aΝ

α , “aΝ habitaὦãὁפ,Ν que aparece 11 vezes258;

254
Como bem indicado por Yonatan Adler (2007-2008), um tema bastante comum nas moedas da revolta é um
jarro com pescoço fino e corpo largo, usualmente identificado como o frasco de ouro utilizado na cerimônia de
libação que ocorria no Templo de Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. Outro elemento bastante presente,
normalmente apresentado junto a este jarro, é o ramo de salgueiro, também utilizado na ritualística do Templo
durante a festa dos tabernáculos. Cf. ADLER, 2007-2008. A respeito das moedas cunhadas durante a Revolta de
Bar Kokhba, cf. Mildenberg; MILDENBERG, 1980.
255
A destruição do Templo de Jerusalém se deu em decorrência do sítio desta cidade pelos romanos durante a
Primeira Guerra Judaico-Romana (66-73 d.C.). Tito, que viria se tornar imperador romano, comandou o ataque à
cidade, que culminou na destruição de seu templo e no saque da cidade, comemorado com o Arco de Tito,
localizado na Via Sacra, em Roma. A respeito do relato de Josefo sobre a destruição do Templo, cf. nota 579.
256
Tabela baseada em: DORAN, 1981, p. 75. Cf. ZSELLENGÉR, 2007, p. 183. Em parte, seguimos a
perspectiva de Pierre Jordaan, segundo o qual o Templo se apresenta dinamicamente em 2 Macabeus a partir de
três episódios: 1) Heliodoro tenta saquear o templo (2 Mac 3); 2) A deterioração da nação e do Templo (2 Mac
4-6); 3) A restauração do Templo (2 Mac 8-15). Cf. JORDAAN, 2015.
257
2 Mac 1.18; 2.9,19,22; 3.2,4,12,30,40; 4.14,32,39,42; 5.15,21; 11.3; 13.10; 14.13,31,33; 15.17.
258
2 Mac 6.2; 8.2; 9.2,16; 10.3,5 (2 vezes); 13.23; 14.35; 15.18,33. Apesar da expressão
α ,Ν“aΝhabitaὦãὁפ,Ν
ὅἷὄΝ pὄὁvἷὀiἷὀtἷΝ ἶὁΝ vἷὄbὁΝ α ,Ν “habitaὄפ,Ν paὅὅὁuΝ aΝ ἶἷὅiἹὀaὄΝ aΝ iἶἷiaΝ ἶἷΝ tἷmplὁ,Ν taὀtὁΝ ὀὁΝ cὁὀtἷxtὁΝ ἶaΝ litἷὄatuὄaΝ
grega como na literatura judaico-cristã. No caso grego, veio a significar ainda a parte do templo que contém a
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caὅaפ,Νutiliὐaἶa somente 2 vezes259; e

π , “ὁΝluἹaὄפ, a qual aparece 6 vezes260. Apesar da

variação de termos parecer ser uma forma de colorir o texto (ZSENGELLÉR, 2007, p. 184), a
recorrente referência ao Templo sugere seu valor dentro do relato. Também, como bem
indicado por Malka Zeiger Simkovich (2011, p. 307), esta ênfase se dá não somente nas
referências ao Templo, como ainda nas referências à própria cidade de Jerusalém, que em 2
εacabἷuὅΝ ὧΝ muitaὅΝ vἷὐἷὅΝ chamaἶaΝ ἶἷΝ “aΝ ciἶaἶἷפΝ ( π

)261, indicando a importância da

mesma, conforme se pode ver na tabela abaixo:
1 Macabeus

2 Macabeus

Templo/Altar

1.21-23,39,46; 2.8-12; 3.45,51; 4.3638,41-51; 5.1; 6.7,26; 7.33,37,42;
10.42,44; 13.3,6; 14.15,31,42,48;
15.9.

2.19,22; 3.2,4,12,30; 4.15,34,42; 5.15,21;
6.2,4; 8.2; 9.16; 10.1,2,5; 11.3,25;
13.14,23; 14.4,31-33; 15.17,18,33.262

Jerusalém

1.14,20,29,35,38,44; 2.1,6,18,31;
3.35(2x),45,46; 6.7,12,26,48;
7.17,19,27,39; 8.22; 9.3,50,53;
10.7,10,31,32,39,43,45,66,74;
11.7,20,34,41,51,62,74; 12.25,36;
13.2,10,39,49; 14.19,36,37;
15.7,28,32; 16.20.

1.1,10; 3.1(π
),6,9,14(π
),37;
4.9,21,38(π
),39(π
),48(π
);
5.2(π
),5(π
),17(π
),22,25; 6.2;
8.3(π
),17(π
),31,36; 9.4,14(π
);
10.1(π
),15; 11.2(π
),5,8;
12.9,29,31,43; 13.14(π
),23,37;
15.14(π
),ńἅ(π
),30.

Tabela 9  סO Templo e Jerusalém em 1 Macabeus e 2 Macabeus263

χΝἷὅpἷciἸicaὦãὁΝἶἷΝJἷὄuὅalὧmΝcὁmὁΝ“aΝciἶaἶἷפΝὧΝaiὀἶaΝacὁmpaὀhaἶaΝpὁὄΝumaΝcἷὄtaΝ
desvalorização do restante da Judeia, que tem pouca projeção em 2 Macabeus se comparado a
1 Macabeus264. Além das inúmeras referências ao Templo e a Jerusalém, também o livro
como um todo indica seu foco no Templo. χἸiὀal,Ν ὅἷuΝ tἷmaΝ ἹἷὄalΝ paὄἷcἷΝ ὅἷὄΝ juὅtamἷὀtἷΝ “aΝ
amἷaὦaΝἷΝὄἷὅἹatἷΝἶὁΝἦἷmplὁΝἶuὄaὀtἷΝὁΝἶὁmíὀiὁΝἶἷΝquatὄὁΝὄἷiὅΝὅἷlêuciἶaὅפ,ΝἶἷΝἸὁὄmaΝquἷΝ“ὀὁΝ
imagem de um deus (cf. Heródoto, Hist., 1.183; 6.19; Xenofonte, Ap., 15), assim como os altares levados em
procissões (cf. Heródoto, Hist., 2.63; Diodoro, Bib. Hist., 1.15). No caso judaico-cristão, foi primeiramente
utilizada para traduzir a palavra hebraica heykāl ( ּ  ) ּ יna LXX, marcando presença no NT: Mt 23.16ss;
27.5,40,51; Mc 14.58; 15.29,38; Lc 1.9,21,22; 23.45; Jo 2.19ss; At 17.24; 19.24; 1 Co 3.16ss; etc.
259
2 Mac 14.36; 15.32.
260
2 Mac 1.29; 2.18; 3.2,18; 8.17; 15.34.
261
“EmΝtὁἶaΝὄἷἸἷὄêὀciaΝaΝJἷὄuὅalὧm em 1 Macabeus o nome próprio da cidade é usado; somente em 2 Macabeus
Jerusalém é chamada de π
פΝ(ἥἙεKἡVἙἑἘ,Νἀίńń,ΝpέΝἁίἅ)έ
262
Os únicos capítulos que não mencionam o Templo são os capítulos 7 e 12, de modo que esta particularidade
do capítulo 7 corrobora para a usual desconfiança sobre sua originalidade na composição da obra (cf. 1.2.1). Cf.
MCCLELLAN, 2009, p. 90-91.
263
Tabela baseada em: SIMKOVICH, 2011, p. 306.
264
EὀquaὀtὁΝἕὁlἶὅtἷiὀΝἶἷὅtacaΝquἷΝ“ńΝεacabἷuὅΝὧΝἸὁὄmiἶὠvἷlΝpὁὄΝὅuaΝpὄἷciὅãὁΝἹἷὁἹὄὠἸicaפ,ΝἶἷΝmὁἶὁΝquἷΝ“ὅítiὁὅΝ
ἶἷΝbatalhaὅΝἷΝἷvἷὀtὁὅΝimpὁὄtaὀtἷὅΝὅãὁΝquaὅἷΝὅἷmpὄἷΝὀὁmἷaἶὁὅפΝ(ἕἡδϊἥἦEἙἠ,Νńλκἁ,ΝpέΝńἀ),ΝἥimkὁvichΝἷὀἸatiὐaΝ
quἷΝ ἀΝ εacabἷuὅΝ ἸὁcaΝ ὀὁὅΝ ἷvἷὀtὁὅΝ ὁcὁὄὄiἶὁὅΝ ὀὁΝ ἦἷmplὁΝ ἷΝ ἷmΝ Jἷὄuὅalὧm,Ν ἶἷΝ mὁἶὁΝ quἷΝ “ἶἷὅἷὀἸatiὐaΝ ἷvἷὀtὁὅΝ
maiὁὄἷὅΝὀaΝJuἶἷiaפΝ(ἥἙεKἡVἙἑἘ, 2011, p. 307). Para este autor, a razão seria que, enquanto 1 Macabeus foi
ἷὅcὄitὁΝpaὄaΝumΝpήblicὁΝἶaΝJuἶἷia,ΝἀΝεacabἷuὅΝἸὁiΝἷὅcὄitὁΝpaὄaΝ“aΝcὁmuὀiἶaἶἷΝἶaΝϊiὠὅpὁὄa,ΝquἷΝὅἷΝiἶἷὀtiἸicaΝcὁmΝ
a adoração no Templo, mas não necessariamente com a sociedade da JudἷiaפΝ(ἥἙεKἡVἙἑἘ,Νἀίńń,ΝpέΝἁίἅ)έΝ
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começo e no fim da história, dois períodos na existência do Templo-Estado judaico são
ὄἷtὄataἶὁὅΝ cὁmὁΝ ὅimilaὄmἷὀtἷΝ pacíἸicὁὅ( פVAN HENTEN, 2003, p. 71). Ou seja, com a
ideologia do Templo, há uma propaganda clara tanto da importância deste para a divindade
patrona de Jerusalém e dos judeus265, que protege seu próprio lugar (cf. 2 Mac 15.34)266,
quanto do Estado político-religioso judaico, centralizado no Templo de Jerusalém pela figura
do sumo-sacerdote267. O Templo, assim, é, como bem indicado por van Henten (2003, p. 7677),Ν“taὀtὁΝaΝiὀὅtituição religiosa centralפΝquaὀtὁΝ“ὁΝὅímbὁlὁΝ ἶaΝuὀiἶaἶἷΝ ἶὁΝpὁvὁΝjuἶἷuפέ O
perdão divino, portanto, se apresenta ao povo como um todo na restauração do Templo e sua
purificação, que envolve tanto a vitória contra os inimigos estrangeiros (mais enfatizada em 1
Macabeus)268 quanto a piedade dos judeus (mais destacada em 2 Macabeus).
1.3.2 Teologia do martírio
Enquanto em 1 Macabeus o perdão divino se dá principalmente no derramamento do
sangue dos ímpios que profanaram o Templo, em 2 Macabeus é o sangue puro dos mártires
que concede o perdão divino269, transformando completamente o andamento dos eventos270.
Se a perseguição é uma punição decorrente do pecado de Israel, a redenção de Israel só
poderia ser alcançada pelo seu perdão (cf. tabela 1). Para tal perdão, é necessário, segundo a
265

Cf. DORAN, 1981.
O Templo de Jerusalém é visto como a habitação de Deus. Sua Shekynah ( ) י,Ν“habitaçãoפ,Ν“presençaפ,Ν
havia sido prometida por Deus (Êx 28.5; 29.45; Is 8.18), apesar de que nenhum local pode conter realmente a
Deus (1 Rs 8.27; Is 66.1; cf. At 7.48). Assim, apesar de figurativamente, o Templo de Jerusalém é tido como
moradaΝἷtἷὄὀaΝἶἷΝϊἷuὅΝ(ńΝἤὅΝκέńἁ),ΝὅἷὀἶὁΝἶἷὀὁmiὀaἶὁΝcὁmὁΝὅuaΝ“caὅaפ,ΝὁuΝὅἷuὅΝ“ὠtὄiὁὅפ,ΝcἸέΝἥlΝἀἅέἂνΝἂἀέηνΝἅἄέἁνΝ
84; 122.1-4; 132.13-14; 134, etc; DE VAUX, 2008, p. 364. Deste modo, em 2 Macabeus pode-se ler o seguinte:
“(έέέ)ΝtἷΝcὁmpὄaὐἷὅΝἷmΝquἷΝὅuὄἹiὅὅἷΝἷmΝ mἷio a nós o SaὀtuὠὄiὁΝὀὁΝqualΝhabitaὅפΝ(ἀΝεacΝńἂέἁηΝ[ἐJ])έΝPὁὄΝiὅὅὁ,Ν
alὧmΝ ἶἷΝ α Ν (“habitaὦãὁ)פΝ ὁΝ ἦἷmplὁΝ tambὧmΝ ὧΝ chamaἶὁΝ ἶἷΝ
Ν (“caὅa)פέΝ ἡΝ tἷxtὁΝ ἶἷΝ ἀΝ εacΝ ńἂέἁη,Ν pὁὄὧm,Ν
tambὧmΝcὁὀἷctaΝaΝiἶἷiaΝἶaΝhabitaὦãὁΝἶἷΝϊἷuὅΝὀὁΝἦἷmplὁΝcὁmΝaΝἔἷὅtaΝἶὁὅΝἦabἷὄὀὠculὁὅΝ(
π α ), valendoὅἷΝἶaΝἷxpὄἷὅὅãὁΝ
,Ν“habitaὅפΝquἷΝpὁἶἷὄiaΝὅἷὄΝaiὀἶaΝtὄaἶuὐiἶaΝcὁmὁΝ“tabἷὄὀaculaὅפ,ΝpὄὁvἷὀiἷὀtἷΝἶaΝὄaiὐΝ
,Ν“tabἷὄὀaculaὄפ,Ν“ἷὅtaὄΝὀaΝtἷὀἶaפ,Ν“habitaὄפέΝἑἸέΝJὐΝηέńἅνΝXἷὀὁἸὁὀtἷ,ΝAn., 5.5.11; Jo 1.14; Ap 7.15; 12.12;
ńἁέἄνΝἀńέἁέΝ“ἡΝὀὁmἷΝ
π αΝpaὄaΝὁΝὀὁvὁΝἸἷὅtivalΝpaὄἷcἷΝὅἷὄΝcὁὀὅiὅtἷὀtἷΝcὁmΝὁutὄaὅΝiὀἸὁὄmaὦὴἷὅΝὀὁΝlivὄὁΝaὅΝ
quaiὅΝtὁἶaὅΝapὁὀtamΝpaὄaΝaΝcἷὀtὄaliἶaἶἷΝἶὁΝἦἷmplὁפΝ(VχἠΝἘEἠἦEἠ,Νἀίίἁ,ΝpέΝἅη)έ
267
Apesar de Judas e seus sucessores não serem da dinastia dos Oníadas, tal como Onias III (e mesmo Jasão), o
livro de 2 Macabeus parece vincular o sumo-sacerdócio macabeu ao passado histórico e bíblico de Israel,
mediante as tradições referidas em 2 Mac 1.18-2.12, cf. VAN HENTEN, 2003, p. 77.
268
Cf. 2.3.4.
269
“EmΝńΝεacabἷuὅ,ΝaΝcὰlἷὄaΝἶiviὀaΝὅἷΝaἸastou das pessoas graças à ação purificadora dos macabeus, uma ação
que consistiu em erradicar os ímpios de Israel. Aqui [2 Macabeus], ao contrário, é o sangue dos mártires e em
particular dos infantes inocentes que expia os feitos do povo e permite em definitivo a ação de Judas, que não
pὁἶἷὄiaΝ tἷὄΝ cὁὀὅἷἹuiἶὁΝ ὅἷmΝ aΝ bêὀὦãὁΝ ἶiviὀaפΝ (ἐEἤἦἘEδἡἦ,Νἀίίἄ,ΝpέΝ ńίἄ)έΝ ἑὁmὁΝ bἷmΝ lἷmbὄaΝ ἑέΝ Ἐabicht,Ν aΝ
morte dos recém-nascidos e circuncidados (2 Mac 6.10) é particularmente importante, sendo denominados
α α
ΝἷmΝἀΝεac κέἂ,ΝὁuΝὅἷja,Ν“iὀὁcἷὀtἷὅΝἶἷΝculpaΝpἷὅὅὁalפΝ(ἘχἐἙἑἘἦ,Νἀίίἄ,ΝpέΝλκ,ΝὀὁtaΝἀλ)έΝχΝὄἷὅpἷitὁΝ
da teologia do martírio, seus antecedentes e mesmo sua influência na teologia cristã, cf. HEARD JR., 1989.
270
EliaὅΝἐickἷὄmaὀΝlἷmbὄaΝquἷΝ“aΝviὄaἶaΝὀὁὅΝἷvἷὀtὁὅΝὧΝtὄaὐiἶaΝpἷlὁΝὅaὀἹuἷΝἶὁὅΝmὠὄtiὄἷὅפΝ(ἐἙἑKEἤεχἠ,Νἀίίἅ,Ν
p. 1056 [II]), mas, como bem indicado por Christian Habicht, também a culpa (pecado) havia transformado os
ἷvἷὀtὁὅμΝ“culpaΝἷΝἷxpiaὦãὁΝἶὁmiὀamΝὁὅΝἸatὁὄἷὅΝcauὅaiὅΝtὄaὐἷὀἶὁΝὁὅΝpὁὀtὁὅΝἶἷΝviὄaἶaΝὀὁὅΝἷvἷὀtὁὅפΝ(ἘχἐἙἑἘἦ,
2006, p. 99).
266

85

teologia do martírio, uma expiação, que implica preferencialmente271 em sangue
derramado272. Nesta perspectiva, da mesma forma que alguns indivíduos contaminaram todo o
povo mediante seus pecados273, também alguns indivíduos poderiam cancelar a culpa de todo
o povo através de sua obediência, servindo como sacrifícios voluntários (HABICHT, 2006, p.
99)274. Sabendo desta condição, os sete irmãos mártires tomam a decisão do martírio estando
conscientes da capacidade ἷxpiatὰὄiaΝ ἶἷΝ ὅuaὅΝ mὁὄtἷὅμΝ “Pὁὅὅa afinal deter-se, em mim e nos
meus irmãos, a ira do Todo-Poderoso, que se abateu com justiça por sobre todo o nosso
pὁvὁΞפΝ(ἀΝεacΝἅέἁκ)275.
A morte dos mártires, portanto, não é somente decorrente da perseguição de Antíoco,
mas também visa apaὐiἹuaὄΝ aΝ “iὄa do Todo-PὁἶἷὄὁὅὁפΝ (πα

Ν

),Ν ἶἷὄὄamaἶaΝ

sobre o povo de Israel. Segundo a maldição de Deuteronômio 29 (v. 19)276,Ν aΝ “iὄaפΝ
(

αυ

αΝ

)Ν ἷΝ ὁΝ “ciήmἷפΝ (

) de Deus cairiam sobre todo o povo por causa

daqueles que se afastassem dele, servindo outros deuses (cf. Dt 29.17)277. A necessidade do
271

Apesar de 1 Sm 15.22 indicar a preferência divina pela obediência aos holocaustos, há outros textos
impὁὄtaὀtἷὅΝἷΝmἷὅmὁΝὄitὁὅΝquἷΝ“acἷὀtuamΝbaὅtaὀtἷΝὁΝvalὁὄΝἷxpiatὰὄiὁΝἶὁΝὅaὀἹuἷפ,ΝcὁmὁΝlἷmbὄaΝἤὁlaὀἶΝἶἷΝVauxΝ
(ἀίίκ,ΝpέΝἂηἅ),ΝcὁmὁΝδvΝńἅέńńμΝ“Porque a vida da carne está no sangue. E este sangue eu vo-lo tenho dado para
ἸaὐἷὄΝὁΝὄitὁΝἶἷΝἷxpiaὦãὁΝὅὁbὄἷΝὁΝaltaὄ,ΝpἷlaὅΝvὁὅὅaὅΝviἶaὅνΝpὁiὅΝὧΝὁΝὅaὀἹuἷΝquἷΝἸaὐΝἷxpiaὦãὁΝpἷlaΝviἶaפΝ(ἐJ)έΝἑἸέΝ
Hb 9.22. Cabe lembrar que no Sirácida se indica que a obediência e a bondade valem como sacrifícios (Eclo
35.1-5), mas não despreza o valor dos mesmos (cf. Eclo 35.6-13).
272
“χΝἶiὅpὁὅiὦãὁΝpaὄaΝἷxpiaὄΝὧΝmὁὅtὄaἶaΝpἷlaΝὄἷὅiὅtêὀciaΝaὁὅΝcὁmaὀἶὁὅΝἶὁΝὄἷi,ΝpἷlaΝὁὄaὦãὁ,ΝpἷlaΝcὁὀἸiὅὅãὁ,ΝmaὅΝ
sobretudo através do sacrifício de sanguἷפΝ(ἘχἐἙἑἘἦ,Νἀίίἄ,ΝpέΝλλ)έ
273
Cf. 2 Mac 5.17,20; 6.14-15; 7.18,32-33,38.
274
Como bem indicado por Jarvis J. Williams, os textos de Gn 22, Êx 32, Nm 25 e Is 53 são os principais textos
nos quais se sugere que a morte de uma pessoa serviria como expiação para o povo de Israel. Dentre estes quatro
textos, Is 53 é o que mais se aproxima da ideia de morte expiatória. Cf. WILLIAMS, 2010, p. 64-84 [83]. Não
foi à toa, portanto, que este texto foi especialmente importante na teologia cristã. Da mesma forma, como bem
indicado por Jarvis J. Williams, Paulo utilizou a teologia do martírio, fundamentada em Is 53 e expressa em 2
Macabeus, em sua teologia da morte de Cristo como sacrifício expiatório. Cf. WILLIAMS, 2010, p. 85-119; Rm
3.21-26. Se, por um lado, K. Koch, H. S. Versnel, J. Schröter e outros negam a validade de Is 53 como base
bíblica para a morte expiatória de um indivíduo (utilizando os seguinte textos: Dt 24.16; 2 Rs 14.6; 2 Cr 25.4; Êx
32.30-33), Roy E. Ciampa defende que tanto o autor de 2 Macabeus como Paulo encontraram em Is 53 as bases
de suas teologias, cf. CIAMPA, 1998, p. 57-58 [esp. nota 85]; NICKELSBURG, 2003, p. 67. Se a teologia do
martírio vale-se equivocadamente destes textos, deturpando seus significados originais, ou se o fazem
corretamente, não importa para este estudo  סo que importa é que a teologia de 2 Macabeus encontrou base na
Bíblia Hebraica e a utilizou, seja de forma correta ou equivocada. Cf. HEARD JR., 1989, p. 7-20; 119-130; 200300.
275
Esta perspectiva teológica, ainda bastante tímida em 2 Macabeus, não é somente desenvolvida como também
ἷxplicitaἶaΝἷmΝἂΝεacabἷuὅ,ΝὁὀἶἷΝὁΝmὠὄtiὄΝElἷaὐaὄΝἶἷclaὄaμΝ“ἔaὦaΝmἷuΝὅaὀἹuἷΝὅuaΝpuὄiἸicaὦãὁ,ΝἷΝtὁmἷΝmiὀhaΝviἶaΝ
como um substituto [
υ ]ΝpaὄaΝaΝἶἷlἷὅפΝ(ἂΝεacΝἄέἀλ)έΝἑἸέΝϊEἥἙδVχ,Νἀίίἄ,ΝpέΝἀἁέΝἡΝtermo
υ ,ΝquἷΝ
também aparece em 4 Mac 17.21, é utilizado posteriormente pelo bispo Ignácio em relação à sua morte como
“ὅubὅtitutaפΝἶaΝmὁὄtἷΝἶaΝὅuaΝauἶiêὀciaΝ(Smyr., 10.2; Eph., 21.1; Polyc., 2.3; 6.1). Segundo Rajak, não deve ser
tὄaἶuὐiἶὁΝcὁmὁΝ“ransomפΝ(“ὄἷὅἹatἷפ,Ν“cὁmpἷὀὅaὦãὁ)פ,ΝmaὅΝcὁmὁΝ“substituteפΝ(“ὅubὅtitutὁ)פέΝἑἸέΝἤχJχK,Νἀίίń,Ν
pέΝ ńńί,Ν ὀὁtaΝ ἁκέΝ χὅὅim,Ν “atὄavὧὅΝ ἶὁΝ ὅaὀἹuἷΝ ἶἷὅtἷὅΝ piἷἶὁὅὁὅΝ ἷΝ atὄavὧὅΝ ἶaΝ ὁἸἷὄtaΝ pὄὁpiciatὰὄiaΝ ἶἷΝ ὅuaὅΝ mὁὄtἷὅ,Ν aΝ
providência divina resgatou o anteriormente maltratado IsὄaἷlפΝ (ἂΝ εacΝ ńἅέἀἀ)έΝ cἸέΝ ϊEἥἙδVχ,Ν ἀίίἄ,Ν pέΝ ηλέΝ χΝ
qualiἶaἶἷΝ ἶὁΝ ὅacὄiἸíciὁΝ “ὅὁbὄἷΝ tὁἶὁΝ ὁΝ [έέέ]Ν pὁvὁפΝ (ἀΝ εacΝ ἅέἁκ)Ν paὄἷcἷΝ ἶἷcὁὄὄἷὄΝ tambὧmΝ ἶὁΝ ἸatὁΝ ἶἷΝ ὅἷὄἷmΝ ὅἷtἷΝ
iὄmãὁὅΝmὠὄtiὄἷὅ,ΝἸὁὄmaὀἶὁΝ“umΝὅacὄiἸíciὁΝpἷὄἸἷitὁפ,ΝcἸέΝεἑἑδEδδχἠ,Νἀίίλ,ΝpέΝλń
276
Dt 29.20 nas traduções em inglês.
277
ἥἷἹuὀἶὁΝ ϊtΝ ἀλέńκ,Ν ὀiὀἹuὧmΝ ἶἷvἷΝ pἷὀὅaὄΝ “VὁuΝ tἷὄΝ paὐ,Ν mἷὅmὁΝ quἷΝ aὀἶἷΝ cὁὀἸὁὄmἷΝ aΝ ὁbὅtiὀaὦãὁΝ ἶὁΝ mἷuΝ
coração, pois a abundância da água fará a sede desaparecerפΝ(ἐJ,ΝἹὄiἸὁΝὀὁὅὅὁ)έΝἑὁὀἸὁὄmἷΝbἷmΝiὀἶicaἶὁΝpἷlaΝ
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martírio, portanto, seguindo a influência de Deuteronômio em 2 Macabeus, resultaria da
abertura dos judeus à cultura e religião gregas278. Este pecado, que trouxe a ira de Deus sobre
o povo, criou a necessidade de perdão,Ν pὁὅὅívἷlΝ pἷlaΝ mὁὄtἷΝ ἶὁὅΝ mὠὄtiὄἷὅ,Ν cὁmὁΝ “bὁἶἷὅΝ
ἷxpiatὰὄiὁὅפ279. De fato, segundo JacquἷliὀἷΝἑέΝἤέΝἶἷΝἤὁὁ,ΝὁΝ“bὁἶἷΝἷxpiatὰὄiὁפΝἷὀviaἶὁΝpἷlo
povo de Israel ao deserto no dia da expiação (Lv 16)280 seria justamente destinado para a
“pὁἶἷὄὁὅaΝ iὄaΝ ἶἷΝ ϊἷuὅפ281. Tal ira, aplacada todos os anos por meio de uma oferta vida,
requereria, segundo 2 Macabeus, um sacrifício maior, em decorrência do pecado do povo. O
castigo divino, porém, apesar de resultar na morte de muitos judeus, não teve a pretensão de
destruir Israel, sendo apenas temporário, servindo como meio de educar o povo pelo
sofrimento282. A punição, portanto, não teria caráter destrutivo, mas educativo.
Porém, se o povo de Israel receberia o perdão pela morte expiatória de seus mártires,
BJ, outras traduções trazem o provéὄbiὁΝ“de modo que seja arrancado o terreno irrigado com o terreno secoפΝ
(cf. NASB; ASV; SBB [alterado]; NVI [fora das aspas], etc); há ainda traduções que se referem ao ditado
“acὄἷὅcἷὀtaὄΝὡΝὅἷἶἷΝaΝbἷbἷἶἷiὄaפΝ(cἸέΝχἑἤἔνΝχἤἙἐνΝKJ,Νἷtc),ΝἷὀquaὀtὁΝaΝtὄaἶuὦãὁΝἹὄἷἹaΝtὄaἶuὐiuΝ“de modo que o
pecador não seja destruído com o que não tem pecadoפ,ΝἷxplicaὀἶὁΝὁΝὅἷὀtiἶὁΝἶὁὅΝpὄὁvὧὄbiὁὅέΝἑἸέΝἐJ,ΝpέΝἀλη,Ν
nota b. A ideia, portanto, é a de que Deus castigaria seu povo em decorrência da adoração dos deuses, mesmo
que nem todos pecassem. O pecador, portanto, não seria poupado por estar junto ao que não tem pecado.
Originalmente, esta profecia se refere ao exílio do povo de Israel, a ser levado cativo para a babilônia.
278
Segundo Martha Himmelfarb, o castigo divino seria, na perspectiva de 2 Macabeus, resultado antes da
abertura cultural do que da idolatria. Cf. HIMMELFARB, 1998, p. 26. Deste modo, 1 Macabeus seguiria mais
fielmente a teologia de Deuteronômio, enfatizando não somente o abandono da aliança (1 Mac 1.15), mas
também a adoração de outros deuses (1 Mac 1.43). Cf. 1 Mac 2.15-28.
279
PὁὄΝ“bὁἶἷΝἷxpiatὰὄiὁפΝὅἷΝcὁmpὄἷἷὀἶἷΝὁΝcὁὀjuὀtὁΝἶἷΝpὄὠticaὅΝὄituaiὅΝἶἷΝἶivἷὄὅὁὅΝpὁvὁὅΝὀaὅΝquaiὅΝumΝaὀimalΝὁuΝ
sujeito era conduzido para fora do complexo social ou sacrificado, a fim de purificar a sociedade, ou seja, na
qualΝumΝiὀἶivíἶuὁΝ(aὀimalΝὁuΝpἷὅὅὁa)ΝὅἷὄviaΝcὁmὁΝmἷiὁΝἶἷΝpuὄiἸicaὦãὁΝἶὁΝcὁὀjuὀtὁέΝἠaΝἕὄὧciaΝχὀtiἹa,ΝὁΝ“bὁἶἷΝ
ἷxpiatὰὄiὁפΝὅἷΝapὄἷὅἷὀtavaΝὀὁΝὄitualΝἶὁΝpharmakos (φα α ), segundo o qual uma pessoa era expulsa da cidade
(ou morta, ὅἷἹuὀἶὁΝ aΝ mitὁlὁἹia)έΝ ἑἸέΝ ἐἤEεεEἤ,Ν ńλκἁέΝ ἠὁΝ mἷiὁΝ juἶaicὁ,Ν pὁὄὧm,Ν ὁΝ “bὁἶἷΝ ἷxpiatὰὄiὁפΝ ὅἷὄiaΝ
literalmente um bode, como em Lv 16, enviado para o deserto. Apesar de Mary Douglas (2003, p. 123) enfatizar
a diferença entre as práticas grega e judaica pelos judeus não aplicarem a prática a seres humanos, segundo
Raymond Westbrook e Theodore J. Lewis, a pessoa que conduziria o bode ao deserto, o ‘ittî’îsh ( )עׅ ׅתי ׅ ישde Lv
16.21, seria um criminoso, a ser afastado do grupo. Cf. WESTBROOK; LEWIS, 2008; MALUL, 2009. De fato,
como bem indicado por K. Wengst, S. K. Williams, e mais recentemente por Henk S. Versnel (2005) e Tessa
Rajak (2001), a tradição judaica do martírio (e mesmo a cristã), parecem incorporar elementos oriundos de uma
tradição grega a respeito da morte vicária de indivíduos por outros, ou por uma coletividade. Cf. VERSNEL,
2005; RAJAK, 2001, p. 99-133.
280
Segundo Lv 16, no dia da expiação, Yôm Kîppûr ( ּ)יֹ ִ יפ, quando a remoção dos pecados do povo se dava
ἶaΝ ἸὁὄmaΝ maiὅΝ ἷlἷvaἶaΝ (cἸέΝ ἔEἙἠἐEἤἕ,Ν ńληκ,Ν pέΝ ἁἀί),Ν umΝ bὁἶἷΝ ἷὄaΝ ὁἸἷὄἷciἶὁΝ cὁmὁΝ ὅacὄiἸíciὁΝ “paὄaΝ ϊἷuὅפ,Ν
laYHWH ( ּ ָ ) ׁי, enquanto outro era enviado ao deserto “para Azazelפ,Ν la‘ăzā’zēl ( ּ  ׇΝ) ׁ ֲע. A respeito das
iὀtἷὄpὄἷtaὦὴἷὅΝὅὁbὄἷΝ“χὐaὐἷlפ,ΝcἸέΝἤUPPEἠἦἘχδΝἠEἦἡ,Νἀίńἄcέ
281
ἑἸέΝϊEΝἤἡἡ,ΝἀίίίέΝJacquἷliὀἷΝἑέΝἤέΝἶἷΝἤὁὁΝlἷmbὄaΝἶὁΝuὅὁΝcὄiὅtãὁΝἶὁΝ“bὁἶἷΝἷxpiatὰὄiὁפ,ΝquἷΝὧΝὄἷlaciὁὀaἶὁΝaΝ
Jesus Cristo na Epístola de Barnabé. Cf. EpBar 7.7.9. É evidente que a teologia cristã seguiria um caminho
paὄἷciἶὁΝ quaὀἶὁΝ ὅἷΝ ὄἷἸἷὄἷΝ aὁΝ “cὠlicἷפΝ ἶἷΝ JἷὅuὅΝ (cἸέΝ εtΝ ἀἄέἁλνΝ εcΝ ńἂέἁἄνΝ δcΝ ἀἀέἂἀνΝ JὁΝ ńκέńń),Ν pὄὁvavἷlmἷὀtἷΝ
ὄἷlaciὁὀaἶὁΝaὁΝ“cὠlicἷΝἶaΝiὄaΝἶἷΝϊἷuὅפΝ(cἸέΝἙὅΝηńέńἅ,ἀἀνΝJὄΝἀηέńη)έΝἑἸέΝtambὧmΝἤmΝἁέἀἂ-25; 1 Ts 1.10; DE ROO,
2000, p. 240.
282
O sofrimento é temporário tanto para o povo, que logo alcança a libertação, e mesmo para os mártires, que na
morte encontram a esperança da ressurreição. Tal ensino divino, que tem no Eclesiástico e na Sabedoria de
Salomão expressões importantes (cf. Eclo 4.17-19; 18.13-14; Sb 12.2), é importante ao pecador (tal como o
povo), quando tem consciência de que está sendo objeto da correção divina. Cf. VERÇOSA FILHO, 2014 [esp.
p. 91]. O ensino divino em 2 Macabeus, porém, se destaca na ênfase ἶaΝtἷὁlὁἹiaΝἶaΝ“mἷἶiἶaΝpὁὄΝmἷἶiἶaפ,ΝcujaΝ
puὀiὦãὁΝ tἷmΝ cὁmὁΝ pὄὁpὰὅitὁΝ “ἶἷὅviaὄΝ ἙὅὄaἷlΝ ἶἷΝ ὅἷuὅΝ camiὀhὁὅΝ pἷcamiὀὁὅὁὅפΝ (Eἕἡ,Ν ἀίίἅ,Ν pέΝ ńηἂ)έΝ ἥὁbὄἷΝ aΝ
tἷὁlὁἹiaΝἶaΝ“mἷἶiἶaΝpὁὄΝmἷἶiἶaפ,ΝcἸέΝEἕἡ,Νἀίίἅ,ΝpέΝńἂń-154.
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através da mudança na história, o que os mártires receberiam, já que não estariam vivos para
desfrutar das consequências deste perdão? Para os mártires de 2 Macabeus (pelo menos para
os sete irmãos, em 2 Mac 7283), a entrega da vida pelo martírio tem como promessa futura a
ressurreição, como está evidente na voz do segundo irmão torturado e morto por Antíoco:
“ἦu,Ν cἷlἷὄaἶὁ,Ν ὀὁὅΝ tiὄaὅΝ ἶἷὅtaΝ viἶaΝ pὄἷὅἷὀtἷέΝ εaὅΝ ὁΝ ἤἷiΝ ἶὁΝ muὀἶὁΝ ὀὁὅΝ ἸaὄὠΝ ὄἷὅὅuὅcitaὄΝ
[ α

]284 para uma vida eterna285,ΝaΝὀὰὅΝquἷΝmὁὄὄἷmὁὅΝpὁὄΝὅuaὅΝlἷiὅΞפΝ(ἀΝεacΝἅέλ)έ Deste

modo, o desprezo ao corpo (encarando a morte), ὅἷΝ ἶὠΝ pἷlaΝ “ἷὅpἷὄaὀὦaΝ ἶἷΝ ὅἷὄΝ umΝ ἶiaΝ
ὄἷὅὅuὅcitaἶὁפΝ(ἀΝεacΝἅέńἂ),Νou seja, como esperança de se receber o corpo novamente (2 Mac
ἅέńń)ΝpaὄaΝumaΝ“viἶaΝimpἷὄἷcívἷlפΝ(ἀΝεacΝἅέἁἄ),ΝcὁmὁΝ ὄἷtὄibuiὦãὁΝἶiviὀaΝ(ἀΝεacΝἅέἀἁ) por
sua misericórdia (2 Mac 7.29).
Esta esperança na ressurreição, praticamente ausente na Bíblia Hebraica286, tem
como grande ponto de partida o livro de Daniel (capítulo 12)287, o que é bastante sugestivo,
uma vez que este livro, além de ter sido composto durante o período dos macabeus288,
também carrega consigo elementos da teologia do martírio. Ainda que, segundo o relato,
283
Os martírios de Eleazar e Razis não fazem menção à crença na ressurreição, apesar de haver referência a uma
esperança de volta do espírito (cf. 2 Mac 14.46b). Textos da Bíblia Hebraica contra a ressurreição: Jó 14.12;
26.5-6; 42.10; Is 26.14; Ec 9.5.
284
O termo α
Ν pὁἶἷΝ ἶἷὅiἹὀaὄΝ taὀtὁΝ “ὄἷὅὅuὅcitaὄפΝ (cὁmὁΝ ὀἷὅtἷΝ caὅὁ)Ν cὁmὁΝ aiὀἶaΝ “lἷvaὀtaὄפΝ ἷmΝ ὅἷὀtiἶὁΝ
metafórico, cf. At 3.22; 7.37.
285
ἑὁmὁΝ iὀἶicaἶὁΝ ὀaΝ ἐJ,Ν aΝ ἷxpὄἷὅὅãὁΝ α
Ν α
Ν
Ν ὅiἹὀiἸicaΝ litἷὄalmἷὀtἷΝ “ὄἷviviἸicaὦãὁΝ ἷtἷὄὀaΝ ἶaΝ
viἶaפέΝEὅtaΝἷxpὄἷὅὅãὁΝὧΝtἷὁlὁἹicamἷὀtἷΝimpὁὄtaὀtἷ,ΝumaΝvἷὐΝquἷΝaὀtἷὅΝ do desenvolvimento de uma teologia da
ressurreição, havia relatos de vivificação, ou seja, ressurreições para esta vida, e não para uma vida eterna, a
exemplo dos milagres efetuados por Elias (1 Rs 17) e Eliseu (2 Rs 4; 13.21). Outro exemplo (posterior) é a
ressurreição de Lázaro (Jo 11). Sobre estes casos e o desenvolvimento da ideia de ressurreição, cf. VERMES,
2013, p. 42-43; MARTIN-ACHARD, 76-79; WRIGHT, 2003, p. 85-128.
286
ἑὁmὁΝ lἷmbὄaΝ ἕἷὐaΝ Vἷὄmἷὅ,Ν “ὀaΝ ἐíbliaΝ ἘἷbὄaicaΝ aΝ ὄἷὅὅuὄὄἷiὦãὁΝ apaὄἷcἷΝ pἷlaΝ pὄimἷiὄa vez como metáfora,
ὅimbὁliὐaὀἶὁΝὁΝὄἷὀaὅcimἷὀtὁΝἶἷΝumaΝὀaὦãὁפΝ(VEἤεEἥ,Νἀίńἁ,ΝpέΝńἂ),ΝtalΝcὁmὁΝὀὁΝlivὄὁΝἶἷΝEὐἷquiἷlΝ(ἁἅέń-14).
Cf. LEVENSON, 2006; Os 6.1-3. A ressurreição somente aparece sendo afirmada no livro de Daniel (12.1-2),
diferente de Isaías (26.19) que a sugere. Cf. MARTIN-ACHARD, 2015, p. 157-158; BRETTLER, 2002, p. 15. É
claro que há interpretações a posteriori que encontram diversas referências da ressurreição na BH, até mesmo na
ToráέΝ ἥἷἹuὀἶὁΝ ὁΝ εiἶἥiἸϊἷvΝ (ἁέἀ),Ν pὁὄΝ ἷxἷmplὁ,Ν “ὀãὁΝ ἸaltaΝ aΝ ὄἷὅὅuὄreição dos mortos em nenhuma passagem,
maὅΝὀὁὅΝἸaltaΝaΝcapaciἶaἶἷΝἶἷΝiὀtἷὄpὄἷtaὄΝpὄὁpὄiamἷὀtἷפέΝχΝἷὅtἷΝὄἷὅpἷitὁ,ΝcἸέΝδEVEἠἥἡἠ,Νἀίίἄ,ΝpέΝἀἁ-34. Sobre
o desenvolvimento de uma teologia da ressurreição no Antigo Testamento, cf. MARTIN-ACHARD, 2015 [esp.,
p. 93-203]; VERMES, 2013, p. 21-47.
287
“εultiἶὴἷὅΝ quἷΝ ἶὁὄmἷmΝ ὀὁΝ pὰΝ ἶaΝ tἷὄὄaΝ acὁὄἶaὄãὁμΝ uὀὅΝ paὄaΝ aΝ viἶaΝ ἷtἷὄὀa,Ν ὁutὄὁὅΝ paὄaΝ aΝ vἷὄἹὁὀha,Ν paὄaΝ ὁΝ
desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à
justiça serão cὁmὁΝaὅΝἷὅtὄἷlaὅ,ΝpaὄaΝtὁἶὁΝὁΝὅἷmpὄἷפΝ(ϊὀΝńἀέἀ-3, NVI).
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Segundo André L. Chevitarese, enquanto a primeira parte do livro (caps. 1-6) data entre 250 e 230 a.C., a
segunda parte (caps. 7-12) pode ser datada entre 167 e 164 a.C., com bastante precisão (CHEVITARESE, 2004b,
p. 163). A diferença marcante entre as duas partes faz com que muitos autores indiquem uma datação mais
antiga para a primeira parte (P. R. Davies, J. J. Collins, A. R. Millard), que poderia ainda ter sido composta
posteriormente, antes do período macabeu (E. J. Bickerman). Contra: H. H. Rowley (defendeu a unidade do livro
como composição macabeia). De toda forma, a tendência atual é indicar a composição final do livro durante a
ἤἷvὁltaΝἶὁὅΝεacabἷuὅ,ΝumaΝvἷὐΝquἷΝaΝimpὁὅiὦãὁΝἶaΝ“abὁmiὀaὦãὁΝἶἷὅὁlaἶὁὄaפΝ(ńἄἅΝaέἑέ)ΝὧΝmἷὀciὁὀaἶa,ΝmaὅΝaΝ
purificação do Templo (164 a.C.) não. Cf. DAVIES, 2001, p. 563-571 [563]; MILLAR, 2006a, p. 57; MARTINACHARD, 2015, p. 156; VERMES, 2013, p. 52; COLLINS, 1984, p. 101. ἥἷἹuὀἶὁΝ ἔἷὄἹuὅΝ εillaὄ,Ν “ὀἷὀhumΝ
comentarista sério questionaria a demonstração de Porfírio que o trabalho pertence aos anos 160 sob Antíoco IV
Epifânio, e que por isso e incluindo este ponto, as profecias neste são pseudo-profecias, relacionadas e dando
ὅἷὀtiἶὁΝaὁὅΝἷvἷὀtὁὅΝquἷΝjὠΝὁcὁὄὄἷὄamפΝ(εἙδδχἤ,Νἀίί6a, p. 57).
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Daniel, Hananias, Misael e Azarias não tenham sido mortos, tiveram a coragem de mártires,
enfrentando as decisões reais a fim de se manterem firmes em sua fé: enquanto Daniel foi
largado na cova dos leões por Dario em decorrência de ter buscado a seu Deus em oração (Dn
6)289, seus três amigos foram jogados na fornalha ardente por não adorarem a imagem de ouro
de Nabucodonosor (Dn 3)290. Observando a presença do martírio e da ressurreição, tanto em
ϊaὀiἷlΝ cὁmὁΝ ἷmΝ ἀΝ εacabἷuὅ,Ν ὅἷΝ pὁἶἷΝ pἷὄcἷbἷὄΝ quἷΝ “ἷxiὅtἷΝ umaΝ ἷὅtὄἷitaΝ ὄἷlaὦãὁΝ ἷὀtὄἷΝ ὁΝ
martírio e a ressurreiçãὁפ,Ν cὁmὁΝ iὀἶicὁuΝ ἤὁbἷὄtΝ εaὄtiὀ-Achard (2015, p. 238). De fato,
tἷὁlὁἹicamἷὀtἷ,Ν “aΝ ὄἷὅὅuὄὄἷiὦãὁΝ apaὄἷcἷΝ cὁmὁΝ aΝ ὄἷὅpὁὅtaΝ ἶἷΝ ϊἷuὅΝ ὡquἷlἷΝ quἷΝ ὅacὄiἸicaΝ tuἶὁΝ
para ser-lhἷΝ Ἰiἷlפ,Ν ὁuΝ ὅἷja,Ν “aΝ ὄἷὅὅuὄὄἷiὦãὁΝ ὧ,Ν ἶἷΝ cἷὄtaΝ Ἰὁὄma,Ν aΝ cὁὀὅἷquêὀciaΝ ἶὁΝ maὄtíὄiὁ,Ν aΝ
recompensaΝἶὁΝquἷΝ acἷitaΝpἷὄἶἷὄΝaΝviἶaΝpὁὄΝYahwἷh( פMARTIN-ACHARD, 2015, p. 239),
aquele que criou a vida e pode dá-la novamente291. Tanto o martírio como a ressurreição, sua
consequência, aparecem timidamente na Bíblia Hebraica, mas acabam ganhando projeção no
judaísmo do período helenístico, que começa a identificar elementos martiriológicos na Bíblia
Hebraica292.
Apesar de não terem um completo fundamento na Bíblia Hebraica, as teologias do
martírio e da ressurreição ganham força ao longo do período do Segundo Templo, como se

289

Daniel não ficou tão conhecido nos círculos judaicos como outros personagens, a exemplo de Noé e Jó
(COLLINS, 1999, p. 219-220 [220]), mas ganha certa projeção em determinados contextos, a exemplo de
Qumran. Cf. ULRICH, 2000, p. 170-174 [esp. 174]. Possivelmente a fama limitada se deu em decorrência de seu
livro ser bastante posterior aos demais.
290
Apesar de não serem mencionados em 2 Mac, os três jovens são referidos em 1 Mac 2.59-60, assim como são
relacionados aos mártires de 2 Mac nos livros de 3 Mac e 4 Mac: em 3 Mac, Eleazar se refere a eles em sua
oração (3 Mac 6.6), enquanto que em 4 Mac a morte dos sete irmãos é vista como uma mimesis da morte dos
“tὄêὅΝjὁvἷὀὅΝ[aὅ]ὅíὄiὁὅΝquἷΝἶἷὅpὄἷὐaὄamΝ umaΝὁὄἶἷmΝcivilΝ ὅimilaὄΝὀaΝ ἸὁὄὀalhaפΝ(ἂΝεacΝńἁέλ). Também Daniel e
Misael são mencionados nos discursos dos irmãos e da mãe (4 Mac 13.3; 16.3,20). Cf. BASLEZ, 2007, p. 114.
291
Cf. 2 Mac 7.22-23,28-ἀλέΝἥὁbὄἷΝἷὅtἷὅΝtἷxtὁὅ,ΝἕέΝWέΝEέΝἠickἷlὅbuὄἹΝcὁmἷὀtaμΝ“ϊἷuὅΝvaiΝcuὄaὄΝὁΝquἷΝχὀtíὁcὁΝ
feriu; ele vai trazer à vida quem Antíoco matou. O que Deus criou, Deus vai recriar  סa despeito da tentativa do
ὄἷiΝἶἷΝἶἷὅtὄuiὄפΝ(ἠἙἑKEδἥἐUἤἕ,Νἀίίἄ,ΝpέΝńἀń)έΝἙὅtὁΝὅiἹὀiἸicaΝquἷΝaΝὄἷὅὅuὄὄἷiὦãὁ,ΝἶiἸἷὄἷὀtἷΝἶaΝcὄἷὀὦaΝἹὄἷἹaΝὀaΝ
imortalidade da alma, depende da ação divina e não da natureza humana (cf. RUPPENTHAL NETO, 2015, p.
59). Diferente da psykhé ( υ )Ν ἹὄἷἹa,Ν tὁmaἶaΝ ὀὁΝ cὁὀtἷxtὁΝ hἷlἷὀíὅticὁΝ cὁmὁΝ imὁὄtal,Ν aΝ nefesh ( ) ּ פּשhebraica,
uὅualmἷὀtἷΝtὄaἶuὐiἶaΝcὁmὁΝ“almaפ,ΝὁuΝ“viἶaפ,ΝὀãὁΝpὁὅὅuiὀἶὁΝἷxiὅtêὀciaΝapὰὅΝaΝmὁὄtἷ,ΝἶἷpἷὀἶἷΝἶἷΝϊἷuὅΝquἷΝ“lhἷΝ
ajuἶa,Ν pἷὄἶὁaΝ ἷΝ ἸὁὄtalἷcἷפΝ (δYἥ,Ν ńλἄἄ,Ν pέΝ ńκἁ)έΝ χΝ ὄἷὅὅuὄὄἷiὦãὁ,Ν pὁὄtaὀtὁ,Ν implicaΝ ἷmΝ umaΝ “ὄἷcὄiaὦãὁפΝ ἶὁΝ ὅἷὄΝ
humaὀὁ,Ν ἷΝ ὧ,Ν ὅἷἹuὀἶὁΝ ὁὅΝ ὄabiὀὁὅ,Ν “tãὁΝ aἶmiὅὅívἷlΝ quaὀtὁΝ aΝ cὄiaὦãὁפΝ (εχἤἦἙἠ-ACHARD, 2015, p. 246, nota
490). Cf. BARRETT, 1965, p. 101; LYS, 1966, p. 183. Sobre o conceito grego de psykhé, cf. RUPPENTHAL
NETO, 2014. Sobre o conceito judaico de nefesh, cf. WOLFF, 2008, p. 33-56; BRIGGS, 1897; RUPPENTHAL
NETO, 2015; RUPPENTHAL NETO, 2016d. A respeito da diferença entre as concepções grega de imortalidade
da alma e judaica de ressurreição, cf. CULLMANN, 2000; MIGLIORI, 2005; BARRETT, 1965 (contra). Sobre
as diferenças entre nefesh e psykhé (esp. na LXX), cf. LYS, 1966; GONÇALVES, 2014.
292
A respeito dos casos de martírio na BH, cf. BRETTLER, 2002. Como bem lembra Robert Martin-Achard:
“χbἷlΝὧΝὁΝtipὁΝpἷὄἸἷitὁΝἶἷΝmὠὄtiὄ,ΝaΝpὄimἷiὄaΝtἷὅtἷmuὀhaΝ mὁὄtaΝpὁὄΝὅuaΝἸὧέΝεὁiὅὧὅ,ΝὅἷἹuὀἶὁΝalἹumaὅΝtὄaἶiὦὴἷὅΝ
palestinenses, deve voltar a esta terra para sofrer. Elias e Enoque deverão sofrer martírio e pelo seu sangue
aniquilar o poder demoníaco. Isaías, segundo a Ascenção de Isaías, [foi] serrado em um tronco baixo (Hb
ńńέἁἄ)פΝ(εχἤἦἙἠ-ACHARD, 2015, p. 239, nota 479). No NT as perseguições sofridas são retomadas inúmeras
vezes: cf. Mt 23.31ss; At 7.52; Hb 11.36ss; 1 Ts 2.15; Ap 20.4ss. Também surgem outras figuras proféticas,
paralelas à BH, no qual se indica o martírio, a exemplo do profeta Zacarias, mencionado em Mt 23.34ss e que
também aparece na literatura rabínica. Cf. BLANK, 1937-1938.
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pode perceber nas referências de Filo293 e de Josefo294, assim como nos Manuscritos de
Qumran295, e mesmo na literatura rabínica296. Ao longo da história judaica, porém, a teologia
do martírio ganha novos encaminhamentos: a ideia da santificação do nome de Deus, Kiddûsh
ha-Shem297, não somente incorpora como também passa a ser definida pela lógica do martírio
293

79.

Filo, Quod Omn., 13.88-91; Leg., 233-236. Texto e comentário: VAN HENTEN; AVEMARIE, 2002, p. 76-

294
JὁὅἷἸὁΝchἷἹaΝaΝaἸiὄmaὄΝquἷΝ“ὧΝumΝiὀὅtiὀtὁΝἷmΝtὁἶὁΝjuἶἷu,ΝἶὁΝἶiaΝἶὁΝὅἷuΝὀaὅcimἷὀtὁ,ΝὄἷὅpἷitaὄΝ[aὅΝEὅcὄituὄaὅ]Ν
como decretos de Deus, permanecer neles, e, se necessário, alegremente mὁὄὄἷὄΝpὁὄΝἷlἷὅפΝ(Ap., 1.43), de modo
quἷΝ“vὠὄiaὅΝvἷὐἷὅ,ΝaὀtἷὅΝἷΝaἹὁὄa,ΝaΝviὅãὁΝἸὁiΝtἷὅtἷmuὀhὁuΝἶἷΝpὄiὅiὁὀἷiὄὁὅΝὅupὁὄtaὀἶὁΝtὁὄtuὄaὅΝἷΝmὁὄtἷΝἶἷΝtὁἶaὅΝaὅΝ
ἸὁὄmaὅΝ ὀὁὅΝ tἷatὄὁὅ,Ν aὁΝ iὀvὧὅΝ ἶἷΝ pὄὁἸἷὄiὄΝ umaΝ ήὀicaΝ palavὄaΝ cὁὀtὄaΝ aΝ δἷiΝ ἷΝ ὁὅΝ ἶὁcumἷὀtὁὅΝ ὄἷlaciὁὀaἶὁὅפΝ (Ap.,
1.43). Também dá exemplos de martírio nos relatos dos casos de Judas e Matias (BJ, 1.650), dos essênios (BJ,
2.152-153) e de Masada (BJ, 7.343). Cf. VERMES, 2013, p. 56; RAJAK, 2001, p. 124-126; VAN HENTEN;
AVEMARIE, 2002, p. 83-87. Esp.: WEITZMAN, 2004; VAN HENTEN, 2007, p. 195-218 (esp. p. 197-199,
liὅtaΝ cὁmΝ ηńΝ paὅὅaἹἷὀὅΝ ἶἷΝ JὁὅἷἸὁΝ cὁmΝ ἷlἷmἷὀtὁὅΝ ἶaΝ “mὁὄtἷΝ ὀὁbὄἷ)פέΝ QuaὀtὁΝ ὡΝ ὄἷὅὅuὄὄἷiὦãὁ,Ν aΝ ἸὁὄmaΝ cὁmΝ quἷΝ
JὁὅἷἸὁΝὅἷΝὄἷἸἷὄἷΝὡΝcὄἷὀὦaΝἸaὄiὅaicaΝὀaΝviἶaΝapὰὅΝaΝmὁὄtἷΝὀaΝqualΝaΝ“almaפΝὄἷvivἷΝἷmΝὁutὄὁΝcὁὄpὁΝ(cἸέΝ AJ, 18.14;
BJ, 2.163) parece mais com a ideia de reencarnação, cf. ELLEDGE, , p. 38; esp. DOBRORUKA, 2005; Josefo,
Ap., 2.217-218. É provável, porém, que estivesse se referindo à ideia da ressurreição, defendida pelos fariseus
(cf. Hipólito, Philos., 9.27), adaptando-a à linguagem e concepções do seu público grego. Cf. SCHUBERT,
1979, p. 12; VERMES, 2013, p. 63 (levanta a questão  סJosefo ou Hipólito?). Sobre Josefo e a ressurreição, cf.
WRIGHT, 2003, p. 175-181.
295
Apesar das referências à ressurreição em Pseudo-Ezequiel (a: 4Q385, 2; b: 4Q386, 1-2) e no Apocalipse
Messiânico (4Q521, 2.2.12; 5.2.5-6), assim como do amplo uso de 1 Enoque e Daniel, não está claro se de fato a
Comunidade de Qumran defendia a ressurreição dos mortos. Cabe lembrar que, segundo Josefo (AJ, 18.18), os
essênios acreditavam na imotalidade da alma. Apesar de Émile Puech ter indicado a crença na ressurreição como
sendo atestada e aludida em diversos textos, J. J. Collins contestou seu método interpretativo. Cf. PUECH, 1993;
COLLINS, 1997, p. 110-129. Para outros estudos da ressurreição em Qumran, cf. WRIGHT, 2003, p. 181-189;
NICKELSBURG, 2000, p. 764-767 (II); HOBBINS, 2001, p. 385-420 (analisa a ressurreição em Daniel e outros
textos de Qumran); COLLINS, 2006, p. 35-53 (interpreta a crença pós-morte de Qumran como imortalidade da
alma); BROOKE, 2006, p. 15-33 (percebe a ideia de ressurreição em 1QHa, 12.15-13.4).
296
PaὄaΝὁὅΝtἷxtὁὅΝὄabíὀicὁὅΝquἷΝtὄatamΝἶaΝ“mὁὄtἷΝὀὁbὄἷפΝἷΝἶὁΝmaὄtíὄiὁ,ΝcἸέΝVχἠΝἘEἠἦEἠνΝχVEεχἤἙE,Νἀίίἀ,Ν
p. 132-176. Quanto à ideia de ressurreição, cf. m. Sanh 10.1,3; m. Berak 5.2; b. Berak 33a. Cabe se destacar que
a segunda bênção da tefillāh ( ּ ִ)תפ
ְ é em agradecimento pela ressurreição futura. Não está clara, porém, qual a
extensão da crença na ressurreição pelos judeus antes de 70 d.C., quando os herdeiros rabinos dos fariseus se
constituem como principal grupo judaico. De fato, Flávio Josefo, convertido ao farisaísmo (Vit., 1-12), lembra
que outro grupo, dos saduceus, não acreditava na ressurreição: Josefo, AJ, 18.16; BJ, 2.16. Cf. Mt 22.23; Mc
12.18; Lc 20.27; At 23.8. Se considerar-se que a ressurreição era particular dos fariseus (em oposição aos
saduceus), boa parte da população judaica, sendo gente simples do campo, poderia não seguir tal crença, por
falta de contato ou mesmo por descrença. Assim, apesar de algumas inscrições funerárias judaicas do período
tὄaὐἷὄἷmΝ aἸiὄmaὦὴἷὅΝ ἶaΝ ὄἷὅὅuὄὄἷiὦãὁΝ cὁmὁΝ “ἷlaΝ vivἷὄὠΝ ὁutὄaΝ vἷὐΝ ἷΝ ὁutὄaΝ vἷὐΝ ὄἷtὁὄὀaὄὠΝ ὡΝ luὐפΝ (Rursum victura
reditura ad lumina rursum, CIJ 476, cf. VAN DER HORST, 1991, p. 112), há também outras que indicam
cἷticiὅmὁΝἷmΝὄἷlaὦãὁΝὡΝmἷὅmaμΝ“ἠἷὀhumΝὅἷὄΝhumaὀὁΝὅἷΝlἷvaὀtaΝ[ἶὁΝtήmulὁ]νΝὀἷmΝElἷaὐaὄΝὁuΝἥaἸiὄaפΝ(ἤahmaὀiΝ
ὀºΝἂηη)νΝ“χmiἹὁὅ,ΝἷuΝἷὅpἷὄὁΝpὁὄΝvὁcêὅΝaquiפΝ(Amici ego vos hic expecto, CIJ ἁἀ)νΝἷ,ΝpὄiὀcipalmἷὀtἷμΝ“ἐὁaΝὅὁὄtἷ
cὁmΝὅuaΝὄἷὅὅuὄὄἷiὦãὁפΝ(cἸέΝVEἤεEἥ,Νἀίńἁ,ΝpέΝἅἁ-74). A respeito dos epifáfios judaios relativos à morte e pósmorte, cf. VAN DER HORST, 1991, p. 114-126; PUECH, 1993, p. 182-ńλλΝ(Ἑ)έΝἠέΝἦέΝWὄiἹhtΝἶἷἸἷὀἶἷΝquἷΝ“aΝ
ressurreição não era simplesmente uma doutrinaΝἶὁὅΝἸaὄiὅἷuὅΝἷΝἶὁὅΝὅucἷὅὅὁὄἷὅΝputativὁὅ,ΝὁὅΝὄabbiὅפ,ΝmaὅΝaὀtἷὅΝ
“ἷὄaΝamplamἷὀtἷΝcὄiἶaΝpἷlaΝmaiὁὄiaΝἶὁὅΝjuἶἷuὅΝpὁὄΝvὁltaΝἶaΝviὄaἶaΝἶaΝEὄaΝἑὁmumפΝ(WἤἙἕἘἦ,Νἀίίἁ,ΝpέΝńἂἅ)έΝ
ἕἷὐaΝVἷὄmἷὅ,ΝὀὁΝἷὀtaὀtὁ,ΝiὀἶicaΝquἷΝ“aΝὀὁὦãὁΝἶἷΝὄἷὅὅuὄὄἷiὦãὁΝcὁὄpὰὄἷaΝpὄὁpaἹaἶaΝpἷlὁὅΝἸariseus era estranha aos
juἶἷuὅΝhἷlἷὀíὅticὁὅΝἶὁΝὅὧculὁΝἙ,ΝἷΝἷὄaΝtὁtalmἷὀtἷΝἶἷὅcὁὀhἷciἶaΝὀaΝmaiὁὄΝpaὄtἷΝἶaὅΝcamaἶaὅΝἶὁὅΝjuἶἷuὅΝpalἷὅtiὀὁὅפΝ
(VERMES, 2013, p. 75). Para outras afirmações da ressurreição, cf. 1En 102-104; SlSl 3.15; 4 Ed 5.41; TP: Levi
18, Judá 25, Benjamin 10. Contra: Tb 4.10; 13.2; Bar 2.17; 4.1; 1 Mac 2.49-70; Eclo 14.16ss; 38.21; 41.4.
297
Kiddûsh ha-Shem ( ּ) ִ דּש ׁ ש, que quer dizer literalmente “santificação do nomeפέΝApesar de originalmente a
expressão designar o temor a Deus, mediante o respeito pelo seu santuário, mandamentos e sacerdotes (cf. Nm
20.12; Dt 32.51), passou a ser compreendido como designação do martírio pelo judaísmo, no caso de evitar pecar
por idolatria, fornicação e assassinato (Sanh 74a), em tempos normais, ou ainda por qualquer pecado, em tempos
de perseguição (t. AvZar 27b). O sentido original pode ser percebido Siddur, cf. HOLTZ, 1964. Para o novo
significado, cf. TgNeof sobre Gn 38.25-26. Da mesma forma seu oposto, hillûl ha-Shem ( ּ)חִ ּ ׁ ש, literalmente
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 סespecialmente a partir da Idade Média, com as cruzadas298 ס, delineando não somente a
lógica sobre o mesmo, como ainda estabelecendo uma denominação paὄaΝ ὁὅΝ “mὠὄtiὄἷὅפ,Ν
chamados de kedoshîm (RAJAK, 2001, p. 102)299. Em 2 Macabeus, porém, os mártires não
seguem uma lógica martiriológica pré-estabelecida, nem uma tradição, mas se dispõem como
meio de ligação entre Deus e seu povo, como sacrifício, estabelecendo uma ligação com o
sistema sacrificial da Bíblia Hebraica300, centrado no perdão e reconciliação por parte de
Deus301.
1.3.3 Ideologia da resistência
Assim como a teologia da reconciliação faz com que o autor estabeleça um paralelo
com a Bíblia Hebraica, um outro aspecto do livro, que é a ideologia da resistência, o faz
colocar as Escrituras na boca do próprio Judas Macabeu. Deste modo, antes de enfrentar
Nicanor, Judas relembra seus soldados sobre o auxílio divino na luta contra Senaqueribe (2
Mac 8.1λ),ΝaὅὅimΝcὁmὁΝpἷἶἷΝaΝEὅἶὄiaὅΝquἷΝlἷiaΝὁΝ“livὄὁΝὅaὀtὁ פ302 antes de dar sua palavra de

“pὄὁἸaὀaὦãὁΝἶὁΝὀὁmἷפ,ΝἶaΝiὀἶicaὦãὁΝἶὁΝἶἷὅὄἷὅpἷitὁΝὡὅΝcὁiὅaὅΝὅaἹὄaἶaὅ,ΝpaὅὅὁuΝaΝἶἷὅiἹὀaὄΝὁΝcὁmpὁὄtamἷὀtὁΝquἷΝ
traz descrédito dos judeus aos gentios, assim como a falta em relação ao martírio (cf. t. AvZar 27b; Sanh 74a-b).
Cf. MACCOBY, 1984/1985; BEN SASSON, 2007, p. 977-986 (X); BRETTLER, 2002, p. 3-4; VAN HENTEN,
1997, p. 304.
298
Apesar de aparentemente este novo uso do termo datar do período da perseguição romana de Adriano (cf.
HOLTZ, 1961, p. 367, nota 72), ganha especial impὁὄtὢὀciaΝὀaΝἙἶaἶἷΝεὧἶia,ΝquaὀἶὁΝὁὅΝjuἶἷuὅΝὅãὁΝ“ἸὁὄὦaἶὁὅΝaΝ
abὄaὦaὄΝ ὁΝ cὄiὅtiaὀiὅmὁ,Ν ὁuΝ ὁΝ iὅlamiὅmὁ,Ν mἷἶiaὀtἷΝ amἷaὦaὅΝ aΝ ὅuaὅΝ viἶaὅפΝ (ἔχδἐEδ,Ν ἀίίń,Ν pέΝ ἀἅἀ)έΝ ἙὅtὁΝ ὧΝ
especialmente evidente nos relatos judaicos a respeito das Cruzadas, nos quais as vítimas judaicas são percebidas
como verdadeiros mártires. A respeito da relação entre os judeus e a Primeira Cruzada (1096), cf. CHAZAN,
1996; COHEN, J., 2013. Para as narrativas judaicas a respeito desta cruzada, cf. CHAZAN, 2000. Para os
diversos relatos judaicos sobre as Cruzadas, cf. FALBEL, 2001. A respeito da situação dos judeus na
Cristandade Medieval, cf. CHAZAN, 2006.
299
EὀquaὀtὁΝ aΝ palavὄaΝ “mὠὄtiὄפΝ pὄὁvὧmΝ ἶὁΝ ἹὄἷἹὁΝ mártys (
υ ),Ν “tἷὅtἷmuὀhaפ,Ν tἷὀἶὁΝ ὄἷcἷbiἶὁΝ ὀὁvaΝ
significação na tradição critstã (cf. Mart. Polyc., 1.1; 2.1; 14.2), kedoshîm ( ) ְ ּ ִשי,Ν “santosפΝ passou a ser a
ἶἷὅiἹὀaὦãὁΝ juἶaicaΝ paὄaΝ ὁΝ mἷὅmὁΝ pὄiὀcípiὁ,Ν aΝ ὅabἷὄΝ “umaΝ caὄtaΝ pἷὅὅὁaΝ quἷΝ ἷmΝ umaΝ ὅituaὦãὁΝ hὁὅtilΝ extrema
pὄἷἸἷὄἷΝ umaΝ mὁὄtἷΝ viὁlἷὀtaΝ ὡΝ ὅubmiὅὅãὁΝ ἷmΝ ὄἷlaὦãὁΝ aΝ umaΝ ἶἷmaὀἶaΝ ἶaὅΝ autὁὄiἶaἶἷὅΝ (ὀὁὄmalmἷὀtἷΝ paἹãὅ)פΝ
(VAN HENTEN, 2005, p. 145, nota 9).
300
A relação entre martírio e sacrifício é utilizada posteriormente, no cristianismo, cf. Mart. Polyc. 14; Vita
Polyc. 6. É uma inovação de 2 Macabeus, porém, para o contexto judaico.
301
Cf. ROMEROWSKI, 2006.
302
Como bem destacado por Pieter W. Van der Horst, diferente de 1 Mac 3.48, onde se fala que os judeus
cὁὀὅultaὄamΝὁΝ“livὄὁΝἶaΝδἷiפΝ(
Ν ῦ
υ)Ν סuma clara referência à Torá –, em 2 Mac 8.23 fala-se no
“livὄὁΝὅaὀtὁפΝ( Ν
Ν
)έΝἦambὧmΝὅἷΝἶiἸἷὄἷὀciaΝἶἷΝńΝεacΝńίέλ,ΝὀὁΝqualΝὁὅΝ“livὄὁὅΝὅaὀtὁὅפΝ(
αΝ
α)ΝὀãὁΝὅὁmἷὀtἷΝἷὅtãὁΝὀὁΝpluὄal,ΝmaὅΝtambὧmΝὅἷΝὄἷlaciὁὀamΝaὁΝtἷὄmὁΝ αΝaὁΝiὀvὧὅΝἶἷΝ
,ΝpὁὅὅivἷlmἷὀtἷΝ
para se evitar a relação com o sentido cúltico grego (BREMMER, 2010a, p. 399). Muito próximo de 2 Mac 8.23
é o uso feito por Alexandre Polihistor (FGrH 273 F 19.29 = Eusébio, Praep. evang., 9.29.1,15). Apesar de a
Torá ser designada por termos semelhantes na Carta de Aristeas,Ν cὁmὁΝ “ὅaἹὄaἶaפΝ (
)Ν ἷΝ “ἶiviὀaפΝ ( ῖ ),Ν
sendo exaltada por meio destes (cf. CArist, 3,5,31,45), 2 Mac 8.23 pode ser uma referência a um cânon mais
amplo, incluindo (mesmo que parcialmente) os Profetas e os Escritos. Contra: BREMMER, 2010a, p. 338.
Seguindo esta mesma perspectiva, Christian Habicht (1976, p. 241, ὀὁtaΝ a)Ν iὀἶicaΝ aΝ “ajuἶaΝ ἶἷΝ ϊἷuὅפΝ ( ῦ
α )ΝἷmΝἀΝεacΝκέἀἁΝcὁmὁΝumaΝὄἷἸἷὄêὀciaΝaὁΝiὀíciὁΝἶὁΝἥalmὁΝἁέλΝ( ῦ υ υΝ
α)έ
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ordem para a batalha303μΝ“auxíliὁΝἶἷΝϊἷuὅפΝ(ἀΝεacΝκέἀἁ)304. As Escrituras, portanto, servem
como eco especial para o encorajamento dos soldados. Os corajosos não são exaltados por
uma bravura cega, mas antes por uma decisão consciente: encorajando-os para a batalha
cὁὀtὄaΝ ἠicaὀὁὄ,Ν JuἶaὅΝ lhἷὅΝ ἶὠΝ bὄavuὄaΝ ἶἷΝ ἸὁὄmaΝ quἷΝ ἷὅtãὁΝ “pὄὁὀtὁὅΝ aΝ mὁὄὄἷὄἷmΝ pἷlaὅΝ lἷiὅΝ ἷΝ
pἷlaΝ pὠtὄiaפΝ (ἀΝ εacΝ κέἀń),Ν cὁὀὅciἷὀtἷὅΝ ἶaΝ “multiἶãὁΝ ἷὀὁὄmἷΝ ἶἷΝ paἹãὁὅΝ quἷΝ iὀjustamente
vinham atacá-lὁὅפΝ(ἀΝεacΝκέńἄ)ΝἷΝἷὅtaὀἶὁΝἷmΝcὁὀtὄaὅtἷΝcὁmΝ“ὁὅΝquἷΝἸicaὄamΝcὁmΝmἷἶὁΝἷΝὀãὁΝ
cὁὀἸiavamΝὀaΝjuὅtiὦaΝἶἷΝϊἷuὅפ,ΝἷΝquἷΝpὁὄΝiὅὅὁΝ“ἸuἹiὄamΝpaὄaΝὅἷΝpὁὄἷmΝaΝὅalvὁΝἷΝabaὀἶὁὀaὄamΝ
ὁΝ ὅἷuΝ pὁὅtὁפΝ (ἀΝ εacΝ κέńἁ)έΝ χὅὅimΝ ὅἷὀἶὁ,Ν ὅἷ,Ν pὁὄΝ umΝ laἶὁ,Ν ὁὅΝ mὠὄtiὄes são exaltados em 2
Macabeus como heróis do relato, por outro também o são os combatentes da Revolta,
destacados por sua bravura na luta de resistência.
A bravura dos soldados também é destacada pelo tamanho do inimigo a ser
enfrentado. Como indicado anteriormente (1.1.2.), a Revolta dos Macabeus se estabeleceu
como uma guerrilha, compensando o pequeno número de tropas com suas táticas. Apesar que,
de fato, seja muito provável que os selêucidas possuíssem um número consideravelmente
maior de tropas305 e armas melhores à disposição, os livros de 1 e 2 Macabeus claramente
construíram uma imagem onde a diferença de forças é destacada, enfatizando o aspecto
heroico das mesmas. Se em 1 Macabeus o relato apresenta as forças judaicas apenas como
,Ν “hὁmἷὀὅפ306, e em 2 Macabeus fala-ὅἷΝἶaὅΝ“cἷὄcaΝἶἷΝὅἷiὅΝ milΝ pἷὅὅὁaὅפΝ(ἀΝεacΝκέń)Ν
quἷΝὅἷΝjuὀtamΝὡΝcauὅa,ΝambὁὅΝὁὅΝὄἷlatὁὅΝἸaὐἷmΝἶἷὅcὄiὦὴἷὅΝ“ὄicaὅΝἷmΝἶἷtalhἷὅפΝἶὁὅΝἷxὧὄcitὁὅΝ
inimigos (BAR-KOCHVA, 1989, p. 68): fala-se dos seus números, seus armamentos, e,
principalmente, de seus elefantes de guerra, extraordinariamente presentes no imaginário a
respeito do Império Selêucida307, conforme podemos perceber por diversas representações do
303

Parece que, assim como os pagãos ofereciam sacrifícios (cf. JAMESON, 1991, p. 197-227) e consultavam
seus deuses pelos arúspices antes das batalhas, os judeus passaram a consultar a Deus por meio do texto sagrado
(cf. 1 Mac 3.48). Segundo Van der Horst, apesar da prática judaica da sortes biblicae (consultar textos sagrados
aleatoriamente) só ser atestada posteriormente na literatura rabínica de outras formas, o contexto grego abre esta
possibilidade, por apresentar diversos exemplos, cf. VAN DER HORST, 2000; VAN DER HORST, 1998, p.
143-173. Cabe se destacar que desde tempos remotos os judeus possuíam meios para consultar a Deus, tais como
ὁΝץUrym e o Tumym ( ) י ת י, com os quais se buscava a vontade divina por meio da sorte (cf. Êx 28.30; Lv
8.8; Nm 27.21; Dt 33.8; 1 Sm 28.6; Ed 2.63; Ne 7.65). Sobre esta prática, cf. BEGG, In: ABD, p. 417-418 (III).
ἥὁbὄἷΝὁΝ ץUrym e o Tumym,Ν cἸέΝ ἤἡἐEἤἦἥἡἠ,Ν ńλἄἂνΝ δἙPἙ ἥKἙ,Ν ńλἅίνΝ ἘἡUἦεχἠ,Ν ńλλίΝ[ὄἷἸὅέΝ ὀaΝ ὁὄἶἷmΝ ἶὁΝ
debate].
304
Jonathan A. Goldstein (1983, p. 335) lembra que gregos e romanos também se valeram de palavras de ordem
antes das batalhas (gritos de guerra?), cf. Xenofonte, An., 1.8.17; Apiano, BC, 2.11.76. Cabe destacar que a
ἷxpὄἷὅὅãὁΝ “ajuἶaΝ ἶἷΝ ϊἷuὅפ,Ν quἷΝ apaὄἷcἷΝ ἷmΝ ἀΝ εacΝ κέἀἁΝ (ἷmΝ ἹὄἷἹὁμΝ
ῦ
α ),Ν tambὧmΝ apaὄἷcἷΝ ὀὁὅΝ
ἷὅtaὀἶaὄtἷὅΝἶaΝἑὁmuὀiἶaἶἷΝἶἷΝQumὄaὀ,ΝὅἷἹuὀἶὁΝὁΝεὅέΝńQεΝ(cὁlέΝἙV,ΝἷmΝaὄamaicὁ)μΝ“QuaὀἶὁΝἷlἷὅΝὄἷtὁὄὀaὄἷmΝ
da batalha devem escrever em seus estandartes: Salvação de Deus, Vitória de Deus, Ajuda de Deus, Suporte de
Deus, Alegria de Deus, Ações de graças de Deus, Louvor de Deus, Paz de DeusפΝ(DSSE, p. 129). Cf. VAN DER
HORST, 2000, p. 12, nota 12.
305
Cf. nota 114.
306
Cf. 1 Mac 4.6,29; 5.20; 7.40; 9.5.
307
Os elefantes, muito utilizados pelos selêucidas em guerras, se tornaram o símbolo do Império Selêucida, de
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período, a exemplo de uma escultura de terracota encontrada em Myrina (Figura 2), na qual
um elefante de guerra, fortemente armado, fura um soldado com suas presas:

Figura 2  סElefante de guerra de terracota encontrado em Myrina308
Estátua de terracota de 13 cm, encontrada em Myrina, com outros achados do séc. III a.C. Nas costas do elefante
se encontra um tapete vermelho e uma espécie de torre quadrada, também vermelha, na qual dois escudos azuis
aparentemente servem tanto para decoração como proteção. O homem sentado sobre o pescoço do elefante
possui capacete cônico macedônico. O elefante parece possuir uma armadura laminar em seu pescoço e pernas.
Um sino está pendurado sob o pescoço do elefante, cuja tromba está enrolada em um soldado que possui um
escudo redondo e uma espada. Suas presas estão furando o sὁlἶaἶὁέΝἥἷΝcὁὀὅiἶἷὄaΝἷὅtaΝὁbὄaΝcὁmὁΝumΝ“ἷlἷἸaὀtἷΝἶaΝ
vitὰὄiaפΝἷmΝcὁmἷmὁὄaὦãὁΝἶaΝvitὰὄiaΝἶἷΝχὀtíὁcὁΝἙΝὅὁbὄἷΝὁὅΝἹὠlataὅΝὀaΝÁὅiaΝεἷὀὁὄΝὀaΝPὄimἷiὄaΝἕuἷὄὄaΝἥíὄiaέ

Assim, a simbologia do poderio bélico selêucida mediante os elefantes de guerra, é
utilizada não somente por estes (como na escultura acima), mas também pelos próprios judeus
(em 2 Macabeus). Afinal, a diferença de exércitos, em quantidade e armamentos, serviu para
modo que não somente aparecem em cunhagens de moedas (cf. Houghton 21-22; 1084e; SNG Spaer 188-192;
822-825; 1774-1776), maὅΝ tambὧmΝ ἥἷlἷucὁΝ ἙΝ ἸicὁuΝ cὁὀhἷciἶὁΝ cὁmὁΝ “mἷὅtὄἷΝ ἶὁὅΝ ἷlἷἸaὀtἷὅפΝ ἷΝ “ὁΝ ὄἷiΝ ἷlἷἸaὀtἷפέΝ
ἠãὁΝὧΝὡΝtὁa,Νpὁὄtaὀtὁ,ΝaΝἶἷὅiἹὀaὦãὁΝἶὁΝἙmpὧὄiὁΝἥἷlêuciἶaΝcὁmὁΝaΝ“tἷὄὄaΝἶὁὅΝὄἷiὅΝἷlἷἸaὀtἷὅפ,ΝcὁmὁΝὀὁΝtítulὁΝἶaΝ
obra de Paul J. Kosmin (2014).
308
Paris, Musée du Louvre, 131.
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exaltar ainda mais a fama da valentia de Judas e de seus companheiros, que já se espalhava
durante a própria revolta. Porém, esta exaltação tem seus limites: afinal, apesar da resistência
ter um forte aspecto de heroísmo, exaltado por sua própria fraqueza, somente alcança a vitória
por conta da assistência divina: Deus realiza intervenções309 e faz aparições celestes310,
“ἷὀviaἶaὅΝ paὄaΝ ἷὀcὁὄajaὄΝ ἷΝ ajuἶaὄΝ ὁὅΝ cὁmbatἷὀtἷὅ( פBERTHELOT, 2006, p. 107). Deste
modo, apesar da bravura de Judas e seus companheiros ser destacada no texto311, é
minimizada (especialmente se comparado a 1 Macabeus) quando se atrai “aΝatἷὀὦãὁΝἶὁΝlἷitὁὄΝ
ὡΝ ἶimἷὀὅãὁΝ ὅὁbὄἷὀatuὄalΝ ἷΝ miὄaculὁὅaΝ ἶaquἷlaΝ Ἱuἷὄὄa( פBERTHELOT, 2006, p. 107). Tal
assistência divina, porém, é decorrente do martírio, de modo que não somente conecta as duas
ideologias (martírio e resistência) como também indica o valor destas, que é sobrenatural. É
por isso que, apesar de ambos elementos  סmartírio e resistência  סestarem presentes e terem
importância no relato de 2 Macabeus312,ΝhὠΝ“umaΝhiἷὄaὄquiaΝclaὄa,ΝquἷΝcὁlὁcaΝὁΝmaὄtíὄiὁΝἷmΝ
pὄimἷiὄὁΝ luἹaὄ( פBERTHELOT, 2006, p. 110) ἷmΝ ὄἷlaὦãὁΝ ὡΝ ὄἷὅiὅtêὀciaΝ aὄmaἶaέΝ χἸiὀal,Ν “aΝ
expiação não é realizada pelos guerreiros comandados por Judas; é o sangue dos mártires que
ἸaὐΝaΝἷxpiaὦãὁΝpὁὄΝtὁἶὁΝὁΝpὁvὁ( פHABICHT, 2006, p. 99),ΝἶἷΝcἷὄtὁΝmὁἶὁΝ“pἷὄmitiὀἶὁפΝaΝaὦãὁΝ
divina.
Não é à toa, portanto, que a ideologia da resistência armada possui tantos pontos em
comum com a teologia do martírio, tais como o heroísmo, a disposição do sacrifício de si, e
ainda a exigência de fidelidade à Lei. Afinal, como lembra Katell Berthelot (2006, p. 102), a
ideologia da resistência armada “ὀãὁΝ ὧΝ ὅὁmἷὀtἷΝ pὁlítica,Ν maὅΝ tambὧmΝ iὀtὄiὀὅἷcamἷὀtἷΝ
ὄἷliἹiὁὅaפέΝ ἥἷὀἶὁΝ aὅὅim,Ν ὁὅΝ aὅpἷctὁὅΝ iἶἷὁlὰἹicὁὅΝ ἶὁΝ livὄὁΝ ἶἷΝ ἀΝ εacabἷuὅΝ não são somente
judaicos mas também intimamente relacionados ao próprio judaísmo, como realidade políticoreligiosa, mesmo que sua estrutura literária seja não apenas recheada como ainda formatada
por elementos gregos. A configuração de 2 Macabeus, portanto, se dá mediante uma aparente
cὁὀtὄaἶiὦãὁμΝ“ὧΝaὁΝmἷὅmὁΝtἷmpὁΝjuἶaicaΝἷmΝὅuaΝpiἷἶaἶἷ,ΝἷΝἹὄἷἹaΝἷmΝὅἷu mὁἶὁΝἶἷΝἷxpὄἷὅὅãὁפ,Ν
309

Cf. 2 Mac 8.20,23,35; 12.11; 13.13; 15.8.
χὁΝ lὁὀἹὁΝ ἶὁΝ ὄἷlatὁΝ ἶἷΝ ἀΝ εacabἷuὅ,Ν hὠΝ alἹumaὅΝ “apaὄiὦὴἷὅפΝ ( π φα α )Ν claὄamἷὀtἷΝ ἶἷcὁὄὄἷὀtἷὅΝ ἶaΝ
intervenção divina. Cf. 2 Mac 2.21; 3.24-30; 12.22; 14.15; 15.27,34. Nestes casos, há certa mistura de elementos
judaicos e helenísticos, como se pode perceber no relato dos guerreiros divinos montados em cavalos e com
armaduras douradas (cf. 2 Mac 3.25). Apesar da ideia de guerreiros divinos estar na literatura bíblica, geralmente
aparecem com carros de fogo. Cf. 2 Rs 2; 6. A imagem de cavaleiros dourados, porém, parece estar mais
relacionada com elementos da literatura grega, como indicou Robert Doran. Cf. DORAN, 1981, p. 98-103.
Trata-se, portanto, de mais um elemento literário que indica a influência helenística na obra. Cf.
HIMMELFARB, 1998, p. 30.
311
Cf. 2 Mac 2.19-22; 8.7; 13.14.
312
2 Macabeus parece estar entre 1 Macabeus, onde o martírio é eclipsado pelo combate armado (BERTHELOT,
2006, p. 101; RUPPENTHAL NETO, 2017a, p. 77-82), e 4 Macabeus, onde o conflito militar não é mencionado,
perdendo o lugar para o maὄtíὄiὁ,ΝquἷΝἹaὀhaΝpὄὁjἷὦãὁέΝἘavἷὄia,Νaὅὅim,ΝcἷὄtὁΝἶἷὅἷὀvὁlvimἷὀtὁΝἶaΝ“ἕuἷὄὄaΝἥaὀtaפΝ
(ἶἷΝńΝεacabἷuὅ)ΝaὁΝ“εaὄtíὄiὁΝἥaὀtὁפΝ(ἶἷΝἂΝεacabἷuὅ),ΝὀὁΝqualΝἀΝεacabἷuὅΝtἷὄiaΝaὅpἷctὁὅΝἶἷΝambὁὅΝἷlἷmἷὀtὁὅέΝ
Cf. BROWNLEE, 1983.
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como indicou Martha Himmelfarb (1998, p. 20). Assim, se por um lado apresenta um aspecto
ideológico completamente judaico  סe até mesmo oposto à cultura grega, seu aspecto literário
é carregado de elementos gregos313, dos quais o livro não pode (nem deve)314 ser
desvinculado.
O livro de 2 Macabeus, deste modo, em sua aparente contradição entre seus aspectos
literário e ideológico, é um exemplo que vai contra sua própria intenção de separação absoluta
entre judaísmo e helenismo, deixando claro o caráter artificial desta afirmação. É evidente,
portanto, que a oposição entre helenismo e judaísmo que o livro de 2 Macabeus apresenta é
muito mais uma construção ideológica do que uma realidade histórica, como se verá adiante.
Cabe, por enquanto, a percepção de que a relação entre judaísmo e helenismo, refletida no
ἷὅtuἶὁΝἶὁΝlivὄὁ,Ν“ὧΝumaΝὄἷlaὦãὁΝtaὀtὁΝmaiὅΝcὁmplicaἶaΝquaὀtὁΝmaiὅΝcὁὄἶialΝquἷΝaΝὄἷtὰὄicaΝἶἷΝ
ὁpὁὅiὦãὁΝquἷΝἀΝεacabἷuὅΝὅuἹἷὄἷ( פHIMMELFARB, 1998, p. 20).
Deste modo, se por um lado 2 Macabeus segue o cânon judaico, se aproximando da
teologia do Antigo Testamento na intervenção divina na história do povo judeu e mesmo na
teologia da reconciliação, por outro lado se coloca junto à historiografia grega, estabelecendo
um relato não somente escrito em grego, mas também carregado da mentalidade grega e de
formas literárias próprias da literatura helenística. É justamente esta particular mistura, quase
cὁὀtὄaἶitὰὄia,ΝquἷΝἸaὐΝἶἷΝἀΝεacabἷuὅΝ“alἹὁΝήὀicὁΝὀaΝhiὅtὁὄiὁἹὄaἸiaΝaὀtiἹa( פMOMIGLIANO,
1975b, p. 81), e que torna a questão da relação entre helenismo e judaísmo, dentro do livro,
tão importante do ponto de vista historiográfico. Se faz necessário, portanto, o estudo a
respeito das ideias de “helenismoפΝ ἷ “judaísmoפΝ pὄἷὅἷὀtἷs em 2 Macabeus, a fim de se
compreender o modo pelo qual estabelece a relação entre estes.

Também Christian Habicht indicou esta coὀtὄaἶiὦãὁμΝ “ϊὁΝ pὁὀtὁΝ ἶἷΝ viὅtaΝ ἶaΝ hiὅtὰὄiaΝ ἶaΝ tἷὁlὁἹia,Ν ὁΝ livὄὁΝ ὧΝ
puὄamἷὀtἷΝ juἶaicὁνΝ ἶὁΝ pὁὀtὁΝ ἶἷΝ viὅtaΝ ἶaΝ hiὅtὰὄiaΝ ἶaΝ litἷὄatuὄa,Ν ὧΝ pὄimaὄiamἷὀtἷΝ ἹὄἷἹὁפΝ (ἘχἐἙἑἘἦΝ apuἶΝ
HIMMELFARB, 1998, p. 20).
314
Os elementos gregos em seu aspecto literário não são somente uma questão de forma, mas afetam também
seu conteúdo. Ultrapassam a linguagem, alcançando o método (1.2.1) e até mesmo o estilo (1.2.2) do livro. Não
se trata, portanto, somente de necessidade por parte do autor, mas antes é resultado de uma verdadeira
inteὀciὁὀaliἶaἶἷέΝἑὁmὁΝ lἷmbὄaΝἘimmἷlἸaὄb,Ν“aΝ ἸὁὄmaΝlitἷὄὠὄiaΝἹὄἷἹaΝἶἷΝἀΝεacabἷuὅΝὄἷpὄἷὅἷὀtaΝ maiὅΝquἷΝumaΝ
iὀἸluêὀciaΝἹὄἷἹaΝὅupἷὄἸicialפΝ(ἘἙεεEδἔχἤἐ,Νńλλκ,ΝpέΝἀί)έ
313
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2 HELENISMO EM 2 MACABEUS
Na primavera de 334 a.C., Alexandre III da Macedônia 315 cruzou o estreito que
divide a Europa da Ásia, e avançou para o confronto com Dario III, o então rei da Pérsia316.
Vitorioso sobre os persas, principalmente pelas batalhas de Issus (333 a.C.) e Gaugamela (331
a.C.), Alexandre se tornou senhor soberano na Ásia, estendendo seu Império até a Índia
(Figura 3) com a batalha de Hidaspes (327 a.C.). Somente com a conquista do antigo Império
Persa, ele já havia passado a reinar sobre um território cinquenta vezes maior que a pequena
Macedônia (TCHERIKOVER, 1959, p. 2), na qual nasceu, tendo como súditos pessoas de
culturas diversas: egípcios, persas, babilônicos, fenícios e, evidentemente, judeus. Em suas
incursões, o monarca não somente expandia o seu Império como também o definia: afinal, ao
mesmo tempo que o avanço das tropas macedônicas levava consigo a cultura grega às cidades
da Ásia, também as culturas orientais, respeitadas e admirada por Alexandre, influenciavam a
constituição do Império Alexandrino, marcando não somente a corte real 317, como também as
decisões políticas de Alexandre, que tanto estabelecia novas cidades aos moldes gregos na
Ásia (Alexandrias318) como também revigorava as antigas cidades orientais como Babilônia,
ἥuὅaΝ ἷΝ Pἷὄὅὧpὁliὅ,Ν aὅΝ quaiὅΝ ἷὄamΝ ὀãὁΝ ὅὁmἷὀtἷΝ ὄicaὅ,Ν maὅΝ tambὧmΝ “chἷiaὅΝ ἶἷΝ majἷὅtaἶἷΝ ἷΝ
ἷὅplἷὀἶὁὄΝ ὁὄiἷὀtalפΝ (TCHERIKOVER, 1959, p. 4). A escolha da cidade de Babilônia como
capital de seu Império (GRABBE, 2002, p. 59), portanto, representou não somente a
aproximação do monarca ao Oriente, mas também do Oriente aos gregos.

Alexandre III da Macedônia (356 a.C.  ס323 a.C.), também conhecido como Alexandre Magno, ou
Alexandre, o Grande (Ἀ α
Ν
α ),ΝἸὁiΝumΝὄἷiΝἶaΝεacἷἶὲὀia,ΝἸilhὁΝἶἷΝἔilipἷΝ ἙἙ,ΝἶaΝἶiὀaὅtiaΝaὄἹὧaἶaέΝ
Invadindo o Império Aquemênida e avançando com suas tropas, conseguiu criar um Império que se estendia da
Grécia à Índia. Sobre Alexandre, cf. DROYSEN, 2010; MOSSÉ, 2001.
316
A invasão da Pérsia é usualmente apontada como o cumprimento de um objetivo já antes proposto por Filipe
II (cf. Políbio, Histor., 3.6), sendo considerada uma ação tipicamente grega como resposta à devastação da
Grécia por Xerxes e pela libertação dos gregos na Ásia Menor. Cf. BRUNT, 1965, p. 205; Políbio, Histor., 3.6
(Austin 2, p. 23-24); cf. também Diodoro Sículo, Bib. Hist., 16.89.2; 16.91.2; 17.24.1. No caso de Alexandre,
muitos historiadores, seguindo Plutarco (Vit. Alex.), indicam que o seu grande objetivo era a unificação do
mundo. Cf. nota 319.
317
Segundo Arriano (Anab., 4.10.5-ἂέńἀέη),ΝχlἷxaὀἶὄἷΝtἷὄiaΝtἷὀtaἶὁΝiὀtὄὁἶuὐiὄΝaΝπ
,ΝὁuΝὅἷja,ΝὁΝatὁΝἶἷΝ
beijar um dos dedos de alguém, na sua corte. Este ato, apesar de existir já antes entre os gregos, era reservado às
divindades, cujos dedos eram beijados em sinal de respeito. Cf. Plutarco, De Alex., 54.3-4. Entre os persas,
pὁὄὧm,Ν aΝ π
Ν ὅἷΝ ἶavaΝ ἷὅpἷcialmἷὀtἷΝ ἷmΝ ὄἷlaὦãὁΝ aὁΝ ὄἷi,Ν ὀãὁΝ implicaὀἶὁ,Ν ὀἷcἷὅὅaὄiamἷὀtἷΝ ἷmΝ umaΝ
“ἶiviὀiὐaὦãὁפΝ ὄἷal,Ν cὁmo os gregos imaginaram. Cf. Austin 12 (p. 40-42). Alexandre também casa com uma
bactriana chamada Roxana (Ῥ
),Ν cἸέΝ Pauὅὢὀiaὅ,Ν Hell. Per., 1.6.3, que foi mãe de Alexandre IV,
supostamente assassinado por Cassandro, cf. Justino, Epit., 15.2.
318
Segundo Plutarco, Alexandre teria fundado mais de setenta cidades (De Alex., 1.328C-329D = Austin 22, p.
57-ηκ),Ν pὁὄὧm,Ν ὀãὁΝ ὅἷΝ ὅabἷΝ ὅἷΝ ἶἷΝ ἸatὁΝ talΝ quaὀtiaΝ ὧΝ vἷὄἶaἶἷiὄaέΝ ἥἷἹuὀἶὁΝ εέΝ εέΝ χuὅtiὀ,Ν “ἅίפΝ ὧΝ umΝ ἷxaἹἷὄὁ,Ν
podendo ser uma figura de linguagem. Cf. Austin, p. 58, nota 2. De toda forma, sabe-se que Alexandre fundou
pelo menos 20 cidades, as estabelecendo ou as repopulando. Dentre todas estas cidades, a mais famosa
certamente foi a Alexandria no Egito, que se tornou posteriormente a capital do Império Ptolomaico. Cf.
Plutarco, Vit. Alex., 26.3-10; Arriano, Anab., 3.1.5-2.2; Austin 8 (p. 33-35).
315
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Figura 3  סMapa do Império de Alexandre 319
319

Fonte: CHJ [II], p. xvii.
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2.1 O TERMO HELLENISMOS
A política de Alexandre parece ter sido acompanhada de um ideal de unificação do
seu vasto e tão plural Império  סo que, na leitura não somente dos historiadores modernos,
maὅΝ tambὧmΝ ἶὁὅΝ pὄὰpὄiὁὅΝ ὅucἷὅὅὁὄἷὅΝ ἶἷΝ χlἷxaὀἶὄἷ,Ν ὅiἹὀiἸicὁuΝ umΝ “ὅὁὀhὁפΝ ἶἷΝ quἷΝ ὀãὁΝ
somente gregos e orientais convivessem, mas também fossem tidos em irmandade320. O ideal
de Alexandre (ou que lhe é imputado) é muitas vezes explicado por meio do termo

α,Ν

quἷΝ tἷmΝ cὁmὁΝ ὅiἹὀiἸicaἶὁΝ pὄiὀcipalΝ aΝ iἶἷiaΝ ἶἷΝ “uὀiἶaἶἷΝ ἶἷΝ mἷὀtἷפΝ (ὅἷὀtiἶὁΝ maiὅΝ litἷὄal)321,
enquanto a concordância entre pessoas322, estando próximo da palavra latina concordia323.
Seu objetivo seria, nesta perspectiva, unificar os povos sob seu domínio,
estabelecendo toda sua política e planos neste sentido. Deste modo, até mesmo a divinização
de Alexandre, tal como se pode perceber em suas representações monetárias, que serviram
cὁmὁΝ“iὀὅíἹὀiaὅΝἶἷὅὅaΝץἶiviὀiὐaὦãὁ’פ,ΝmἷἶiaὀtἷΝ“ὁὅΝchiἸὄἷὅΝἶἷΝχmὁὀ,ΝaΝὧἹide e o diadema, [e]
cὁmΝaΝἷἸíἹiἷΝἶἷΝχlἷxaὀἶὄἷΝὅubὅtituiὀἶὁΝaΝἶἷΝἘὧὄaclἷὅפΝ(ἔiἹuὄaΝ4), como lembra Claude Mossé
(2001, p. 178)324, teria servido como meio de unificação do seu Império325. O maior elo da
unificação do Império, porém, teria sido justamente o surgimento de uma nova situação
cultural, bastante fluida e resultante da relação e adoção de elementos gregos e orientais: a
chamaἶaΝ “cultuὄaΝ hἷlἷὀíὅticaפ,Ν ὁuΝ aiὀἶaΝ “hἷlἷὀiὅmὁפΝ (

)326. Apesar desta cultura

320
Segundo o historiador britânico Sir William Woodthorpe Tarn (1869ס1957), mais conhecido como W. W.
ἦaὄὀ,ΝχlἷxaὀἶὄἷΝεaἹὀὁΝtἷὄiaΝtiἶὁΝἷmΝviἶaΝὁΝ“ὅὁὀhὁפΝἶaΝiὄmaὀἶaἶἷΝἶaΝhumaὀiἶaἶἷ,ΝapὄἷὅἷὀtaἶaΝatὄavὧὅΝἶἷΝtὄêὅΝ
aspectos: 1) a paternidade de Deus; 2) a unidade de mente entre as várias raças; 3) os vários povos como colegas
dentro de seu reino. Como Ernst Badian bem demonstrou, a perspectiva de Tarn é um tanto quanto idealista,
tomando uma ideia de Plutarco (séculos depois) como realidade histórica. Cf. BADIAN, 1958; Plutarco, De
Alex., 1.328C-329D = Austin 22, p. 57-58; Estrabão, Geog., 1.4.9. A respeito da construção da imagem de
Alexandre por Plutarco, cf. WHITMARSH, 2002; BRUNT, 1965. Como bem indicou C. G. Thomas, mesmo que
χlἷxaὀἶὄἷΝὀãὁΝtἷὀhaΝtiἶὁΝtalΝ“ὅὁὀhὁפ,Ν“ὅuaὅΝaὦὴἷὅΝἸὁὄamΝimἷἶiatamἷὀtἷΝἷὀtἷὀἶiἶaὅΝἶἷὅtaΝἸὁὄmaפ,ΝἶἷΝmὁἶὁΝquἷΝ
ἸὁiΝviὅtὁΝ“pἷlὁὅΝὅἷuὅΝὅucἷὅὅὁὄἷὅ,ΝaὅὅimΝcὁmὁΝpὁὄΝἦaὄὀ,ΝcὁmὁΝὁΝὅὁὀhaἶὁὄפΝ(ἦHOMAS, 1968, p. 258). Ou seja,
mἷὅmὁΝ quἷΝ ὁΝ “ὅὁὀhὁפΝ tἷὀhaΝ ὅiἶὁΝ imputaἶὁΝ pὁὅtἷὄiὁὄmἷὀtἷΝ aΝ ἷlἷ,Ν ὀãὁΝ impἷἶἷΝ ὅuaΝ impὁὄtὢὀciaΝ hiὅtὰὄica,Ν
ἷὅpἷcialmἷὀtἷΝaὁΝlὁὀἹὁΝἶaΝhiὅtὰὄiaΝἶὁΝchamaἶὁΝ“PἷὄíὁἶὁΝἘἷlἷὀíὅticὁפέ
321
Literalmente:
,Ν “umaפ,Ν “mἷὅmaפ,Ν “uὀiἶaἶἷפ,Ν “cὁmuὀhãὁפΝ +Ν
,Ν “mἷὀtἷפ,Ν “cὁὄaὦãὁפ,Ν “pἷὀὅamἷὀtὁפ,Ν
“iἶἷiaפέΝἥὁbὄἷΝ
α,ΝcἸέΝδἥJ,ΝpέΝńἀἀἄέ
322
Cf. Tucídides, Bell. Pel., 8.93; Demóstenes, Oration., 18.164; Lísias, 18.17; Andocides, 1.140.
323
Cf. Plutarco, Vit. Cam., 42; Apiano, BC, 1.26; Dio Cássio, Hist. Rom., 44.4.
324
Sobre a relação da política de Alexandre e suas representações monetárias, cf. CARLAN; FARIA, 2011.
325
ἥἷἹuὀἶὁΝἘἷὀὄyΝεέΝἶἷΝεauὄiac,Ν“χlἷxaὀἶὄἷΝviuΝὀaΝἶiviὀἶaἶἷΝatὄibuíἶaΝaΝἷlἷΝatὄavὧὅΝἶἷΝὅuaΝἶἷὅcἷὀἶêὀciaΝἶἷΝ
Herácles e pelo oráculo de Zeus-Amon, a grande e conveniente ferramenta para realizar a tarefa de unificação,
quἷΝἷlἷΝpὄὁpὲὅΝaΝὅiΝmἷὅmὁפΝ(εχUἤἙχἑ,Νńλἂλ,ΝpέΝńńἂ)έ
326
Apesar do termo grego
ΝἷxiὅtiὄΝἶἷὅἶἷΝaΝaὀtiἹuiἶaἶἷ,ΝaΝiἶἷiaΝἶἷΝ“hἷlἷὀiὅmὁפΝcὁmὁΝumaΝἶἷὅiἹὀaὦãὁΝ
da própria situação cultural resultante do contato entre gregos e orientais após Alexandre, o Grande, foi
estabelecida pelo historiador Johann Gustav Droysen (1808-1884), em sua obra Geschichte Alexanders des
Großen (ńκἁἅ)έΝ ἠἷὅtaΝ ὁbὄa,Ν ϊὄὁyὅἷὀΝ aἸiὄmaΝ quἷΝ χlἷxaὀἶὄἷΝ ἹἷὄὁuΝ ὁΝ “hἷlἷὀiὅmὁפ,Ν quaὀἶὁ,Ν cὁὀquiὅtaὀἶὁΝ ὁΝ
tἷὄὄitὰὄiὁΝἷὀtὄἷΝὁΝἶἷὅἷὄtὁΝaἸὄicaὀὁΝἷΝaΝῆὀἶia,ΝaἸiὄmὁuΝ“aΝὅupὄἷmaciaΝἶaΝciviliὐaὦãὁΝἹὄἷἹaΝὅὁbὄἷΝaΝcultura declinante
ἶὁὅΝpὁvὁὅΝaὅiὠticὁὅפΝ(ϊἤἡYἥEἠ,Νἀίńί,ΝpέΝἁἅ)έΝϊἷὀtὄὁΝἶἷὅtaΝpἷὄὅpἷctiva,ΝἸὁiΝaΝpὄὰpὄiaΝ“civiliὐaὦãὁΝἹὄἷἹaפ,ΝἷΝὀãὁΝ
χlἷxaὀἶὄἷ,Ν quἷΝ “tὄiuὀἸὁuΝ ὅὁbὄἷΝ ὁΝ ἡὄiἷὀtἷפΝ (ϊἤἡYἥEἠ,Ν ἀίńί,Ν pέΝ ἁἁί)έΝ ἑἸέΝ ἐἙχZἡἦἦἡ,Ν ἀίńη,Ν pέΝ ńκἂὅὅέΝ χΝ
concepção de Droysen sobre “hἷlἷὀiὅmὁפ,Ν pὁὄtaὀtὁ,Ν apἷὅaὄΝ ἶἷΝ ὅἷὄΝ ἷmΝ cἷὄtaΝ mἷἶiἶaΝ aΝ iἶἷiaΝ ἶἷΝ umaΝ cultuὄaΝ
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ter se iniciado no reinado de Alexandre, continuou e até mesmo se intensificou após sua
morte, a partir das monarquias helenísticas327 que surgiram na divisão do antigo Império
alexandrino pelos seus generais, os diádocos (

)328. Deste modo, a cultura helenística

se fez presente na Judeia e em toda a Ásia não somente sob o domínio de Alexandre, mas
também nos subsequentes domínios do Império Ptolomaico (estabelecido no Egito) e do
Império Selêucida (estabelecido na Síria)329.

Figura 4  סTetradracma de prata de Alexandre, o Grande330
Anverso: Cabeça de Héracles coberto com a pele de um leão, como referência ao leão de Nemeia, e borda
pontilhada. Reverso: Zeus entronizado, sentado para a esquerda, segurando uma águia (Zeus aetophoros,Ν“pὁὄtaὠἹuia)פΝἷmΝὅἷuΝbὄaὦὁΝἶiὄἷitὁΝἷὅtἷὀἶiἶὁΝἷΝumΝcἷtὄὁΝ(nikephoros) no braço esquerdo dobrado. Borda pontilhada.
Inscrição do lado direito, na vertical:
έ

εἷὅmὁΝ quἷΝ ὀãὁΝ tἷὀhaΝ haviἶὁΝ ἶἷΝ ἸatὁΝ umaΝ “cultuὄaΝ hἷlἷὀíὅticaפ,Ν maὅΝ aὀtἷὅΝ vὠὄiaὅΝ

resultante entre o contato de gregos e orientais, é antes a imposição e vitória da cultura grega sobre o Oriente,
ὀumaΝpἷὄὅpἷctivaΝἶἷΝἶialὧticaΝbaὅtaὀtἷΝhἷἹἷliaὀaΝὁὀἶἷΝaΝ“ὅíὀtἷὅἷ פὧΝquaὅἷΝaΝcὁὀὅἷὄvaὦãὁΝἶaΝ“tἷὅἷפΝἹὄἷἹaέ
327
εaὄtiὀΝ ἘἷὀἹἷlΝ ἶἷὅtaca,Ν pέἷέ,Ν quἷΝ aΝ “iὀἸluêὀciaΝ ὁὄiἷὀtalΝ cὄἷὅcἷuΝ cὁmΝ ὁΝ ἶἷclíὀiὁΝ ἶὁὅΝ ὄἷiὀὁὅΝ [hἷlἷὀíὅticὁὅ]פ,Ν
principalmente depois do segundo século a.C., quando se intensificou um aspecto do processo de
estabelecimeὀtὁΝ ἶaΝ cultuὄaΝ hἷlἷὀíὅticaΝ ὀὁΝ ὢmbitὁΝ ὄἷliἹiὁὅὁ,Ν uὅualmἷὀtἷΝ ἶἷὀὁmiὀaἶὁΝ “ὅiὀcὄἷtiὅmὁפΝ (ἘEἠἕEδ,Ν
1974, p. 3 [I]).
328
Desde o século IV a.C., pode-ὅἷΝ utiliὐaὄΝ ἶὁiὅΝ tἷὄmὁὅΝ ἹὄἷἹὁὅΝ paὄaΝ ὅἷΝ ὄἷἸἷὄiὄΝ aὁΝ “hἷὄἶἷiὄὁפμΝ
Ν ἷΝ
έΝ EὀquaὀtὁΝ
Ν ὧΝ pὄiὀcipalmente utilizado em relação àquele que herdará posses com um
Ἰalἷcimἷὀtὁ,Ν
Ν tἷmΝ tambὧmΝ ὁΝ ὅἷὀtiἶὁΝ ἶἷΝ “ὅucἷὅὅὁὄפ,Ν iὀἶicaὀἶὁΝ pὄiὀcipalmἷὀtἷΝ ὁΝ hἷὄἶἷiὄὁΝ ἶἷΝ umΝ caὄἹὁΝ
(ὅacἷὄἶὰciὁ,Νpέἷέ)ΝὁuΝἶὁΝtὄὁὀὁέΝPὁὄὧm,ΝpὁliticamἷὀtἷΝἷΝhiὅtὁὄicamἷὀtἷ,ΝὁὅΝ
Ν(pluὄal)Ν“pὁὄΝἷxcἷlêὀciaΝὅãὁΝ
ὁὅΝὅucἷὅὅὁὄἷὅΝἶἷΝχlἷxaὀἶὄἷפΝ(ἦἡἤἤEἥ,Νἀίίη,ΝpέΝńκ)έ
329
χΝuὅualΝἶἷἸiὀiὦãὁΝἶὁΝ“PἷὄíὁἶὁΝἘἷlἷὀíὅticὁפΝcὁmὁΝὅἷὀἶὁΝὁΝpἷὄíὁἶὁΝἷὀtὄἷΝaΝmὁὄtἷΝἶἷΝχlἷxaὀἶὄἷ,ΝὁΝἕὄaὀἶἷΝ(ἁἀἁΝ
a.C.) e a conquista do Egito pelos romanos, com a morte de Cleópatra (30 a.C.), ou seja, durante a existência das
monarquias helenísticas, ignora o fato de que a cultura helenística marcou presença não somente durante o
ἙmpὧὄiὁΝἤὁmaὀὁ,ΝmaὅΝtambὧmΝatὄavὧὅΝἶἷὅtἷέΝχὅὅim,ΝcὁmὁΝbἷmΝiὀἶicaὄamΝἑalἶaὅΝἷΝἥaὀt’χὀὀaΝ(ἀίίκ,ΝpέΝλί),ΝὀãὁΝ
podemὁὅΝ ἷὅquἷcἷὄΝ quἷΝ “ὀãὁΝ ἷxiὅtἷΝ cὁὀὅἷὀὅὁΝ ὅἷquἷὄΝ ὅὁbὄἷΝ ὅἷΝ ὁΝ EἹitὁΝ ὅἷὄiaΝ ὁΝ ήltimὁΝ ὄἷὅpὁὀὅὠvἷlΝ pἷlaΝ tὄaἶiὦãὁΝ
herdada do império alexandrino ou se a anexação ao império romano pode ser considerada como momento de
desaparecimento  סao menos no cenário principal  סἶaΝcultuὄaΝhἷlἷὀíὅticaפέΝἦambὧmΝὁΝpὄὰpὄiὁΝhἷlἷὀiὅmὁ,ΝcὁmὁΝ
a influência da cultura grega sobre as culturas orientais, precede Alexandre, assim como a tradição militar
hἷlἷὀíὅticaέΝ ἑἸέΝ ἑχδϊχἥνΝ ἥχἠἦ’χἠἠχ,Ν ἀίίκ,Ν pέΝ λίέΝ ἥὁbὄἷΝ aΝ ἶiἸiculἶaἶἷΝ ἶἷΝ ὅἷΝ ἶἷἸiὀiὄΝ umaΝ pἷὄiodização do
cὁὀcἷitὁΝἶἷΝhἷlἷὀiὅmὁ,ΝcἸέΝἑχδϊχἥνΝἥχἠἦ’χἠἠχ,Νἀίίκέ
330
Fonte: OHGRC ńίέἁΝ οΝ ϊEΝ ἑχδδχἦχת,Ν ἀίńἀ,Ν pέΝ ńἅη-190 [178]. Fonte original: De Hirsch 1081, Royal
Collection of Coins and Medals, Bruxelas, Bélgica.
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“cultuὄaὅΝhἷlἷὀíὅticaὅפ331, resultantes das diferentes relações entre a cultura grega e as culturas
orientais nativas332, havia certa unidade no avanço da cultura grega (helênica333) que, mesmo
que em variados níveis e diferentes velocidades334, adentrava e modificava cada uma das
culturas orientais (ao mesmo tempo que se modificava a partir das influências orientais).
ϊἷὅtἷΝ mὁἶὁ,Ν “aΝ cultuὄaΝ ἹὄἷἹaΝ ἸlὁὄἷὅciaΝ aὁΝ ὄἷἶὁὄΝ ἶἷΝ tὁἶὁΝ ὁΝ muὀἶὁΝ mἷἶitἷὄὄὢὀicὁΝ ὀumaΝ
vἷlὁciἶaἶἷΝ ἷὅpaὀtὁὅaפ,Ν cὁmὁΝ iὀἶicὁuΝ ϊὁὀiὐἷtἷΝ ἥcaὄἶἷlaiΝ (ἀίίκ,Ν pέΝ ńίλ),Ν cὁὀὅὁliἶaὀἶὁΝ ἷὅtaΝ
nova situação cultural. Para se compreender a ideia ἶἷΝ“hἷlἷὀiὅmὁפΝἷmΝἀΝεacabἷuὅ, portanto,
se faz necessário compreender-se não somente o uso que este livro faz do termo, mas também
a relação com este contexto maior335.
2.1.1 Origem e significado de hellenismos
Segundo Werner Jaeger, a palavra grega
verbo

,ΝcujὁΝὅiἹὀiἸicaἶὁΝὁὄiἹiὀalΝὅἷΝὄἷἸἷὄiaΝaὁΝuὅὁΝcὁὄὄἷtὁΝἶaΝlíὀgua grega (JAEGER,

2002, p. 17, nota 6)336. Diferente do verbo
331

Ν ὧΝ ὁΝ ὅubὅtaὀtivὁΝ ἶἷὄivaἶὁΝ ἶὁΝ
, porém, seu substantivo (

)

Nos posicionamos aqui contra a concepção propagada principalmente por Arnold J. Toynbee, segundo a qual
ὁΝ “hἷlἷὀiὅmὁפΝ ἸὁiΝ “aΝ hiὅtὰὄiaΝ ἶἷΝ umaΝ civiliὐaὦãὁפ,Ν cὁmὁΝ ἶἷἸiὀiuΝ ὀὁΝ pὄὰpὄiὁΝ ὅubtítulὁΝ ἶἷΝ ὅuaΝ ὁbὄaΝ Hellenism
(1959). Esta concepção acompanha a perspectiva de Droysen, segundo teria havido uma civilização, a
Ἐἷlἷὀíὅtica,Ν quἷΝ “impὲὅ,Ν pὁucὁΝ aΝ pὁucὁ,Ν ὁΝ mὁἶἷlὁΝ cultuὄalΝ ἹὄἷἹὁΝ aΝ tὁἶaὅΝ aὅΝ ὄἷἹiὴἷὅΝ cὁὀquiὅtaἶaὅפΝ (ἔUἠχἤἙνΝ
ἕἤἙδδἡ,Νἀίńἂ,ΝpέΝἀίἅ)έΝχΝὄἷὅpἷitὁΝἶaΝiἶἷiaΝἶἷΝἦὁyὀbἷἷΝὅὁbὄἷΝ“hἷlἷὀiὅmὁפ,ΝcἸέΝEἘἤEἠἐEἤἕ,ΝńληλέΝἑἸέΝὀὁtaΝ
334.
332
A influência cultural grega em muitos casos, como p.e. na Fenícia ou no Egito, se deu de forma mais
explícita, até mesmo precedendo a conquista de Alexandre. Cf. HENGEL, 1974, p. 3 (I).
333
χΝ palavὄaΝ pὁὄtuἹuἷὅaΝ “ἹὄἷἹὁ(ὅ)פΝ pὄὁvὧmΝ ἶaΝ ἶἷὅiἹὀaὦãὁΝ latiὀaΝ graeci, enquanto os próprios gregos se
ἶἷὀὁmiὀavamΝ“hἷlἷὀὁὅפΝ(Έ
)έΝἑἸέΝἦucíἶiἶἷὅ,ΝBell. Pel., 1.3.2-4. Apesar deste termo aparecer em Homero
(Il., 2.681-ἄκἄ)ΝcὁmὁΝἶἷὅiἹὀaὦãὁΝἶὁὅΝhabitaὀtἷὅΝἶaΝἕὄὧciaΝ(E
),ΝpaὅὅὁuΝcὁmΝὁΝtἷmpὁΝaΝἶἷὅiἹὀaὄΝὀãὁΝὅὁmἷὀtἷΝ
aos vários grupos étnicos habitantes daquela região e das ilhas do Mar Egeu, mas também aqueles com cultura
ὁuΝlíὀἹuaΝἶitaΝ“hἷlêὀicaפΝ(
)έΝἑἸέΝεἙἦἑἘEδδ,Νἀίńἁb,ΝpέΝἁńńἀ-3113. Assim, Isócrates pôde afirmar que
“ὁΝ ὀὁmἷΝ ץhἷlἷὀὁὅ’Ν ὀãὁΝ ὅuἹἷὄἷΝ maiὅΝ umaΝ ὄaὦa,Ν maὅΝ umaΝ iὀtἷliἹêὀciaפ,Ν ἶἷΝ mὁἶὁΝ quἷΝ “ὁΝ títulὁΝ ἶἷΝ ץhἷlἷὀὁὅ’Ν ὧΝ
aplicaἶὁΝ ὡquἷlἷὅΝ quἷΝ cὁmpaὄtilhamΝ ἶἷΝ ὀὁὅὅaΝ cultuὄaΝ ἷΝ ὀãὁΝ ὡquἷlἷὅΝ quἷΝ cὁmpaὄtilhamΝ ἶἷΝ cὁὀὅaὀἹuiὀiἶaἶἷפΝ
(Isócrates, Paneg., 50 = ISOCRATES, 1928, p. 149).
334
Como lembram Grillo e Funari, o historiador italiano Arnaldo Momigliano foi um dos primeiros a apontar os
“limitἷὅΝἶaΝhἷlἷὀiὐaὦãὁפΝ(ἑἸέΝεἡεἙἕδἙχἠἡ,Νńλἅηa),Ν“cὁὀὅtataὀἶὁΝquἷ,ΝἶἷΝumΝἷὅpaὦὁΝcultuὄalΝpaὄaΝὁutὄὁ,ΝaὅΝ
ὄἷlaὦὴἷὅΝ ἸὁὄamΝ ἶiἸἷὄἷὀtἷὅ,Ν vaὄiaὀἶὁΝ taὀtὁΝ ὀaΝ iὀtἷὀὅiἶaἶἷΝ quaὀtὁΝ ὀὁΝ impactὁΝ ἶaΝ pὄἷὅἷὀὦaΝ ἹὄἷἹaפΝ (ἔUἠχἤἙνΝ
GRILLO, 2014, p. 207). A obra de Momigliano, portanto, contribuiu para que fosse repensada a perspectiva de
Droysen (e outros como Toynbee) de que o helenismo teria formado uma civilização única. Cf. nota 331.
335
Não é à toa que o livro de 1 Macabeus começa com um excurso a respeito de Alexandre e dos Diádocos (1
Mac 1.1-9), uma vez que percebe a relação direta entre a política de Alexandre, a continuidade desta pelas
monarquias helenísticas, e o surgimento da Revolta dos Macabeus. 1 Macabeus, porém, se distingue de 2
Macabeus por apresentar esta realidade como uma continuidade, enquanto 2 Macabeus foca na excepcionalidade
ἶἷΝχὀtíὁcὁ,ΝquἷΝἶiἸἷὄἷΝἶὁὅΝὄἷiὅΝaὀtἷὄiὁὄἷὅέΝχὅὅim,ΝpaὄaΝὁΝautὁὄΝἶἷΝńΝεacabἷuὅΝὅἷΝ“multiplicaὄamΝὁὅΝmalἷὅΝὅὁbὄἷΝaΝ
tἷὄὄaפΝ (ńΝ εacΝ ńέλ)Ν ἶἷὅἶἷΝ χlἷxaὀἶὄἷΝ ὡὅΝ mὁὀarquias helenísticas. 2 Macabeus, no entanto, apresenta Antíoco
tὁmaὀἶὁΝἶὁΝἦἷmplὁΝἶἷΝJἷὄuὅalὧmΝaὅΝ“ὁἸἷὄἷὀἶaὅΝἶὁὅΝὁutὄὁὅΝὄἷiὅ,ΝaliΝἶἷpὁὅitaἶaὅΝpaὄaΝiὀcὄἷmἷὀtὁ,ΝἹlὰὄiaΝἷΝhὁὀὄaΝ
ἶὁΝ ὅaὀtὁΝ δuἹaὄפΝ (ἀΝ εacΝ ηέńἄ)Ν  סse outros reis depositaram tesouros no Templo, Antíoco não somente não
deposita, como os rouba de lá. Como bem lembra Andrew Erskine, assim como podemos pensar Alexandre
como o fundador do Mundo Helenístico, um persa poderia pensa-lo como o último dos Aquemênidas, ou seja,
“ὀὁὅὅaὅΝiἶἷiaὅΝἶἷΝmuἶaὀὦaΝὁuΝcὁὀtiὀuiἶaἶἷΝὅãὁΝἶἷpἷὀἶἷὀtἷὅΝἶἷΝêὀἸaὅἷΝἷΝpἷὄὅpἷctivaפΝ(EἤἥKἙἠE,Νἀίίη,ΝpέΝἁ)έ
336
Sobre o verbo
,Ν cἸέΝ δἥJ,Ν pέΝ ηἁἄ,Ν quἷΝ apὄἷὅἷὀtaΝ ὁὅΝ ὅἷὀtiἶὁὅΝ ἶἷΝ “ἸalaὄΝ ἹὄἷἹὁפΝ (Platãὁ,Ν Men., 82b;
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parece ter surgido somente no período helenístico, tendo sido empregado pela primeira vez
por professores de retórica. Teofrasto337, por exemplo, utiliza o termo como a primeira e mais
simples virtude da dicção, empregando-ὁΝ cὁmὁΝ “umΝ uὅὁΝ ἹὄamaticalmἷὀtἷΝ cὁὄὄἷtὁΝ ἶaΝ líὀἹuaΝ
grega, o grego livre de barbaὄiὅmὁὅΝ ἷΝ ὅὁlἷciὅmὁὅפ,Ν cὁmὁΝ iὀἶicὁuΝ JaἷἹἷὄ (2002, p. 17, nota
6)338. Entretanto, com o avançar do período helenístico e, principalmente, com as
desapropriações e readequações da língua grega pelos demais povos339, a palavra

Ν

passou a designar algo não somente diverso como quase que completamente oposto ao
ὅἷὀtiἶὁΝquἷΝἦἷὁἸὄaὅtὁΝlhἷΝἶavaμΝὅἷΝaὀtἷὅΝὄἷpὄἷὅἷὀtavaΝὁΝuὅὁΝ“cὁὄὄἷtὁפΝἶaΝlíὀἹuaΝἹὄἷἹa,ΝlivὄἷΝἶaΝ
influência bárbara340, agora passava a significar não somente a adoção estrangeira (bárbara)
dos costumes e modo de vida gregos (JAEGER, 2002, p. 17, nota 6), mas também o próprio
uso da língua grega em sua forma corrente no mundo helenístico: o grego denominado
341

.
A transformação no significado do termo

, porém, não é um fato isolado,

mas antes acompanha uma tendência linguística presente na história de outros termos. Como
bem indicado por Norman Austin (2012, p. 5), seu verbo de origem,

, pertence ao

grupo de verbos que Albert Debrunner denominou comὁΝ “Imitativaפ,Ν umaΝ vἷὐΝ quἷΝ seu
acréscimo [

]-

Νpaὄἷcἷ seguir aΝtἷὀἶêὀciaΝἶἷΝὅiἹὀiἸicaὄΝ“ser como...פ,ΝἶἷΝmὁἶὁΝmuitὁΝ

semelhante ao que ocorre com outros verbos do grupo342. Assim, pode-se comparar a
Chrm., 159a; Prtέ,Ν ἁἀκa),Ν “ἸalaὄΝ ἹὄἷἹὁΝ cὁὄὄἷtamἷὀtἷפΝ (χὄiὅtὰtἷlἷὅ,Ν Rh., 1407a19; Dionísio de Halicarnasso,
Pomp., 2.5; Sextus Empiricus, M., 1.186), etc.
337
Teofrasto (372-288/7 a.C.) foi um filósofo grego, discípulo de Aristóteles e seu sucessor na escola
peripatética. Sobre Teofrasto, cf. cf. KOSMETATOU, 2013, p. 6691-6693; Stern, p. 8-9 (I).
338
Um sentido semelhante é empregado pelo estoico Diógenes da Babilônia (3.214), por Filodemo (Poi., 2.18),
por Apolônio Díscolo (Pron., 71.25), por Sextus Empiricus (M., 1.98), e no Léxico Vindobonense (Lex.Vind.).
339
WἷὄὀἷὄΝ JaἷἹἷὄΝ ἶἷὅtacaΝ quἷΝ ὀὁΝ ὅὧculὁΝ ἙVΝ aέἑέΝ “ὁὅΝ ἷὅtὄaὀἹἷiὄὁὅΝ ἶἷΝ tὁἶὁὅΝ ὁὅΝ ἷὅtὄatὁὅΝ haviamΝ ὅἷΝ tὁὄὀaἶὁΝ tão
ὀumἷὄὁὅὁὅΝ quἷΝ ἷxἷὄciamΝ umaΝ iὀἸluêὀciaΝ ἶἷtἷὄiὁὄaὀtἷΝ ὀὁΝ iἶiὁmaΝ Ἰalaἶὁ,Ν atὧΝ ὀaΝ líὀἹuaΝ ἶὁὅΝ pὄὰpὄiὁὅΝ ἹὄἷἹὁὅפΝ
(JAEGER, 2002, p. 17, nota 6).
340
O termo
ΝchἷἹavaΝaΝὅἷὄΝἷmpὄἷἹaἶὁΝἷmΝalἹuὀὅΝcaὅὁὅΝἷmΝὁpὁὅiὦãὁΝaὁΝtἷὄmὁΝ α αα
,ΝcἸέΝἥἷxtuὅΝ
Empiricus, M., 1.246; LSJ, p. 536.
341
Cf. P.Oxy. 1012, frag. 17 (
)έΝ ἑabἷΝ ὅἷΝ ἶἷὅtacaὄΝ quἷ,Ν ὀἷὅtἷΝ caὅὁ,Ν
Ν ὅἷΝ cὁὀὅtituiΝ ἷmΝ
oposição estrita ao Ἀ
έΝἑἸέΝtambὧmΝPὁὅiἶipὁΝἀκΝ(
)έΝἡΝἹὄἷἹὁΝἶἷὀὁmiὀaἶὁ
,Ν
“ὁΝἶilἷtὁΝcὁmumפ,Νtambὧm chamaἶὁΝἶἷΝ
,Ν“cὁmumפ,ΝapἷὅaὄΝἶἷΝὅuaΝὄὠpiἶaΝἷxpaὀὅãὁΝἷΝamplaΝἶiὅὅἷmiὀaὦãὁ,Ν
ὅὁἸὄἷuΝὄἷὅiὅtêὀciaὅΝὀãὁΝὅὁmἷὀtἷΝpὁὄΝpaὄtἷΝἶἷΝ“bὠὄbaὄὁὅפ,ΝmaὅΝtambὧmΝἶἷΝἹὄἷἹὁὅ,ΝpὄiὀcipalmἷὀtἷΝἶὁὅΝhabitaὀtἷὅΝ
da Grécia continental e das ilhas ao longo do Egeu, os quais buscavam preservar a identidade cultural grega em
seus moldes clássicos, em seus dialetos locais, fazendo com que houvesse interesse na conservação linguística.
Cf. MISSIOU, 2007, p. 335. Esta forma do grego se deu principalmente como uma mistura tendo como base
principal os dialetos ático e iônico (cf. BUBENIK, 2007, p. 342-345) ao longo de um processo de reconfiguração
linguística que se iniciou no séc. V a.C., mas que foi acelerado em decorrência da expansão do Império de
Alexandre, o Grande, de modo que no momἷὀtὁΝἶἷΝὅuaΝmὁὄtἷΝὁΝ
ΝjὠΝἷὅtavaΝcὁὀὅiἶἷὄavἷlmἷὀtἷΝἶiὅὅἷmiὀaἶὁΝἷΝ
constituído. Cf. BARR, 1989, p. 99.
342
ἡὅΝvἷὄbὁὅΝἶaΝcatἷἹὁὄiaΝ“Imitativaפ,ΝmἷὅmὁΝquἷΝὀãὁΝὄἷὅultἷmΝἷmΝὅubὅtaὀtivὁὅΝcὁmὁΝ
Ν(quἷΝpὄὁvὧmΝ
do verbo
),ΝpὄὁvêmΝἶἷΝὅubὅtaὀtivὁὅΝ(pέe.: Ἕ
)ΝὄἷἸἷὄἷὀtἷὅΝaΝἹὄupὁὅΝἶἷΝpἷὅὅὁaὅέΝἡὅΝcaὅὁὅΝpὁὅὅívἷiὅ,Ν
portanto, geralmente são verbos decorrentes de substantivos relativos a outros povos (com a raiz acrescida de ),ΝaΝἷxἷmplὁΝἶἷΝἈ
,Ν α
,Ν
,Ν
,ΝΘ
α
ΝἷΝ υ
έΝἑἸέ GRAF, 1984, p. 15, nota
2.
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ΝὀὁΝὅubὅtaὀtivὁΝ

transformação do verbo
dos verbos Ἀ

Ν ἷΝ α

ΝcὁmΝὁὅΝpὄὁcἷὅὅὁὅΝἷquivalἷὀtἷὅΝ

Ν ὀὁὅΝ ὅubὅtaὀtivὁὅΝ Ἀ

343

ἷΝ α

344

. Estes

termos, apesar de terem primeiramente seu significado literal, ou seja, de se falar o grego
)345 ὁuΝὁΝἹὄἷἹὁΝlacὲὀicὁΝ( α

ático (Ἀ

)346, passaram também, como indicado por

David F. Graf (1984, p. 15),ΝaΝ “cὁὀὁtaὄΝumaΝ atituἶἷΝcultuὄal,ΝὅiἹὀiἸicaὀἶὁΝץὅἷΝ cὁmpὁὄtaὄΝἶὁΝ
mὁἶὁΝ ὠticὁ’347,Ν ὁuΝ ץἶὁΝ mὁἶὁΝ lacὲὀicὁ’348, podendo até se estender ao significado de
conspiração com outro Estado, com Atenas349 ou Esparta350פ. Algo muito semelhante se deu
com o termo

,Ν não somente no decorrer do período helenístico, mas

principalmente mediante seu emprego por parte dos judeus.
2.1.2 Hellenismos em 2 Macabeus
Apesar da relação entre judeus e gregos na Antiguidade ter sido marcada por um
forte cuidado de muitos em se evitar o uso da língua grega351 ou até mesmo de palavras
gregas352, o livro de 2 Macabeus não foi somente escrito em grego, mas também utiliza de um
343

Cf. LSJ, p. 273.
Cf. LSJ, p. 1025.
345
Cf. LSJ, p. 273; Eupolis, 8.3D; Platão (comediante), 168.1.
346
Cf. LSJ, p. 1025; Plutarco, Vit. Alc., 513a;
347
Cf. LSJ, p. 273; Luciano, Lex., 14; Filostrato, VS, 2.3.
348
Cf. LSJ, p. 1025; α
μΝ Platãὁ,Ν Prt., 342bss.; Xenofonte, HG, 4.8.18; Demóstenes, Oration., 54.34.
α
μΝἑícἷὄὁ,ΝFam., 11.25.2.
349
Cf. LSJ, p. 273. Ἀ
μΝ ἦucíἶiἶἷὅ,Ν Bell. Pelop., 3.62; Xenofonte, HG, p. 1.6.13; Hell.Oxy., 12.1.
Ἀ
μΝἦucíἶiἶἷὅ,ΝBell. Pelop., 3.64; 4.133.
350
ἑἸέΝδἥJ,ΝpέΝńίἀηνΝ α
μΝXἷὀὁἸὁὀtἷ,ΝHG,ΝἂέἂέἀνΝ α
μΝXἷὀὁἸὁὀtἷ,ΝHG, 4.4.15; 7.1.46.
351
Como Flávio Josefo destacou, a grande maioria do povo judeu teve menor inclinação ao aprendizado das
línguas estrangeiras, como o grego, se comparados aos povos de outras nações. Cf. Josefo, AJ, 20.12.264. De
fato, pela importância religiosa do hebraico e do texto sagrado, os judeus escaparam em certa medida da usual
condição na qual as línguas nativas eram associadas àqueles que não sabiam ler e escrever. Cf. BARR, 1989, p.
101. Afinal, o estudo religioso e legislativo implicava no estudo da língua hebraica, preservando-a mesmo que de
modo parcial e passivo (leitura > fala). Cf. BARR, 1989, p. 110. Mesmo assim, porém, como indicou Werner
Jaeger, ὀὁΝ pὄimἷiὄὁΝ ὅὧculὁΝ ἶaΝ EὄaΝ ἑὁmumΝ ὁΝ ἹὄἷἹὁΝ jὠΝ ἷὄaΝutiliὐaἶὁΝ ὀaΝ PalἷὅtiὀaΝ “ὀὁΝ cὁmὧὄciὁΝ ἷΝ ὀὁὅΝ ὀἷἹὰciὁὅ,Ν
mἷὅmὁΝpἷlὁὅΝmἷὀὁὅΝἷἶucaἶὁὅ,ΝὀumΝἹὄauΝmuitὁΝmaiὁὄΝἶὁΝquἷΝὁὅΝἷὅtuἶiὁὅὁὅΝtêmΝaὅὅumiἶὁפΝ(JχEἕEἤ,Νἀίίἀ,ΝpέΝ
18, nota 7). Em boa medida isto se deu pelo fato de quἷΝ ὅuaΝ “ἷὅἸἷὄaΝ ἶἷΝ iὀἸluêὀciaΝ ἸὁiΝ muitὁΝ paὄaΝ alὧmΝ ἶaΝ ἶὁΝ
aὄamaicὁ,ΝaΝlíὀἹuaΝὁἸicialΝἶὁΝimpὧὄiὁΝPἷὄὅaפΝ(ἘEἠἕEδ,Νńλἅἂ,ΝpέΝηκΝ[Ἑ])έΝχΝὄἷὅpἷitὁΝἶὁΝuὅὁΝἶaΝlíὀἹuaΝἹὄἷἹaΝὀaΝ
Palestina, cf. nota 227.
352
ἑὁmὁΝbἷmΝlἷmbὄaΝἕiἶἷὁὀΝἐὁhak,Ν“ὀumἷὄὁὅaὅΝpalavὄaὅΝἹὄἷἹaὅΝἷὀtὄaὄamΝ nos vocabulários de todas as outras
líὀἹuaὅפΝ (ἐἡἘχK,Ν ἀίίί,Ν pέΝἁηń)Ν ἶὁΝ εuὀἶὁΝ Ἐἷlἷὀíὅticὁ,Ν iὀcluὅivἷΝ ὀὁΝ caὅὁΝ ἶaΝ cultuὄaΝ ὄὁmaὀaΝ (latim)έΝ Pὁὄὧm,Ν
muitas vezes haviam recusas em relação ao uso destas palavras gregas, não somente por parte de judeus (como
os membros de Qumran), mas também de falantes do latim (em Roma) e do demótico (no Egito). Cf. BOHAK,
2000, p. 351. Mesmo no caso da fechada comunidade de Qumran há uso de palavras gregas, como no caso do
Manuscrito de Cobre (3Q15), cf. GARCÍA MARTÍNEZ, 2003, p. 119-145. A respeito do uso de palavras,
termos e frases gregas na literatura rabínica, cf. LIEBERMAN, 1942. Quanto à entrada de palavras gregas no
vocabulário hebraico e aramaico, pode-se pensar em um processo que, aparentemente, começou por
instrumentos e artes (cf. GARCÍA MARTÍNEZ, 2003, p. 145; RAJAK, 2001, p. 64): pode-se observar nomes
gregos de instrumentos musicais no livro de Daniel (Dn 3.5,7,10,15) e termos arquitetônicos gregos no caso do
Manuscrito de Cobre. A respeito da influência grega na arquitetura oriental do período helenístico, cf.
COLLEDGE, 1987.
344
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vocabulário próprio da cultura grega353. Este uso, porém, é marcado por profundas
ressignificações354, especialmente no que diz respeito ao termo

,ΝquἷΝpaὅὅaΝaΝtἷὄΝ

um sentido completamente diferente em relação ao seu uso dentro da cultura grega, mesmo
que parta em boa medida de concepções gregas para estabelecer esta ressignificação.
Se o conceito de
e α

verbos
(
( α

αα

formou-se especialmente a partir da oposição entre os
, inicialmente referindo-se à forma correta de se falar o grego

) em oposição à deturpação da língua grega por influência externa
αα

355

), 2 Macabeus altera completamente o sentido de

aproxima e mesmo o equivale a um α

αα

. Semelhante a

quando o
, também o

termo α

αα

surge a partir de uma ideia relativa à língua: Homero designa os cários

cὁmὁΝ α

α φ

,ΝumΝ“ἷpitἷtὁΝὁὀὁmatὁpἷicὁΝquἷΝiὀἶicaΝaΝiὀiὀtἷliἹibiliἶaἶἷΝἶἷΝὅuaΝἸalaפ,Ν

como lembra Paul Cartledge (2007, p. 307)356. Designava-ὅἷΝ cὁmὁΝ “bὠὄbaὄὁפΝ (

α

),Ν

portanto, aquele que não era compreendido por sua fala, ou seja, aquele que não falava o
grego357, estando em oposição aὁ[ὅ]Ν “hἷlἷὀὁ[ὅ]פΝ (Ἕ

358

), a designação dos gregos, ou

seja, dos povos e indivíduos que falam grego. Com o tempo, porém, o termo passou a ganhar
um sentido mais específico, relacionando-se primeiramente aos Medos e Persas359, e depois360
às características de rudeza, brutalidade361 e, principalmente, ignorância, que se vincula ao
353

Cf. 1.2.2.
O uso de termos gregos por autores judaicos representa ao mesmo tempo influência da cultura grega e
conservação da cultura judaica. Um grande exemplo neste sentido é Filo de Alexandria que, apesar de construir
sua filosofia não somente fundamentado na filosofia grega como também na língua grega, ressignifica diversos
termos gregos em conceitos propriamente judaicos, de modo que muitas palavras gregas comuns (ex:
,Ν
α,Νπα
,Ν
α,Ν α ή ,Ν φ αΝἷΝ
)ΝpaὅὅamΝaΝtἷὄΝumΝὅἷὀtiἶὁΝpὄὰpὄiὁΝquἷΝἠaὁmiΝἕέΝἑὁhἷὀΝ
chamaΝ ἶἷΝ “Juἶἷu-ἕὄἷἹὁפέΝ ἑἸέΝ ἑἡἘEἠ,Ν ἀίίἀ,Ν pέΝ ἁń-61 (esp. 32). Também outros termos parecem terem sido
criados por Filo (ou pela comunidade judaica)  סὅἷὀἶὁΝchamaἶὁὅΝpὁὄΝϊaviἶΝἤuὀiaΝἶἷΝ“verba PhilonicaפΝס, uma
vez que não aparecem na literatura grega anterior a ele e possuem importância particular tanto no judaísmo como
no posterior cristianismo. Cf. COHEN, 2002, p. 32.
355
Cf. LSJ, p. 306. O termo α αα
ΝpὁἶἷΝὅἷΝὄἷἸἷὄiὄΝtaὀtὁΝaὁΝἸalaὄΝὁΝἹὄἷἹὁΝἶἷΝmὁἶὁΝ“quἷbὄaἶὁפΝ(Ἐἷὄὰἶὁtὁ,Ν
Hist., 2.57; Filostrato, VA, 1.21; Arriano, Anab., 7.6.5), quanto violar as normas da linguagem (cometer
“baὄbaὄiὅmὁὅ)פμΝἑἸέΝχὄiὅtὰtἷlἷὅ,ΝSE, 165b21; Políbio, Histor., 39.1.7; Estrabão, Geog., 14.2.28; Luciano, Rh.Pr.,
17.23. Cf. GUILLETT, 2013, p. 1043-1045.
356
Cartledge segue a interpretação de Estrabão (Geog., 14.2.28), segundo o qual o termo é uma construção
ὁὀὁmatὁpἷicaέΝPἷlaΝviὀculaὦãὁΝimplícitaΝἶὁΝtἷὄmὁΝ α α φ
Ν(quἷΝtambém é utilizado em relação aos persas
em Heródoto, Hist., 8.135.3 e Tucídides, Bell. Pel., 2.68.5) com a ideia de língua mediante a expressão
ὁὀὁmatὁpἷicaΝ α α [-], faz-se desnecessário o acréscimo [-]φ
,ΝἶἷΝmὁἶὁΝquἷΝὁΝtἷὄmὁΝὅἷΝpὄἷὅἷὄvaΝἷmΝἸὁὄmaΝ
reduὐiἶaμΝ
α ,ΝcἸέΝÉὅquilὁ,ΝAg., 1051; Platão, Ptr., 341c; Heródoto, Hist., 2.57; Sófocles, Aj., 1263.
357
χΝἶἷἸiὀiὦãὁΝἷὀtὄἷΝἹὄἷἹὁΝὁuΝbὠὄbaὄὁΝὅἷΝἶavaΝὀaΝὄἷlaὦãὁΝcὁmΝaΝlíὀἹuaΝἹὄἷἹa,ΝἶἷΝmὁἶὁΝquἷΝ“ὁὅΝbὠὄbaὄὁὅΝἷὄam,Ν
então, todos aqueles que não a compreendiam, ὀἷmΝaΝἸalavamΝὁuΝquἷΝaΝἸalavamΝiὀcὁὄὄἷtamἷὀtἷפΝ(ἦἡϊἡἤἡV,Ν
2010, p. 24-25). Cf. At 28.2,4.
358
Cf. esta oposição especialmente em: Platão, Plt., 262d; Tucídides, Bell. Pel., 1.3; Aristóteles, Pol., 1252b5;
Estrabão, Geog., 14.2.28.
359
Cf. p.e.: Ésquilo, Pers., 255; Heródoto, Hist., 1.58.
360
EmΝcἷὄtaΝ mἷἶiἶaΝaΝaὅὅὁciaὦãὁΝἶὁΝtἷὄmὁΝ
α ΝaὁὅΝεἷἶὁὅΝἷΝPἷὄὅaὅΝὅἷΝἶἷuΝἶuὄaὀtἷΝaὅΝἕuἷὄὄaὅΝεὧἶicaὅ,Ν
assim como sua associação com características negativas se deu no período após estas guerras.
361
ἑἸέΝδἥJ,ΝpέΝἁίἄνΝpέΝἷέΝ(
α
)μΝPlutaὄcὁ,Ν Mor., 2.114e (violento); Plutarco, Vit. Dio, 35; Plutarco, Vita
Alexέ,Ν ἀέΝ EΝ tambὧmΝ ( α αα
)μΝ χὄiὅtὰἸaὀἷὅ,Ν Nu., 492; Demóstenes, Oration., 21.150; 26.17; Menandro,
354
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α

sentido original relativo à fala: o

não é somente quem não sabe o grego, mas quem

não se faz entender362 ou não se comunica363.
Em 2 Macabeus, porém, o termo

α

é completamente invertido,

caracterizando justamente os gregos, em oposição aos judeus: assim, o autor de 2 Macabeus
poἶἷΝ aἸiὄmaὄΝ quἷΝ ἷὅcὄἷvἷΝ aΝ hiὅtὰὄiaΝ “[ἶ]aὅΝ apaὄiὦὴἷὅΝ viὀἶaὅΝ ἶὁΝ cὧuΝ ἷmΝ ἸavὁὄΝ ἶὁὅΝ quἷΝ
generosamente realizaram façanhas pelo judaísmo, a ponto de, embora poucos, devastarem
todo o país e porem em fuga as hordas bárbarasפΝ (ἀΝ εacΝ ἀέἀń364, grifo nosso), ou seja, o
ἷxὧὄcitὁΝ “ἹὄἷἹὁפΝ (cἸέΝ ἀΝ εacΝ ńἁέἀ)έΝ ἦambὧm,Ν ἷmΝ ὁὄaὦãὁ,Ν ὁὅΝ juἶἷuὅΝ pἷἶἷmΝ aΝ ϊἷuὅΝ quἷΝ ὀãὁΝ
ἸὁὅὅἷmΝmaiὅΝἷὀtὄἷἹuἷὅΝὡὅΝ“ὀaὦὴἷὅΝblaὅἸἷmaὅΝἷΝbὠὄbaὄaὅΝ[

α φ

Ν α

α

Ν

]פΝ

(2 Mac 10.4). Os selêucidas, portanto, apesar de serem considerados pelos judeus como
“ἹὄἷἹὁὅפ365, são chamados de

α

em 2 Macabeus, ou seja, são caracterizados como

rudes, brutais366, ignorantes367, e, acima de tudo, marcados pela sua tirania: afinal, para os
próprios gregos o

α

era ao mesmo tempo grego e não-grego368  סé o modelo de poder

Epit.,ΝἂἅἅνΝXἷὀὁἸὁὀtἷΝἶἷΝÉἸἷὅὁ,ΝἀέἂέΝἑἸέΝtambὧmΝcaὅὁὅΝἷmΝ quἷΝvaὄiaὦὴἷὅΝἶὁΝtἷὄmὁΝ
α ΝpὁὅὅuἷmΝ ὅἷntido
semelhante: Aristófanes, Av., 1573; Xenofonte, An., 5.4.34; Tucídides, Bell. Pel., 8.98. Plutarco chega a
ἷὅtabἷlἷcἷὄΝquἷΝ“aΝἶiἸἷὄἷὀὦaΝἷὀtὄἷΝἹὄἷἹὁὅΝἷΝbὠὄbaὄὁὅΝὀãὁΝὧΝumaΝquἷὅtãὁΝἶἷΝcapaΝὁuΝἷὅcuἶὁ,ΝὁuΝἶἷΝumaΝcimitaὄὄaΝἷΝ
vἷὅtiἶὁΝ mἷἶὁפ,Ν maὅΝ aὀtἷὅΝ “ὁΝ quἷΝ distingue os gregos é a excelência, enquanto a malvadeza era a marca do
bárbaro; roupas, comida, casamento e modo de vida eles podem todos tomar como comuns, estando unidos pelos
laὦὁὅΝἶἷΝὅaὀἹuἷΝἷΝaΝcὄiaὦãὁΝἶἷΝἸilhὁὅפΝ(Plutaὄcὁ,ΝDe Alex., 1.329D = Austin 22, p. 58).
362
“ExiὅtἷmΝὀὁΝmuὀἶὁΝὀãὁΝὅἷiΝquaὀtaὅΝἷὅpὧciἷὅΝἶἷΝliὀἹuaἹἷm,ΝἷΝὀaἶaΝcaὄἷcἷΝἶἷΝliὀἹuaἹἷmέΝἡὄa,ΝὅἷΝὀãὁΝcὁὀhἷὦὁΝ
a força da linguagem, serei como um bárbaro para aquele que fala, e aquele que fala será como um bárbaro para
mimפΝ(ńΝἑὁΝńἂέńί-11).
363
É evidente que este empecilho de comunicação, nos casos dos reis persas, era parcialmente superado pelo uso
de intérpretes assim como pela presença de gregos empregados em várias funções. Cf. MOSLEY, 1971, p. 5.
364
GreἹὁΝ (δXX)μΝ “ α
Ν Ν
α ῦ
α Ν π φα α Ν ῖ Ν π Ν ῦ
υ α
ῦ φ
Ν
α α
α Ν
Ν Ν
Ν
α Ν
υΝ αΝ
α ῖ Ν α
α απ
Ν
פΝ(ἹὄiἸὁΝὀὁὅὅὁ)έ
365
ἑἸέΝ ńΝ εacΝ ńέńίΝ (ἶἷὀὁmiὀaΝ aΝ EὄaΝ ἥἷlêuciἶaΝ cὁmὁΝ [aὀὁὅ]Ν “ἶaΝ ἶὁmiὀaὦãὁΝ ἶὁὅΝ ἹὄἷἹὁὅ)פέΝ χΝ ἶἷὅiἹὀaὦãὁΝ ἶὁὅΝ
ἥἷlêuciἶaὅΝcὁmὁΝ“ἹὄἷἹὁὅפΝpὁὄΝpaὄtἷΝἶὁὅΝjuἶἷuὅΝὅἷΝἶἷuΝtaὀtὁΝὀaΝlíὀἹuaΝhἷbὄaicaΝcὁmὁΝὀaΝlíὀἹuaΝἹὄἷἹaέΝχὅὅim,ΝἶaΝ
mἷὅmaΝἸὁὄmaΝquἷΝńΝεacabἷuὅΝὅἷΝὄἷἸἷὄἷΝaὁΝἙmpὧὄiὁΝἥἷlêuciἶaΝcὁmὁΝὁΝ“ὄἷiὀὁΝἶὁὅΝἹὄἷἹὁὅפΝ( α
αΝ
,Ν
cf. 1 Mac 1.10), os textos talmúdicos e midráshicos tendem a apresenta-los como יְ ׇ ׅ י, termo bíblico para os
gregos. Cf. Meg 11a; TORREY, 1904, p. 303. Também outros termos como  יsão utilizados. Cf. p.e. MidEsth.
A respeito da associação do Império Selêucida cὁmΝaΝἶἷὅiἹὀaὦãὁΝἶἷΝ“ἕὄὧciaפ,ΝcἸέΝἦἡἤἤEY,Νńλίἂέ
366
Quando os judeus aconselham a Nicanor, pedem a este que não venha a fazer seus irmãos de raça perecerem
ἶἷΝ mὁἶὁΝ “ὅἷlvaἹἷmΝ ἷΝ bὠὄbaὄὁΝ [
Ν α α
]פΝ (ἀΝ εacΝ ńηέἀ),Ν ὅἷὀἶὁΝ atacaἶὁὅΝ ὀὁΝ “ἶiaΝ ἶὁΝ ὄἷpὁuὅὁפΝ (2
Mac 15.1), i.e., em um sábado. Cf. 2 Mac 5.25. O ataque aos judeus no dia de sábado virou uma verdadeira
estratégia militar (cf. JOHNS, 1963; Flávio Josefo, AJ, 12.1.1; Ap., 1.205-211), uma vez que os judeus tinham
como regra que não poderiam lutar em dia de sábado, por ser o dia de descanso, cf. Êx 20.8-11; 31.14-15; 34.21;
Lv 19.3; Dt 5.12-15; Ne 10.31; 13.15-ἀἀέΝ ἥἷἹuὀἶὁΝ εέΝ ἕὁὁἶmaὀΝ ἷΝ χέΝ JέΝ Ἐὁllaἶay,Ν ἷὅtaΝ ἷὄaΝ “a restrição mais
potencialmente danosa na questão militarפΝ(ἕἡἡϊεχἠνΝἘἡδδχϊχY,Νńλκἄ,ΝpέΝńἄἄ)έΝἠão foi à toa, portanto,
que a partir dos Macabeus (segundo 1 Mac 2.39-41) ou dos Asmoneus, houve uma mudança de postura quanto a
esta regra, permitindo-se a autodefesa. Cf. BORCHARDT, 2015b. Cf. também Flávio Josefo, BJ, 1.145-147;
1.157-160; Dio Cássio, Hist. Rom., 37.16; Mt 24.20.
367
ἥἷἹuὀἶὁΝ ἘέΝ Wiὀἶiὅch,Ν ὁΝ pὄiὀcipalΝ ὅἷὀtiἶὁΝ ἶἷΝ
α Ν ὀὁὅΝ “apὰcὄiἸὁὅפΝ (ὁuΝ ἶἷutἷὄὁcaὀὲὀicὁὅ),Ν ὧΝ ὁΝ ἶἷΝ
“ὅἷlvaἹἷmפ,Ν“bὄutὁפ,Ν“ἸἷὄὁὐפΝἷΝ“iὀciviliὐaἶὁפέΝἑἸέΝWἙἠϊἙἥἑἘ,Νńλκη,ΝpέΝηἂἄ-553 (I).
368
ἥἷἹuὀἶὁΝἔὄaὀὦὁiὅΝἘaὄtὁἹ,ΝὁΝtiὄaὀὁΝὧΝ“aὁΝmἷὅmὁΝtἷmpὁΝἹὄἷἹὁΝἷΝὄἷalΝ[mὁὀὠὄquico], portanto, ao mesmo tempo
ץἹὄἷἹὁ’ΝἷΝץὀãὁ-ἹὄἷἹὁ’פΝ(Ἐχἤἦἡἕ,Νńλλλ,ΝpέΝἀńλ)έΝPaὄaΝϊὁmiὀἹὁΝPlὠciἶὁΝἥuὠὄἷὐ,ΝaὅΝmὁὀaὄquiaὅΝhἷlἷὀíὅticaὅΝὅãὁΝ
maὄcaἶaὅΝpὁὄΝumΝἸatὁὄΝὁὄiἷὀtal,ΝquἷΝ“ὅἷΝiἶἷὀtiἸicaΝcὁmΝὁΝbὠὄbaὄὁΝἷΝὁΝἶἷὅpὁtiὅmὁ,ΝaὁΝmἷὅmὁΝtἷmpὁΝquἷΝὄἷcupἷὄaΝ
a identiἸicaὦãὁΝ[ἹὄἷἹa]ΝaὄcaicaΝcὁmΝaΝtiὄaὀiaפΝ(PδÁἑἙἡΝἥUÁἤEZ,Νἀίίἅ,ΝpέΝńηἁ)έ
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bárbaro (monarquia despótica)369 em mãos de um grego370. Ainda mais: a tirania não é
considerada uma forma política bárbara somente pelo seu caráter monárquico, mas também
porque é marcada pela imposição ao invés da negociação371. O

α

é, portanto, o grego

que possui poder monárquico e se deixa levar pelos sentimentos, pela

, própria da

tirania372, impondo sua vontade ferozmente sobre seus súditos. É por isso que Antíoco, em 2
εacabἷuὅ,Ν ὀãὁΝ ὧΝ ὅὁmἷὀtἷΝ ἶἷὀὁmiὀaἶὁΝ cὁmὁΝ “cὄuἷlΝ tiὄaὀὁפΝ (

Ν

α

, 2 Mac 7.27),

mas também é apresentado como aquele que impõe sua vontade sem espaço para
negociações373 por ser dominado pelos seus sentimentos374, especialmente pela fúria
( υ

)375μΝ “ἷὀἸuὄἷciἶὁפΝ (

υ

), manda acender assadeiras e caldeirões para queimar

quἷmΝlhἷΝἶἷὅὁbἷἶἷcἷὅὅἷΝ(ἀΝεacΝἅέἁ),ΝἷΝaiὀἶaΝmaiὅΝ“ἷὀἸuὄἷciἶὁפΝ(

υ

) ainda, ordena que

o último dos sete irmãos martirizados376 seja morto “cὁmΝcὄuἷlἶaἶἷΝaiὀἶaΝmaiὅΝἸἷὄὁὐΝquἷΝaὁὅΝ
UmaΝ ἶiἸἷὄἷὀciaὦãὁΝ pὁὅὅívἷlΝ ἷὀtὄἷΝ ἹὄἷἹὁὅΝ ἷΝ bὠὄbaὄὁὅΝ ὅἷΝ ἶὠΝ ὀaΝ cὁmpaὄaὦãὁΝ “ἷὀtὄἷΝ aΝ tiὄaὀiaΝ abὅὁlutiὅtaΝ ἶἷΝ
XἷὄxἷὅΝ[ὁuΝὅἷja,ΝἶὁὅΝPἷὄὅaὅ]ΝἷΝὁΝautὁἹὁvἷὄὀὁΝὄἷpublicaὀὁΝἶaΝciἶaἶἷΝἹὄἷἹaפΝ(ἑχἤἦδEDGE, 2007, p. 309). Sobre
as formas de governo possíveis e as percepções gregas sobre as mesmas, cf. Heródoto, Hist., 3.80-82; 5.92, que
indica a monarquia como a forma de governo própria dos Persas (bárbaros). Em Heródoto, também, a mesma
pessoa pode ser ὄἷἸἷὄἷὀciaἶaΝ cὁmὁΝ
α
Ν ὁuΝ α
,Ν havἷὀἶὁΝ apaὄἷὀtἷmἷὀtἷΝ pὁucaΝ ἶiἸἷὄἷὀὦaΝ ἷὀtὄἷΝ ὁὅΝ
termos. Cf. FERRILL, 1978, p. 386-387. Sobre a tirania em Heródoto, cf. FERRILL, 1978; CONDILO, 2009.
370
χpἷὅaὄΝἶἷΝὁὄiἹiὀalmἷὀtἷΝὁΝtἷὄmὁΝ α
ΝtἷὄΝὁΝὅἷὀtiἶὁΝὀἷutὄὁΝἶἷΝum soberano que não está limitado às leis
ou constituições  סa exemplo dos deuses (h.Mart., 5; Ésquilo, Pr., 736; Aristófanes, Nu., 564; Sófocles, Tr., 217)
ס, podendo até mesmo respeita-las (cf. Heródoto, Hist., 1.59.6), passou a designar o soberano que age de forma
despótica (Tucídides, Bell. Pel., 1.122,124), de forma cada vez mais pejorativa (Luciano, Ner., 2). Cf. LSJ, p.
1836. Em boa medida esta transformação se deu em decorrência da percepção negativa dos gregos sobre os
tiranos Pisístrato, Hipias e Hiparco, que governaram Atenas contando com forte apoio popular. Os assassinos de
Ἐipaὄcὁ,ΝἘaὄmὰἶiὁΝἷΝχὄiὅtὁἹítὁὀ,ΝἶἷὀὁmiὀaἶὁὅΝ “tiὄaὀiciἶaὅפΝ(ἹὄἷἹὁμΝ υ α
)ΝὀãὁΝὅὁmἷὀtἷΝὅἷΝtὁὄὀaὄamΝ
símbolos da democracia grega, como ainda foram cultuados. A este respeito, cf. PODLECKI, 1966; FORNARA,
1968; CONDILO, 2007.
371
Segundo Tzvetan Todorov, pode-ὅἷΝ pἷὀὅaὄΝ quἷΝ “ὁὅΝ bὠὄbaὄὁὅΝ ὅãὁΝ aquἷlἷὅΝ quἷ,Ν ἷmΝ vἷὐΝ ἶἷΝ ὄἷcὁὀhἷcἷὄἷmΝ ὁὅΝ
outros como seres humanos semelhantes a eles, acabam por considera-los como assimiláveis aos animais, ao
consumi-los ou ao julga-los incapazes de refletir e, portanto, de negociarפΝ (ἦἡϊἡἤἡV,Ν ἀίńί,Ν pέΝ ἀἄ,Ν ἹὄiἸὁΝ
nosso). A imposição, portanto, que ignora qualquer possibilidade de negociação, pode ser tomada como uma
característica bárbara.
372
Como destaca Arther Ferrill, há na obra de Heródoto a ideia (futuramente aristotélica) de que, apesar de um
mὁὀaὄcaΝὁὄiἷὀtalΝὅἷὄΝumΝlἷἹítimὁΝ α
,ΝaΝ
Ν(pὄὰpὄiaΝἶὁὅΝὄἷiὅΝpἷὄὅaὅ)ΝὁΝἸaὐΝumΝ α
έΝἑἸέΝἔEἤἤἙδδ,Ν
1978, p. 392. Como dirá Sófocles (OT,Ν κἅἁ),Ν “aΝ
Ν pὄὁἶuὐΝ ὁΝ tiὄaὀὁפΝ (
Ν φυ
Ν
α
)έΝ EmΝ ἀΝ
εacabἷuὅ,Ν cὁmὁΝ vἷὄἷmὁὅΝ aἶiaὀtἷ,Ν χὀtíὁcὁΝ ὅἷὄὠΝ ὀãὁΝ ὅὁmἷὀtἷΝ ὀὁmἷaἶὁΝ
α
,Ν maὅΝ tambὧmΝ apὄἷὅἷὀtaἶὁΝ
cὁmὁΝum,ΝatὄavὧὅΝἶaΝὅuaΝἸήὄiaΝ( υ )Ν סaspecto próprio da
ΝἶἷΝumΝὅὁbἷὄaὀὁέ
373
Antíoco IV se apresenta em 2 Macabeus como bárbaro na medida em que impõe medidas aos judeus (2 Mac
5.5-6.11), de modo completamente diferente de seu filho, Antíoco Eupátor, o qual busca negociar com os judeus
(2 Mac 11.13-38) e mesmo Antíoco V (2 Mac 13.18-26).
374
Na apresentação de Heródoto dos soberanos, a raiva/fúria é a característica chave dos monarcas persas, de
mὁἶὁΝ quἷΝ apἷὅaὄΝ ἶἷΝ “ἑiὄὁΝ tἷὄΝ pὄuἶἷὀtἷmἷὀtἷΝ cὁὀtὄὁlaἶὁ,Ν XἷὄxἷὅΝ lhἷΝ ἶὠΝ ἷὅpaὦὁ,Ν ἷΝ ὀὁΝ ὄἷtὄatὁΝ ἶἷΝ ἑambiὅὅἷὅΝ ὅἷΝ
tὁὄὀaΝἷmΝlὁucuὄaפ,ΝcὁmὁΝlἷmbὄaΝἦἷὅὅaΝἤajakΝ(ἀίίἅ,ΝpέΝńńń)έΝἥobre a relação entre tirania/monarquia e raiva, cf.
Platão, R., 579c; CArist 253-254; Sêneca, Ira, 3.16.2.
375
ἡΝtἷὄmὁΝἹὄἷἹὁΝ υ ΝὧΝ“ἷxtὄἷmamἷὀtἷΝἶiἸícilΝἶἷΝὅἷΝtὄaἶuὐiὄפΝ(ἤχJχK,Νἀίίἅ,ΝpέΝńńń)ΝumaΝvἷὐΝquἷΝὄἷpὄἷὅἷὀtaΝ
não somente a raiva/fúria, mas também o elemento da alma onde se dão os sentimentos fortes. De fato, em
ἘὁmἷὄὁΝὧΝaὀtἷὅΝumΝἸὲlἷἹὁΝἶἷΝviἶa,ΝuὅualmἷὀtἷΝὄἷlaciὁὀaἶὁΝaὁΝtἷὄmὁΝ υ ,ΝquἷΝvἷiὁΝaΝcὁὀὁtaὄΝpὁὅtἷὄiὁὄmἷὀtἷΝaΝ
iἶἷiaΝ ἶἷΝ “almaפέΝ ἑἸέΝ ἥἠEδδ,Ν ἀίίη,Ν pέΝ λέΝ ἥὁbὄἷΝ ὁΝ υ Ν ἷmΝ Ἐὁmἷὄὁ,Ν cἸέΝ pέἷέμΝ Ἐὁmἷὄὁ,Ν Il., 16.469,856;
23.671,880; Od., 10.163; LOURENÇO, 2016; SILVA, 2010.
376
O fato dos sete irmãos terem sido chicoteados (2 Mac 7.1) também indica o caráter tirânico de Antíoco.
Afinal, como indicado por François Hartog, o déspota exerce seu poder sobre os corpὁὅΝἶἷΝὅἷuὅΝὅήἶitὁὅΝ“aὀtἷὅΝἶἷΝ
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ὁutὄὁὅפΝ (ἀΝ εacΝ ἅέἁλ)377. É por isso que tanto Antíoco como seu superintendente na Judeia,
Filipe, o frígio378,Ν ὅãὁΝ ἶἷὅiἹὀaἶὁὅΝ cὁmὁΝ tἷὀἶὁΝ “íὀἶὁlἷΝ bὠὄbaὄaΝ [ α

α

Ν

α]פΝ (ἀΝ

Mac 5.22). Também Antíoco V, filho de AntíὁcὁΝ ἙVΝ apaὄἷcἷΝ “ἸἷitὁΝ umΝ bὠὄbaὄὁΝ
[

α

α

]Ν ἷmΝ ὅἷuὅΝ ὅἷὀtimἷὀtὁὅפΝ (ἀΝ εacΝ ńἁέλ)Ν quaὀἶὁΝ pὁὅὅuiΝ mὠὅΝ iὀtἷὀὦὴἷὅΝ paὄaΝ

com os judeus. Todos estes usos do termo

α

indicam aspectos negativos dos

selêucidas, conforme pode-se ver na tabela abaixo referente ao uso deste termo em 2
Macabeus:
Número
1

Referência
2 Mac 2.21

Forma
α α

2

2 Mac 4.25

α

3

2 Mac 5.22

α

4

2 Mac 10.4

α

5

2 Mac 13.9

6

2 Mac 15.2

υ

α

α

α

α

Comentário
Referência ao exército selêucida (grego) expulso
pἷlὁΝἷxὧὄcitὁΝἶὁὅΝmacabἷuὅΝcὁmὁΝ“hὁὄἶaὅΝ
bárbarasפέ
Caracterização do sumo sacerdote Menelau, que
compactuou com Antíoco, como alguém que
pὁὅὅuiΝ“ὁὅΝἸuὄὁὄἷὅΝἶἷΝtiὄaὀὁΝcὄuἷlΝἷΝaὅΝὅaὀhaὅΝἶἷΝ
animal selvagemפέ
Comparação entre Antíoco e seu superintendente
ἔilipἷ,ΝὁΝἸὄíἹiὁ,ΝtiἶὁΝcὁmὁΝ“ἶἷΝíὀἶὁlἷΝmaiὅΝ
bárbara ainda que aquἷlἷΝquἷΝὁΝὀὁmἷaὄaפέ
Os judeus pedem a Deus que não mais venham a
caiὄΝὀaὅΝmãὁὅΝἶaὅΝ“ὀaὦὴἷὅΝblaὅἸἷmaὅΝἷΝbárbarasפέΝ
Provavelmente uma referência não somente aos
selêucidas, mas também aos ptolomaicos, i.e., às
monarquias helenísticas (gregos).
ἙὀἶicaὦãὁΝἶὁΝἷὅtaἶὁΝἶἷΝχὀtíὁcὁΝV,Ν“ἸἷitὁΝumΝ
bárbaro ἷmΝὅἷuὅΝὅἷὀtimἷὀtὁὅפ,ΝquaὀἶὁΝἶἷciἶἷΝ
agir contra os judeus com medidas piores que as
de seu pai (Antíoco IV).
Referência de judeus à possibilidade de morte em
dia de sábado, sendo considerada uma morte
“ὅἷlvaἹἷmΝἷΝbárbaraפΝὅἷΝἷἸἷtuaἶaΝpὁὄΝἠicaὀὁὄέ

Tabela 10  סα αα

ΝἷmΝἀΝεacabἷuὅ

ϊἷὅtἷΝmὁἶὁ,ΝcὁmΝaΝapὄὁximaὦãὁΝἶaΝcultuὄaΝἹὄἷἹaΝaὁΝ α
esta acaba se tornando ὁΝὅímbὁlὁΝὀãὁΝὅὁmἷὀtἷΝἶὁὅΝ“ἷὅtὄaὀἹἷiὄὁὅפΝ(

αα

em 2 Macabeus,
φυ

)379 em território

tuἶὁΝ pἷlὁΝ chicὁtἷפΝ (Ἐχἤἦἡἕ,Ν ńλλλ,Ν pέΝ ἁἁἂ)έΝ PὁὄΝ iὅὅὁ,Ν ἑambiὅὅἷὅΝ maὀἶaΝ chicὁtἷaὄΝ ὁὅΝ ὅacἷὄἶὁtἷὅΝ ἶἷΝ ÁpiὅΝ
(Heródoto, Hist., 3.16,29) e Xerxes chega a mandar chicotear o Helesponto (Heródoto, Hist., 8.109). Cf.
Heródoto, Hist., 3.130; 7.35,54. O poder despótico de Antíoco só pode ser vencido pelo poder ainda maior de
Deus: isto fica evidente não somente no fato de anjos chicotearem Heliodoro (2 Mac 3.26,34), mas também no
poder divino em fazer o mesmo com Antíoco (2 Mac 5.18).
377
Em outro texto também há a referência de que Antíoco, “ἷὀἸuὄἷciἶὁפΝ ( α )Ν pὁὄΝ pἷὀὅaὄΝ quἷΝ aΝ JuἶἷiaΝ ὅἷΝ
rebelara, atacara Jerusalém (2 Mac 5.11). Também Demétrio é tomado pela fúria, porém quando é provocado
pelas calúnias de Alcimo, cf. 2 Mac 14.27.
378
Cf. 2 Mac 5.22-23; 6.11 e 8.8. Não deve ser confundido com ἔilipἷΝ“amiἹὁΝἶὁΝὄἷiפΝ(cἸέΝἀΝεacΝλέἀλνΝńΝεacΝ
6.14). Cf. BJ, p. 774, nota b.
379
Cf. 2 Mac 4.13; 10.2,5. O termo
φυ ΝὧΝutiliὐaἶὁΝὀaΝδXX,Νἷxcἷtuaὀἶὁ-se o Hexateuco (Pentateuco e
Josué), estritamente como designação dos filisteus. Cf. VAN DER KOOIJ, 2016, p. 401-408. Não está claro,
porém, até que ponto carrega, em 2 Macabeus, tal caráter negativo resultante desta associação, uma vez que é
utilizado de modo diferente na literatura judaica posterior, como em Filo e Josefo.
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juἶaicὁ,Ν maὅΝ juὅtamἷὀtἷΝ ἶaquἷlἷὅΝ quἷΝ ὅãὁΝ tiἶὁὅΝ cὁmὁΝ “alἹὁὐἷὅפΝ ἶὁΝ pὁvὁΝ juἶἷuΝ (cἸέΝ ἀΝ εacΝ
4.16), fazendo do próprio

um problema e mesmo um defeito, e não uma
ἸὁὅὅἷΝumΝ α

qualidade380. É como se o

αα

. Quanto aos gregos em geral,

2 Macabeus os apresenta como detentores de uma cultura oposta à cultura judaica, de modo
que o termo Ἕ

(em suas diversas formas) é utilizado carregado de sentido negativo ou

ainda em situação negativa, reforçando ainda mais a aproximação com a ideia de
α

αα

, tão cara aos gregos:

Número
1

Referência
2 Mac 4.10

2

2 Mac 4.13

3

2 Mac 4.15

4

2 Mac 4.36

5

2 Mac 6.8

6

2 Mac 6.9

7

2 Mac 11.2

8

2 Mac 11.24

9

2 Mac 13.2

Forma
ῦ

α

Ἕ

Tabela 11  סἝ

Tal transformação de
(

Comentário
Os costumes gregos são introduzidos aos judeus
em oposição aos costumes judaicos abolidos.
ἡΝautὁὄΝἶἷἶuὐΝquἷΝὁΝ“hἷlἷὀiὅmὁפΝcὁὄὄὁmpἷΝὁὅΝ
sacerdotes judeus e lhes afasta das práticas da
cultura judaica.
Continuação do tema do v. 13, onde os sacerdotes
judeus praticam costumes gregos, contrários ao
judaísmo.
Os gregos se colocaram junto aos judeus sobre a
morte de Onias. Um recurso literário para mostrar
que a morte de Onias espantou até mesmo os
gregos.
Costumes gregos e judeus colocados em oposição
entre si.
Costumes gregos e judeus colocados em oposição
entre si.
Lísias pretende fazer de Jerusalém um
assentamento para os gregos.
Carta de Antíoco a Lísias que comenta sobre a
oposição entre os costumes gregos e judeus.
Gregos invadem a Judeia.
ΝἷmΝἀΝεacabἷuὅ381

chἷἹaΝiὀcluὅivἷΝaΝlhἷΝtiὄaὄΝὁΝcaὄὠtἷὄΝἶἷΝ“viὄtuἶἷפΝ

)382: se para Teofrasto383 o termo é designativo de uma

, ou seja, de uma

qualidade de valor coletivo384, para 2 Macabeus se torna um defeito que afeta negativamente o

380

Esta inversão é tida como algo evidente no que diz respeito à imagem dos gregos. Afinal, mesmo os judeus
quἷΝ apὄἷciavamΝ aΝ cultuὄaΝ ἹὄἷἹaΝ acabaὄamΝ pὁὄΝ pἷὄcἷbἷὄΝ ὁὅΝ ἶἷἸἷitὁὅΝ ἶὁὅΝ mἷὅmὁὅμΝ “ἐἷmΝ pὁὄΝ iὅὅὁΝ umaΝ ὅituaὦãὁΝ
penosa os envolveu, quando tiveram por inimigos e algozes aqueles mesmos cujos costumes eles tanto haviam
promovido e a quem tinham querido assemelhar-ὅἷΝἷmΝtuἶὁפΝ(ἀΝεacΝἂέńἄ)έ
381
Tabela baseada em: MORRISON, 2004, p. 79-80.
382
A respeito do termo grego
,ΝcἸέΝδἥJ,ΝpέΝἀἁκέ
383
Teofrasto, em sua teoria do estilo perfeito, edifica-aΝἷmΝciὀcὁΝpaὄtἷὅ,ΝtὁmaἶaὅΝpὁὄΝἷlἷΝcὁmὁΝaὅΝ“viὄtuἶἷὅΝἶaΝ
ἶicὦãὁפ,ΝἶἷὀtὄἷΝaὅΝquaiὅΝaΝpὄimἷiὄaΝἷὄaΝjuὅtamἷὀtἷΝὁΝ
έΝἑἸέΝJχEἕEἤ,Νἀίίἀ,ΝpέΝńἅ,ΝὀὁtaΝἄέΝἥἷἹuiὀἶὁΝ
ἦἷὁἸὄaὅtὁ,Ν ϊiὰἹἷὀἷὅΝ δaὧὄciὁΝ aἸiὄmaΝ quἷΝ “hὠΝ ciὀcὁΝ virtudes do discurso [Ἀ α
υ]Ν  סpuro grego
[
],Νluciἶἷὐ,Νcὁὀὅciêὀcia,Νapὄὁpὄiaὦãὁ,ΝἶiὅtiὀὦãὁέΝPuὄὁΝἹὄἷἹὁΝ[
]ΝὅiἹὀiἸicaΝaΝliὀἹuaἹἷmΝὅἷmΝ
ἸalhaΝ aΝ pὁὀtὁΝ ἶἷΝ aΝ ἹὄamὠticaΝ ἷὅtaὄΝ livὄἷΝ ἶἷΝ vulἹaὄiἶaἶἷὅΝ ἶἷὅcuiἶaἶaὅפΝ (ϊiὰἹἷὀἷὅΝ δaὧὄciὁ,Ν Phil. Vit., 7.59 =
DIOGENES LAERTIUS, 1925, p. 166-169).
384
Bruno Snell lembra que a
ΝἹὄἷἹa,ΝpἷlὁΝmἷὀὁὅΝaΝumΝpὄimἷiὄὁΝmὁmἷὀtὁ,Ν“ὀãὁΝὅἷΝὄἷἸἷὄἷΝὡΝviἶaΝmὁὄal,ΝmaὅΝ
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coletivo, estando também por esta razão bastante próximo da ideia grega de α
Afinal, é por conta do

αα

.

do monarca (impondo) e dos sumos sacerdotes

(conspirando385), que acaba havendo uma crise política.
Se a imposição se vincula à tirania de Antíoco, a conspiração se vincula à traição por
parte dos sacerdotes. O sentido de

Ν ἷmΝ ἀΝ εacabἷuὅ, portanto, parece ter

profundas relações com as ressignificações dos termos Ἀ

ΝἷΝ α

ΝἶἷὀtὄὁΝἶaΝ

própria cultura grega: de modo semelhante a estes dois termos que significavam inicialmente
a fala da língua grega aos moldes ático (Ἀ

)ΝἷΝlacὲὀicὁΝ( α

a designar conspiração política (traição) com as cidades de Atenas (Ἀ
( α

),Ν tambὧmΝ ὁΝ tἷὄmὁΝ

),ΝmaὅΝquἷΝpassaram
)Ν ἷΝ EὅpaὄtaΝ

,Ν quἷΝ iὀicialmἷὀtἷΝ ὅἷΝ ὄἷἸἷὄiaΝ ὡΝ cὁὄὄἷtaΝ ἸalaΝ ἶὁΝ

grego, veio a ser identificado, dentro da lógica de 2 Macabeus, como uma designação do que
ἸὁiΝtὁmaἶὁΝὀãὁΝὅὁmἷὀtἷΝcὁmὁΝumaΝcὁὀὅpiὄaὦãὁΝἶἷΝalἹuὀὅΝjuἶἷuὅΝcὁmΝumΝmὁὀaὄcaΝ“ἹὄἷἹὁפΝ
(Selêucida)386, mas também como uma traição cultural387. Afinal, os grandes propagadores do
Ν ὀaΝ Juἶἷia,Ν ὅἷἹuὀἶὁΝ ὁΝ livὄὁΝ ἶἷΝ ἀΝ εacabἷuὅ,Ν ὀãὁΝ ὅãὁΝ tanto os monarcas
estrangeiros, mas antes os sumos sacerdotes judeus Jasão388 e Menelau389, que sobem ao
iὀἶicaΝὀὁbὄἷὐa,Νcapaciἶaἶἷ,ΝêxitὁΝἷΝimpὁὀêὀciaפΝ(ἥἠEδδ,Νἀίίη,ΝpέΝńἄκ),ΝὅἷὀἶὁΝὁΝquἷΝὅἷΝἷὅpἷὄavaΝἶἷ um
Ν
α ,Ν umΝ hὁmἷmΝ “bὁmפΝ ἷΝ “ativὁפΝ ὅὁcialmἷὀtἷ,Ν quἷΝ ὄἷcἷbἷΝ ἶaΝ cὁmuὀiἶaἶἷΝ aΝ cὁὀἸiὄmaὦãὁΝ ἶὁΝ ὅἷuΝ valὁὄέΝ ἑἸέΝ
SNELL, 2005, p. 168-169; AUSTIN, 2012, p. 6ss. É evidente que com a filosofia esta percepção de
ΝiὄὠΝὅἷΝ
transformar, trazendo o conceito ao interior do homem, porém, cabe lembrar que mesmo em contextos
posteriores, como nas filosofias de Platão e Aristóteles, a
Ν pἷὄmaὀἷcἷΝ viὀculaἶaΝ ὡΝ ὅuaΝ viὅãὁΝ ὁὄiἹiὀal,Ν
permanecendo com certo caráter aristocrático. Cf. JAEGER, 1995, p. 23-36 (esp. 34).
385
É digno de nota que Simão, irmão de Menelau, espalha calúnias sobre Onias (III), afirmando que ele é um
“cὁὀὅpiὄaἶὁὄΝcὁὀtὄaΝaΝὁὄἶἷmΝpήblicaפΝ(ἀΝεacΝἂέἀ)έΝἑἸέΝἀΝεacΝἁέἁκέ
386
Cf. nota 365. Também o ex-sumo sacerdote Alcimo confabula com Demétrio e trai seus compatriotas. Cf. 2
Mac 14.1-14.
387
ἑὁmὁΝbἷmΝἶἷmὁὀὅtὄὁuΝἕὄaἸ,ΝtambὧmΝὁΝvἷὄbὁΝ
,ΝquἷΝpὁὅὅuíaΝὁΝὅἷὀtiἶὁΝἶἷΝἸicaὄΝaὁΝlaἶὁΝἶὁὅΝpἷὄὅaὅΝ(ἷΝ
ὀãὁΝἶὁὅΝἹὄἷἹὁὅ),ΝvἷiὁΝaΝtἷὄΝumΝὅubὅtaὀtivὁΝἷquivalἷὀtἷ,ΝaΝὅabἷὄ,Ν
,ΝaὅὅὁciaἶὁΝὡΝcὁὀὅpiὄaὦãὁΝpὁὄΝpaὄtἷΝἶἷΝ
um grego com os persas, ou ainda a traição de sua pátria em benefício da Pérsia. Cf. GRAF, 1984, p. 15ss.
χquἷlἷὅΝ quἷΝ cὁὀὅpiὄavamΝ cὁmΝ aΝ Pὧὄὅia,Ν pὁὄtaὀtὁ,Ν pὁἶiamΝ ὅἷὄΝ tambὧmΝ ἶἷὀὁmiὀaἶὁὅΝ ἶἷΝ “tὄaiἶὁὄἷὅΝ ἶaΝ ἕὄὧciaפΝ
(π
Ν Ν
α),ΝcἸέΝἘἷὄὰἶὁtὁ,ΝHist.,ΝἄέἂλέΝἦambὧmΝὁΝtἷὄmὁΝ α αα
ΝpὁὅὅuiuΝὁΝὅἷntido de se aliar
aὁὅΝ“bὠὄbaὄὁὅפΝ(pἷὄὅaὅ)μΝcἸέΝδἥJ,ΝpέΝἁίἄνΝXἷὀὁἸὁὀtἷ,ΝHG, 5.2.35; Maximus Tyrius, 4.2.
388
Jasão (
ή )י, filho de Simão II e irmão de Onias III (2 Mac 4.7), foi o último sumo sacerdote da dinastia
dos Oníadas. Seu nome hebraico, segundo Josefo (AJ, 12.237-241), era Jesus/Josué (
ῦ ήΝ)יְ ֹשֻ ׁע. Cf.
χεἙἦχY,Ν ἀίńἁ,Ν pέΝ ἁηἄλέΝἀΝεacabἷuὅΝ ὁΝ ἶἷclaὄaΝ cὁmὁΝ umΝ “ímpiὁΝ ἷΝ ἶἷΝ mὁἶὁΝ alἹumΝ ὅumὁΝ ὅacἷὄἶὁtἷפΝ (ἀΝ εacΝ
4.13). Da mesma forma que sobe ao poder, subornando Antíoco, acaba sendo deposto (pelo mesmo monarca),
sendo colocado Menelau em seu lugar. Cf. 2 Mac 4.23. Quando Jasão pensa que Antíoco morreu, invade
Jerusalém com um exército e luta contra Menelau, causando a morte de diversos judeus. Cf. 2 Mac 5.6. Acaba
sendo prisioneiro de Aretas, rei dos árabes, fugindo para o Egito e depois indo para Esparta, onde vem a morrer
(2 Mac 5.8-10). Sobre Jasão, cf. AMITAY, 2013, p. 3569-3570; BABOTA, 2014, p. 48-53.
389
ἥἷἹuὀἶὁΝἀΝεacabἷuὅ,ΝεἷὀἷlauΝ(
α )ΝἷὄaΝiὄmãὁΝἶἷΝἥimãὁΝ(ἀΝεacΝἂέἀἁ),ΝquἷΝhaviaΝἷὅpalhaἶὁΝcalήὀiaὅΝ
contra o antigo sumo sacerdote Onias (2 Mac 4.1), e Lisímaco (2 Mac 4.29). Era, portanto, provavelmente de
uma família sacerdotal que não a dos Oníadas  סpossivelmente a família de Belga, cf. 1 Cr 24.14; Ne 12.5,18;
BABOTA, 2014, p. 54; SCHWARTZ, 2008, p. 95-96. Segundo Flávio Josefo (AJ, 12.238; cf. 20.235), Menelau
seria irmão de Onias III e de Jasão, e teria também o nome hebraico Onias (ֹ)חֹ ִ י. Segundo Otto Mørkholm,
porém, trata-se de uma tradição inventada, a fim de esconder o fato do sumo sacerdócio judaico ter sido ocupado
por uma pessoa de origem humilde e, talvez, de outra tribo que a de Levi (provavelmente era da tribo de
Benjamin). O texto de 2 Macabeus culpa Menelau pelos problemas enfrentados pelos judeus, afirmando ser ele
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poder a partir de conspirações com o rei selêucida (cf. 2 Mac 4.7-10,23-25), impondo
costumes gregos à população judaica (cf. 2 Mac 4.10-15) e traindo seus concidadãos (cf. 2
Mac 5.15,23). Não é à toa, portanto, que Menelau é apresentado com fortes características
bárbaras, afirmando-ὅἷΝ quἷΝ “tiὀhaΝ ἷmΝ ὅiΝ ὁὅΝ ἸuὄὁὄἷὅΝ ἶἷΝ tirano cruel e as sanhas de animal
Ν α

selvagem390 [

υΝ

]פΝ(ἀΝεacΝἂέἀη)ΝἷΝaiὀἶaΝquἷΝ“ὅἷΝἸiὐἷὄaΝtὄaiἶὁὄΝἶaὅΝlἷiὅΝἷΝἶaΝ

pὠtὄiaפΝ (ἀΝ εacΝ ηέńη)έΝ χΝ aἶἷὅãὁΝ aὁὅΝ cὁὅtumἷὅΝ ἹὄἷἹὁὅΝ (

), portanto, apesar de

uὅualmἷὀtἷΝὅἷὄΝcὁmpὄἷἷὀἶiἶaΝcὁmὁΝumΝpaὅὅὁΝὡΝ“civiliὐaὦãὁפ,ΝpaὅὅaΝaΝὅἷὄΝcὁmpὄἷἷὀἶiἶaΝaquiΝ
cὁmὁΝ umaΝ atituἶἷΝ ἶἷΝ “baὄbaὄiὐaὦãὁפΝ ( α

αα

), como uma verdadeira traição, como

também aparece no relato de 1 Macabeus391.
2.2 UM MODO DE VIDA
Mesmo que a comparação com termos análogos a
Ἀ

Ν ἷΝ

α

(como p.e.

) tenha seu valor, para se compreender a profundidade da

ressignificação deste conceito em 2 Macabeus, é necessário que se busque a compreensão de
seu principal uso, ou seja, dentro do contexto do capítulo 4, quando Jasão estabelece o
em Jerusalém (2 Mac 4.13).
Após a morte do rei selêucida Seleuco392, o sacerdote judeu Jasão decide manobrar
com o novo rei, Antíoco Epifânio, a fim de obter o cargo de sumo sacerdote 393. Para alcançar
“ὁΝ cauὅaἶὁὄΝ ἶἷΝ tὁἶaΝ ἷὅὅaΝ malἶaἶἷפΝ (ἀΝ εacΝ ἂέἂἅ),Ν ὄἷἸἷὄiὀἶὁ-se à morte de Onias (2 Mac 4.30-38) e aos furtos
ὅacὄílἷἹὁὅΝἷἸἷtuaἶὁὅΝpὁὄΝδiὅímacὁ,Ν“cὁmΝὁΝcὁὀhἷcimἷὀtὁΝἶἷΝεἷὀἷlauפΝ(ἀΝεacΝἂέἁλ)έΝἦambὧmΝaἸiὄmaΝquἷΝἷlἷ,Ν
pἷὄmaὀἷcἷὀἶὁΝὀὁΝpὁἶἷὄΝ“ἹὄaὦaὅΝὡΝcὁbiὦaΝἶὁὅΝpὁἶἷὄὁὅὁὅפ,ΝacabὁuΝ“cὄἷὅcἷὀἶὁΝἷmΝmalἶaἶἷΝἷΝcὁὀὅtituiὀἶὁ-se no
ἹὄaὀἶἷΝiὀὅiἶiaἶὁὄΝἶὁὅΝὅἷuὅΝcὁὀciἶaἶãὁὅפΝ(ἀΝεacΝἂέηί)έ
390
Além da propensão ao furor e o caráter tirânico, também a própria caracterização de Menelau como tendo as
“ὅaὀhaὅΝ ἶἷΝ umΝ aὀimalפΝ ὁΝ apὄὁximaΝ ἶaΝ baὄbὠὄiἷέΝ ἡΝ “bὠὄbaὄὁפΝ tἷὀἶiaΝ aΝ ὅἷὄΝ apὁὀtaἶὁΝ cὁmὁΝ alἹuὧmΝ quἷΝ ὅἷΝ
assemelha aos animais, seja pela incapacidade de comunicação, pela violência (neste caso), ou ainda pela
sἷxualiἶaἶἷΝἷxplícita,ΝaἸiὀal,Ν acὁplaὄΝἷmΝpήblicὁ,ΝtalΝcὁmὁΝὅἷΝjulἹavaΝquἷΝalἹuὀὅΝ “bὠὄbaὄὁὅפΝἸaὐiamΝ(Eὅtὄabãὁ,Ν
Geog., 4.4.5; 4.5.4), era tido como uma prática própria dos animais, cf. Heródoto, Hist., 3.101. Cf. TODOROV,
2010, p. 26. É ainda comparado aos gὄἷἹὁὅ,Ν quaὀἶὁΝ ὁΝ autὁὄΝ ἶἷΝ ἀΝ εacabἷuὅΝ aἸiὄmaΝ quἷΝ “ἶὁmiὀavaΝ ὅἷuὅΝ
cὁὀciἶaἶãὁὅΝἶἷΝmὁἶὁΝaiὀἶaΝmaiὅΝatὄὁὐΝquἷΝὁὅΝὁutὄὁὅפΝ(ἀΝεacΝηέἀἁ)έ
391
“PὁὄΝ ἷὅὅἷὅΝ ἶiaὅΝ apaὄἷcἷuΝ ἷmΝ ἙὅὄaἷlΝ umaΝ ἹἷὄaὦãὁΝ ἶἷΝ pἷὄvἷὄὅὁὅ,Ν quἷΝ ὅἷἶuὐiὄamΝ aΝ muitὁὅΝ cὁmΝ ἷὅtaὅΝ palavὄaὅμΝ
ץVamὁὅ,ΝἸaὦamὁὅΝaliaὀὦa com as nações circunvizinhas, pois muitos males caíram sobre nós desde que delas nos
ὅἷpaὄamὁὅ’έΝχἹὄaἶὁu-lhes tal modo de falar. E alguns dentre o povo apressaram-se em ir ter com o rei, o qual
lhes deu autorização para observarem os costumes pagãos. Construíram, então, em Jerusalém, uma praça de
esportes, segundo os costumes das nações, restabeleceram seus prepúcios e renegaram a Aliança sagrada. Assim
associaram-se aos pagãos e se venderam paὄaΝἸaὐἷὄΝὁΝmalפΝ(ńΝεacΝńέńń-15, BJ, grifo nosso).
392
Seleuco IV Filopator, filho de Antíoco III e irmão de Antíoco IV Epifanes, reinou após a morte de seu pai e
antes do reinado de seu irmão. Era o segundo filho de Antíoco III, sendo mais novo somente que Antíoco (não o
Epifanes), tornando-se herdeiro do trono quando este morre, em 193 a.C. Cf. GRAINGER, 1997, p. 63-64. Seu
reinado foi tido como fraco e arrastado (cf. Jerônimo, Com. Dan., 11.20; Apiano, Syr., 66,349) pela falta de
campanhas militares, contidas especialmente pelas dificuldades financeiras do Império. Em 175 a.C. é
assassinado por seu ministro Heliodoro, logo assumindo o trono sua esposa, Laodike, e em seguida seu irmão,
Antíoco Epifânio. Cf. EHLING, 2013, p. 6130-6131.
393
Cf. Josefo, AJ, 12.237-238. Segundo a legislação bíblica, o cargo de sumo sacerdote deveria ser passado em
uma linha dinástica, a partir de Arão, o primeiro sumo sacerdote. Neste contexto, o cargo, que estava em posse
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talΝcaὄἹὁ,ΝὅἷΝἷὀcὁὀtὄaΝcὁmΝὁΝὄἷiΝἷmΝumaΝὄἷuὀiãὁΝἷΝlhἷΝpὄὁmἷtἷΝ“tὄἷὐἷὀtὁὅΝἷΝὅἷὅὅἷὀtaΝtalentos
ἶἷΝpὄataΝἷΝaiὀἶa,ΝaΝὅἷὄἷmΝἶἷἶuὐiἶὁὅΝἶἷΝumaΝὄἷὀἶaΝὀãὁΝἶiὅcὄimiὀaἶa,ΝmaiὅΝὁitἷὀtaΝtalἷὀtὁὅפΝ(ἀΝ
Mac 4.8)394έΝPaὄaΝalὧmΝἶὁΝcaὄἹὁ,Νpὁὄὧm,ΝὅὁlicitaΝaὁΝὄἷiΝquἷΝ“lhἷΝἸὁὅὅἷΝἶaἶaΝaΝpἷὄmiὅὅãὁ,ΝpἷlaΝ
autoridade real, de construir um ginásio e uma efebia, bem como de fazer o levantamento dos
aὀtiὁquἷὀὁὅΝ ἶἷΝ Jἷὄuὅalὧmפ,Ν pὄὁmἷtἷὀἶὁ-lhe mais cento e cinquenta talentos em retorno (2
Mac 4.9). É a partir deste consentimento real que Jasão, segundo o autor de 2 Macabeus, não
ὅὁmἷὀtἷΝaὅὅumἷΝὁΝpὁἶἷὄ,ΝmaὅΝtambὧmΝἸaὐΝ“paὅὅaὄ os seus irmãos de raça para o estilo de vida
dos gregosפΝ(ἀΝεacΝἂέńί,Ν

Ν α α

α)395. Neste contexto, portanto, o

é um modo de vida à semelhança dos gregos396, sendo oferecido por Jasão à sociedade judaica
de Jerusalém através de suas reformas. Surge, aqui, o problema: como as reformas de Jasão
pὁἶἷὄiamΝ “hἷlἷὀiὐaὄפΝ ὁὅΝ juἶἷuὅςΝ ἡu,Ν ἷmΝ ὁutὄaὅΝ palavὄaὅ,Ν ἶἷΝ quἷΝ ἸὁὄmaΝ ἷὅtἷΝ mὁἶὁΝ ἶἷΝ viἶaΝ
grego poderia ser absorvido e apropriado pela sociedade judaica?
2.2.1 O ginásio de Jerusalém
Conforme o texto de 2 Macabeus 4.12-15, o

(compreendido como uma

tendência aὁΝ“ἷὅtilὁΝἶἷΝviἶaΝἶὁὅΝἹὄἷἹὁὅ)פ,ΝpaὄἷcἷΝtἷὄΝὅiἶὁΝpὁὅὅibilitaἶὁΝpἷlaΝὄἷἸὁὄmaΝἶἷΝJaὅãὁΝ
através da construção de um ginásio [ υ

], tornando em realidade o que o sumo

sacerdote havia requerido a Antíoco:
Foi, pois, com satisfação que construiu o ginásio justamente abaixo da Acrópole e,
obrigando os mais nobres de entre os moços, conduziu-os ao uso do pétaso.
Verificou-se, desse modo, tal ardor de helenismo397 e tão ampla difusão de costumes
de Onias III, deveria ser passado, no momento de sua morte, ao seu filho, Onias IV, e não ao seu irmão, Jasão.
Acontece, porém, que o mundo helenístico se valia em diversas situações da prática de venda da função
sacerdotal, principalmente na Grécia e na Ásia Menor, tendo Jasão se aproveitado desta tradição, a fim de tomar
o poder. Cf. BABOTA, 2014, p. 53. Não está claro, porém, quando o sumo sacerdócio judaico começou a ser um
cargo concedido pelo rei, possivelmente datando do início do período ptolomaico, cf. MILLAR, 2006b, p. 75.
394
ἡὅΝ valὁὄἷὅΝ ἶἷΝ tὄἷὐἷὀtὁὅΝ ἷΝ ὅἷὅὅἷὀtaΝ talἷὀtὁὅΝ ( α αΝ
αΝ π Ν ῖ Ν α
,Ν ἀΝ εacΝ ἂέκ),Ν ὁitἷὀtaΝ
talἷὀtὁὅΝ( α αΝ
α,ΝἀΝεacΝἂέκ)ΝἷΝὁutὄὁὅΝcἷὀtὁΝἷΝciὀquἷὀtaΝ(π
αΝπ Ν ῖ Ν α ,ΝἀΝεacΝἂέλ)Ν
talentos, prometidos por Jasão, totalizavam um valor de 590 talentos, ou seja, aproximadamente 15 toneladas
(15.340 kg) de prata, considerando-se o talento grego como aproximadamente 26 kg. Otto Mørkholm lembra que
não está expressamente clara a periodicidade do tributo, sendo provavelmente uma taxa anual. Cf.
MØRKHOLM, 1989, p. 279, nota 1.
395
ἀΝεacΝἂέńίΝ(ἐJ),ΝἹὄiἸὁΝὀὁὅὅὁέΝἦἷxtὁΝcὁmplἷtὁμΝ“ἡbtiἶὁ,Νaὅὅim,ΝὁΝcὁὀὅἷὀtimἷὀtὁΝἶὁΝὄἷi,Νἷlἷ,ΝtãὁΝlὁἹὁΝaὅὅumiuΝ
ὁΝ pὁἶἷὄ,Ν cὁmἷὦὁuΝ aΝ ἸaὐἷὄΝ paὅὅaὄΝ ὁὅΝ ὅἷuὅΝ iὄmãὁὅΝ ἶἷΝ ὄaὦaΝ [
Ν
φ υ ]Ν paὄaΝ ὁΝ ἷὅtilὁΝ ἶἷΝ viἶaΝ ἶὁὅΝ ἹὄἷἹὁὅΝ
[
Ν α α
α]פέΝἕὄἷἹὁΝ(δXX)μΝ“ π
α
Ν
ῦ α
Ν α
Ν
Ν α αΝ
Νπ Ν
ΝἙ
χα α ῆ α
Ν
φ υΝ
פΝ (ἹὄiἸὁΝ ὀὁὅὅὁ)έΝ ϊaὀiἷlΝ ἤέΝ ἥchwaὄtὐΝ ἶἷἸἷὀἶἷΝ quἷΝ aquiΝ
φ υ ΝὀãὁΝἶἷvἷΝὅἷὄΝcὁmpὄἷἷὀἶiἶὁΝcὁmὁΝ“iὄmãὁὅΝἶἷΝὄaὦaפ,ΝmaὅΝ“cὁ-ὄἷliἹiὁὅὁὅפ,ΝἶἷὀὁtaὀἶὁΝὀãὁΝtanto seus
semelhantes em termos de raça, mas de religião, uma vez que no v. 13 o termo
φυ
ῦ indica algo que
pὁἶἷΝὅἷὄΝἷὅcὁlhiἶὁ,ΝaἶὁtaἶὁΝ(“cὁὅtumἷὅΝἷὅtὄaὀἹἷiὄὁὅפ,ΝἐJ),ΝcἸέΝἥἑἘWχἤἦZ,Νἀίίκ,ΝpέΝἀἀίέ
396
ἥὁbὄἷΝὁΝ“modus vivendi hἷlêὀicὁפΝἷΝaΝὄἷlaὦãὁΝἶἷὅtἷΝcom a Revolta dos Macabeus, cf. SANTANA, 2013.
397
Seguimos aqui a perspectiva de Martha Himmelfarb (1998, p. 24), segundo a qual a tradução de
ῦ
(de
)ΝpὁὄΝ“hἷlἷὀiὅmὁפΝ(iὀἹlêὅμΝhellenism), tal como na BJ (além da BAM), parece mais adequada que
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estrangeiros, por causa da exorbitante perversidade de Jasão, esse ímpio e de modo
algum sumo sacerdote, que os próprios sacerdotes já não se mostravam interessados
nas liturgias do altar! Antes, desprezando o Santuário e descuidando-se dos
sacrifícios, corriam a tomar parte na iníqua distribuição de óleo do estádio, após o
sinal do disco. Assim, não davam mais valor algum às honras pátrias, enquanto
consideravam sumas as glórias helênicas. (2 Mac 4.12-15, Tradução do autor).398

Aparentemente, a adesão ao modo de vida grega teve como elemento central a
construção do ginásio [ υ

] e da efebeia [ φ

ῖ ]Ν pὁὄΝJaὅãὁέΝ ϊἷΝ Ἰatὁ,Ν ὁΝ υ

não era somente a marca constitutiva de uma cidade helenística, mas também servia, como
bem indicado por Robert Doran (2001, p. 95), para um propósito multifacetado, sendo ao
mἷὅmὁΝtἷmpὁΝ“uma escola militar, uma escola de preparação cívica, uma escola filosófica e
literária, uma escola para cultura física, [e] uma escola de piedade em relação aos
deuses399פ400. Não era à toa, portanto, que tratava-se de um complexo não somente com
espaço para exercícios atléticos401, mas também com salas de banho, salas de aula e mesmo
bibliotecas (KENNELL, 2015, p. 172-173). Assim, o υ
de uma πα α

era usualmente constituído

α, ou seja, uma escola de luta402, fundamentada no φ

ῖ ,Ν ὁuΝ ὅἷja,Ν ὀaΝ

quadra onde os jovens realizavam seus exercícios atléticos403, tendo como principal função
formar militarmente e fisicamente os futuros cidadãos de uma π

(KENNELL, 2005, p. 19-

aΝtὄaἶuὦãὁΝpὁὄΝ“hἷlἷὀiὐaὦãὁפΝ(iὀἹlêὅμΝHellenization), tal como na RSV, NETS, e outras, apesar de que traduzí-lo
pὁὄΝ “paἹaὀiὅmὁפΝ (ϊ-R, inglês: heathenish; BLAM, espanhol: paganismo)Ν ὁuΝ “mὁἶὁὅΝ paἹãὁὅפΝ (KJ,Ν iὀἹlêὅμΝ
heathenish manners) seria ainda pior.
398
ἕὄiἸὁΝὀὁὅὅὁέΝἦἷxtὁΝἹὄἷἹὁΝ(δXX)μΝ“
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399
O ginásio era normalmente dedicado a uma divindade ou herói, especialmente Hermes e Herakles, os deuses
do ginásio por excelência. Cf. SKALTSA, 2013, p. 3009.
400
ϊἷΝ Ἰatὁ,Ν cὁmὁΝ ἷὀἸatiὐὁuΝ ἑlaὄἷὀcἷΝ χέΝ ἔὁὄbἷὅ,Ν ὁΝ ἹiὀὠὅiὁΝ “ἷὄaΝ umΝ ὄἷἸήἹiὁΝ paὄaΝ ὁὅΝ ὁciὁὅὁὅ,Ν iὀἶὁlἷὀtἷὅΝ ἷΝ
ἷὅpἷctaἶὁὄἷὅνΝ umΝ luἹaὄΝ ἶἷΝ ἷὅpὁὄtἷὅ,Ν ὄἷcὄἷaὦãὁ,Ν ἷἶucaὦãὁΝ ἷΝ aἶὁὄaὦãὁνΝ umΝ luἹaὄΝ ἶἷΝ viἶa,Ν ativiἶaἶἷΝ ἷΝ aὀimaὦãὁפΝ
(FORBES, 1945, p. 42). Para os vários usos do ginásio, cf. FORBES, 1945.
401
O termo υ
ΝpὄὁvὧmΝἶἷΝ υ
,Ν“pἷlaἶὁפΝ(ἥKχδἦἥχ,Νἀίńἁ,ΝpέΝἁίίκ),ΝἷmΝἶἷcὁὄὄêὀciaΝἶὁΝἸatὁΝἶἷΝquἷΝ
aὅΝ pἷὅὅὁaὅΝ quἷΝ pὄaticavamΝ ἷxἷὄcíciὁὅΝ ὀὁΝ υ
Ν cὁὅtumavamΝ ὁΝ ἸaὐἷὄΝ cὁmplἷtamἷὀtἷΝ pἷlaἶaὅΝ ὁuΝ ὅὁmἷὀtἷΝ
vἷὅtiὀἶὁΝ umaΝ ὄὁupaΝ cuὄtaΝ (
)έΝ ÉΝ pὁὅὅívἷlΝ ἶἷΝ ὅἷΝ pἷὀὅaὄΝ aΝ ὀudez decorrente da prática dos exercícios como
uma das causas da prática da reconstituição de prepúcios (cf. 1 Mac 1.15), denominada epispasmos. Sobre esta
operação, cf. Aulus Cornelius Celsus, Med., 7.25; 1 Co 7.18; Tm 8.3; HALL, 1992; SCHULTEISS, 1998.
Pὁὄὧm,ΝcὁmὁΝlἷmbὄaΝἤὁbἷὄtΝϊὁὄaὀΝ(ńλλί,ΝpέΝńίἄ),Ν“aΝὀuἶἷὐΝὀãὁΝpὄἷciὅavaΝὅἷὄΝ de rigueur paὄaΝpaὄticipaὦãὁפΝὀὁΝ
ginásio, até porque Tucídides (Bell. Pel., 1.6) atesta o uso de roupas na prática do boxe, e sabe-se que a nudez
demorou para ser acolhida na Itália. Na leitura de Doran, o próprio texto de 1 Macabeus (1.15) vale-se de uma
metáfora, assim como em 2 Macabeus usa-se o pétaso e o disco como metáforas. Cf. DORAN, 1990, p. 108. É
certo, porém, que a circuncisão era motivo de chacota por parte de gentios (cf. Filo, Spec. Leg., 1.1-7; Marcus
Valerius Martialis, Epig., 7.35) e é bem provável que os exercícios no ginásio, ressaltando as diferenças da
nudez de gregos e judeus, tenha influenciado, como se pode perceber no P.Schub. 37 (= P. Berolinenses 13406 =
CPJ 3.519). Cf. KERKESLAGER, 1997.
402
Cf. LSJ, p. 1290; Heródoto, Hist., 6.126; Eurípides, El., 528; Aristófanes, Ra., 729; Platão, Grg., 456d;
Xenofonte, Lac., 2.1; Hipócrates, Art., 4.
403
Cf. LSJ, p. 743; Vitrúvio, 5.11; Estrabão, Geog., 5.4.
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20, 2015, p. 182)404.
Construir um ginásio implicava em buscar uma identidade grega405, uma vez que
mesmo “paὄaΝaὅΝἷlitἷὅΝἹὄἷἹaὅΝἷὄaΝaΝἷἶucaὦãὁ406, mais do que a ancestralidade, que fazia um
verdadeiro gregoפΝ (ἐἡἘχK, 2000, p. 351). Deste modo, o ginásio favorecia a já usual
tἷὀἶêὀciaΝ ἶἷΝ ἷἶucaὦãὁΝ ἹὄἷἹaΝ ὅἷἹuὀἶὁΝ aΝ qualΝ “todos407 os não-gregos podiam aprender a
língua grega, mergulhar a si mesmos na cultura grega, e compartilhar da formação de uma
vibrante civilização cosmopὁlitaὀaפΝ (ἐἡἘχK,Ν ἀίίί, p. 351). É justamente por este motivo
que Martha Himmelfarb (1998, p. 24) afirma que para 2 Macabeus o

ὧΝ“ἶἷἸiὀiἶὁΝ

pἷlὁΝ ἹiὀὠὅiὁΝ ἷΝ ὁΝ cὁmpὁὄtamἷὀtὁΝ aὅὅὁciaἶὁΝ aΝ ἷὅtἷפέΝ χἸiὀal,Ν ὁΝ ἹiὀὠὅiὁΝ ὧ,Ν ἷviἶἷὀtἷmἷὀtἷ,Ν ὁΝ
grande ícone da cultura helênica e do

em Jerusalém durante o reinado de

Antíoco, não somente marcando presença como verdadeiramente se constituindo mediante
uma nova educação408.
2.2.2 O pétaso e o disco
Passar para o modo de vida dos gregos (2 Mac 4.10), querendo assemelhar-se a estes
(2 Mac 4.16), assim como incentivar a outros que o fizessem, são atitudes tomadas pelo autor
de 2 MacabἷuὅΝcὁmὁΝumΝvἷὄἶaἶἷiὄὁΝpἷcaἶὁ,ΝὁuΝὅἷja,ΝcὁmὁΝumaΝἸὁὄmaΝἶἷΝ“aἹiὄΝimpiamἷὀtἷΝ

404
Apesar desta posição ser defendida por Philippe Gauthier, Marcel Launey e Nigel Kennell, é contestada por
Jean Delorme e Bezalel Bar-Kochva, especialmente pelo fato de que o período helenístico é particularmente
marcado pelo amplo uso de mercenários nos exércitos. Cf. DORAN, 2001b, p. 95. Acontece, porém, que o uso
de mercenários não anula a importância política da existência de um exército de cidadãos, de modo que uma
cὁiὅaΝὀãὁΝimplicaΝὀaΝὁutὄaέΝϊἷΝἸatὁ,ΝmἷὅmὁΝὁὅΝἷὅpὁὄtἷὅΝpὄaticaἶὁὅΝὀὁΝἹiὀὠὅiὁ,ΝcὁmὁΝἶἷὅtacὁuΝPlutaὄcὁ,Ν“parecem
imitaὄΝaΝἹuἷὄὄaΝἷΝtὄἷiὀaὄΝpaὄaΝaΝbatalhaפΝ(Mor.,Νἄἁλἶ),ΝἶἷΝmὁἶὁΝquἷΝ“aΝaptiἶãὁΝmilitaὄΝὧΝὁΝὁbjἷtivὁΝἶὁΝatlἷtiὅmὁΝἷΝ
ἶaΝcὁmpἷtiὦãὁפΝ(Mor., 639e = PLUTARCH, 1969, p. 167).
405
Como Nigel Kennell bem demonstrou, a concessão real de Eumenes II para que a cidade de Tyriaion se
tὁὄὀaὅὅἷΝumaΝciἶaἶἷΝaὁὅΝmὁlἶἷὅΝἹὄἷἹὁὅ,ΝimplicὁuΝἷmΝ“ἶὁiὅΝbὠὅicὁὅΝἷΝἷὅὅἷὀciaiὅΝἷlἷmἷὀtὁὅμΝumaΝcὁὀὅtituiὦãὁΝἷΝ
umΝἹiὀὠὅiὁפΝ(KEἠἠEδδ,Νἀίίλ,ΝpέΝńἂ)έΝἑἸέΝἐaἹὀallΝἂἁΝ(pέΝκίὅὅ)έΝἠaΝpὄἷtἷὀὅãὁΝἶὁὅΝjuἶἷuὅΝhἷlἷὀiὐaὀtἷὅΝἶἷΝquἷΝaΝ
cidade de Jerusalém ὅἷΝ tὁὄὀaὅὅἷΝ umaΝ π
Ν ἹὄἷἹa,Ν pὁὄtaὀtὁ,Ν Ἰaὐia-se necessária a construção de um ginásio. O
ginásio pode ser visto, assim, como um elemento necessário na busca judaica por uma identidade helenística. Cf.
Pausânias, Hell. Per., 10.4.1 (a respeito da cidade de Panopeus). Cabe se destacar que o ginásio também serviu
no sentido de preservação da identidade grega em contextos estrangeiros, seja no uso por parte dos colonizadores
greco-macedônios a fim de se separarem das populações nativas do oriente (COHEN, 1978, p. 36-37; DORAN,
1990, p. 100), ou ainda na preservação frente ao domínio romano (TOMLINSON, 2014, p. 351).
406
ἦalvἷὐΝἕiἶἷὁὀΝἐὁhak,ΝaΝἸimΝἶἷΝἷvitaὄΝmalἷὀtἷὀἶiἶὁὅ,ΝἶἷvἷὄiaΝtἷὄΝutiliὐaἶὁΝὁΝtἷὄmὁΝ“ἸὁὄmaὦãὁפΝaὁΝiὀvὧὅΝἶἷΝ
“ἷἶucaὦãὁפΝ(education), uma vez que se rἷἸἷὄἷΝὀãὁΝὅὁmἷὀtἷΝaὁΝquἷΝatualmἷὀtἷΝcὁmpὄἷἷὀἶἷmὁὅΝpὁὄΝ“ἷἶucaὦãὁפ,Ν
maὅΝ ὡΝ πα αΝ ἹὄἷἹa,Ν quἷΝ ἷὄaΝ umaΝ vἷὄἶaἶἷiὄaΝ “Ἰὁὄmaὦãὁפ,Ν cὁmὁΝ iὀἶicὁuΝ WἷὄὀἷὄΝ JaἷἹἷὄΝ (ńλλη),Ν umaΝ vἷὐΝ quἷΝ
englobava, para além da educação, hábitos, perspectivas culturais, e até mesmo costumes, valendo-se não
somente da literatura, mas também da filosofia, religião e sociedade dos gregos.
407
Apesar da cultura grega poder estar presente na vida de praticamente todos os não-gregos interessados, pela
ampla difusão da mesma, não se deve imaginar que havia uma completa abertura do ginásio. O ginásio era em
grande medida exclusivista, impedindo a entrada de escravos, bêbados, quem praticou prostituição, etc. Cf.
ALONSO TRONCOSO, 2009, p. 80, nota 26; Bagnall 78 (p. 133ss).
408
Como bem destacou Robert Doran, o que está em jogo em 2 Macabeus 4.10-ńἅΝὧΝumΝ“ἶἷbatἷΝὅὁbὄἷΝἷἶucaὦãὁפΝ
(DORAN, 1990, p. 106). Cf. DORAN, 2001b.
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cὁὀtὄaΝ aὅΝ lἷiὅΝ ἶiviὀaὅפΝ (ἀΝ εacΝ ἂέńἅ)έΝ χΝ cὁὀὅἷquêὀciaΝ ἶἷΝ taiὅΝ aὦὴἷὅΝ ὧΝ aΝ puὀiὦãὁΝ ἶiviὀa,Ν
mediante a perseguição por parte dos próprios gregos (2 Mac 5.11-6.11)409. Deste modo,
pode-se afirmar com Martha Himmelfarb (1998, p. 26) que, segundo o autor de 2 Macabeus,
“aΝ pὄὁibiὦãὁΝ ἶaΝ pὄὠticaΝ ἶὁΝ JuἶaíὅmὁΝ pὁὄΝ χὀtíὁcὁΝ ἷΝ aΝ tἷὄὄívἷlΝ pἷὄὅἷἹuiὦãὁΝ quἷΝ aΝ ὅἷἹuiuΝ ὅãὁΝ
puὀiὦὴἷὅΝ ὀãὁΝ pἷlaΝ iἶὁlatὄia,Ν maὅΝ pἷlὁΝ Ἱiὀὠὅiὁפ410. O próprio modo de vida dos gregos,
portanto, é tido como um pecado, ou seja, como um afastamento do povo em relação à
vontade de Deus e sua Lei. Tal pecado, porém, é especialmente apontado na liderança
religiosa do povo judeu, ou seja, nos sacerdotes411.
Além do autor de 2 Macabeus afirmar que JaὅãὁΝὧΝumΝ“ímpiὁΝἷΝἶἷΝmὁἶὁΝalἹumΝὅumὁΝ
ὅacἷὄἶὁtἷפΝ (ἀΝ εacΝ ἂέńἁ)Ν ἷΝ iὀἶicaὄΝ quἷΝ ὁΝ

ἸὁiΝ cὁὀὅἷquêὀciaΝ ἶἷΝ ὅuaΝ “ἷxὁὄbitaὀtἷΝ

pἷὄvἷὄὅiἶaἶἷפΝ(ἀΝεacΝἂέńἁ),ΝcὁlὁcaΝcὁmὁΝcὁὀὅἷquêὀciaΝἶἷὅtἷΝ

ὁΝἸatὁΝἶἷΝquἷΝ“ὁὅΝ

próprios sacerdotes já não se mostravam iὀtἷὄἷὅὅaἶὁὅΝὀaὅΝlituὄἹiaὅΝἶὁΝaltaὄפΝ(ἀΝεacΝἂέńἂ),ΝἶἷΝ
mὁἶὁΝquἷΝ“aὀtἷὅ,ΝἶἷὅpὄἷὐaὀἶὁΝὁΝἥaὀtuὠὄiὁΝἷΝἶἷὅcuiἶaὀἶὁ-se dos sacrifícios, corriam a tomar
paὄtἷΝὀaΝiὀíquaΝἶiὅtὄibuiὦãὁΝἶἷΝὰlἷὁΝὀὁΝἷὅtὠἶiὁ,ΝapὰὅΝὁΝὅiὀalΝἶὁΝἶiὅcὁפΝ(ἀΝεacΝἂέńἂ)έΝχὅὅim,Ν
pode-se entender que, na análise de 2 Macabeus, o Templo (Santuário) foi de certo modo
substituído pelo ginásio (estádio)412, assim como as práticas religiosas foram substituídas
pelas práticas esportivas. A oposição entre religiosidade, vinculada à cultura judaica, e as
práticas esportivas, vinculadas à cultura grega, é tamanha, que chega inclusive a se afirmar
quἷΝ ὁὅΝ ὅacἷὄἶὁtἷὅΝ “ὀãὁΝ ἶavamΝ maiὅΝ valὁὄΝ alἹumΝ paὄaΝ aὅΝ honras pátrias [πα
enquantCao consideravam sumas as glórias helênicas [

Ν

α

413

υ Ν

],

]פΝ(ἀΝεacΝἂέ15).

EὅtἷΝ “pἷcaἶὁפΝ ἶaὅΝ pὄὠticaὅΝ ἷὅpὁὄtivaὅΝ ἹὄἷἹaὅ,Ν quἷΝ ὅἷΝ ἶiὅὅἷmiὀaὄamΝ ὀaΝ JuἶἷiaΝ ὅὁbΝ aΝ

409

Cf. 2 Mac 4.17; Cf. também 1.1.2., especialmente as tabelas 1 e 2.
Apesar de biblicamente (na tradição deuteronomista) muitas derrotas e sofrimentos serem explicados como
consequência da idolatria, 2 Macabeus se difere desta tendência bíblica, não indicando esta prática como a causa
dos problemas. 2 Macabeus se difere, portanto, de 1 Macabeus, o qual menciona não somente o abandono da
aliança (1 Mac 1.15), mas também a disposição à adoração de deuses estrangeiros (1 Mac 1.43; 2.15-28). Cf.
HIMMELFARB, 1998, p. 26. Cf. também a nota 278.
411
Na lógica judaica da BH, o pecado de um sacerdote é considerado mais grave do que o de um homem comum
do povo. No caso do sumo sacerdote pecar, toda a nação tornava-ὅἷΝ culpaἶa,Ν umaΝ vἷὐΝ quἷΝ ὄἷpὄἷὅἷὀtavaΝ “aΝ
ἶiviὀἶaἶἷΝἶiaὀtἷΝἶὁΝpὁvὁΝἷΝὁΝpὁvὁΝἶiaὀtἷΝἶἷΝϊἷuὅפ,ΝἶἷΝmὁἶὁΝquἷΝ“umaΝἸaltaΝἶἷlἷΝἷὀvὁlvia,Νpὁὄtaὀtὁ,ΝumaΝculpaΝ
cὁlἷtivaΝἶaΝὀaὦãὁפΝ(ἐJ,ΝpέΝńἄη)έΝἑἸέΝδvΝἂέἂνΝ10.6; 1 Cr 21.3.
412
Segundo Sylvie Honigman, o autor de 2 Macabeus constrói uma oposição pontual entre o ritual do Templo e
ὁὅΝ ἷxἷὄcíciὁὅΝ ἶὁΝ Ἱiὀὠὅiὁ,Ν apὄἷὅἷὀtaὀἶὁΝ ὁὅΝ mἷὅmὁὅΝ cὁmὁΝ ὁΝ “ὄitualפΝ ἶὁΝ Ἱiὀὠὅiὁ,Ν ὁuΝ ὅἷja,Ν ὁΝ ἹiὀὠὅiὁΝ cὁmὁΝ umaΝ
ἷὅpὧciἷΝἶἷΝ“aὀti-ἦἷmplὁפέΝἡὅ pontos sobre os quais estabelece a oposição são: 1) a ordem do tempo  סmarcado
ὀãὁΝpἷlὁΝtἷmpὁΝὅacὄiἸicialΝἶὁΝἦἷmplὁ,ΝmaὅΝpἷlὁΝtἷmpὁΝὁὄἶἷὀaἶὁΝpἷlὁΝ“ὅiὀalΝἶὁΝἶiὅcὁפΝ(ἀΝεacΝἂέńἂ)νΝἀ)ΝaΝmήὅicaΝ
 סao invés da música cerimonial, o som do disco (2 Mac 4.14); 3) as vestimentas  סdas vestes sacerdotais para o
uso do pétaso (2 Mac 4.12); 4) a divisão do povo de Israel  סda contagem em tribos para a contagem como
antioqueanos (2 Mac 4.9). Cf. HONIGMAN, 2011. Segundo Clarence A. Forbes, é próprio das cidades-estados o
ἸatὁΝἶὁΝἹiὀὠὅiὁΝὅἷΝapὄἷὅἷὀtaὄΝcὁmὁΝumaΝcὁὀὅtὄuὦãὁΝ“muitὁΝmaiὅΝἶiὅpὁὀívἷlפΝἶὁΝquἷΝὁΝtἷmplὁΝcὁmὁΝ“umΝcἷὀtὄὁΝ
ἶaΝviἶaΝὅἷculaὄפέΝἑἸέΝἔἡἤἐEἥ,Νńλἂη,ΝpέΝἂἀέ
413
ἦἷὅὅaΝἤajakΝiὀἶicaΝaΝpὁὅὅibiliἶaἶἷΝἶἷὅtaΝἷxpὄἷὅὅãὁΝὅἷΝὄἷmἷtἷὄΝὡΝiἶἷiaΝἶaΝ“ἷὅcalaΝἶἷΝvalὁὄἷὅΝἹὄἷἹaפΝ(ἤχJχK,
2001, p. 62).
410
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liderança de Jasão, é representado em 2 Macabeus mediante o uso de dois símbolos: o pétaso
e o disco. O pétaso (π α

) era um tipo de chapéu típico dos gregos, feito de feltro de lã,

couro ou palha, com grandes abas, sendo tipicamente utilizado nas práticas esportivas 414. É
justamente por isso que, quando o autor de 2 Macabeus afirma que Jasão obrigou os mais
ὀὁbὄἷὅΝἶἷΝἷὀtὄἷΝὁΝpὁvὁΝἷΝ“cὁὀἶuὐiu-ὁὅΝaὁΝuὅὁΝἶὁΝpὧtaὅὁפΝ(ἀΝεac 4.12)415,ΝὅἷΝὄἷἸἷὄiaΝaΝ“lἷvaὄΝ
alἹuὧmΝ aὁὅΝ ἷxἷὄcíciὁὅΝ ἶἷΝ atlἷtiὅmὁ,Ν ἶuὄaὀtἷΝ ὁὅΝ quaiὅΝ ὅἷΝ uὅavaΝ ἷὅὅἷΝ chapὧuפ,Ν cὁmὁΝ bἷmΝ
explica a Bíblia de Jerusalém416. Do mesmo modo, também o disco (

)417 representa as

atividades atléticas gregas, marcando presença na cultura grega desde Homero 418 até aos dias
de hoje419. Não era à toa, portanto, que estes elementos (pétaso e disco) marcavam presença
em muitas das representações atléticas gregas (Figura 5).

ἡΝ π α Ν ἷὄaΝ utiliὐaἶὁΝ pἷlὁὅΝ φ
,Ν cἸέΝ Pὰlux,Ν ńίέńἄἂέΝἡΝ π α Ν ἷὄaΝ tambὧmΝ umΝ ἷlἷmἷὀtὁΝ aὅὅὁciaἶὁΝ aΝ
Hermes (cf. Ateneu, 12.537ss), usualmente representado com o mesmo, uma vez que Hermes era o deus das
lutas e das competições. Cf. BJ, p. 771, nota b. Trata-se, como bem indicado por Robert Doran (1990, p. 106), de
umΝ“cὁlὁquialiὅmὁפΝcujaΝimpὁὄtὢὀciaΝἷὅtὠΝmuitὁΝmaiὅΝὀaὅΝpὄὠticaὅΝaὅΝquaiὅΝὅἷΝὄἷἸἷὄἷΝἶὁΝquἷΝpὄὁpὄiamἷὀtἷΝaὁΝuὅὁΝ
do pétaso.
415
Grego (LXX): π
Ν π π α Ν α έΝδitἷὄalmἷὀtἷ,Ν“cὁὀἶuὐiὄΝpaὄaΝἶἷbaixὁΝἶὁΝpὧtaὅὁפέΝἑἸέΝἐJ,ΝpέΝ
771, nota b.
416
BJ, p. 771, nota b.
417
Segundo Sylvie Honigman, a tradução correta não é disco, mas “gongo( פcὁmΝἸὁὄmatὁΝἶἷΝ“ἶiὅcὁ)פ,Νsendo seu
“ὅiὀalפΝ(ὅὁm)Νum símbolo da presença do atletismo grego, como o som que se opõe à música tocada pelos levitas
e sacerdotes nas cerimônias do Templo (cf. 1 Ed 5.59; Ed 3.8-13). Cf. HONIGMAN, 2011; BOLYKI, 2007, p.
137, nota 21. ϊἷΝ Ἰatὁ,ΝaΝἠEἐΝtὄaἶuὐΝὁΝtἷὄmὁΝpὁὄΝ “ἹὁὀἹὁפΝ (iὀἹlêὅμΝ gong), dando suporte a esta teoria. Contra:
“apὰὅΝὁΝὅiὀalΝpaὄaΝlaὀὦamἷὀtὁΝἶὁΝἶiὅcὁפΝ(ἠἤἥV,ΝiὀἹlêὅμΝ after the signal for the discus throwing). Tal posição,
porém, não invalida o argumento aqui apresentado, uma vez que também apresenta o disco (gongo) como
símbolo do atletismo em substituição ao TemplὁέΝ ἡutὄaὅΝ tὄaἶuὦὴἷὅΝ chἷἹamΝ aΝ tὄaἶuὐiὄΝ ὁΝ “ὅiὀalΝ ἶὁΝ ἶiὅcὁפΝ (ἐJ)Ν
cὁmὁΝ“ἸaὅciὀaἶὁὅΝpἷlὁΝἶiὅcὁפΝ(ἐχε),ΝὁuΝaiὀἶaΝ“quaὀἶὁΝcὁmἷὦavaΝὁΝlaὀὦamἷὀtὁΝἶὁΝἶiὅcὁפΝ(ἐδχε),ΝἷxplicaὀἶὁΝ
aΝἷὅtὄaὀhaΝἷxpὄἷὅὅãὁΝ( ῦ
υΝπ
)έ
418
Cf. Homero, Il., 2.774; 23.431; Od., 8.186. Cf. também: Eurípides, IA, 200; Píndaro, I., 1.25.
419
Atualmente, o disco é um símbolo do atletismo grego em boa medida pela fama que a estátua Discóbulo
(
,Ν“laὀὦaἶὁὄΝἶἷΝἶiὅcὁὅ)פΝἶἷΝεíὄὁὀΝ(ὅὧcέΝVΝaέἑέ)Νalcaὀὦὁu,ΝὅἷὀἶὁΝcὁὀὅiἶἷὄaἶaΝiὀcluὅivἷΝcὁmo a estátua
de um esportista em ação mais famosa do mundo.
414
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Figura 5  סInterior de um kylix representando um atleta grego.420
Kylix grego do período arcaico, data entre 500 e 490 a.C., proveniente de Atenas, que foi quebrado e reparado.
Cerâmica com figura vermelha. Interior: Jovem com disco e pétaso. O atleta se curva para a frente para o
lançamento do disco. ἙὀὅcὄiὦãὁΝ (ὀãὁΝ apaὄἷcἷ)μΝ
Ν
έΝ ExtἷὄiὁὄμΝ ἑἷὀaὅΝ ἶἷΝ pὄὠticaΝ atlὧticaΝ ὀaΝ
πα α
αέ

2.3 UMA IMPOSIÇÃO
Além do ginásio e da reconfiguração da educação judaica sob as práticas esportivas
gregas, a reforma de Jasão  סna perspectiva de 2 Macabeus  סfoi também acompanhada de
uma considerável imposição não somente cultural como também legislativa. Afinal, Jasão não
somente incentivou novas práticas e costumes; ele também aboliu antigas práticas e costumes
próprios da cultura e lei judaicas:
Suprimiu os privilégios reais benignamente concedidos aos judeus por intermédio de
João, pai de Eupólemo, o mesmo que depois chefiou a embaixada com o objetivo de
estabelecer amizade e aliança com os romanos. E, abolindo as instituições legítimas,
introduziu costumes contrários à Lei.421

Além da oposição clara entre a legitimidade das leis judaicas (expressa no termo
υ )Ν ἷΝ ὁΝ ἸatὁΝ ἶὁὅΝ cὁὅtumἷὅΝ iὀtὄὁἶuὐiἶὁὅΝ ὅἷὄἷmΝ “cὁὀtὄὠὄiὁὅΝ ὡΝ δἷiפΝ (πα α
ἶἷὅtacaΝ ὁΝ ἸatὁΝ ἶἷΝ aὅΝ pὄimἷiὄaὅΝ ὅἷὄἷmΝ tiἶaὅΝ cὁmὁΝ “iὀὅtituiὦὴἷὅפΝ (π
novos “cὁὅtumἷὅפΝ (
( α

υ ),Ν ὅἷΝ

α )Ν ἷmΝ ὁpὁὅiὦãὁΝ aὁὅΝ

)έΝ εaiὅΝ impὁὄtaὀtἷ,Ν pὁὄὧm,Ν ὧΝ aΝ ὁpὁὅiὦãὁΝ ἷὀtὄἷΝ aΝ “introduçãoפ

)Ν ἶestes novos costumes e a “abolição ( פα α

)Ν ἶaὅΝ aὀtiἹaὅΝ iὀὅtituiὦὴἷὅ,Ν ὀãὁΝ

apenas explicitando como ainda enfatizando o caráter de imposição das medidas de Jasão.
εaὅ,Ν ὅἷὄὠΝquἷΝἶἷΝἸatὁΝ aΝ “hἷlἷὀiὐaὦãὁפΝἶaΝJuἶἷia,Νiέἷέ,ΝaΝiὀἸluêὀciaΝἶaΝcultuὄaΝhἷlἷὀíὅtica,ΝἸὁiΝ
uma imposição? Será que os judeus não tiveram nada a ver com isto?
2.3.1 Judeus helenizados e helenizantes
Apesar de 2 Macabeus passar uma ideia do

como imposição, se pode

perceber, dentro do próprio relato, a existência de uma efetiva participação judaica na entrada
do
420

na Judeia422, ou seja, se deve considerar a possibilidade não somente de

Fonte: Museum of Fine Arts, Boston. Caskey-Beazley, Attic Vase Paintings (MFA), no. 078. Acession
Number: 01.8020.
421
ἀΝ εacΝ ἂέńńΝ (ἐJ),Ν ἹὄiἸὁΝ ὀὁὅὅὁέΝ ἕὄἷἹὁΝ (δXX)μΝ “ α
α ῖ
υ α
φ
πα α
υ ῦ πα
π
υ ῦ π
α
υ
π
α
π φ α α υ α α π
Ῥ α υ πα
α α
υ
α α
π
α πα α
υ ἐ
ἐ α
פΝ (ἹὄiἸὁΝ
nosso).
422
Se em 2 Macabeus Jasão pede autorizaὦãὁΝὄἷalΝpaὄaΝcὁὀὅtὄuὦãὁΝἶὁΝἕiὀὠὅiὁ,ΝἷmΝńΝεacabἷuὅΝ“umaΝἹἷὄaὦãὁΝἶἷΝ
pἷὄvἷὄὅὁὅפΝ(ńΝεacΝńέńń)ΝpἷἶἷΝautὁὄiὐaὦãὁΝpaὄaΝχὀtíὁcὁΝaΝἸimΝἶἷΝ“ὁbὅἷὄvaὄἷmΝὁὅΝcὁὅtumἷὅΝpaἹãὁὅפΝ(ńΝεacΝńέńἁ)έΝ
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“juἶἷuὅΝ hἷlἷὀiὐaἶὁὅפ423 maὅΝ tambὧmΝ ἶἷΝ “juἶἷuὅΝ hἷlἷὀiὐaὀtἷὅפ424. Neste sentido,
“hἷlἷὀiὐaὦãὁפΝtambὧmΝpὁἶἷὄiaΝὅἷὄΝcὁmpὄἷἷὀἶiἶaΝcὁmὁΝ“umΝmὁvimἷὀtὁΝpὁlíticὁפΝquἷ,ΝcὁmὁΝ
bἷmΝ ἶἷἸiὀἷΝ UὄiἷlΝ ἤappapὁὄt,Ν “ὅἷΝ ἷὅἸὁὄὦὁuΝ paὄaΝ alcaὀὦaὄΝ cἷὄtὁὅΝ ὁbjἷtivὁὅפ,Ν ὀãὁΝ ὅὁmἷὀtἷΝ
suplantando o sumo sacerdócio de Onias III  סseja com Jasão ou com Menelau425  סmas
também estabelecendo Jerusalém como uma cidade grega (RAPPAPORT, 1992, p. 1). Deste
modo, mesmo que os judeus helenizantes fossem diferenciados pela adoção de costumes
ἹὄἷἹὁὅ,Ν pὁἶἷΝ bἷmΝ ὅἷὄΝ quἷΝ ὅἷuὅΝ ὁbjἷtivὁὅΝ ἸὁὅὅἷmΝ “pὄimaὄiamἷὀtἷΝ pὁlíticὁὅΝ ἶὁΝ quἷΝ cultuὄaiὅפΝ
(RAPPAPORT, 1992, p. 1), mirando não contra a tradição judaica, mas contra o poder dos
Oníadas426έΝ χΝ “hἷlἷὀiὐaὦãὁפ,Ν pὁὄtaὀtὁ,Ν maiὅΝ ἶὁΝ quἷΝ umΝ ὁbjἷtivὁ,Ν pὁἶἷὄiaΝ ὅἷὄΝ umaΝ
consequência de suas posições e ações políticas427.
A relação entre os judeus e a cultura helenística, portanto, não é algo simples. Esta
relação foi marcada por diversas atitudes, de modo que “muitὁΝ ἶaΝ hiὅtὰὄiaΝ ἶaΝ civiliὐaὦãὁΝ
judaica no mundo Greco-Romano pode ser visto como uma luta para definir como exatamente
os judeus deveriam se relacionar cὁmΝἷὅtaΝcultuὄaΝἷὅtὄaὀἹἷiὄaפΝ(BOHAK, 2000, p. 351). Entre
a completa negação e a absoluta adesão há uma gama de possibilidades e formas de interações
que não somente marcaram a grande maioria do povo judeu, mas também pode ter sido o
espaço dentro do qual os indivíduos pertencentes àqueles grupos aparentemente opostos
estiveram. Talvez as intenções que dividiam as poderosas famílias judaicas (dos Oníadas,
Tobíadas, Simônides e Asmoneus428) fossem mais econômicas e políticas que de fato
culturais. A usual tendência da grande maioria dos povos orientais de não negar
Em ambos os casos, portanto, a iniciativa é judaica, e não selêucida. Se em 2 Macabeus esta iniciativa parece ser
um ato isolado de Jasão, em 1 Macabeus fica clara a existência de um grupo de judeus helenizantes.
423
Como destacou Vasile Babota, tornar-ὅἷΝ“hἷlἷὀiὐaἶὁפΝὀãὁΝ“ὄἷὅultaΝὀἷcἷὅὅaὄiamἷὀtἷΝἷmΝpἷὄἶaΝ(cὁmplἷta)ΝἶἷΝ
uma identidade étὀicaΝὁuΝὄἷliἹiãὁפΝ(ἐχἐἡἦχ,Νἀίńἂ,ΝpέΝἂκ)έ
424
χΝ cὁmpὄἷἷὀὅãὁΝ ἶaΝ ἷxiὅtêὀciaΝ ἶἷΝ umΝ ἹὄupὁΝ ἶἷΝ “juἶἷuὅΝ hἷlἷὀiὐaὀtἷὅפΝ pὄἷvalἷcἷΝ ὀaΝ hiὅtὁὄiὁἹὄaἸiaΝ ἶἷὅἶἷΝ aΝ
publicação de Elias J. Bickerman de sua obra Der Gott der Makkabäer, em 1937. Cf. BICKERMAN, 2007,
Volume II.
425
Segundo Jonathan A. Goldstein (1983, p. 85), haveria uma diferenciação entre os judeus helenizantes
apoiadores de Jasão e aqueles que apoiaram Menelau.
426
χὀἶὄὧΝἑhἷvitaὄἷὅἷΝlἷmbὄaΝquἷΝὁὅΝ“chὁquἷὅפΝἶὁΝpἷὄíὁἶὁΝmacabἷuΝὅἷΝἶἷὄamΝὀὁΝcὁὀἸlitὁΝὄἷὅultaὀtἷΝἶaΝἶiviὅão
ἶaΝὅὁciἷἶaἶἷΝjuἶaicaΝἷὀtὄἷΝἸacὦὴἷὅΝ“ἷὀtὄἷΝἸamíliaὅΝἶὁmiὀaὀtἷὅΝἷΝpὁἶἷὄὁὅaὅΝjuἶaicaὅפ,ΝaΝἷxἷmplὁΝἶὁὅΝἦὁbíaἶaὅ,Ν
ἡὀíaἶaὅ,ΝἥimὲὀiἶἷὅΝἷΝχὅmὁὀἷuὅ,Ν“quἷΝbuὅcavamΝalcaὀὦaὄΝliἶἷὄaὀὦaΝἷΝautὁὄiἶaἶἷΝὅὁbὄἷΝaΝcὁmuὀiἶaἶἷפ,ΝumaΝvἷὐΝ
quἷΝ“atiὀἹiὄΝἷὅtἷὅΝἶὁiὅΝὁbjἷtivὁὅ,ΝpὁὄΝparte dessas famílias, significava controlar o tesouro do Templo, a coleta de
impὁὅtὁὅ,Ν alὧmΝ ἶἷΝ ἹaὄaὀtiὄΝ pὄivilὧἹiὁὅΝ ἷΝ ἹaὀhὁὅΝ palpὠvἷiὅΝ ἶaΝ ὅὁciἷἶaἶἷΝ taὀtὁΝ iὀtἷὄὀaΝ quaὀtὁΝ ἷxtἷὄὀamἷὀtἷפΝ
(CHEVITARESE, 2004a, p. 77).
427
Victor Tcherikover argumenta que a reforma dos judeus helenizantes foi motivada por razões primariamente
pὁlíticaὅΝἷΝἷcὁὀὲmicaὅ,ΝἶἷΝmὁἶὁΝquἷΝ“aὅΝmuἶaὀὦaὅΝὀaΝἷὅἸἷὄaΝἶaΝὄἷliἹiãὁΝἷΝcultuὄaΝὀãὁΝἸὁὄamΝaΝὄaὐãὁΝἶaΝὄἷἸὁὄma,Ν
maὅΝ ὅuaὅΝ cὁὀὅἷquêὀciaὅפΝ (ἦἑἘEἤἙKἡVEἤ,Ν ńληλ,Ν pέΝ ńἄλ)έΝ ἠἷὅtἷΝ ὅἷὀtiἶὁ,Ν aΝ cὄíticaΝ ἶἷΝ Tessa Rajak à
iἶἷὀtiἸicaὦãὁΝ ἶἷὅtἷΝ ἹὄupὁΝ juἶaicὁΝ quἷΝ ὅἷΝ ὁpὲὅΝ aὁὅΝ εacabἷuὅΝ cὁmὁΝ “hἷlἷὀiὐaὀtἷὅפΝ (ἤχJχK,Ν ἀίίń,Ν pέΝ ἅ)Ν ὧΝ
ὄἷlἷvaὀtἷ,Ν umaΝ vἷὐΝ quἷΝ ὧΝ bἷmΝ pὄὁvὠvἷlΝ quἷΝ aΝ “cὄiὅἷΝ cultuὄalפΝ ἶὁΝ pἷὄíὁἶὁΝ macabἷuΝ tἷὀhaΝ ὅiἶὁΝ cauὅaἶaΝ pὁὄΝ
“quἷὄἷlaὅΝpὁlíticaὅ,ΝaΝὅabἷὄ,ΝὄἷlaciὁὀamἷὀtὁὅΝcὁὀἸlitaὀtἷὅΝcὁmΝὁΝpὁἶἷὄΝἶὁmiὀaὀtἷפΝ(ἤχJχK,Νἀίίń,ΝpέΝἄἀ)έΝPὁἶἷse pensar nestes relacionamentos como posicionamentos pró-selêucidas ou pró-ptolomaicos das facções judaicas,
cf. CHEVITARESE, 2004a, p. 77. Para diferentes interpretações, cf. SANTANA, 2013, p. 43.
428
Cf. nota 426.
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completamente nem aderir completamente aos modos de vida gregos 429 parece contrariar a
proposta de uma polarização distante entre os grupos judaicos do contexto macabeu430 que 2
Macabeus apresenta.
A ideia de uma oposição absoluta entre dois grupos opostos  סumΝ “hἷlἷὀiὐaὀtἷפΝ ἷΝ
ὁutὄὁΝ “tὄaἶiciὁὀaliὅtaפΝ  סtambém é refutada pela própria realidade histórica. Mesmo que se
possa pensar, a partir da leitura de 2 Macabeus, que a Revolta dos Macabeus teve como
propósito principal a eliminação do

da Judeia e da cultura judaica, a Revolta dos

Macabeus, tal como as demais revoltas orientais, não buscou separar completamente a cultura
nativa do

έΝ χἸiὀal,Ν “apἷὅaὄΝ ἶas revoltas orientais se constituírem numa reação

nacional contra a casa Selêucida, elas estavam longe de implicar em um completo divórcio
ἶaὅΝ ἸὁὄmaὅΝ pὁlíticaὅΝ ἷΝ aὅpἷctὁὅΝ cultuὄaiὅΝ ἶὁΝ hἷlἷὀiὅmὁפΝ (COYNE, 1912, p. 600), e o caso
judaico não foi exceção: a dinastia dos Asmoneus, que subiu ao poder com a Revolta, não
apenas foi marcada por fortes influências gregas431, mas também parece ter surgido sem uma
verdadeira pretensão de distanciamento da cultura helênica432. Os Asmoneus não foram
marcados somente pelo amplo uso de nomes gregos433, mas também por um uso mais

ἑὁmὁΝlἷmbὄaΝδἷὅtἷὄΝἕὄabbἷ,ΝaΝἔἷὀíciaΝὧΝ“umΝἷxἷmplὁΝήtilΝἷmΝcὁmὁΝaΝhἷlἷὀiὐaὦãὁΝpὁἶἷΝpἷὀἷtὄaὄΝὀaΝcultuὄaΝ
ὅἷmΝ ὅubὅtituiὄΝ aΝ cultuὄaΝ ὀativaפΝ (ἕἤχἐἐE,Ν ἀίίἀ,Ν pέΝ ἄń),Ν umaΝ vἷὐΝ quἷ,Ν apἷὅaὄΝ ἶaὅΝ ciἶaἶἷὅΝ Ἰenícias terem se
tὁὄὀaἶὁΝ π
Ν ἹὄἷἹaὅ,Ν aΝ “cultuὄaΝ ἸἷὀíciaΝ cὁὀtiὀuὁuΝ ἷmΝ tὁἶὁὅΝ ὁὅΝ ὀívἷiὅ,Ν taὀtὁΝ ὀaΝ ἔἷὀíciaΝ cὁmὁΝ ὀaὅΝ cὁlὲὀiaὅΝ
maὄítimaὅפΝ (ἕἤχἐἐE,Ν ἀίίἀ,Ν pέΝ ἄń)έΝPaὄaΝ ἔἷὄἹuὅΝ εillaὄ,Ν “aὅΝ ciἶaἶἷὅΝ ἸἷὀíciaὅΝ ὅãὁΝ ὁὅΝ ἷxἷmplὁὅΝ maiὅΝ claὄὁὅΝ ἶἷΝ
cidades pré-gregas que mantiveram suas tradições e identidades enquanto também se tornaram integradas no
muὀἶὁΝ hἷlἷὀíὅticὁΝ ἷΝ ὄὁmaὀὁפΝ (εἙδδχἤ,Ν ἀίίἄb,Ν pέΝ ἅń),Ν ἶἷΝ mὁἶὁΝ quἷΝ ὅἷΝ tἷmΝ cὁmὁΝ ἷviἶêὀciaΝ ὁΝ ἸatὁΝ ἶaὅΝ
inscrições em fenício continuarem até o tempo de Augusto e o uso das letras fenícias em moedas em Tiro até o
final do séc. II d.C. Também, na Fenícia helenística houve tanto uma continuidade de cultos, mesmo com
assimilações de aspectos gregos (cf. Eusébio, Praep. Ev., 1.10.55), ao mesmo tempo que a preservação de uma
tradição literária (MILLAR, 2006b, p. 72), da qual Filo de Biblos é um exemplo. Sobre o caso fenício, cf.
MILLAR, 2006c, p. 32-50.
430
Segundo Martin Hengel todo o judaísmo a partir do séc. III a.C., em suas diversas expressões, deveria ser
ἶἷὅiἹὀaἶὁΝcὁmὁΝ“’juἶaíὅmὁΝhἷlἷὀíὅticὁ’ΝἷmΝὅἷὀὅὁΝἷὅtὄitὁפΝ(ἘEἠἕEδ,Νńλἅἂ,ΝpέΝńίἄΝ[Ἑ])έ
431
“χtὧΝ ἹaὀhaὀἶὁΝ iὀἶἷpἷὀἶêὀciaΝ ἶὁΝ ἶὁmíὀiὁΝ ἹὄἷἹὁΝ ὀãὁΝ ὅiἹὀiἸicavaΝ ὀἷcἷὅὅaὄiamἷὀtἷΝ ὀaΝ ἶἷὄὄubaἶaΝ ἶaΝ cultuὄaΝ
helenística ou a eliminação de todos elementos e influências gregos, como ficou claro pelo exemplo dos
χὅmὁὀἷuὅפΝ(ἕἤχἐἐE,Νἀίίἀ,ΝpέΝἄἀ)έ
432
Como indica Timo Nisula, “jὠΝἷmΝὅuaὅΝὁὄiἹἷὀὅ,ΝaΝcὁὄtἷΝAsmoneia não era  סe talvez nem quisesse ser  סimune
ὡὅΝiὀἸluêὀciaὅΝἹὄἷἹaὅפΝ(ἠἙἥUδχ,Νἀίίη,ΝpέΝἀńλ). Segundo Uriel Rappaport, os nomes gregos dos emissários de
Judas, Eupolemo e Jasão, são um indicativo. Cf. RAPPAPORT, 1992, p. 10, nota 5. Com o decorrer do tempo,
há inclusive uma aproximação da cultuὄaΝἹὄἷἹa,ΝcὁmὁΝὅἷΝatἷὅtaΝpἷlὁΝtítulὁΝΦ
,Ν“amiἹὁΝἶὁὅΝἹὄἷἹὁὅפ,ΝἶaἶὁΝaΝ
Judas Aristóbulo I. Cf. Josefo, AJ, 13.318-319. Este título, porém, não deve causar más interpretações: os
Asmoneus, apesar de terem aspectos da cultura grega, eram acusados de destruírem cidades gregas. Cf. EFRON,
1987, p. 166-167, nota 106; p. 235-236, nota 61.
433
Tal Ilan, analisando os nomes hebraicos e gregos dos reis Asmoneus, destacou o fato de que os nomes
hebraicos eram reproduzidos em grande quantidade pela população, enquanto os nomes gregos dos Asmoneus
raramente eram usados, concluindo a partir disto que a “tἷὀἶêὀciaΝ ὡΝ hἷlἷὀiὐaὦãὁΝ ἶaΝ paὄtἷΝ ἶὁὅΝ aὅmὁὀἷuὅΝ ἷὄaΝ
muitὁΝ impὁpulaὄΝ ἷὀtὄἷΝ ὁΝ pὁvὁ,Ν cὁmὁΝ aΝ ἶiὅtὄibuiὦãὁΝ ἶἷΝ ὅἷuὅΝ ὀὁmἷὅΝ ἹὄἷἹὁὅΝ mὁὅtὄaפΝ (Ἑδχἠ,Ν ńλκἅ,Ν pέΝ ńη)έ Seu
estudo foi feito a partir de 2000 nomes de judeus do período. Segue a lista dos nomes duplos dos monarcas
Asmoneus: João Hircano, Judas Aristóbulo, Jônatas Alexandre, Matatias Antígono, Jônatas Aristóbulo. Também
são atestados outros reis possuindo alguns destes nomes gregos (Hircano, Aristóbulo, Alexandre, Antígono), sem
que saibamos seus nomes hebraicos. Cf. ILAN, 1987, p. 18.
429
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profundo do próprio

em sua política434, ao ponto de Arnaldo Momigliano (1975,

p. 114) poder afirmar que “ἷmΝtἷὄmὁὅΝἶἷΝὁὄἹaὀiὐaὦãὁΝpὁlíticaΝἷΝἷcὁὀὲmica,ΝὁὅΝjuἶἷuὅΝἷὅtavamΝ
certamente mais helenizadὁὅΝ ἶἷpὁiὅΝ ἶaΝ ἤἷvὁltaΝ ἶὁὅΝ εacabἷuὅΝ ἶὁΝ quἷΝ aὀtἷὅפ435. Tal
helenização pode ter chegado inclusive ao ponto de João Hircano e suas tropas se juntarem a
Antíoco VII em uma campanha contra os partos, conforme o relato de Josefo 436, já em 131129 a.C.437. Seja como for, a cunhagem de moedas dos Asmoneus438 reflete uma influência
helênica e selêucida, não somente nas imagens representadas  סcomo a rosa, o lírio, a
cornucópia, a grinalda, a [folha de] palma, o diadema, a estrela e a âncora439 (cf. Tabela 12) ס,
mas também com o uso, mesmo que esporádico, de monogramas e letras gregos440.
Monarca Asmoneu
João Hircano I (135-104 a.C.)
Judas Aristóbulo I (104-103 a.C.)
Alexandre Janneu (103-76 a.C.)
Judas Aristóbulo II (67-63 a.C.)
João Hircano II (63-40 a.C.)
Matatias Antígono (40-37 a.C.)

Imagens cunhadas
Cornucópia (dupla com romã e paralela), grinalda, rosa,
elmo, rosa, palma
Cornucópia (dupla com romã), grinalda
Cornucópia (dupla com romã), grinalda, rosa, palma, lírio,
âncora, diadema, estrela
Cornucópia (dupla com romã), grinalda
Cornucópia (dupla com romã), grinalda
Cornucópia (única, dupla, com romã e com grãos), grinalda,
menorá, mesa de pão

Tabela 12  סImagens utilizadas nas moedas dos Asmoneus441

Dentre todas as cunhagens, certamente a mais claramente influenciada por elementos
da cultura helênica foi a estabelecida sob o reinado de Alexandre Janneu442, marcada não
434

No que diz respeito ao aspecto helênico do governo Asmoneu, pode-se inclusive ser apontado seu caráter
tirânico: afinal, como lembra Eric εέΝ εἷyἷὄὅ,Ν “ὁὅΝ ἶἷὅcἷὀἶἷὀtἷὅΝ ἶἷΝ JuἶaὅΝ εacabἷuΝ [iέἷέ,Ν ὁὅΝ χὅmὁὀἷuὅ]Ν
estabeleceram uma dinastia e um reino tirânicos que era mais parecido com aquelas dos tiranos helenísticos do
quἷΝ ἶὁὅΝ aὀtiἹὁὅΝ ἹὁvἷὄὀaὀtἷὅΝ ἶἷΝ ἙὅὄaἷlפΝ (εEYEἤἥ,Ν ńλλἀ,Ν pέΝ κη)έΝ ἦambὧmΝ aΝ pὄὰpὄiaΝ corte asmoneia, de certa
forma, era ao estilo grego, cf. REGEV, 2013, p. 29. Cf. Josefo, AJ, 13.302,415-416. Sobre o helenismo dos
Asmoneus, cf. RAPPAPORT, 1992, p. 1-13; RAJAK, 2001, p. 61-80. Arnaldo Momigliano indica ainda como
característica helenística a formação do exército Asmoneu por mercenários. Cf. MOMIGLIANO, 1988, p. 249.
435
Como indicou Lester Grabbe, ao contrário do esperado, a Judeia sob o domínio dos Asmoneus foi tipicamente
ὅἷmἷlhaὀtἷΝaὁὅΝ“ὄἷiὀὁὅΝhἷlἷὀíὅticὁὅΝἶaquἷlἷΝpἷὄíὁἶὁΝἷmΝἹἷὄalפΝ(ἕἤχἐἐE, 2002, p. 62).
436
Josefo, AJ, 13.250-251.
437
Cf. DABROWA, 2009, p. 69. Deve-se admitir, porém, que este relato de Josefo, baseado em Nicolau de
Damasco, é o único que menciona a participação de João Hircano. Cf. DABROWA, 2009, p. 69.
438
Segundo o relato de 1 Macabeus (15.6), o direito de cunhar moedas foi concedido por Antíoco VII Sidetes
(138-129 a.C.) ao sumo-sacerdote Simão (142-135 a.C.). Cf. LYKKE, 2012, p. 89ss.
439
Segundo Lykke, tanto a rosa como o lírio eram bastante utilizados na iconografia grega. No caso da rosa,
pode ter havido influência da cunhagem de moedas da ilha de Rodes, similares às representações judaicas. Cf.
LYKKE, 2012, p. 97. As cornucópias, além de representarem a prosperidade e abundância, são utilizadas na
cunhagem ptolomaica a partir de Ptolomeu II. Deste modo, muitas das representações judaicas encontram
paralelos não somente na cunhagem selêucida (cf. LYKKE, 2012, p. 100; KINDLER, 2000, p. 317-322), mas
também de outras partes do mundo helenístico. Sobre a influência helenística nas cunhagens judaicas, cf. esp.
KINDLER, 2000. Sobre o uso de âncoras em cunhagens judaicas, cf. JACOBSON, 2000.
440
Normalmente moedas de João Hircano II (63-40 a.C.). Cf. KANAEL, 1952; KINDLER, 1952.
441
Fonte: LYKKE, 2012, p. 96 (Text Table II).
442
ἥἷΝaΝ“maiὅ cὁpiὁὅaΝἷΝvaὄiaἶaפΝcuὀhaἹἷmΝἶἷΝmὁἷἶaὅΝὅἷΝἶἷuΝὅὁbΝχlἷxaὀἶὄἷΝJaὀὀἷu,ΝὁutὄaΝimpὁὄtaὀtἷΝcuὀhaἹἷmΝ
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somente pela retomada do uso da âncora invertida (comum na cunhagem selêucida 443 e
também na cunhagem de João Hircano444 sendo depois somente retomada por Janneu), mas
também por inscrições em grego, conforme a figura abaixo (Figura 6):

Figura 6  סPrutá de bronze de Alexandre Janneu. 445
χὀvἷὄὅὁμΝEὅtὄἷlaΝἶἷΝὁitὁΝpὁὀtaὅΝcὁmΝiὀὅcὄiὦãὁΝἷὀtὄἷΝaὅΝpὁὀtaὅέΝἙὀὅcὄiὦãὁμΝ“ὁΝὄἷiΝYἷhὁὀataὀפΝ(Ἐἷbὄaicὁ)έΝἤἷvἷὄὅὁμΝ
Âncora inveὄtiἶaΝ aὁΝ cἷὀtὄὁέΝ ἙὀὅcὄiὦãὁμΝ ἐχ Ἑ EΩ Ν χ E χἠ∆PἡYέΝ ἑuὀhaἹἷmΝ ἶἷΝ Jἷὄuὅalὧm,Ν ἀέἀἂἄΝ Ἱέ,Ν ńηέλΝ
mm., 95-76 a.C.

ἥἷὀἶὁΝ aὅὅim,Ν ὅἷΝ ἶἷΝ ἸatὁΝ aὀtἷὅΝ ἶaΝ ἤἷvὁltaΝ hὁuvἷΝ umaΝ lutaΝ cultuὄalΝ “pἷlaὅΝ mἷὀtἷὅΝ ἷΝ
cὁὄaὦὴἷὅפΝἶὁὅΝjuἶἷuὅ,ΝcὁmὁΝἶἷἸiὀiuΝἤaὀὁὀΝKatὐὁἸἸΝ(1985, p. 489), pode-se pensar que mesmo
após a vitória dos Macabeus o grupo dos judeus helenizados “pἷὄmaὀἷcἷuΝ cὁmὁΝ umΝ
fenômeno cultural e o próprio processo de organização política serviu como um fator
impὁὄtaὀtἷΝ ὀaΝ ὅuaΝ ἶiἸuὅãὁפ,Ν cὁmὁΝ iὀἶicὁuΝ VictὁὄΝ ἦchἷὄikὁvἷὄΝ (ńληλ,Ν pέΝ ἀἂλ-250). Em boa
medida o evergetismo446, característico do mundo helenístico (marcando forte presença no

se deu sob Matias Antígono. Há, porém, uma grande diferença entre as duas variações: se no caso de Janneu há
uma grande variedade de influências (RAPPAPORT, 1984, p. 38), no caso de Matias há uma evidente busca de
fortalecimento da identidade judaica mediante a cunhagem de moedas utilizando-se de novos símbolos tomados
da tradição judaica, a exemplo da menorá e da mesa de pães. Mesmo assim, Matias também apresenta o uso de
inscrições gregas em suas moedas, tal como Janneu, sendo que somente os dois utilizaram tal meio entre todos
os reis Asmoneus. Cf. LYKKE, 2012, p. 105.
443
Cf. DABROWA, 2009, p. 69, nota 10.
444
Pode-se afirmar que houve um verdadeiro padrão de cunhagem com a representação de uma âncora no
aὀvἷὄὅὁΝἷΝumΝlíὄiὁΝὀὁΝὄἷvἷὄὅὁ,ΝἸὁὄmaὀἶὁΝumΝpaἶὄãὁΝ“ὢὀcὁὄa-líὄiὁפΝ(iὀἹlêὅμΝanchor-lily). Segundo Anne Lykke, as
moedas de João Hircano I cunhadas com a âncora e o lírio funcionaram como uma moeda transicional, marcando
o começo da cunhagem dos Asmoneus. Cf. LYKKE, 2012, p. 89; Hendin, p. 181. No caso de Alexandre Janneu,
porém, fica evidente a busca por retomar um padrão helenístico selêucida, bastante característico de seu reinado
em ainda outros aspectos como a própria política interna (perseguindo os fariseus, p.e.).
445
Fonte: Hendin 1150.
446
“EvἷὄἹἷtiὅmὁפΝὧΝumΝὀἷὁlὁἹiὅmὁΝcὄiaἶὁ paὄaΝἷxpὄἷὅὅaὄΝaΝaὦãὁΝἶἷΝalἹuὧmΝtiἶὁΝcὁmὁΝ“bἷὀἸἷitὁὄפΝ(
)Ν
de uma cidade durante o período helenístico, o qual contribuía com a cidade através de comida, construções,
jogos, campanhas militares, etc, em troca de reconhecimento e recompensas com alto valor simbólico. Cf.
GARDNER, 2007, p. 327-ἁἀκέΝPaὄaΝὁΝuὅὁΝἶὁΝtἷὄmὁΝ
,ΝcἸέΝδἥJ,ΝpέΝἅńἀνΝὀὁὄmalmἷὀtἷΝpὁὅὅuíaΝὁΝὅἷὀtiἶὁΝ
de benfeitor, cf. Heródoto, Hist., 6.30; Eurípides, HF, 1252; Rhe., 151; Platão, Cra., 403e.
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contexto romano447),ΝἸὁiΝmaὄcaΝὀãὁΝὅὁmἷὀtἷΝἶἷΝἡὀiaὅΝἙἙἙ,ΝὁΝ“bἷὀἸἷitὁὄΝἶaΝciἶaἶἷΝ[
Νπ

Ν

]פΝ(ἀΝεacΝἂέἀ),ΝmaὅΝtambὧmΝἶὁὅΝχὅmὁὀἷuὅ448, o que indica a presença de judeus

helenizantes mesmo depois da Revolta, apoiando estas medidas e tornando-as possíveis.
2.3.2 A “perseguição פde Antíoco Epifânio
Levando-se em conta a presençaΝ ἶἷΝ “juἶἷuὅΝ hἷlἷὀiὐaὀtἷὅפΝ ὀaΝ Juἶἷia,Ν paὄἷcἷΝ ὀãὁΝ
somente possível como também provável que a interferência de Antíoco sobre o Judeia ס
uὅualmἷὀtἷΝ tiἶaΝ cὁmὁΝ umaΝ vἷὄἶaἶἷiὄaΝ “pἷὄὅἷἹuiὦãὁפΝ ὡΝ cultuὄaΝ ἷΝ ὄἷliἹiãὁΝ juἶaicas ס, assim
cὁmὁΝ aΝ“iὀὅtalaὦãὁפΝἶὁὅΝcultὁὅΝpagãos (2 Mac 6.1-11), sejam tomadas como o resultado de
uma já existente tendência judaica à adequação em relação à cultura helenística. Afinal,
apesar de Antíoco ser o perseguidor do povo judeu no relato de 2 Macabeus, não é o grande
vilão da história: o vilão é o próprio

,Ν ἷΝ ὀãὁΝ ὁΝ ὄἷiΝ ὅἷlêuciἶaέΝ ἠὁΝ livὄὁΝ ἶἷΝ ἂΝ

Macabeus, que é posterior e com maior influência do próprio

,ΝχὀtíὁcὁΝapaὄἷcἷὄὠΝ

como o verdadeiro vilão da história449. Aqui, porém, não é tanto um vilão, mas apenas um
agente do
O

450

, assim como também o são os sumos sacerdotes Jasão e Menelau451.

, portanto, não deve ser reduzido a uma política unificadora de Antíoco.
Como lembra Otto Mørkholm, é forçoso supor que Antíoco, que recém tinha subido

ao trono, teria manὁbὄaἶὁΝ cὁmΝ JaὅãὁΝ pὁὄΝ ἷὅtaὄΝ “ὅἷἹuiὀἶὁΝ umaΝ jὠΝ bἷmΝ ἶἷἸiὀiἶaΝ pὁlíticaΝ
ἶὁmὧὅtica,Ν viὅaὀἶὁΝ aΝ iὀtὄὁἶuὦãὁΝ ἶaΝ cultuὄaΝ ἹὄἷἹaΝ aὁΝ lὁὀἹὁΝ ἶἷΝ ὅἷuΝ ὄἷiὀὁפΝ (MØRKHOLM,
1989, p. 280). Mais provável é que simplesmente tenha sido atraído pelo valor prometido,
com intenção majoritariamente financeira452. É ainda mais difícil de se pensar nesta
447

Cf. VEYNE, 2015.
Cf. 1 Mac 14.25-49 (Simão); Josefo, AJ, 14.149-155 (João Hircano I); Josefo, AJ, 13.318 (Aristóbulo I);
RAJAK, 2001, p. 373-391; GARDNER, 2007.
449
Como bem lembra Tessa Rajak, apesar de já em 2 Macabeus Antíoco ser apresentado como um tirano
( α
, cf. nota 366), em ἂΝ εacabἷuὅΝ ἷὅtaΝ palavὄaΝ ὅἷὄὠΝ “libἷὄalmἷὀtἷΝ ἷmpὄἷἹaἶa,Ν ἸaὐἷὀἶὁΝ (έέέ)Ν maiὅΝ ἶἷΝ
quaὄἷὀtaΝ apaὄiὦὴἷὅפΝ (ἤχJχK,Ν ἀίίń,Ν pέΝ ńńἂ-115),Ν ἶἷΝ mὁἶὁΝ quἷΝ χὀtíὁcὁΝ ὅἷΝ tὁὄὀaΝ umaΝ ἷὅpὧciἷΝ ἶἷΝ “tiὄaὀὁΝ
aὄquἷtípicὁפΝ(ἤχJχK,Νἀίίń,ΝpέΝńńη). O foco em Antíoco chega inclusive a colocá-lo no episódio da morte de
Eleazar (4 Mac 5.1-2), diferenciando do relato de 2 Mac 6. Também sua punição é ampliada em relação a 2
Macabeus, levada para além da morte (cf. 4 Mac 18.5). Assim, em 4 Macabeus a adversidade é encarnada de tal
modo em Antíoco que ὁΝautὁὄΝpὁἶἷΝἶἷclaὄaὄΝquἷΝ“ὁΝtiὄaὀὁΝἷὄaΝὁΝaἶvἷὄὅὠὄiὁΝἷΝaΝhumaὀiἶaἶἷΝaΝἷὅpἷctaἶὁὄaפΝ(ἂΝ
Mac 17.14). Esta visão negativa de Antíoco será retomada pelo Cristianismo, que verá nele o próprio Anticristo,
cὁmὁΝaἸiὄmὁuΝἑipὄiaὀὁμΝ“immo in Antiocho antichristus expressusפΝ(ἑipὄiaὀὁ,ΝEp. ad Fort., 11.115).
450
Antíoco também é apresentado como instrumento divino, utilizado a fim de castigar o povo escolhido por
Deus, em decorrência do pecado destes, ou seja, da escolha deles pelo
έ
451
Cf. 2.1.2.
452
Não foi à toa que substituiu Jasão por Menelau no sumo sacerdócio, tendo este lhe prometido valor maior,
sem que houvesse qualquer referência a alguma proposta helenizante. Apesar de generalizante, a posição de
εichἷlΝχuὅtiὀΝὀãὁΝὧΝἷxaἹἷὄaἶa,ΝquaὀἶὁΝaἸiὄmaΝquἷΝ“aΝἸuὀὦãὁΝpὄimὠὄiaΝἶὁΝimpὧὄiὁΝ[ὅἷlêuciἶa],ΝἶὁΝpὁὀtὁΝde vista
ἶὁὅΝἹὁvἷὄὀaὀtἷὅ,ΝἷὄaΝὄἷtiὄaὄΝὄἷcuὄὅὁὅ,ΝmatἷὄiaiὅΝἷΝhumaὀὁὅ,ΝpὄὁvἷὀiἷὀtἷὅΝἶὁὅΝpὁvὁὅΝὅujἷitὁὅפΝ(χUἥἦἙἠ,Νἀίίη,ΝpέΝ
125).
448
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possibilidade quando se leva em conta a tradição política do Império Selêucida: ao invés de
promover a imposição da cultura grega, a política selêucida foi marcada tanto pela tolerância
religiosa453 como pela preservação das culturas454 e línguas nativas455, até mesmo concedendo
benefícios e privilégios a templos456, sacerdotes457 e povos458. Esta característica da tradição
política selêucida459 torna ainda mais difícil de se compreender o que levou Antíoco a ordenar
ὁΝquἷΝἸicὁuΝcὁὀhἷciἶὁΝcὁmὁΝaΝ“pἷὄὅἷἹuiὦãὁפΝaὁΝjuἶaíὅmὁ,ΝcὁὀἸὁὄmἷΝὄἷlataἶὁΝἷmΝἀΝεacabἷuὅμ
Depois de não muito tempo, o rei enviou Geronte, o ateniense, com a missão de
forçar os judeus a abandonarem as leis de seus pais e a não se governarem mais
segundo as leis de Deus. Mandou-o, além disso, profanar o Santuário de Jerusalém,
dedicando-o a Zeus Olímpico, e o do monte Garizim, como o pediam os habitantes
do lugar, a Zeus Hospitaleiro 460. A progressão dessa maldade tornou-se, mesmo para
o conjunto da população461, dura e difícil de suportar. De fato, o Templo ficou
repleto da dissolução e das orgias cometidas pelos pagãos que aí se divertiam com as
meretrizes e que nos átrios sagrados se juntavam com as mulheres, introduzindo
ainda no seu interior coisas que não eram lícitas. O próprio altar estava repleto de
oferendas proibidas, reprovadas pelas leis. E não se podia celebrar o sábado, nem
guardar as festas dos antepassados, nem simplesmente confessar que se era judeu.
453

Como bem indicou Christian Habicht, tanto o Império Aquemênida como o Império Selêucida, caracterizados
pela grande variedade étὀica,ΝἸὁὄamΝ“ἶiὅtiὀtὁὅΝpἷlaΝtὁlἷὄὢὀciaΝὄἷliἹiὁὅaפ,ΝἶἷΝmὁἶὁΝquἷΝlhἷὅΝἸὁiΝpὄὰpὄiὁΝὅἷΝabὅtἷὄΝ
ἶἷΝ “tἷὀtaὄΝ impὁὄΝ ὅἷuὅΝ pὄὰpὄiὁὅΝ ἶἷuὅἷὅΝ aΝ ὁutὄὁὅפΝ ἷΝ mἷὅmὁΝ “ὀãὁΝ ὅὁmἷὀtἷΝ pὄὁtἷἹἷὄΝ cὁmὁΝ pὄὁmὁvἷὄΝ ἶἷuὅἷὅΝ
ἷὅtὄaὀἹἷiὄὁὅפΝ(ἘχἐἙἑἘἦ,Νἀίίἄ,ΝpέΝλἄ)έ
454
A preservação das culturas nativas parece ser o alvo da crítica de Tito Lívio ao Império Selêucida quando
aἸiὄmaΝquἷΝ“ὁὅΝmacἷἶὲὀiὁὅΝquἷΝἶἷtὧmΝχlἷxaὀἶὄiaΝὀὁΝEἹitὁ,ΝἷΝquἷΝhabitamΝἷmΝἥἷlἷukἷiaΝἷΝἐabilὲὀiaΝἷΝἷmΝὁutὄaὅΝ
colônias espalhadas pelo mundo [i.e., os selêucidas], se degeneraram ἷmΝὅíὄiὁὅ,Νpaὄtὁὅ,ΝἷἹípciὁὅέέέפΝ(ἦitὁΝδíviὁ,Ν
Urb., 38.17 = LIVY, 1936, p. 59).
455
δἷὅtἷὄΝἕὄabbἷΝlἷmbὄaΝquἷΝ“ὁΝἙmpὧὄiὁΝἥἷlêuciἶaΝἷὄaΝmultiliὀἹuíὅticὁ,ΝcὁmΝlíὀἹuaὅΝlὁcaiὅΝcὁὀtiὀuaὀἶὁΝaΝὅἷὄἷmΝ
uὅaἶaὅΝ ἷmΝ ἶὁcumἷὀtὁὅΝ ὁἸiciaiὅפΝ (ἕἤχἐἐE,Ν ἀίίἀ,Ν pέΝ ηἅ),Ν cὁmΝ aΝ pὁὅὅibilidade de exceção no caso dos
documentos referentes à venda de escravos após 275 a.C., cf. GRABBE, 2002, p. 57, nota 3. Um exemplo neste
sentido é a grande diferença entre o grande número de ostraka em grego que provêm do Egito Ptolomaico em
comparação com o número escasso dos provenientes da Babilônia Selêucida. Cf. SHERWIN-WHITE, 1982, p.
51. Não se deve pensar, porém, que o grego substituiu completamente o demótico no Egito, uma vez que o
mesmo permaneceu em uso, até mesmo em casos de documentos oficiais (cf. GRABBE, 2002, p. 58), mas antes
que o Egito e o Império Ptolomaico estiveram mais próximos de uma unidade linguística do que o
multilinguístico Império Selêucida.
456
Segundo Flávio Josefo (AJ, 12.145-146), o rei selêucida Antíoco III teria ordenado uma proibição de
contaminação do Templo de Jerusalém, protegendo-o da impureza. Cf. BICKERMAN, In: SCJH, p. 357-375 (I).
Também o Cilindro de Borsippa, de Alexandre I, indica outro exemplo de benefício selêucida a um centro
cultural não-grego, na Babilônia, como bem destacaram Amélie Kuhrt e Susan Sherwin-White. Cf. KUHRT;
SHERWIN-WHITE, 1991.
457
Antíoco III, pai de Antíoco IV, chegou inclusive a ordenar a isenção dos sacerdotes judeus dos impostos, cf.
Josefo, AJ, 12.138-144. Sobre esta isenção, cf. BICKERMAN, In: SCJH, p. 315-356 (I).
458
ἥἷἹuὀἶὁΝ ὁΝ ὄἷlatὁΝ ἶἷΝ ἀΝ εacabἷuὅ,Ν aὀtἷὅΝ ἶἷΝ χὀtíὁcὁΝ (ἷΝ Jaὅãὁ),Ν ὁὅΝjuἶἷuὅΝ haviamΝ ὄἷcἷbiἶὁΝ “pὄivilὧἹiὁὅΝ ὄἷaiὅΝ
bἷὀiἹὀamἷὀtἷΝcὁὀcἷἶiἶὁὅפΝ(ἀΝεacΝἂέńń),ΝὁὅΝquaiὅΝὅãὁΝἷlimiὀaἶὁὅΝpὁὄΝJaὅãὁέΝCf. Josefo, AJ, 12.138-153 (Austin
215, p. 380-382); BICKERMAN, 2007, p. 295-314 (I); TCHERIKOVER, 1959, p. 82-89.
459
Não se deve exagerar quanto a esta caracterização: como bem lembra Arminda Lozano, assim como as
situações enfrentadas pelos diferentes monarcas eram variadas, também suas soluções eram, “pὁὄtaὀtὁ,Ν
iἹualmἷὀtἷΝvaὄiaἶaὅפΝ(δἡZχἠἡ,Νńλλἄ,ΝpέΝńκἁ),ΝἶἷΝmὁἶὁΝquἷΝmἷὅmὁΝὀaΝὄἷlaὦãὁΝcὁmΝaὅΝὄἷliἹiὴἷὅΝἷΝtἷmplὁὅ,ΝὀãὁΝ
ὅἷΝ pὁἶἷΝ “ἸalaὄΝ ἶἷΝ umaΝ pὁlíticaΝ uὀiἸὁὄmἷΝ ὀἷὅtἷΝ tἷὄὄἷὀὁ,Ν pὁiὅΝ caἶaΝ ὄἷiΝ aἹiuΝ ἷmΝ ὅἷuΝ mὁmἷὀtὁΝ cὁmὁΝ mἷlhὁὄΝ lhἷΝ
pareceu, tendo sempre em conta as ciὄcuὀὅtὢὀciaὅפΝ(δἡZχἠἡ,Νńλλἄ,ΝpέΝńκἂ)έ
460
Cf. nota 544.
461
ἦalvἷὐΝἷὅtaΝἷxpὄἷὅὅãὁΝtἷὀhaΝὁΝὅἷὀtiἶὁΝἶἷΝ“taὀtὁΝpaὄaΝὁὅΝtὄaἶiciὁὀaliὅtaὅΝcὁmὁΝpaὄaΝὁὅΝhἷlἷὀiὐaὀtἷὅפέΝPὁἶἷΝὅἷὄ,Ν
portanto, um indicativo de que as medidas de Antíoco ultrapassaram em muito o que a reforma de Jasão havia
proposto, e o que os helenizantes pretendiam de transformação cultural.
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Eram arrastados com amarga violência ao banquete sacrificial que se realizava cada
mês, no dia do aniversário do rei462. E, ao chegarem as festas dionisíacas,
obrigavam-nos a acompanharem, coroados de hera, o cortejo em honra de Dioniso.
Além disso, foi emanado um decreto para as cidades helenísticas circunvizinhas, por
sugestão dos habitantes de Ptolemaida, a fim de que nelas se procedesse da mesma
forma contra os judeus, obrigando-os a participarem dos banquetes sacrificiais.
Quanto aos que não se decidissem a passar para os costumes gregos, que os
matassem. Era possível, então, entrever a calamidade que estava para começar. 463

A postura de 2 Macabeus, tão contrastante com 1 Macabeus, é um tanto quanto
estranha e gera uma pergunta ao leitor: por que um rei do Império Selêucida teria se
empenhado tanto e dado tamanho foco aos judeus464, sendo a Judeia um território tão simples
se comparada à Síria (logo ao norte), à Babilônia (ao leste), e, principalmente, ao Egito (ao
sul)? Afinal, quando visto a partir da relação entre os selêucidas e seus súditos, a
“pἷὄὅἷἹuiὦãὁפΝ ἶἷΝ χὀtíὁcὁΝ apaὄἷcἷΝ cὁmὁΝ umaΝ vἷὄἶaἶἷiὄaΝ ἷxcἷὦãὁ465. Há diversas
pὁὅὅibiliἶaἶἷὅΝἶἷΝἷxplicaὦãὁΝpaὄaΝἷὅtaΝ“pἷὄὅἷἹuiὦãὁפ466, dentre as quais se destacam quatro:
1) Para implantar o paganismo. Segundo Fergus Millar (2006b, p. 88),
considerando-ὅἷΝὁΝἸatὁΝἶἷΝquἷΝἀΝεacabἷuὅΝiὀἶicaΝ“pὄἷciὅamἷὀtἷΝquἷΝumΝὀήmἷὄὁΝἶἷΝaltaὄἷὅΝἷΝ
lugares sagrados foram estabelecidos, e especificamente que ritos em honra de Dioniso foram
ὄἷquἷὄiἶὁὅפ,Νpὁἶἷ-ὅἷΝἷὀtἷὀἶἷὄΝquἷΝcὁmΝaΝ“pἷὄὅἷἹuiὦãὁפ,Ν“ὁΝquἷΝἸὁiΝimpὁὅtὁΝἸὁiΝὁΝpaἹaὀiὅmὁפέΝ
ϊἷΝ Ἰatὁ,Ν χὀtíὁcὁΝ ὅἷΝ ἶἷὅtacὁuΝ ὀãὁΝ ὅὁmἷὀtἷΝ pἷlaΝ ὅuaΝ autὁaἸiὄmaὦãὁΝ cὁmὁΝ “EpiἸὢὀiὁ פ467, mas
462

Cf. nota 96.
2 Mac 6.1-9 (BJ).
464
No relato de 2 Macabeus, como se pode observar, a ação de Antíoco é tomada como uma medida particular
aὁὅΝ juἶἷuὅμΝ mἷὅmὁΝ ὀaὅΝ “ciἶaἶἷὅΝ hἷlἷὀíὅticaὅפΝ quἷΝ aὅΝ imitam,Ν aΝ aὦãὁΝ ὧΝ ἶiὄἷciὁὀaἶaΝ aΝ ἷὅtἷὅέΝ ἠὁΝ ὄἷlatὁΝ ἶἷΝ ńΝ
εacabἷuὅ,Νpὁὄὧm,ΝaΝὁὄἶἷmΝὄἷalΝὧΝἶiὄἷciὁὀaἶaΝ“aΝtὁἶὁΝὁΝὅἷuΝὄἷiὀὁפΝaΝἸimΝἶἷΝquἷΝ“tὁἶὁὅΝἸὁὄmaὅὅἷmΝumΝὅὰΝpὁvὁ,Ν
ὄἷὀuὀciaὀἶὁΝcaἶaΝqualΝaΝὅἷuὅΝcὁὅtumἷὅΝpaὄticulaὄἷὅפΝ(ńΝεacΝńέἂń-42). Esta diferença parece acompanhar o fato
de 2 Macabeus colocar Antíoco como um caso particular, direcionado por Deus, e 1 Macabeus indicar que já
χlἷxaὀἶὄἷΝ ἷΝ ὅἷuὅΝ ὅucἷὅὅὁὄἷὅΝ “multiplicaὄamΝ ὁὅΝ malἷὅΝ ὅὁbὄἷΝ aΝ tἷὄὄaפΝ (ńΝ εacΝ ńέλ)έΝ EmΝ ńΝ εacabἷuὅΝ hὠΝ
continuidade entre Antíoco e seus antecessores, enquanto em 2 Macabeus Antíoco aparece como exceção,
mesmo que Antíoco V, seu filho, continue sua obra em certa medida, até reestabelecer a liberdade religiosa dos
judeus (2 Mac 11.22-26; 1 Mac 6.57-61).
465
“ἡΝ quἷΝ acὁὀtἷcἷu sob Antíoco Epifânio foi tanto uma exceção para um inegável padrão geral quanto uma
quἷbὄaΝ ὀaΝ ἷὅtabἷlἷciἶaΝ ὄἷlaὦãὁΝ ἷὀtὄἷΝ ὁὅΝ ὄἷiὅΝ ὅἷlêuciἶaὅΝ ἷΝ JἷὄuὅalὧmפΝ (εἙδδχἤ,Ν ἀίίἄb,Ν pέΝ κń-82). Quanto às
outras expressões religiosas, Antíoco não somente continuou como intensificou a política de seus antepassados,
cὁὀἸὁὄmἷΝὁΝὄἷlatὁΝἶἷΝPὁlíbiὁμΝ“εaὅΝὀὁὅΝὅacὄiἸíciὁὅΝquἷΝἸὁὄὀἷcἷuΝὡὅΝciἶaἶἷὅΝἷΝὀaὅΝhὁὀὄaὅΝquἷΝpὄἷὅtὁuΝaὁὅΝἶἷuὅἷὅΝ
ἷlἷΝ ultὄapaὅὅὁuΝ tὁἶὁὅΝ ὅἷuὅΝ pὄἷἶἷcἷὅὅὁὄἷὅפΝ (Pὁlíbiὁ,Ν Histor., 26.1.10). Algo semelhante é indicado por Lívio
quaὀἶὁΝaἸiὄmaΝquἷΝἷmΝἶuaὅΝcὁiὅaὅΝὅuaΝalmaΝἷὄaΝὄἷal,Ν“ὀὁὅΝbἷὀἷἸíciὁὅΝὡὅΝciἶaἶἷὅΝἷΝὀaὅΝhὁὀὄaὅΝἶaἶaὅΝaὁὅΝἶἷuὅἷὅפΝ
(Tito Lívio, Urb., 41.20.5). É por tal imagem positiva quanto à piedade de Antíoco que Mark Mercer questiona a
aplicação de Daniel 11.37-ἁκΝaΝχὀtíὁcὁ,ΝumaΝvἷὐΝquἷΝὁΝtἷxtὁΝὅἷΝὄἷἸἷὄἷΝaΝumΝὄἷiΝquἷΝ“ὀãὁΝtἷὄὠΝὄἷὅpἷitὁΝaὁὅΝἶἷuὅἷὅΝ
ἶἷΝὅἷuὅΝpaiὅΝ(έέέ)ΝὀἷmΝqualquἷὄΝἶἷuὅ,ΝpὁὄquἷΝὅὁbὄἷΝtuἶὁΝὅἷΝἷὀἹὄaὀἶἷcἷὄὠפΝ(ϊὀΝńńέἁἅ,Νχἤχ),ΝaὁΝpὁὀtὁΝἶἷΝhὁὀὄaὄΝaΝ
umΝἶἷuὅΝquἷΝ“ὅἷuὅΝpaiὅΝὀãὁΝcὁὀhἷcἷὄamפΝ(ϊὀΝńńέἁκ,Νχἤχ)έΝἑἸ. MERCER, 2001.
466
PaὄaΝumaΝἷxpὁὅiὦãὁΝἶaὅΝἶiἸἷὄἷὀtἷὅΝἷxplicaὦὴἷὅΝὅὁbὄἷΝaΝ“pἷὄὅἷἹuiὦãὁפ,ΝcἸέΝἦἑἘEἤἙKἡVEἤ,Νńληλ,ΝpέΝńἅη-203.
467
Seu título, π φα ,Ν talΝ qualΝ apaὄἷcἷΝ ἷmΝ ὅuaὅΝ mὁἷἶaὅΝ (uὅualmἷὀtἷ,Ν
Ω Ν
Χ ΝΘ
Ν
Φ
),Ν ὅiἹὀiἸicaΝ “ἶἷuὅΝ maὀiἸἷὅtὁפέΝ ἑἸ. BARRY, 1910, p. 126, nota 1. Políbio (Histor., 26.1 =
POLYBIUS, 2012, p. 546) apresenta seu apelido, π α ,Ν“lὁucὁפ,Ν“paὄaὀὁicὁפ,ΝcὁmὁΝἶἷtuὄpaὦãὁΝjὁcὁὅaΝἶἷΝ
seu título (BJ, p. 720, nota c). Cf. Políbio, Histor., 26.10; 31.3-4; Tito Lívio, Urb., 41.19-20; Diodoro Sículo,
Bib. Hist., 29.32. Sobre a loucura de Antíoco, cf. 2 Mac 5.17-21; 9.4-11; Dn 7.8,25; 11.36. Outro epiteto bastante
ὄἷcὁὄὄἷὀtἷΝὧΝὁΝἶἷΝ
φ
,Ν“ὁΝquἷΝtὄaὐΝvitὰὄiaפ,ΝquἷΝtambὧmΝapaὄἷcἷΝἷmΝmὁἷἶaὅΝἶὁΝpἷὄíὁἶὁΝ(ἔiἹuὄaΝἅμΝΘ
Ν
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também pela ênfase dada a Zeus durante seu reinado468, conforme se pode perceber nas
moedas do período (Figura 7)469. Acontece, porém, que a representação de Zeus aetophoros e
nikephoros no reverso das moedas de Antíoco não apenas o aproximava da divindade, mas
também de Alexandre, o Grande, imitando sua cunhagem (cf. Figura 4)  סera uma jogada
muito mais política do que religiosa.

Figura 7  סTetradracma de prata de Antíoco IV Epifânio.470
Anverso: Busto de Antíoco IV com diadema. Reverso: Zeus entronizado, sentado para a esquerda, segurando
uma águia (aetophoros,Ν “pὁὄta-ὠἹuia)פΝ ἷmΝ ὅἷuΝ bὄaὦὁΝ ἶiὄἷitὁΝ ἷὅtἷὀἶiἶὁΝ ἷΝ umΝ cἷtὄὁΝ (nikephoros) no braço
esquerdo dobrado [cf. Figura 4]έΝ ἙὀὅcὄiὦãὁΝ (ὄἷvἷὄὅὁ)μΝ Θ
Ν
Φ
Ν [ἷὅqέ]Ν ήΝ
Φ
Ν
[cἷὀtὄὁήἷmbaixὁ]ΝήΝ
Ω Ν
Χ Ν[ἶiὄέ]έΝἑuὀhaἹἷmΝἶἷΝχὀtiὁquiaέΝἁńmmέ,ΝńἄέκńἹέ

Mesmo assim, não se pode negar que Zeus foi privilegiado em seu reinado. Porém, a
promoção de Zeus através da rededicação do Templo de Jerusalém471 ou ainda da construção
de estátuas e altares472 não é algo estranho de se pensar473, assim como o culto a Dioniso,
Φ
ΝήΝ
Φ
ΝήΝ
Ω Ν
Χ )έΝἑἸέΝἘχἐἙἑἘἦ,Νἀίίἄ,ΝpέΝńἅἄέΝἑἸέΝtambὧmΝ(aΝmὁἷἶaΝ
em): EDMONSON, 1999, p. 77/78; MØRKHOLM, 1963, p. 25ss, pls. 6-10. Pode-se perceber 4 tipos de
titulaὦãὁΝ aΝ χὀtíὁcὁΝ ἷmΝ ὅuaὅΝ mὁἷἶaὅ,Ν cὁmΝ ἷpítἷtὁὅΝ acὄἷὅciἶὁὅμΝ
Ω Ν
Χ Ν (ἘὁuἹhton 1373);
Ω Ν
Χ Ν Θ
Ν (ἘὁuἹhtὁὀΝ ńηἁλ)νΝ
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Ν
Φ
Ν
(ἘὁuἹhtὁὀΝńἁλἄ)νΝἷΝ
Ω Ν
Χ ΝΘ
Ν
Φ
Ν
Φ
Ν(ἘὁuἹhtὁὀΝńἂίń)έ
468
Se por um lado Antíoco não se afasta das divindades de seus antepassados (cf. nota 461), substitui em grande
medida a tradicional devoção a Apolo que marcou a dinastia dos selêucidas, por uma particular reverência a
Zeus Olímpio. Cf. MILLAR, 2006b, p. 82; Tito Lívio, Urb., 41.20.9; Granius Licinianus, Reliq., 28.
469
Antíoco substituiu a imagem de Apolo pela de Zeus em suas moedas de Antioquia, cf. MILLAR, 2006b, p.
82. Há, porém, algumas moedas de Antíoco com a imagem de Apolo. Cf. p.e. Houghton 1504.3 e 1518.
Também, a representação relativa a Zeus não se dava somente na sua imagem, mas também com a representação
de elementos como o raio e a águia, ou mesmo os dois. Cf. p.e. Houghton 1414; SNG Spaer 981-985. Outra
representação relativa a Zeus é a de Europa sobre um touro. Cf. p.e. Houghton 1456.
470
Fonte: SNG Spaer 1004; Le Rider 449-457 (A37/P274); Houghton 104; SNG ND 393.
471
ἀΝ εacΝ ἄέἀΝ (ZἷuὅΝ ἡlímpicὁ)έΝ εalalaὅΝ iὀἶicὁuΝ quἷΝ ὁΝ ἦἷmplὁΝ ἸὁiΝ ἶἷἶicaἶὁΝ aΝ “ZἷuὅΝ ἡlímpiὁΝ ἷΝ χtἷὀaפέΝ ἑἸέΝ
BICKERMAN, 2007, p. 1107 (II).
472
ἥἷἹuὀἶὁΝńΝεacabἷuὅ,Ν“ὁΝὄἷiΝἸἷὐΝcὁὀὅtὄuiὄ,ΝὅὁbὄἷΝὁΝaltaὄΝἶὁὅΝhὁlὁcauὅtὁὅ,ΝaΝχbὁmiὀaὦãὁΝἶaΝἶἷὅὁlaὦãὁפΝ(ńΝεacΝ
ńέηἂb)έΝἥἷἹuὀἶὁΝaΝἐJΝ(pέΝἅἀń,ΝὀὁtaΝc),ΝἷὅtaΝ“abὁmiὀaὦãὁΝἶaΝἶἷὅὁlaὦãὁפ,ΝquἷΝtambὧmΝapaὄἷcἷΝἷmΝϊaὀiἷlΝ(λέἀἅνΝ
11.31; 12.11, cf. Mt 24.15-16; Mc 13.14; Lc 21.20-21) era o altar de Zeus Olímpico (2 Mac 6.2), ou BaalShamem.
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vinculado à festa de aniversário do rei  סque provavelmente também era venerado ס, era algo
até mesmo provável considerando-se as circunstâncias e tendências do poder selêucida474.
Porém, a aplicação de leis e práticas relativas ao sacrifício475 e ingestão476 de porcos parece ir
além da simples promoção de uma outra religião, indicando um ataque direto à religião
judaica477, suplantando-a. Esta perspectiva foi levada ao extremo com a afirmação de que
χὀtíὁcὁΝ tἷὄiaΝ buὅcaἶὁΝ ὄἷaliὐaὄΝ umΝ “ἷxtἷὄmíὀiὁפΝ ἶὁΝ juἶaíὅmὁ,Ν talΝ cὁmὁΝ apὁὀtaἶὁΝ pὁὄΝ JὁhὀΝ
Whitehorne (WHITEHORNE, In: ABD, p. 270 [I]). Talvez realmente Antíoco tenha
pretendido um “ἷxtἷὄmíὀiὁפ,ΝcaὅὁΝtἷὀha,ΝcὁmὁΝὅuἹἷὄiἶὁΝpὁὄΝJὁὀathaὀΝχέΝἕὁlἶὅtἷiὀ,ΝimitaἶὁΝaΝ
pὁlíticaΝὄὁmaὀaΝἷmΝὄἷlaὦãὁΝaὁὅΝbacaὀaiὅ,ΝquaὀἶὁΝὁΝἥἷὀaἶὁΝbuὅcὁuΝ“ἷxtἷὄmiὀaὄΝaΝamἷaὦaפ,ΝaΝ
custo de milhares de vidas (GOLDSTEIN, 1976, p. 158)478, à semelhança do caso judaico479.
Antíoco, que foi refém em Roma (1 Mac 1.10)480, pode ter aprendido este modo romano de
lidar com religiões problemáticas e, aplicando a política romana 481 ao caso selêucida, acabou
473

Apesar de não ser próprio dos gregos o proselitismo, há de se notar o elogio de Plutarco a Alexandre por ter
lἷvaἶὁΝtaὀtὁΝiὀἶiaὀὁὅΝcὁmὁΝiὀἶivíἶuὁὅΝἶaΝἐactὄiaΝἷΝἶὁΝἑὠucaὅὁΝaΝaἶὁὄaὄἷmΝὁὅΝἶἷuὅἷὅΝἹὄἷἹὁὅμΝ“ὅἷΝvὁcêΝἷxamiὀaὄΝ
os resultados da instrução de Alexandre, você verá que ele (...) [com] tal maravilhoso poder da instrução
filosófica, que levou os indianos a adorarem os deuses gregos (...) e através de Alexandre a Bactria e o Cáucaso
apὄἷὀἶἷὄamΝaΝὄἷvἷὄἷὀciaὄΝὁὅΝἶἷuὅἷὅΝἶὁὅΝἹὄἷἹὁὅפΝ(Plutaὄcὁ,Ν De Alex., 1.328C-328D = Austin 22, [esp. p. 58] =
PLUTARCH, 1942, p. 393 e 395).
474
O culto ao rei não era algo estranho ao Império Selêucida: o próprio pai de Antíoco Epifânio, Antíoco III, o
Grande, não somente estabeleceu um culto de sua pessoa como ainda de sua esposa Laodike. Cf. AUSTIN, 2005,
p. 124; OLIVER, 1968; SOKOLOWSKI, 1972. Sobre Laodike, cf. GRAINGER, 1997, p. 49 [Laodike (11)].
475
ἥἷἹuὀἶὁΝJὁὅἷἸὁ,ΝὀὁΝὀὁvὁΝaltaὄΝχὀtíὁcὁΝὅacὄiἸicὁuΝumΝpὁὄcὁ,Ν“ὁἸἷὄἷcἷὀἶὁΝumΝὅacὄiἸíciὁΝὀἷmΝὅἷἹuὀἶὁΝaΝδἷi,Ν
nem segundo a adoração da religião judaica naquelἷΝ paíὅפΝ ἷΝ ἸaὐἷὀἶὁΝ cὁmΝ quἷΝ ἸὁὅὅἷmΝ cὁὀὅtὄuíἶὁὅΝ tἷmplὁὅΝ ἷΝ
altaὄἷὅΝ“ἷmΝtὁἶaΝciἶaἶἷΝἷΝvilaὄἷjὁפΝὁὀἶἷΝἷὄamΝὁἸἷὄἷciἶὁὅΝpὁὄcὁὅΝtὁἶὁὅΝὁὅΝἶiaὅΝ(JὁὅἷἸὁ,ΝAJ, 12.5.4). Possivelmente
quaὀἶὁΝ ἀΝ εacabἷuὅΝ ἸalaΝ ἶaὅΝ “ὁἸἷὄἷὀἶaὅΝ pὄὁibiἶaὅ,Ν ὄἷpὄὁvaἶaὅΝ pἷlaΝ lἷiפΝ (ἀΝ εacΝ ἄέη)Ν ὅἷΝ ὄefere (também) ao
sacrifício de porcos.
476
Não somente Eleazar é morto por não comer carne de porco (2 Mac 6.18-31), mas também os sete irmãos (2
εacΝ ἅέń)έΝ ÉΝ pὁὅὅívἷlΝ quἷΝ aΝ aἸiὄmaὦãὁΝ ἶἷΝ quἷΝ juἶἷuὅΝ ἸὁὄamΝ “aὄὄaὅtaἶὁὅΝ cὁmΝ amaὄἹaΝ viὁlêὀciaΝ aὁΝ baὀquἷtἷΝ
sacrificialפΝ(ἀΝεacΝἄέἅ)ΝtambὧmΝὅἷjaΝumaΝὄἷἸἷὄêὀciaΝὡΝiὀἹἷὅtãὁΝἶaΝcaὄὀἷΝἶἷΝpὁὄcὁέ
477
ἥἷἹuὀἶὁΝ ἡttὁΝ εבὄkhὁlmΝ (ńλἄἄ,Ν pέΝ ńἂἅ),Ν aΝ ἷὅcὁlhaΝ pἷlὁΝ pὁὄcὁΝ ἸὁiΝ juὅtamἷὀtἷΝ pὁὄquἷΝ “ἷὅtἷΝ aὀimalΝ ἷὄaΝ
ἷὅpἷcialmἷὀtἷΝἶἷtἷὅtὠvἷlΝaὁὅΝjuἶἷuὅפέΝχΝὄἷὅpἷitὁΝἶaΝpὄὁibiὦãὁΝἶaΝcaὄὀἷΝἶἷΝpὁὄcὁΝἷὀtre os judeus, cf. Lv 11.1,78,24; Dt 14.8; Is 66.17.
478
Sobre a política romana contra as Bacanálias, cf. Tito Lívio, Urb., 39.14.7-10; 16.11-13; 17.1-18.6; 41.6-7;
40.19.9-10; TAKÁCS, 2000; WALSH, 1996; GRUEN, 1990, p. 34-78. Cabe se notar que na interpretação de
Plutarco sobre a religião judaica (Quaest., 4.6.2), as festividades judaicas são relacionadas a Baco, afirmando-se
quἷΝ ὁΝ iὀvὁcamΝ “ὀãὁΝ pὁὄΝ ὅímbὁlὁὅ,Ν maὅΝ chamaὀἶὁ-ὁΝ ἶiὄἷtamἷὀtἷΝ pἷlὁΝ ὀὁmἷפέΝ JὁχὀὀΝ ἥcuὄlὁckΝ ἷxplicaΝ ἷὅtaΝ
incompreensão como resultado da semelhança entre a palavra hebraica sabbath e o nome sabos, proferido pelas
bacantes em êxtase. Cf. SCURLOCK, 2000, p. 144.
479
Cf. 1 Mac 1.44-4.35; 2 Mac 6.1-8.36; 11.1-21,27-38.
480
Antíoco IV estava entre os reféns enviados a Roma após seu pai, Antíoco III, ser derrotado pelos romanos em
Magnésia do Sipilo, em 189 a.C. (cf. BJ, p. 719, nota e). Mediante o tratado de Apameia (188 a.C.), Antíoco III
também estabeleceu uma dívida com Roma, de 1.000 talentos de prata a cada ano pelos próximos 12 anos, o qual
Antíoco herdou (2 Mac 8.10,36). Cf. Políbio, Histor., 21.42.19-21; MØRKHOLM, 1966, p. 22-26;
SCHWARTZ, 2008, p. 544-545 (Appendix 6). Sobre o tratado de Apameia, cf. Apiano, Syr., 39; MCDONALD,
1967.
481
É difícil de se definir qual foi a relação política exata entre Roma e Antíoco IV. Como bem indicou Eliezer
Paltiel, pode-se tanto defender o incentivo romano para o separatismo (diuide et impera) às várias partes do
Império Selêucida, como também que Roma teria assistido aos reis helenísticos, colaborando em assegurar a
estabilidade no Oriente (PALTIEL, 1982, p. 229). Seja como for, em relação à Revolta dos Macabeus, mesmo
que as relações entre judeus e romanos afirmadas nos livros dos Macabeus (1 Mac 8.17-19; 2 Mac 4.11) tenham
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tendo resultados desastrosos482.
2) Para reformar o judaísmo. Elias J. Bickerman foi o precursor da tese de que a
“pἷὄὅἷἹuiὦãὁפΝ ἶἷΝ χὀtíὁcὁΝ ἸὁiΝ ὀaΝ vἷὄἶaἶἷΝ umaΝ ὄἷἸὁὄmaΝ ἶὁΝ pὄὰpὄiὁΝ juἶaíὅmὁ,Ν ἶἷΝ mὁἶὁΝ aΝ
fortalecer as mudanças já iniciadas pelos judeus helenizantes (liderados por Jasão e Menelau)
e favorecer um culto sincretista483. De fato, em seu relato, Josefo indica que o evento foi
promovido por Menelau, que teria instigado o rei484. As medidas seriam, portanto, não
somente pretendidas pelo poder selêucida, mas também por uma elite judaica, desejosa de
tornar a cultura e a sociedade judaicas mais adequadas ao mundo helenístico. De fato,
diferente

de

outras

religiosidades

orientais,

o

judaísmo

apresentava

profundas

particularidades, as quais nem sempre eram bem vistas pelos outros povos: a falta de imagens
no culto judaico, p.e., colaborou para uma falsa acusação de que os judeus veneravam uma
imagem de asno485; a circuncisão, apesar de ser bem conhecida pela prática egípcia486, era tida
como uma mutilação desnecessária487, sendo não somente perseguida por Antíoco, mas
também pelos romanos488. Não se deve, porém, exagerar o aspecto singular dos judeus, afinal,
acontecido, Roma não interferiu na Ἱuἷὄὄa,Ν ὀἷmΝ ἶἷΝ umΝ laἶὁΝ ὀἷmΝ ἶἷΝ ὁutὄὁ,Ν pἷὄmaὀἷcἷὀἶὁΝ “pὄὁvὁcaἶὁὄamἷὀtἷΝ
iὀἶiἸἷὄἷὀtἷפΝ (PχδἦἙEδ,Ν ńλκἀ,Ν pέΝ ἀηἂ)έΝ ἥὁbὄἷΝ aΝ ὄἷlaὦãὁΝ ἷὀtὄἷΝ ὄὁmaὀὁὅΝ ἷΝ juἶἷuὅΝ ὀἷὅtἷΝ cὁὀtἷxtὁ,Ν cἸέΝ
ZOLLSCHAN, 2004.
482
Também é possível que tenha ocorrido o inverso, ou seja, que Antíoco tenha influenciado uma política
romana em relação à religião judaica: como bem destacado por Fergus Millar, parece que Antíoco teve um
imitaἶὁὄΝ taὄἶiὁ,Ν umaΝ vἷὐΝ quἷΝ “ἶiἸicilmἷὀtἷΝ pὁἶἷΝ tἷὄΝ ὅiἶὁΝ umΝ aciἶἷὀtἷפΝ ὁΝ ἸatὁΝ ἶὁΝ impἷὄaἶὁὄΝ χἶὄiaὀὁ,Ν ὁΝ maiὁὄΝ
admirador dos grἷἹὁὅΝἷὀtὄἷΝὁὅΝimpἷὄaἶὁὄἷὅ,Ν“tἷὄΝpὄὁibiἶὁΝaΝciὄcuὀciὅãὁΝἷΝὄἷἸuὀἶaἶὁΝJἷὄuὅalὧmΝcὁmὁΝumaΝcolonia
romana vinculada ao nome de Jupiter Capitolinus [Iuppiter Capitolinus]פΝ (εἙδδχἤ,Ν ἀίίἄb,Ν pέΝ κη),Ν
denominando-a Aelia Capitolina.
483
Cf. BICKERMAN, 2007, p. 1033 (II); HENGEL, 1980, p. 108; SCURLOCK, 2000; Contra: Fergus Millar
ἶἷἸἷὀἶἷΝquἷΝaὅΝἷviἶêὀciaὅΝὅuἹἷὄἷmΝ“ὀãὁΝaΝcὄiaὦãὁΝἶἷΝumΝcultὁΝὅiὀcὄἷtiὅta,ΝmaὅΝaΝὅupὄἷὅὅãὁΝἸὁὄὦaἶaΝἶὁΝjuἶaíὅmὁפΝ
(MILLAR, 2006b, p. 86).
484
“PὁiὅΝδíὅiaὅΝhaviaΝaἶvἷὄtiἶὁΝὁΝὄἷiΝ[χὀtíὁcὁΝV]ΝaΝmataὄΝεenelau, se desejasse que os judeus ficassem quietos e
não lhe dessem problemas; foi este homem, ele disse, a causa do problema, persuadindo o pai do rei [i.e.,
χὀtíὁcὁΝἙV]ΝaΝcὁmpἷliὄΝὁὅΝjuἶἷuὅΝaΝabaὀἶὁὀaὄἷmΝaΝὄἷliἹiãὁΝἶἷΝὅἷuὅΝpaiὅפΝ(JὁὅἷἸὁ,ΝAJ, 12.384-385 = JOSEPHUS,
1957, p. 198-201). Segundo Klaus Bringmann, as medidas de Antíoco foram resultantes de fatores políticos, na
intenção do rei em apoiar o poder de Menelau, combatendo seus rivais.
Cf. BRINGMANN, 1983, p. 126-135.
485
Segundo Diodoro Sículo, quando o rei Antíoco Epifânio entrou no santuário do Templo de Jerusalém, se
deparou com uma estátua de mármore de um homem barbudo sentado sobre um asno. Cf. Diodoro Sículo, Bib.
Hist.,ΝἁἂήἁηέńέἁέΝϊἷΝmὁἶὁΝὅἷmἷlhaὀtἷ,ΝεὀaὅἷaὅΝὅἷΝὄἷἸἷὄἷΝaΝumaΝ“cabἷὦaΝἶἷΝaὅὀὁΝἶἷΝὁuὄὁפΝquἷΝἷὅtaὄiaΝὀὁΝἦἷmplὁΝ
judaico. Cf. Josefo, Cont. Ap., 2.112-114 = Stern 28. Sobre a acusação de onolatria Judaica, cf. RUPPENTHAL
NETO; FRIGHETTO, 2016; VAN HENTEN; ABUSCH, 1996; BAR KOKHBA, 1996.
486
Cf. Heródoto, Hist., 2.104.1-3 = HERODOTUS, 1975, p. 391-393.
487
Para os gregos, o prepúcio era uma provisão da natureza (Galeno, De usu part., 11.13), sendo o seu corte
(circuncisão) tomado como uma prática supersticiosa (Estrabão, Geog., 16.4.5). Ainda no século I d.C. a
circuncisão judaica era ridicularizada (Filo, Leg., 1.1.2). Cf. Petrônio, Sat., 68.8. Para a instituição da circuncisão
entre os judeus, cf. RUPPENTHAL NETO, 2017b. Para a imagem do prepúcio e da circuncisão entre gregos e
romanos, cf. HODGES, 2001.
488
Sobre a proibição da circuncisão, têm-se apontado esta como uma das causas principais da Revolta de Bar
Kokhba, principalmente seguindo como pista a Tosefta (t. Shab. 15[16].9) e Pseudo-EὅpaὄtiaὀὁμΝ“χΝἷὅtἷΝtἷmpὁΝ
também os judeus começaram guerra por serem proibidos de mutilarem seus órgãos genitaiὅפΝ [Moverunt ea
tempestate et Iudaei bellum, quod vetabantur mutilare genitalia] (Vit. Had., 14.2-3 = SCRIPTORES
HISTORIAE AVGVSTAE [HOHL], 1965, p. 15 = SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE [MAGIE], 1991,
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tais particularidades tinham também certas correspondências no mundo helenístico: a ideia de
um deus supremo, p.e., cresceu no mundo helenístico, encontrando diversas expressões e
nomes em diferentes religiosidades489. Também a ausência de representações da divindade
não era algo novo: os fenícios ficaram conhecidos pela adoração do deus-sol chamado
Heliogábalo, o qual era adorado sem que houvessem estátuas, venerando-se no lugar uma
pἷἶὄaΝ“cὁmΝἸὁὄmatὁΝcὲὀicὁΝἷΝpὄἷtaפ490 [Figura 8], que teria sido enviada dos céus491.

Figura 8  סMoeda de bronze representando a pedra de Heliogábalo. 492
Anverso: Busto ἶἷΝUὄaὀiuὅΝχὀtὁὀiὀuὅΝlauὄἷaἶὁΝἷΝἷὀcὁuὄaὦaἶὁέΝἙὀὅcὄiὦãὁμΝχVἦἡKέΝἑἡV έΝχἠἦΩἠἙἠἡἑἑEέΝ
Reverso: Representação de um templo com seis colunas e frontão crescente com a pedra cônica sagrada de
ἘἷliὁἹὠbalὁΝaὁΝcἷὀtὄὁέΝἙὀὅcὄiὦãὁμΝEεἙἑΩ[ἠ]ΝKἡδΩἠέΝἀηἁ-254 d.C., 32 mm., 21.42 g., cunhada em Emesa.

No caso fenício, porém, a pedra celestial não era desprezada por gregos nem
posteriormente por romanos, de modo que a própria divindade foi sincretizada ao culto ao
estilo greco-romano. Sendo assim, como bem lembrado por Fergus Millar (2006b, p. 73), os
“cultὁὅΝ ὀativὁὅΝ pὁἶἷὄiamΝ ὅἷὄΝ pὄἷὅἷὄvaἶὁὅΝ ἷΝ iὀtἷἹὄaἶὁὅΝ cὁmΝ ὅἷuΝ aἹὁὄaΝ ambiἷὀtἷΝ hἷlἷὀiὐaἶὁΝ
ὅἷmΝpἷὄἶἷὄΝὅuaΝiἶἷὀtiἶaἶἷΝἷΝcὁὀtiὀuiἶaἶἷפ,ΝἶἷΝmὁἶὁΝquἷΝὀãὁΝὅἷΝἸaὐiaΝὀἷcἷὅὅὠὄiaΝumaΝὄἷἸὁὄmaΝ
tão profunda no judaísmo para que este fosse adaptado à realidade helenística. Mesmo assim,
JoAnn Scurlock (2000, p. 196) explicou a partir da ideia de uma reforma do judaísmo até

p. 44). Cf. SMALLWOOD, 1958; SMALLWOOD, 1961. Contra: SCHÄFER, 1999; SCHÄFER, 1990. Cabe
notar que de fato o texto de Pseudo-EὅpaὄtiaὀὁΝ ἸalaΝ ἷmΝ “mutilaὦãὁΝ ἹἷὀitalפΝ [mutilare genitalia] e não
“ciὄcuὀciὅãὁפΝ([εχἕἙE],Νńλλń,ΝpέΝἂη)έ
489
Cf. TEIXIDOR, 1977.
490
Cf. Herodiano, Histor. Rom., 5.3.3-6.
491
Apesar desta pedra negra poder ser comparada, levando-se em conta as diferenças gritantes de contexto e
significado, com a Pedra Negra do Islã, que fica dentro da Caaba, possuía alguma semelhança também com a
pedra φα ,Ν umaΝ pἷἶὄaΝ ὅaἹὄaἶaΝ ἶἷΝ mὠὄmὁὄἷΝ quἷΝ ἸicavaΝ ἷmΝ ϊἷlἸὁs, que supostamente seria o centro do
mundo. Cf. Pausânias, Hell. Per., 10.16.3.
492
Fonte: BMC 24 (p. 241).
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mesmo o sacrifício de porcos: os porcos, que eram tidos como impuros até mesmo para os
gregos493, serviam como oferta para divindades ctônicas e para Dioniso, que o rei teria
interpretado como o equivalente grego de Yahweh494έΝ χὅὅim,Ν aΝ “pἷὄὅἷἹuiὦãὁפΝ ὅἷὄiaΝ ὀaΝ
verdade uma reforma empreendida por Antíoco, a partir de suas interpretações sobre a
religião judaica495.
3) Para tornar Jerusalém uma π

grega. Como bem lembra Paul J. Kosmin

(ἀίńἂ,Ν pέΝ ńκἁ),Ν “aΝ mἷἶiἶaΝ maiὅΝ tὄaὀὅἸὁὄmaἶὁὄaΝ ἷΝ ὅiἹὀiἸicativaΝ hiὅtὁὄicamἷὀtἷפΝ quἷΝ ὁὅΝ
ὅἷlêuciἶaὅΝ ὄἷaliὐaὄam,Ν ἸὁiΝ “ὁΝ ἷὅtabἷlἷcimἷὀtὁΝ ἶἷΝ ὀὁvaὅΝ ἸuὀἶaὦὴἷὅΝ uὄbaὀaὅΝ pἷlὁΝ ἡὄiἷὀtἷΝ
PὄὰximὁΝἘἷlἷὀíὅticὁפ496. De fato, não foram poucas as cidades coloniais fundadas pelos reis
selêucidas: segundo a contagem de Paul J. Kosmin, foram 87 estabelecimentos a oeste do
Eufrates (KOSMIN, 2014, p. 183)497 e outros 35 entre o Eufrates e Sogdiana (KOSMIN,
2014, p. 183)498, sendo boa parte da autoria de Antíoco I, Antíoco II, Seleuco IV e Antíoco
IV, conforme se pode perceber no mapa abaixo (Figura 9). A possibilidade aumenta ainda
mais quando se considera que, como indicado por Victor Tcherikover (1959, p. 179), a
política de fundação de cidades de Antíoco IV foi um tanto quanto diferente da de seus
predecessores: não buscou fundar novas cidades helenísticas (como seus antecessores
fizeram), mas antes intensificar a helenização nas cidades já existentes e mesmo tornar as
antigas cidades orientais em π

gregas.

“εaὅΝὅἷΝὁὅΝἹὄἷἹὁὅΝtὁmavamΝὁὅΝpὁὄcὁὅΝcὁmὁΝaὀimaiὅΝimpuὄὁὅΝἷΝὀãὁΝtiὀhamΝἷlἷὅΝpὄὰpὄiὁὅΝumaΝpὄὠticaΝὄἷἹulaὄΝ
de sacrificá-los, exceto para divindades ctônicas, o que teria dado a Antíoco a ideia de que era algo apropriado
paὄaΝὁὅΝjuἶἷuὅΝἸaὐἷὄἷmΝpaὄaΝZἷuὅςפΝ(ἥἑUἤδἡἑK,Νἀίίί,ΝpέΝńἂἀ)έ
494
Segundo Scurlock, além dos judeus helenizantes, Antíoco teria tido como fonte a respeito da religião judaica
também imigrantes egípcios, os quais teriam apresentado o deus dos judeus, Yahweh, como um equivalente local
de Dioniso. Isto explicaria a ênfase dada às festas dionisíacas nesta reforma (2 Mac 6). Scurlock também lembra
que posteriormente os romanos irão associar Yahweh com Jupiter Sabazius (cf. Valerius Maximus, Fact., 1.3.3).
De fato, há semelhança entre a forma grega do nome de Yahweh (Iao) e o nome romano de Zeus
(Iuppiter/Yowe/Jove),Ν aὅὅimΝ cὁmΝ ἷὀtὄἷΝ aΝ ἶἷὅiἹὀaὦãὁΝ hἷbὄaicaΝ ἥabaὁthΝ (“ἥἷὀhὁὄΝ ἶὁὅΝ Exὧὄcitὁὅפ,Ν cἸέΝ ἥlΝ ἂἄέἅ; Is
1.24) e o nome frígio Sabazius. Cf. SCURLOCK, 2000, p. 143.
495
Mesmo a ausência de referências a divindades femininas em 1 e 2 Macabeus é apontado por Scurlock como
umaΝ pὁὅὅívἷlΝ piὅtaΝ ἶὁΝ ἸatὁΝ ἶἷΝ quἷΝ aΝ iὀtἷὀὦãὁΝ ἶἷΝ χὀtíὁcὁΝ ἷὄaΝ “ὄἷἸὁὄmaὄΝ aΝ ὄἷliἹiãὁΝ aὁΝ iὀvés de suplantá-laפΝ
(SCURLOCK, 2000, p. 151-152, nota 109).
496
Sobre as colônias selêucidas, cf. esp. COHEN, G. M., 1978, 1995, 2006, 2013.
497
Cf. COHEN, G. M., 1995, 2006.
498
Cf. COHEN, G. M., 2013.
493
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Figura 9  סMapa das cidades fundadas pelos selêucidas, de Seleuco II a Demétrio III.499
Note-se que Jerusalém (Antioquia em Jerusalém) é considerada uma colônia fundada por Antíoco IV segundo
este mapa de Paul J. Kosmin.
499

Fonte: KOSMIN, 2014, p. .185 (Mapa 9)
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Boa parte das cidaἶἷὅΝ“ἸuὀἶaἶaὅפΝpὁὄΝχὀtíὁcὁ,Νpὁὄtaὀtὁ,ΝὀãὁΝpaὄtiὄamΝἶὁΝὀaἶa,ΝmaὅΝ
antes foram a modificação do status de cidades já existentes500. Mesmo assim, porém,
ἦchἷὄikὁvἷὄΝ (ńληλ,Ν pέΝ ńκί)Ν ὀἷἹaΝ quἷΝ aΝ “pἷὄὅἷἹuiὦãὁפΝ ἷὅtἷjaΝ viὀculaἶaΝ ὡΝ cὁὀvἷὄὅãὁΝ ἶἷΝ
Jerusalém em uma π

grega501: esta intenção estaria presente nas medidas propostas por

JaὅãὁΝ aΝ χὀtíὁcὁ,Ν maὅΝ ὀãὁΝ ὀaΝ “pἷὄὅἷἹuiὦãὁפέΝ PaὄaΝ ὁΝ ἷὅtuἶiὁὅὁΝ ὄuὅὅὁ,Ν aΝ ὄἷἸὁὄmaΝ pὄὁpὁὅtaΝ pὁὄΝ
Jasão teria tido um caráter constitucional, uma vez que havia solicitado não somente que fosse
feito o “lἷvaὀtamἷὀtὁΝ ἶὁὅΝ aὀtiὁquἷaὀὁὅΝ ἶἷΝ JἷὄuὅalὧmפΝ (ἀΝ εacΝ ἂέλ)502, mas também a
cὁὀὅtὄuὦãὁΝ ἶἷΝ umΝ ἹiὀὠὅiὁΝ ἷΝ ἶἷΝ umaΝ ἷἸἷbἷia,Ν quἷΝ ἷὄamΝ juὅtamἷὀtἷΝ “umΝ pὄὧ-requisito para a
ὄἷcἷpὦãὁΝ ἶὁὅΝ jὁvἷὀὅΝ ὡΝ cὁὄpὁὄaὦãὁΝ ἶἷΝ ciἶaἶaὀiaפΝ (ἦἑἘEἤἙKἡVEἤ,Ν ńληλ,Ν pέΝ ńἄἁ)503. A
“pἷὄὅἷἹuiὦãὁפ,Ν pὁrém, não seria uma continuação da reforma de Jasão pelo fato de incluir
agora o aspecto religioso, aparentemente ausente nas medidas anteriores, que preservaram o
culto judaico (TCHERIKOVER, 1959, p. 180). Haveria, portanto, uma distinção entre a
medida política de Jasão e a medida religiosa de Antíoco504. Acontece, porém, que o aspecto
religioso era elemento essencial na constituição de novas cidades: como bem indicado por
Arminda Lozano, a escolha de fundação da cidade de Estratonicea de Caria por Antíoco I505
500

Segundo Tcherikoveὄ,ΝχὀtíὁcὁΝ“ἸuὀἶὁuפΝpἷlὁΝmἷὀὁὅΝὅἷiὅΝciἶaἶἷὅΝἹὄἷἹaὅΝὀaΝἑilícia,ΝtὁὄὀὁuΝEἶἷὅὅaΝἷΝἠiὅibiὅΝ
ἷmΝ “χὀtiὁquiaὅפ,Ν ὄἷἸuὀἶὁuΝ aΝ ciἶaἶἷΝ ἶἷΝ χlἷxaὀἶὄia-Charax, que havia sido destruída, e organizou a cidade de
ἐabilὲὀiaΝcὁmὁΝumaΝπ
ΝἹὄἷἹaέΝἑἸέΝἦἑἘEἤἙKἡVEἤ,Νńληλ,ΝpέΝἂἅń, nota 5. A. H. M. Jones menciona ainda
ὁutὄaὅΝ ciἶaἶἷὅΝ cὁmὁΝ Uὄima,Ν quἷΝ ἶἷvἷΝ ὅἷuΝ ὀὁmἷΝ “χὀtiὁquiaפΝ aΝ EpiἸὢὀiὁ,Ν ἷΝ Ἐammath,Ν tambὧmΝ chamaἶaΝ ἶἷΝ
Epifanéia. Cf. JONES, 1998, p. 252.
501
ἥἷἹuὀἶὁΝ δέΝ ϊἷquἷkἷὄ,Ν pὁὄὧm,Ν aΝ “pἷὄὅἷἹuiὦãὁפΝ tἷὄiaΝ tiἶὁΝ ὄἷlaὦãὁΝ cὁmΝ aΝ ὄἷἸὁὄmaΝ ἶἷΝ Jasão, indicando que o
“ἷxpἷὄimἷὀtὁΝ cultuὄalפΝ ἶaΝ ἸuὀἶaὦãὁΝἶἷΝ umΝ ἹiὀὠὅiὁΝ (cἸέΝ ἀέἀέń)Ν haviaΝ ἸalhaἶὁΝ cὁmplἷtamἷὀtἷέΝ ἑἸέΝ ϊEQUEKEἤ,Ν
1993, p. 385.
502
Segundo Eduard Meyer, esta frase significa que a população de Jerusalém teria recebido os mesmos direitos
dos cidadãos de Antioquia (no Orontes). Cf. COHEN, G. M. 1994, p. 243. Segundo Bickerman (In: SCJH, p.
1073 [II]), significaria a fundação de uma politeuma de Antíoco. Cf. MAZZUCCHI, 2009, p. 26. Também G. M.
Cohen defendeu esta posição, relacionando a politeuma à cidade de Antioquia Ptolemais. Cf. COHEN, G. M.
1994. A maioria dos estudiosos, porém, defende que esta frase se refere ao fato de Antíoco ter autorizado Jasão a
reformar Jerusalém em uma cidade ao estilo grego, diferenciando-a na mudança de nomenclatura para
“χὀtiὁquiaΝἷmΝJἷὄuὅalὧmפέΝCf. BOLYKI, 2007, p. 133; HENGEL, 1974, p. 277 (I); TCHERIKOVER, 1959, p.
161; Schürer, p. 148 (I); ABEL; STARCKY, 1961, p. 54-55. Segundo Martin Hengel, a cidadania estaria destina
àqueles que fossem selecionados em uma lista, cf. HENGEL, 1974, p. 184, nota 134 (II). A interpretação que
isto implicaria em uma mudança constitucional, porém, nem sempre é defendida, sendo aferida por Tcherikover
(ńληλ,Ν pέΝ ńἄἁ)Ν ἷΝ εaὄtiὀΝ ἘἷὀἹἷlΝ (ńλκί,Ν pέΝ ἂἁ)έΝ ἡutὄaΝ pὁὅὅibiliἶaἶἷΝ ὅἷὄiaΝ umΝ caὅὁΝ ἶἷΝ υ π
α,Ν ὁuΝ ὅἷja,Ν ἶἷΝ
intercâmbio de direitos de cidadania de uma cidade para outra, seja para toda a população ou para um grupo
ἷὅpἷcíἸicὁέΝἥὁbὄἷΝaΝ υ π
α,ΝcἸέΝPχἥἑUχδ,ΝἀίίἅνΝἥἑἘἡδἦEἠ,Νἀίńἁ,ΝpέΝἄἂἅἄ-6477.
503
Cf. 2.2.1. A pretensão de uma transformação em cidade grega é atestada por Josefo (AJ, 12.240). Robert
ϊὁὄaὀΝἶiὅcὁὄἶaΝἶaΝaἸiὄmaὦãὁΝἶἷΝἦchἷὄikὁvἷὄΝἷΝlἷmbὄaΝquἷΝὀὁΝὅὧculὁΝἙἙΝaέἑέΝὁΝtὄἷiὀamἷὀtὁΝὀaΝἷἸἷbἷiaΝ“ὀãὁΝἷὄaΝ
necessariamente um pré-ὄἷquiὅitὁΝpaὄaΝaΝciἶaἶaὀiaפΝ(ϊἡἤχἠ,Νńλλί,ΝpέΝńίἁ)έ
504
A crítica de Robert Doran à perspectiva de Fergus Millar serve também como crítica à tese de Tcherikover:
“χΝ ὀὁὦãὁΝquἷΝχὀtíὁcὁΝiὀὅtiἹὁuΝumaΝpἷὄὅἷἹuiὦãὁΝὄἷliἹiὁὅaΝἸalhaΝpὁὄΝaὅὅumiὄΝquἷ,ΝὀaquἷlἷΝ mὁmἷὀtὁ,ΝὄἷliἹiãὁΝἷΝ
política eram separadas. Assume, por exemplo, que circuncisão e comer comida kosher são parte da religião,
bem distintas das regras sociais. Porém, circuncisão e parte das leis ancestrais judaicas. É como alguém se torna
mἷmbὄὁΝ ἶaΝ ὅὁciἷἶaἶἷΝ juἶaicaפΝ (ϊἡἤχἠ,Ν ἀίńń,Ν pέΝ ἂἀλ)έΝEὅtaΝ tἷὀἶêὀciaΝ ἶἷΝ ὅἷpaὄaὦãὁΝ ἷὀtὄἷΝ ὄἷligião e política,
portanto, é equivocada.
505
Cf. Estrabão, Geog., 14.658 (Antíoco I); Contra: Apiano, Syr., 67 (Seleuco I). A divergência entre as fontes
quanto a quem fundou a cidade parece ser decorrente do fato de que EὅtὄatὁὀicἷΝ( α ὁ
),ΝἶἷΝquἷmΝaΝciἶaἶἷΝ
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se deu em boa medida pela existência de conhecidos recintos religiosos na região (LOZANO,
1996, p. 188-189)506, de modo que os antigos deuses passaram a fazer parte do panteão da
cidade mediante adaptações e sincretismos com as divindades gregas (LOZANO, 1993, p.
76), assim como as festividades locais507.
Não é impossível, portanto, que as medidas de Antíoco IV a fim de modificar os
costumes judaicos e implantar o culto a divindades gregas (Zeus e Dioniso) sejam vistas como
medidas próprias na constituição de Jerusalém como uma π

ao estilo grego, dedicada a

Zeus Olímpico (cf. 2 Mac 6.2). Pode-se inclusive cogitar a possibilidade desta atitude de
Antíoco ter influenciado na posterior refundação de Jerusalém pelo imperador Adriano como
uma colonia romana denominada Aelia Capitolina em homenagem a Jupiter Capitolino
(Iuppiter Capitolinus)508έΝ ϊἷΝ Ἰatὁ,Ν ambaὅΝ “ἸuὀἶaὦὴἷὅפΝ ἷὅtaὄiamΝ ὄἷlaciὁὀaἶaὅΝ aΝ ὄἷvὁltaὅΝ
judaicas  סa Revolta dos Macabeus e a Revolta de Bar Kokhba ס, sem que esteja claro (em
ambos os casos) se as revoltas foram consequências ou mesmo causas destas transformações
do status de Jerusalém. Defendendo esta perspectiva, Dan Barag (2000-2002) indicou até
mesmo uma moeda (Figura 10) como prova da medida de Antíoco: tal moeda possui uma
figura feminina em seu reverso que, segundo Barag, seria uma representação da
personificação da própria cidade de Jerusalém, à semelhança de outras cidades como Selêucia
no Tigre e Susa509. Seu argumento, no entanto, como bem indicou Oren Tal (2012), é por
demais teórico510, não definindo a questão, que permanece em aberto. Afinal, trata-se de uma
grande teoria sobre uma moeda da qual se tem pouco conhecimento: segundo Houghton,
Lorber e Hoover (2008), p.e., a moeda nem mesmo é de Jerusalém, mas de Samaria, o que
derrubaria completamente a teoria de Barag, apesar da mesma ter sua influência na
historiografia511. Também, apesar de algumas moedas da Aelia Capitolina apresentarem uma
figura feminina no seu reverso, trata-se de uma representação de Víbia Sabina, esposa do
imperador Adriano512, não servindo para fortalecer a teoria de Barag.

herda o nome, foi esposa tanto de Seleuco I quanto de seu filho, Antíoco I. Cf. LOZANO, 1996, p. 188, nota 10;
GRAINGER, 1996, p. 67 [Stratonike (3)]. Sobre Seleuco, Antíoco e Estratonice, cf. BREEBAART, 1967.
506
Alguns exemplos são o templo de Hekate em Lagina e de Zeus Chrysaoreus.
507
Cf. LOZANO, 1992.
508
Cf. nota 478. Sobre a fundação de Jerusalém como Aelia Capitolina, cf. Dio Cássio, Hist. Rom., 69.12 (antes
da revolta); Eusébio, Hist. eccl., 4.6 (depois da revolta); Chron. Pasc., 228; Epifânio, P. Met., 14; GOLAN,
1986; ZISSU; ESHEL, 2016; DI SEGNI, 2014.
509
Cf. BARAG, 2000-2002, p. 67. Para as moedas: Houghton 1513-1515 (Selêucia); 1533 (Susa).
510
Cf. TAL, 2012, p. 264.
511
Anathea E. Portier-Young, porém, chega a cogitar a possibilidade de a figura feminina representar não
Jἷὄuὅalὧm,ΝmaὅΝaΝ“χὀtiὁquiaΝἷmΝJἷὄuὅalὧmפΝὁuΝatὧΝmἷὅmὁΝaΝpὄὰpὄiaΝἑiἶaἶἷlaΝ(Akra). PORTIER-YOUNG, 2011,
p. 190-191.
512
PέἷέΝYa’akὁvΝεἷὅhὁὄἷὄΝἅΝ(cὁlἷὦãὁΝἶὁΝautὁὄ)έ
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Figura 10  סMoeda de bronze de Antíoco IV.513
Anverso: Cabeça de Antíoco IV radiada514, virada à direita. Borda com filetes. Reverso: Uma figura feminina
sentada virada à esquerda segurando com sua mão direita uma estátua de Nike, deusa da vitória (nikephoros,
“pὁὄta-ἠikἷ)פ515 com uma grinalda de vitória. Aparentemente há um pássaro aos pés da figura feminina.
ἙὀὅcὄiὦãὁμΝ
Ω Ν
Χ ,ΝἷὅcὄitaΝvἷὄticalmἷὀtἷέΝἐὁὄἶaΝpὁὀtilhaἶaέΝńηέńΝmmέ,ΝἁέλἀΝἹέ,Νńἄλ-164 a.C.,
cunhada em Jerusalém (Barag) ou Samaria (Houghton).

4) Para afirmar seu domínio. Segundo Erich S. Gruen (1993, p. 262-264), Antíoco
pὁἶἷΝ tἷὄΝ buὅcaἶὁΝ ἶἷmὁὀὅtὄaὄΝ ὅuaΝ ἸὁὄὦaΝ ὅὁbὄἷΝ ὁὅΝ juἶἷuὅΝ mἷἶiaὀtἷΝ aΝ “pἷὄὅἷἹuiὦãὁפΝ ἷmΝ
decorrência da humilhação que passou cὁmΝ ὁὅΝ ὄὁmaὀὁὅΝ ὀὁΝ “ἶiaΝ ἶἷΝ Elêuὅiὅפ516, naquele
mesmo ano (167 a.C.). De fato, sua usual caracterização como alguém tirânico e orgulhoso 517
favorece esta interpretação, mas não deixa de estar sujeita à mais pura suposição. As medidas
contra os judeus estariam em conjunto com outras demonstrações de poder, como a procissão

513

Fonte: Kunst Historisches Museum Wien, Áustria, Showcase 3 (The Maccabean Revolt), 4B.
Segundo Portier-Young (2011, p. 190), é uma alusão visual às representações do deus-sol Hélios, indicando a
intitulação de Antíoco como theos epiphanes,ΝὁuΝὅἷja,Ν“ϊἷuὅΝmaὀiἸἷὅtὁפέ
515
Segundo Portier-Young (2011, p. 191), se Barag estiver correto em sua teoria, a figura segurando o símbolo
da vitória pode representar a vitória de Antíoco sobre Jerusalém e os judeus, ou ainda sobre o Egito. Há moedas
de Antíoco IV que representam Zeus portando uma imagem de Nike (nikephoros). Cf. Houghton 1396a; Le
Rider, p. 193 (No. 37); SNG Spaer 977.
516
Ao avançar no Egito, Antíoco é parado por um embaixador romano, Gaius Popillius Laenas, que lhe avisa
que, caso não retirasse suas tropas do Egito e de Chipre, estaria entrando em guerra com Roma. Cf. Tito Lívio,
Urb., 45.12.1-6; Políbio, Histor., 29.27.1-8; Diodoro Sículo, Bib. Hist., 31.2; Cícero, Phil., 8.23; Plutarco, Mor.,
202F; Plínio, NH, 34.24; Valerius Maximus, Fact., 6.4.3; Apiano, Syr., 66.350-1; Justino, Apol., 34.3.1-4;
Zonaras, Ep. Hist.,ΝλέἀηέΝἤὁbἷὄtΝϊὁὄaὀΝcὁὀcὁὄἶaΝcὁmΝἕὄuἷὀΝἷmΝὄἷlaὦãὁΝaὁΝἸatὁΝἶἷΝquἷΝὁΝ“ϊiaΝἶἷΝElêuὅiὅפΝtἷὄiaΝ
tido um efeito psicológico em Antíoco levando-ὁΝ aΝ “quἷὄἷὄΝ mὁὅtὄaὄΝ quἷΝ ἷlἷΝ aiὀἶaΝ ἷὄaΝ umaΝ ἸὁὄὦaΝ aΝ ὅἷὄΝ
ὄἷcὁὀhἷciἶaפΝ(ϊἡἤχἠ,Νἀίńń,ΝpέΝἂἁἀ)έΝSegundo Políbio, Antíoco teria criado ressentimento a partir deste evento.
Cf. Políbio, Histor., 29.27.8; 30.27.2; 30.8; GWYN MORGAN, 1990 [esp. p. 38]. Mesmo assim, parece que o
ϊiaΝἶἷΝElêuὅiὅΝtἷvἷΝcὁmὁΝἷἸἷitὁΝtambὧmΝquἷΝχὀtíὁcὁΝ“ὄἷὀuὀciaὅὅἷΝaΝὅuaὅΝὄἷiviὀdicações de buscar uma política
ἷxtἷὄὀaΝiὀἶἷpἷὀἶἷὀtἷΝὀὁΝεἷἶitἷὄὄὢὀἷὁפΝ(ἐἤἙἥἑἡE,Νńλἄλ,ΝpέΝἂλ)έ
517
O orgulho de Antíoco é apresentado em 2 Macabeus com diveras expressões, como p.e. a afirmação de que
“achavaΝpὁἶἷὄΝἶaὄΝὁὄἶἷὀὅΝὡὅΝὁὀἶaὅΝἶὁΝmaὄΝἷΝὅἷΝimaἹiὀavaΝpἷὅaὀἶὁΝὀaΝbalaὀὦaΝὁὅΝcumἷὅΝἶaὅΝmὁὀtaὀhaὅפΝ(ἀΝεacΝ
9.8).
514
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em Dafne, no ano seguinte (166 a.C.)518έΝἠὁΝmἷὅmὁΝὅἷὀtiἶὁΝὅἷΝpὁἶἷΝpἷὀὅaὄΝaΝ“pἷὄὅἷἹuiὦãὁפΝ
como uma ação de Antíoco a fim de afirmar seu poder em decorrência de uma Revolta. Tanto
1 como 2 Macabeus indicam que a invasão de Antíoco a Jerusalém se deu durante uma
campanha ao Egito: 1 Macabeus fala da vitória de Antíoco no Egito, a qual foi sucedida por
um ataque aparentemente sem motivos contra Jerusalém, no seu retorno à Síria (1 Mac 1.1628519); 2 Macabeus, porém, chega a apontar a razão deste ataque: enquanto Antíoco estava em
sua campanha contra o Egito, teria surgido o boato de que ele havia morrido, de modo que
Jasão, a quem havia tirado do poder, resolveu invadir Jerusalém com um exército, buscando
destituir Menelau à força (2 Mac 5.5-14). Chegando tais informações a Antíoco, este pensou
“quἷΝaΝJuἶἷiaΝἷὅtavaΝὄἷbἷlaὀἶὁ-ὅἷפΝ(ἀΝεacΝηέńń)ΝἷΝἶἷciἶiuΝtὁmaὄΝpὄὁviἶêὀciaὅ520.
Particularmente, esta última explicação me parece a mais adequada. A primeira
teoria perde completamente a força quando notamos que a auto-consciência pagã, ou seja, a
iἶἷiaΝ ἶἷΝ umΝ “paἹaὀiὅmὁפΝ  סcomo o conjunto de certo número de crenças e religiões com
profundas semelhanças ס, somente surge no contraste com as religiões monoteístas e,
especialmente, com o cristianismo, posterior a este contexto. Quanto à segunda teoria, nos
parece provável uma reforma do judaísmo, porém desde que partindo dos próprios judeus, e
não de Antíoco. Em relação à terceira teoria, há poucos indícios nas fontes que apontem para
uma transformação na cidade de Jerusalém (apesar da tentativa de Dan Barag), assim como a
“pἷὄὅἷἹuiὦãὁפΝpaὄἷcἷΝtἷὄΝὅiἶὁΝ paὄaΝalὧmΝἶὁὅΝlimitἷὅΝἶaΝciἶaἶἷέΝεaiὅΝ pὄὁvὠvἷl,Ν pὁὄtaὀtὁ,Ν ὀὁὅΝ
parece a quarta teoria, que percebe na medida de Antíoco uma ação muito mais voltada para
sua imagem e seu poder. ἦalvἷὐ,ΝἶἷΝἸatὁ,ΝὁΝquἷΝvἷiὁΝἶἷpὁiὅΝaΝὅἷὄΝtὁmaἶὁΝcὁmὁΝaΝ“ἤἷvὁltaΝἶὁὅΝ
εacabἷuὅפΝ jὠΝ tivἷὅὅἷΝ ὅἷΝ iὀiciaἶὁΝ ὀἷὅtἷΝ cὁὀtἷxtὁ,Ν apἷὅaὄΝ ἶὁΝ quἷΝ ὧΝ aἸἷὄiἶὁ,Ν ἶἷΝ mὁἶὁΝ quἷΝ não
seria a revolta uma resposta à perseguição, mas a própria perseguição seria uma resposta à
revolta, como sugeriu Tcherikover (1959, p. 191).
518

Em 166 a.C. Antíoco oferece um grande desfile na cidade de Dafne, para uma audiência convocada de
diversas cidades ao longo de todo o mundo helenístico: mais de 50.000 soldados são apresentados na procissão,
junto a diversos armamentos, 800 efebos com coroas de ouro, 1.000 cabeças de gado para sacrifício, numerosas
imagens de divindades e heróis, e enormes quantidades de ouro e prata, cf. GRUEN, 1993, p. 263; Políbio,
Histor., 30.25-26; Diodoro Sículo, Bib. Hist., 31.16; MØRKHOLM, 1966, p. 97-100. Esta procissão, que foi
parte do festival a Apolo (STROOTMAN, 2007, p. 309), se deu no mesmo período que outros grandes
espetáculos públicos, como as celebrações da vitória do general romano L. Aemilius Paullus em Anfípole na
Macedônia (167 a.C.), e de L. Anicius Gallus com jogos na cidade de Roma (166 a.C.), com os quais esteve
relacionada. Cf. EDMONSON, 1999.
519
Enquanto 1 Macabeus indica este ataque a Jerusalém após a primeira campanha no Egito, 2 Macabeus o
coloca após uma segunda campanha (2 Mac 5.1-4).
520
A ação militar, tal como levada a cabo em ambas situações destacadas em 2 Macabeus  סentrada de Antíoco
ἷmΝJἷὄuὅalὧmΝ(ἷΝὀὁΝἦἷmplὁ)ΝἷΝaΝ“pἷὄὅἷἹuiὦãὁפΝpὁὅtἷὄiὁὄ,ΝἷὄaΝumaΝmἷἶiἶaΝpὁlíticaΝtípicaΝἶὁΝἙmpὧὄiὁΝἥἷlêucida. A
mὁὀaὄquiaΝὅἷlêuciἶaΝὀãὁΝἷὄaΝὅὁmἷὀtἷΝ“ἷmΝpὄimἷiὄaΝiὀὅtὢὀciaΝἶἷΝcaὄὠtἷὄΝmilitaὄפΝ(χUἥἦἙἠ,Νἀίίη,ΝpέΝńἀἂ),ΝmaὅΝ
tambὧmΝ tiὀhaΝ cὁmὁΝ iἶἷὁlὁἹiaΝ aΝ iἶἷiaΝ ἶἷΝ quἷΝ ὅἷuΝ ἶὁmíὀiὁΝ ὅἷΝ mὁὅtὄavaΝ ὀὁΝ “tἷὄὄitὰὄiὁΝ cὁὀquiὅtaἶὁΝ pἷlaΝ laὀὦaפΝ
(AUSTIN, 2005, p. 125). Cf. Políbio, Histor., 5.67.219; 28.1.4.
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Seguindo esta perspectiva, a perseguição seria, assim, um meio de reprimir a revolta
e reestabelecer o poder selêucida sobre a Judeia. De fato, apesar do foco de Antíoco estar
sobre o Egito, era importante que o poder selêucida estivesse firme na Judeia, uma vez que
esta não era somente fronteira com o Egito, mais ao Sul521, mas também possuía fortes laços
com o Império Ptolomaico, especialmente através da relação de algumas famílias judaicas
poderosas522. A Judeia, portanto, não era somente uma fronteira territorial entre os dois
Impérios, estando justamente entre a Síria do Império Selêucida, ao norte, e o Egito do
Império Ptolomaico, ao sul (Figura 11), mas também era uma província dividida
politicamente por apoiadores destas duas monarquias helenísticas.

Figura 11  סMapa do leste do Mediterrâneo.523
Note-se que a região da Judeia (intitulada no mapa como Coele-Syria, onde está Jerusalém), fica justamente no
caminho (por terra) entre a Síria (Syria), ao norte, e o Egito (Egypt), ao sul (sudoeste, mais precisamente).
521

A Judeia era um território fronteiriço a tal ponto que chegou a pertencer ao Império Ptolomaico.
Cf. nota 422.
523
Fonte: CAH, p. 414 (Map 7). Mapa transposto com alterações.
522
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Daí a importância da Judeia e a razão de Antíoco ter atentando a esta com tamanho
cuidado, eliminando os privilégios ancestrais a fim de tornar seu poder mais direto na
Judeia524 e punir uma cidade revoltosa525. Suas medidas, assim, poderiam ser vistas como atos
políticos legítimos da perspectiva selêucida, o que explica que, apesar de ter sido apresentado
negativamente por autores gregos posteriores, como Plutarco, foi tomado em certa medida
como uma referência positiva aos seus sucessores, o que se pode perceber pela retomada
posterior não somente de elementos de sua cunhagem, por Antíoco VIII (Figura 12), mas
também de seus epítetos, por este (Antíoco VἙἙἙ,Ν“EpiἸὢὀiὁ)פΝἷΝχlἷxaὀἶὄἷΝἙἙΝZabiὀaὅΝ(ńἀκ-123
aέἑέ),ΝquἷΝὧΝiὀtitulaἶὁΝcὁmὁΝ“EpiἸὢὀiὁפΝἷΝ“ἠikἷἸὁὄὁὅפΝἷmΝὅuaὅΝmὁἷἶaὅΝ(ἔiἹuὄaΝńἁ)526.

Figura 12  סTetradracma de prata de Antíoco VIII.527
Anverso: Cabeça de Antíoco VIII virada à direita e com diadema. Borda com filetes. Reverso: Zeus entronizado,
sentado para a esquerda, segurando uma águia em seu braço direito estendido e um cetro no braço esquerdo
dobrado [cf. Figuras 4 e 7]έΝἐὁὄἶaΝlauὄἷaἶaέΝδἷtὄaΝ ΝὅὁbΝὁΝtὄὁὀὁέΝἙὀὅcὄiὦãὁμΝ[ ]
Ω Ν
Χ Ν(ἶiὄέ)νΝ
Φ
Ν(ἷὅqέ)έΝńἄέἁκΝἹέ,ΝἀκΝmmέ,Νńίκ-96 a.C., cunhada em Antioquia no Orontes.

524

Arminda Lozano, analisando os sistemas de controle territorial por parte dos selêucidas, destacou o fato de
quἷΝ umΝ ἶὁὅΝ pὄὁblἷmaὅΝ ἷὀcὁὀtὄaἶὁὅΝ pἷlὁΝ pὁἶἷὄΝ impἷὄialΝ “ἷὄaΝ quἷΝ umaΝ bὁaΝ paὄtἷΝ ἶὁὅΝ tἷὄὄitὰὄiὁὅΝ ἶὁΝ ἙmpὧὄiὁΝ
ἷὅcapavamΝ ἶὁΝ ὅἷuΝ cὁὀtὄὁlἷΝ ἶiὄἷtὁ,Ν ἷmΝ ἸuὀὦãὁΝ ἶἷΝ pὄivilὧἹiὁὅΝ aὀcἷὅtὄaiὅפΝ (δἡZχἠἡ,Ν ńλλἄ,Ν pέΝ ńκἁ). A
“pἷὄὅἷἹuiὦãὁפΝἶἷΝχὀtíὁcὁ,Νpὁὄtaὀtὁ,ΝacabaὀἶὁΝcὁmΝtaiὅΝpὄivilὧἹiὁὅ,ΝὀãὁΝὅὁmἷὀtἷΝἷὅtabἷlἷcἷὄiaΝumaΝuὀiἶaἶἷΝἷmΝ
relação ao conjunto do império, mas também permitiria um controle imperial mais direto.
525
Robert Doran destaca que a medida de Antíoco IV foi semelhante àquela efetuada por seu pai, Antíoco III,
revogando a política ancestral da cidade de Apolônia em Rhyndacos. Cf. DORAN, 2011, p. 428, 432. O aspecto
trágico do caso judaico, no entanto, seria decorrente de um desconhecimento por parte de Antíoco de que as leis
aὀcἷὅtὄaiὅΝ ἶἷΝ JἷὄuὅalὧmΝ ἷΝ ἶaΝ JuἶἷiaΝ ἷὄamΝ tãὁΝ ἶiἸἷὄἷὀtἷὅΝ ἶaquἷlaὅΝ ἶἷΝ ὁutὄaὅΝ ciἶaἶἷὅ,Ν ἶἷΝ mὁἶὁΝ quἷΝ “ὀãὁΝ
cὁὀhἷcἷὀἶὁΝaΝὅὁciἷἶaἶἷΝjuἶaica,ΝὀãὁΝpὄἷviuΝaὅΝcὁὀὅἷquêὀciaὅΝἶἷΝὅuaὅΝaὦὴἷὅפΝ(ϊἡἤχἠ,Νἀίńń,ΝpέΝἂἁἁ)έ
526
Cf. MØRKHOLM, 1983, p. 62. Suas cunhagenὅΝ apὄἷὅἷὀtamΝ aὅΝ ὅἷἹuiὀtἷὅΝ iὀὅcὄiὦὴἷὅμΝ
Ω Ν
Ν (ἘὁuἹhtὁὀΝ ἀἀńί)νΝ
Ω Ν
Ν
Φ
Ν
Φ
Ν (ἘὁuἹhtὁὀΝ
ἀἀἁλ,Ν ἀἀἂίΝ ἷΝ ἀἀἂń)νΝ ἷΝ
Ω Ν
ΝΘ
Ν
Φ
Ν
Φ
Ν (ἘὁuἹhtὁὀΝ ἀἀńη)έΝ
χὀtíὁcὁΝVἙἙἙΝtambὧmΝὧΝcuὀhaἶὁΝcὁmὁΝ
Ω Ν
Χ Ν
Φ
Ν(ἘὁuἹhtὁὀΝἀἀἅκ)έ
527
Fonte: Houghton 2309; SNG Spaer 2554-2558 (com diferença).
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Figura 13  סMoeda de Alexandre II Zabinas.528
Anverso: Cabeça de Zeus laureada com borda pontilhada. Reverso: Raio vertical e borda laureada. Inscrição:
Ω Ν[ ]
Ν(ἶiὄέ)νΝ[
Φ]
Ν
Φ
Ν(ἷὅqέ)έΝἂέἄńΝἹέ,Νńκ-19 mm., c126/125 a.C.,
cunhada em Selêucia em Pieria.

De fato, o grande foco de Antíoco não era Jerusalém, mas o Egito, para o qual
empreendeu duas campanhas militares529, chegando inclusive a conquistar territórios e exercer
domínio530. Mesmo assim, porém, em ambos os casos (Egito e Jerusalém), Antíoco deixou
claro seu caráter transgressor. A transgressão é, segundo François Hartog (1999, p. 333), a lei
resultante da tirania, que consiste na saída de um soberano “de seu espaço, para entrar num
ἷὅpaὦὁΝ ἷὅtὄaὀἹἷiὄὁפ,Ν tἷὀἶὁΝ cὁmὁΝ maὄcaΝ “aΝ cὁὀὅtὄuὦãὁΝ ἶἷΝ umaΝ pὁὀtἷΝ ὅὁbὄἷΝ umΝ ὄiὁΝ ὁu,Ν piὁὄΝ
aiὀἶa,Ν ὅὁbὄἷΝ umΝ bὄaὦὁΝ ἶἷΝ maὄפ531. Assim sendo, Antíoco evidencia sua tendência à
transgressão não somente quando invade o Egito, mas também quando entra no Templo de
Jerusalém. É nesta perspectiva de transgressão que o autor de 2 Macabeus comenta sua
pretensão, da qual a entrada no Templo foi apenas um resultadoμΝ “ElἷΝ imaἹiὀavaΝ ὀὁΝ ὅἷuΝ
orgulho, por causa da exaltação meteórica do seu coração, poder tornar navegável a terra
firme e transitável a pé o oceano!פΝ(ἀΝεacΝηέἀńb)έ

528

Fonte: Houghton 2239; SNG Spaer 2411.
A respeito da relação entre Antíoco e o Egito, e uma análise de suas invasões, cf. SWAIN, 1944.
530
Cf. 1 Mac 1.19-20. Antíoco chega a conquistar certo território do Egito, como fica indicado pela existência do
papiro P.Tebt. (Papyri Tebtynis) 3.1.698 (Trismegistos 5309/berkeley.apis.935), no qual é referido um decreto
seu a uma parte administrativa do Egito (um nome)μΝ “pὁὄΝ ἶecreto do rei Antíoco: aos cleruchs [colonos do
exército] no nome [ἶiviὅãὁΝaἶmiὀiὅtὄativa]ΝKὄὁkὁἶilὁpὁlitἷέέέפέΝἡutὄὁΝiὀἶíciὁΝὅãὁΝaὅΝtὄêὅΝmὁἷἶaὅΝptὁlὁmaicaὅΝἶἷΝ
bronze de Antíoco IV (Svoronos 1422, pl. 48, 7; SNG Spaer 1187; e SNG Cop 206), apontadas pelos estudiosos
de forma unânime para o contexto da Sexta Guerra Síria (170-168 a.C.), na invasão de Antíoco ao Egito. Cf.
LORBER, 2007.
531
Há vários casos deste tipo na história dos persas: Ciro, p.e., constrói uma ponte sobre o Araxes, a fim de
atacar os massagetas, ao norte; Dario atravessa o Bósforo e o Istro a fim de atacar os nômades; Xerxes, em duas
situações, conecta as duas margens do Helesponto, ligando Europa e Ásia. Cf. HARTOG, 1999, p. 333.
529
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2.3.3 A profanação do Templo de Jerusalém
A entrada de Antíoco no Templo de Jerusalém, porém, não foi somente uma
transgressão, mas também uma profanação. Mesmo que a nível histórico esta atitude tenha
ὅiἶὁΝ “baὅicamἷὀtἷΝ umΝ atὁΝ ἶἷΝ iὀtἷὄἸἷὄêὀciaΝ pὁlíticaΝ ἷΝ ἶἷmὁὀὅtὄaὦãὁΝ ἶἷΝ pὁἶἷὄΝ militaὄפ
(KRIKONA, 2017, p. 25)  סvalendo-se de sua soberania e talvez até recolhendo impostos
atrasados532 ס, foi vista pelos judeus como uma transgressão de espaço sagrado533, ou seja,
uma profanação534, como fica claro no texto:
Não contente com isso, ele [Antíoco] teve a ousadia de penetrar no Templo mais
santo de toda a terra, tendo por guia Menelau, o qual se fizera traidor das leis e da
pátria. Com as suas mãos imundas [ α αῖ Ν
]ΝtὁcὁuΝὀὁὅΝvaὅὁὅΝὅaἹὄaἶὁὅνΝἷΝaὅΝ
oferendas dos outros reis, ali depositadas para incremento, glória e honra do santo
Lugar, arrebatou-as com suas mãos profanas [
Ν
]έ535

A profanação efetuada por Antíoco, porém, foi indicada tanto em 1 Macabeus como
em 2 Macabeus não somente como a entrada no Templo, mas também o ato conjunto de
estabelecimento de um domínio militar dos selêucidas. Assim, seja pelos despojos, retirados
do Templo, como ainda pelo sangue do povo judeu derramado536, ambos os livros tomam a
situação como uma profanação grega do solo sagrado judaico. Assim, a Cidadela selêucida
em Jerusalém foi, à semelhança do Ginásio, um símbolo de helenismo como imposição e,
consequentemente, profanação. De fato, segundo 1 Macabeus 1.33-34 os selêucidas
“ὄἷcὁὀὅtὄuíὄamΝ aΝ ἑiἶaἶἷΝ ἶἷΝ ϊavi,Ν ἶὁtaὀἶὁ-a de grande e sólida muralha e de torres
532

Cf. KRIKONA, 2017, p. 25, nota 86. Cabe lembrar que, como bem indicado em 2 Macabeus 4.27, Menelau
ὀãὁΝἷὅtavaΝcumpὄiὀἶὁΝὅἷuΝacὁὄἶὁΝcὁmΝχὀtíὁcὁ,ΝὀãὁΝpaἹaὀἶὁΝ“aὅΝquaὀtiaὅΝpὄὁmἷtiἶaὅΝaὁΝὄἷiפέΝἑὁmὁΝbἷmΝlἷmbὄaΝ
Michael J. Taylor (2014, p. 234), isto não significa, porém, que Menelau devesse um total de 1980 talentos, ou
seja, que tivesse atrasado durante os três anos de seu sumo sacerdócio o valor prometido de 660 talentos anuais
(300 talentos regulares mais um adicional de 360 talentos), como dá a entender Mørkholm, o qual afirma que
Antíoco teria levado do Templo menos do que lhe seria devido pelo atraso de três anos (1.800 talentos). Cf.
MØRKHOLM, 1989, p. 283; MØRKHOLM, 1966, p. 142-143. Cf. nota 391.
533
ἦambὧmΝὁὅΝἹὄἷἹὁὅΝtὁmaὄamΝaΝtὄaὀὅἹὄἷὅὅãὁΝpἷὄὅaΝὀaΝiὀvaὅãὁΝἶaΝἕὄὧciaΝcὁmὁΝumaΝ“tὄaὀὅἹὄἷὅὅãὁΝἶἷΝumΝἷὅpaὦὁΝ
divino e agrἷὅὅãὁΝaὁὅΝἶἷuὅἷὅפΝ(Ἐχἤἦἡἕ,Νńλλλ,ΝpέΝἁἁἂ)έ
534
ἥἷἹuὀἶὁΝἡttὁΝεבὄkhὁlm,Ν “ὁΝquἷΝpaὄἷcἷuΝaὁὅΝjuἶἷuὅΝ umΝὅacὄilὧἹiὁΝpὁἶἷΝtἷὄΝpaὄἷciἶὁΝaΝχὀtíὁcὁΝcὁmὁΝumaΝ
medida administrativa legal para recuperar os atrasos do tributo, o qual Menelau presumivelmente ainda devia ao
tἷὅὁuὄὁΝὄἷalפΝ(εØἤKἘἡδε,Νńλκλ,ΝpέΝἀκἁ)έΝἑἸέΝὀὁtaΝaὀtἷὄiὁὄέ
535
2 Mac 5.15-ńἄΝ(ἐJ),ΝἹὄiἸὁΝὀὁὅὅὁέΝἦἷxtὁΝἹὄἷἹὁΝ(δXX)μΝ“
Ν
Ν
Ν α
Ν Ν π
Ν
Ν Ν
α Ν
Ν
ῖ Ν
Ν
Ν Ν
α Ν Ν α
Ν
Ν α
Νπα
Νπ
Ν
αΝ α αῖ Ν α αῖ χ
Ν α
Ν α
π’Ν
Ν α
Ν α
αΝ π Ν
α
Ν α
α Ν ῦ π υΝ α
Ν αῖ Ν
χ
υ
פΝ (ἹὄiἸὁΝ ὀὁὅὅὁ)έΝ EὀquaὀtὁΝ ὁΝ tἷὄmὁΝ
ΝὅἷΝὄἷlaciὁὀavaΝὀὁὄmalmἷὀtἷΝὡΝpὄὁἸaὀaὦão relativa a um espaço sagrado (cf. Dionísio de Halicarnasso,
Ant. Rom., 7.8; Sófocles, OC, 10; Ichέ,Νńηἂ),ΝὁΝtἷὄmὁΝ α ΝtἷὀἶἷΝaΝἷὅtaὄΝὄἷlaciὁὀaἶὁΝὡΝpὄὁἸaὀaὦãὁΝpὁὄΝimpuὄἷὐaΝ
(ὅaὀἹuἷ,Νὅujἷiὄa,Νἷtc)έΝἑἸέΝδἥJ,ΝpέΝἁńἀΝ(
)ΝἷΝńńἁἀΝ( α )νΝńΝἦmΝńέλΝ(
)νΝἀΝεacΝἂέńλΝ( α )νΝλέńἁΝ
( α )νΝ ńηέἁἀΝ ( α ῦ)νΝ ἂΝ εacΝ ἂέἀἄΝ ( α
)νΝ λέńἅΝ ( α )νΝ ϊὀΝ ńἁέηἄΝ (δXX,Ν α ). De fato, segundo 2
Macabeus as mãos de Antíoco são profanadoras tanto por penetrarem o espaço sagrado do Templo (2 Mac 5.1516) quanto pelὁΝ“ἷxtἷὄmíὀiὁפΝ(ἀΝεacΝηέńἁ)ΝἶἷΝἂίέίίίΝpἷὅὅὁaὅΝἷmΝtὄêὅΝἶiaὅΝ(ἀΝεacΝηέńἂΝ  סκίέίίίΝ“vitimaἶaὅפ,Ν
levando em conta os vendidos como escravos).
536
Cf. nota anterior.
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fortificadas, e dela fizeram a sua cidadela [Ἄ

α]537. Povoaram-na de gente ímpia, homens

pἷὄvἷὄὅὁὅ,ΝἷΝὀἷlaΝὅἷΝἸὁὄtiἸicaὄamפΝ(ńΝεacΝńέἁἁ)έ Segundo Josefo, a construção da Cidadela se
deu na Cidade Baixa a fim de cuidar o Templo de cima para baixo538. Acontece, porém, que a
Cidade Baixa, também conhecida como Cidade de Davi539, ficava 40 metros abaixo do Monte
do Templo (Figura 14), indicando um erro de interpretação de Josefo540, apesar de este autor
preservar a indicação correta da localização da Cidadela, próxima, mas não acima do Templo
(BAR-KOCHVA, 1989, p. 451)541, conforme se pode perceber na imagem abaixo.

A palavra grega Ἄ α,ΝquἷΝὁὄiἹiὀalmἷὀtἷΝἶἷὅiἹὀavaΝὀãὁΝὅὁmἷὀtἷΝὁΝtὁpὁΝἶἷΝumaΝcὁliὀaΝ(Ἐὁmἷὄὁ,ΝOd., 8.508)
mas também a ideia de altura (cf. Homero, Il.,13.772), veio posteriormente a designar as cidadelas que, em geral,
ficavam no ponto mais alto das cidades, a fim de cuida-las. Cf. p.e.: Xenofonte, An., 7.1.20; Hyperides, Lyc.,
frag. 3; Luciano, Bis Acc., 13. Cf. LSJ, p. 54.
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O relato de Flávio Josefo (AJ, 12.252-ἀηἁ)ΝὧΝmuitὁΝpaὄἷciἶὁμΝ“[έέέ]ΝἷΝquaὀἶὁΝἶἷὄὄubὁuΝaὅΝmuὄalhaὅΝἶaΝciἶaἶἷ,Ν
ele construiu uma Cidadela [Akra] na parte baixa da cidade, pois o lugar era alto, e olhava de cima o Templo,
[...] ele fortificou esta com muros altos e torres, e colocou nesta uma guarnição de macedônios. De toda forma,
nesta Cidadela habitaram a parte má e ímpia da multidão, pela qual provou que os cidadãos sofressem muitas e
tἷὄὄívἷiὅΝcalamiἶaἶἷὅפέ
539
χΝ“ἑiἶaἶἷΝἶἷΝϊaviפΝ(
 ) יera uma parte de Jerusalém, localizada junto ao Monte do Templo, e avançando
paὄaΝ ὁΝ ὅulέΝ Pὁὅὅivἷlmἷὀtἷ,Ν aΝ ὄἷἹiãὁΝ ὀὁὄtἷΝ ἶaΝ chamaἶaΝ “ὠὄἷaΝ ἕפΝ ἶὁΝ PὄὁjἷtὁΝ χὄquἷὁlὰἹicὁΝ ἑiἶaἶἷΝ ἶἷΝ ϊaviΝ ὧΝ aΝ
localização das cidadelas da Jerusalém jebusita e davídica, mencionadas em 2 Sm 5.6-9 e 1 Cr 11.4-9. Cf.
ϊEἑἡἥἦEἤ,Νńλκλ,ΝpέΝἅί,ΝὀὁtaΝἄέΝἠãὁΝἷὅtὠΝclaὄὁ,Νpὁὄὧm,ΝὅἷΝtὄataὅὅἷΝἶaΝmἷὅmaΝlὁcaliὐaὦãὁΝἶaΝ“ἑiἶaἶἷΝἶἷΝϊaviפΝ
onde, segundo 1 Macabeus, os selêucidas estabeleceram sua guarnição, elevando muros e torres, e construindo
uma Cidadela (Akra), para onde os soldados de Nicanor fugiram, após serem derrotados (1 Mac 7.32). A partir
de uma referência de Flávio Josefo (BJ, 6.354), podemos indicar que a Cidade de Davi do período macabeu
estaria ao Sul do Monte do Templo.
540
Como bem apontado por Bar-Kochva, é complicado defender que fosse outra a localização da Cidadela
somente a partir da afirmação de Josefo de que esta ficava acima do Templo, uma vez que todas as fontes
(mἷὅmὁΝJὁὅἷἸὁ)ΝiὀἶicamΝcὁmὁΝlὁcalΝaΝ“ἑiἶaἶἷΝἶἷΝϊaviפ,ΝὁuΝ“ἑiἶaἶἷΝἐaixaפέΝCf. BAR-KOCHVA, 1989, p. 451.
541
Cf. BAR-KOCHVA, 1989, Appendix D, p. 445-465 [451].
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Figura 14  סMapa da cidade de Jerusalém com relevo.542
Note-se que o Monte Sião (Mount Zion / Temple Mount), onde ficava o Templo (Temple) está 40 metros acima
da parte mais alta da Cidade de Davi (City of David / Lower City), com uma altura de 740 metros.

Nesta Cidadela eram depositadas armaὅ,Νvívἷὄἷὅ,ΝἷΝmἷὅmὁΝ“ὁὅΝἶἷὅpὁjὁὅΝtὁmaἶὁὅΝἷmΝ
JἷὄuὅalὧmפΝ (ńΝ εacΝ ńέἁη),Ν ἶἷΝ talΝ mὁἶὁΝ quἷΝ ἷὄaΝ viὅtaΝ cὁmὁΝ “umaΝ ἷmbὁὅcaἶaΝ paὄaΝ ὁΝ luἹaὄΝ
ὅaὀtὁפΝ (ńΝ εacΝ ńέἁἄ),Ν pὁiὅΝ atὄavὧὅΝ ἶἷlaΝ muitὁὅΝ ὅὁlἶaἶὁὅΝ “ἶἷὄὄamaὄamΝ ὅaὀἹuἷΝ iὀὁcἷὀtἷΝ ἷmΝ
redor do Santuário, e ao Santuário profanaὄamפΝ(ńΝεacΝńέἁἅ),ΝcὁὀἸὁὄmἷΝiὀἶicaΝὁΝpὁἷmaΝcitaἶὁΝ
em 1 Macabeus 1.36-40:
Aquilo era uma emboscada para o lugar santo,
Um adversário maléfico para Israel constantemente.
Derramaram sangue inocente em redor do Santuário,
E ao Santuário profanaram.
542

Fonte: BAR-KOCHVA, 1989, p. 446 (Appendix D).
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Por sua causa fugiram os habitantes de Jerusalém
E ela transformou-se em habitação de estrangeiros.
Jerusalém tornou-se estranha à sua progênie
E seus próprios filhos a abandonaram.
Seu Santuário ficou desolado como um deserto 543,
Suas festas converteram-se em luto,
Seus sábados em injúria,
Sua honra em vilipêndio.
À sua glória igualou-se a ignomínia
E sua exaltação mudou-se em pranto.544

A Cidadela, portanto, não foi somente símbolo do poder estrangeiro em Jerusalém ס
foi também símbolo de profanação, tanto da terra como do Santuário. Afinal, marca uma
imposição de uma ocupação estrangeira. Isto também pode ser visto no relato sobre Simão,
onde é dito que os pagãos saíamΝ ἶaΝ ἑiἶaἶἷlaΝ “paὄaΝ pὄὁἸaὀaὄΝ as imediações do lugar santo,
cauὅaὀἶὁΝ ἹὄavἷΝ atἷὀtaἶὁΝ ὡΝ ὅuaΝ puὄἷὐaפΝ (1 Mac 14.36). Por esta razão, Simão não somente
puὄiἸicaΝ ὁΝ ἦἷmplὁ,Ν maὅΝ tambὧmΝ “puὄiἸicὁuΝ aΝ ἑiἶaἶἷla,Ν ὄἷmὁvἷὀἶὁ-lhἷΝ aὅΝ abὁmiὀaὦὴἷὅפΝ (ńΝ
Mac 13.50) e habitando nela (1 Mac 13.52). Também Judas quando pendura a cabeça de
Nicanor,Ν ἷὅtἷΝ “imuὀἶὁΝ [ α ῦ]פΝ (ἀΝ εacΝ 15.32), na Cidadela, portanto, realiza um ato
simbólico que representa não somente o fim do poder selêucida como ainda o fim da
impureza em Jerusalém  סὅἷὄvἷ,ΝὅἷἹuὀἶὁΝἀΝεacabἷuὅ,ΝcὁmὁΝ“umΝὅiὀalΝclaὄὁΝἷΝἷviἶἷὀtἷ,ΝpaὄaΝ
tὁἶὁὅ,Ν ἶaΝ ajuἶaΝ ἶὁΝ ἥἷὀhὁὄפΝ (ἀΝ εacΝ ńηέἁη)545. Sendo assim, pode-se perceber que as
543

Como lembra Elias Bickerman, estas expressões devem ser compreendidas corretamente: mais do que uma
realidadἷΝhiὅtὰὄica,ΝaΝ“ἶἷὅὁlaὦãὁפΝἶὁΝἥaὀtuὠὄiὁΝἷΝἶἷΝJἷὄuὅalὧmΝὅãὁΝimaἹἷὀὅΝcὁὀὅtὄuíἶaὅΝἶiὅcuὄὅivamἷὀtἷΝaΝἸimΝἶἷΝ
vincular a situação à linguagem bíblica a respeito da catástrofe proferida a Jerusalém pelos profetas, relativa ao
cativἷiὄὁμΝ “EΝ ἸaὄἷiΝἶaὅΝciἶaἶἷὅΝἶἷΝJuἶὠΝluἹaὄΝἶἷὅὁlaἶὁ,ΝἷmΝquἷΝ ὀiὀἹuὧmΝ habitἷפΝ(JὄΝἁἂέἀἀb)έΝἠaΝ ὄἷaliἶaἶἷ,ΝἷmΝ
ambos os casos (conquista babilônica e ação selêucida), nem a Judeia nem Jerusalém ficaram completamente
desoladas ou em completas ruínas, apesar da linguagem empregada. Cf. BICKERMAN, 2007, p. 1084 (II).
544
1 Mac 1.36-40 (BJ). Trata-ὅἷΝ claὄamἷὀtἷΝ ἶἷΝ umΝ pὁἷma,Ν cὁmὁΝ ὅἷΝ pὁἶἷΝ pἷὄcἷbἷὄΝ ὀὁΝ uὅὁΝ ἶὁὅΝ tἷὄmὁὅΝ α e
α
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“χΝὄaὐãὁΝpaὄaΝJuἶaὅΝὁὄἶἷὀaὄΝquἷΝaΝcabἷὦaΝἶἷΝἠicaὀὁὄΝὅἷjaΝpἷὀἶuὄaἶaΝὀὁΝmuὄὁΝἶa Cidadela era para que fosse
enfatizado a judeus e não-juἶἷuὅΝquἷΝὁΝϊἷuὅΝἶἷΝἙὅὄaἷlΝlibἷὄtὁuΝὅἷuΝpὁvὁΝἶaΝὁpὄἷὅὅãὁפΝ(VχἠΝἘEἠἦEἠ,Νἀίίἁ,ΝpέΝ
ἅń)έΝἥἷἹuὀἶὁΝaΝἐíbliaΝἶἷΝJἷὄuὅalὧmΝ(pέΝἅλἄ,ΝὀὁtaΝc),ΝὧΝ“pὁucὁΝpὄὁvὠvἷlפΝquἷΝiὅtὁΝἶἷΝἸatὁΝtἷὀhaΝὁcὁὄὄiἶὁ,ΝumaΝvἷὐΝ
que, comparado a 1 Mac 13.51, parece haver um anacronismo, uma vez que a Cidadela somente teria sido
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profanações, tanto do Templo como da Cidadela, foram tomados em 2 Macabeus como
símbolos do helenismo em seu sentido mais profundo: como uma imposição destrutiva da
cultura grega sobre outros povos546.
2.3.4 A profanação a outros templos
A profanação do Templo de Jerusalém, em 2 Macabeus, é claramente uma
demonstração da imposição do helenismo. Porém, apesar do Templo de Jerusalém ser
ἶἷὅtacaἶὁΝὀὁΝlivὄὁΝcὁmὁΝὁΝ“ἹὄaὀἶiὁὅὁΝἷΝὅaὀtὁΝἦἷmplὁפΝ(ἀΝεacΝńἂέἁń)ΝἷΝὁΝ“ἦἷmplὁΝmais santo
ἶἷΝtὁἶaΝaΝtἷὄὄaפΝ(ἀΝεacΝηέńη)547, não é o único templo mencionado, uma vez que há também
referências ao templo do Monte Gerizim, que sofre, juntamente com o Templo de Jerusalém,
pela indicação de governadores selêucidas (2 Mac 5.22-23), e pela renomeação a uma
ἶiviὀἶaἶἷΝ ἹὄἷἹaμΝ “εaὀἶὁ-o, além disso, profanar o Santuário de Jerusalém, dedicando-o a
Zeus Olímpico, e o do monte Garizim, como o pediam os habitantes do lugar, a Zeus
Hospitaleiro [como o pediram548]פΝ(ἀΝεacΝἄέἀ)έ
Estas referências ao templo do Monte Gerizim, que não o depreciam, sugerem não
haver uma ideologia totalmente monotemplista em 2 Macabeus, seja contra o templo de
Gerizim ou ainda de Elefantine ou Leontopolis549. Apesar da forte ideologia de propaganda do

desalojada dos seus ocupantes estrangeiros nove anos mais tarde. De todo modo, trata-se de uma demonstração
(seja ou não verídica) da vitória judaica sobre a profanação estrangeira, como fica claro pela relação entre a
ἷxpὁὅiὦãὁΝἶaΝcabἷὦaΝἶἷΝἠicaὀὁὄΝὀaΝἑiἶaἶἷlaΝ(ἀΝεacΝńηέἁη)ΝἷΝἶἷΝὅἷuΝbὄaὦὁΝ“ἶiaὀtἷΝἶὁΝἥaὀtuὠὄiὁפΝ(ἀΝεacΝńηέἁἁ)έΝ
ἑἸέΝἀΝεacΝńηέἁἀέΝχpἷὅaὄΝἶaΝtἷὀἶêὀciaΝἶὁΝlivὄὁΝaΝapὄὁximaὄΝὁὅΝἹὄἷἹὁὅΝaὁΝ α αα
,Νἶἷcἷpar a cabeça de um
inimigo e expô-la era um ato tido como caracteristicamente bárbaro e digno de reprovação mesmo entre estes.
Cf. Heródoto, Hist., 9.79.
546
Há aqui, inclusive, uma aproximação da cultura grega imposta (
),Ν cὁmΝ ὁΝ caὄὠtἷὄΝ bὠὄbaὄὁΝ
( α αα
),Ν ὄἷpὄὁvaἶὁΝ pὁὄΝ ἘἷὄὰἶὁtὁΝ pὁὄΝ cὁὀtaΝ ἶaΝ ἶἷὅtὄuiὦãὁΝ ἶἷΝ ὅaὀtuὠὄiὁὅΝ ἷΝ imaἹἷὀὅΝ cultuaiὅέΝ ἑἸέΝ
Heródoto, Hist., 8.144; CARTLEDGE, 2007, p. 312.
547
χὅΝἷxpὄἷὅὅὴἷὅΝutiliὐaἶaὅΝpaὄaΝἷὀἸatiὐaὄΝaΝpaὄticulaὄiἶaἶἷΝἶὁΝἦἷmplὁΝἶἷΝJἷὄuὅalὧmΝὅãὁμΝ ῦ
ῦ ῦ
υΝ
(“ἹὄaὀἶiὁὅὁΝἦἷmplὁפ,ΝcἸέΝἀΝεacΝἀέńλ)νΝ Ν Ν
α Ν
Ν(“ἦἷmplὁΝmaiὅΝὅaὀtὁΝἶἷΝtὁἶaΝaΝtἷὄὄaפ,ΝcἸέΝἀΝεacΝ
ηέńη)νΝ
υΝ
ῦ (“mὠximὁΝἦἷmplὁפ,ΝcἸέΝἀΝεacΝńἂέńἁ)νΝ
Ν α
Ν
Ν
Ν
Ν(“ἹὄaὀἶiὁὅὁΝ
ἷΝὅaὀtὁΝἦἷmplὁפ,ΝcἸέΝἀΝεacΝńἂέἁń)έΝEmΝὁutὄὁὅΝtἷxtὁὅ,ΝὅἷΝἸalaΝaiὀἶaΝquἷΝὁΝἦἷmplὁΝἶἷΝJἷὄuὅalὧmΝὧΝ“aἸamaἶὁΝἷmΝ
tὁἶaΝaΝtἷὄὄaΝhabitaἶaפΝ(ἀΝεacΝἀέἀἀ)ΝἷΝ“alvὁΝἶἷΝvἷὀἷὄaὦãὁΝἶὁΝmuὀἶὁΝiὀtἷiὄὁפΝ(ἀΝεacΝἁέńἀ)έ
548
A grande maioria dos estudiosos seguiu B. Niese, corrigindo o texto e alterando
α Νpὁὄ
α έΝ
ἑἸέΝἘχἐἙἑἘἦ,Νńλἅἄ,ΝpέΝἀἀλέΝἥἷἹuὀἶὁΝἷὅtaΝcὁὄὄἷὦãὁ,ΝὁΝtἷxtὁΝἶἷvἷΝὅἷὄΝcὁmpὄἷἷὀἶiἶὁΝcὁmὁΝ“ZἷuὅΝἘὁὅpitalἷiὄὁ,Ν
cὁmὁΝὁΝpἷἶiὄamפέΝἤὁbἷὄtΝϊὁὄaὀ,Νpὁὄὧm,ΝἶἷἸἷὀἶἷΝaΝpὄἷὅἷὄvaὦãὁΝἶὁΝὁὄiἹiὀal,ΝcὁmὁΝὄἷἸἷὄêὀciaΝὡΝhὁὅpitaliἶaἶἷΝἶὁὅΝ
ὅamaὄitaὀὁὅμΝ“ZἷuὅΝhὁὅpitalἷiὄὁ,ΝcὁmὁΝἷὄamΝhὁὅpitalἷiὄὁὅפέΝϊὁὄaὀΝvalἷ-se de uma tradição sobre Gênesis 14, na
qual Abraão foi recebido pelos sidônios (cf. Eusébio, Praep. evang., 9.17.2-9). Cf. Lc 10.25-ἁἅΝ (“ἡΝ bὁmΝ
ὅamaὄitaὀὁ)פέΝ ἑἸέΝ ϊἡἤχἠ,Ν ńλκἁέΝ ἦὁbiaὅΝ ἠicklaὅ,Ν ὅἷἹuiὀἶὁΝ ϊὁὄaὀ,Ν acabaΝ chegando a outra conclusão: a
“hὁὅpitabiliἶaἶἷפΝ ἶὁὅΝ ὅamaὄitaὀὁὅΝ ὅἷὄiaΝ umaΝ ὄἷἸἷὄêὀciaΝ ὡΝ ὅuaΝ ὁὄiἹἷmΝ ἷὅtὄaὀἹἷiὄaμΝ “ZἷuὅΝ ἶὁὅΝ ἷὅtὄaὀἹἷiὄὁὅ[,Ν pὁὄΝ
ὅἷὄἷmΝἷὅtὄaὀἹἷiὄὁὅ]פέΝἑἸέΝἠἙἑKδχἥ,Νἀίίἅ,ΝpέΝńίλέ
549
Cf. ZSENGELLÉR, 2007, p. 187; DORAN, 1981, p. 11-12 e 17-18; VAN HENTEN, 2003, p. 76-77.
ἥἷἹuὀἶὁΝ vaὀΝ Ἐἷὀtἷὀ,Ν ἷmΝ ἀΝ εacabἷuὅΝ “ὀãὁΝ hὠΝ ὀἷὀhumaΝ iὀἶicaὦãὁΝ ἷxplícitaΝ ἶaΝ pὁlêmicaΝ ἷὀtὄἷΝ ὁὅΝ juἶἷuὅΝ ἶἷΝ
JἷὄuὅalὧmΝἷΝὁὅΝjuἶἷuὅΝἶἷΝδἷὁὀtὁpὁliὅפΝ(VχἠΝἘEἠἦEἠ,Νἀίίἁ,ΝpέΝἅἅ,ΝὀὁtaΝἂἂ)έΝεἷὅmὁΝaὅὅim,ΝὅἷἹuὀἶὁΝϊaὀiἷlΝἤέΝ
Schwartz, a proeminência de Onias III em 2 Macabeus (cf. 2 Mac 3.1-4.6) poderia ser considerada como um
indício da existência de tal polêmica. Cf. VAN HENTEN, 2003, p. 77, nota 44. Contra: H. W. Attridge; G. W. E.
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Templo de Jerusalém550, não há um desprezo para com os outros templos. E isto se dá não
somente em relação ao templo dos samaritanos (Gerizim), mas também aos templos pagãos
que são mencionados. Deste modo, ainda mais espantoso que a menção do templo de Gerizim
é a referência ao templo de Naneia551, principalmente quando se considera o que é dito na
ὅἷἹuὀἶaΝcaὄtaΝiὀicialμΝ“ϊἷΝἸatὁ,ΝὅἷuΝchἷἸἷΝ[χὀtíὁcὁΝἙV],ΝtἷὀἶὁΝmaὄchaἶὁΝcὁὀtὄaΝaΝPὧὄὅia,ΝjuὀtὁΝ
com o seu exército aparentemente irresistível, foi cortado em pedaços no templo de Naneia,
graças a umΝἷὅtὄataἹἷmaΝἷmpὄἷἹaἶὁΝpἷlὁὅΝὅacἷὄἶὁtἷὅΝἶaΝἶἷuὅaפΝ(ἀΝεacΝńέńἁ)έ
Mesmo que o templo de Naneia ficasse na Elimaida552, e não na Pérsia (como é
afirmado no texto citado), a referência é bastante importante e reveladora. Além de ser
mencionado, o templo de Naneia aparece em 2 Macabeus 1 (segunda carta inicial) como o
palco da morte de Antíoco IV, diferindo de 2 Macabeus 9 (relato), segundo o qual Antíoco
teria morrido após tentar saquear o templo de Persépolis (cf. 2 Mac 9.2), falecendo por uma
enfermidade enviada por Deus (2 Mac 9.5)553. Em ambos os casos, mesmo que Antíoco tenha
morrido fora de Jerusalém, sua morte foi tomada como uma punição divina, da parte do
Nickelsburg. Cf. NICKELSBURG, 2005, p. 110. Como bem indicado por Vítor Luiz Silva de Almeida, a própria
existência destes templos, como o de Leontópolis (ou Heliópolis), sugere uma descentralização da religião
judaica. Cf. ALMEIDA, 2014; ALMEIDA, 2015a, p. 126-136.
550
Cf. 1.3.1.
551
A deusa Naneia, adorada na Pérsia, Armênia e Síria, era identificada pelos gregos com Artêmis e Afrodite, cf.
Políbio, Histor., 31.9; Apiano, Syr., 66; Clemente de Alexandria, Protr., p. 19; BARRY, 1910, p. 136, nota 45.
Se considerarmos que, segundo Políbio, a morte de Antíoco se deu por π α αΝ (“maὀiἸἷὅtaὦὴἷὅΝ ἶiviὀaὅ)פΝ
quando tentou saquear o templo de Naneia, podemos ver um paralelo, se levarmos em conta que tanto π α αΝ
pode se referir a fenômenos meteorológicos (cf. KOSMIN, 2016, p. 38, nota 30), quanto 2 Mac 1.16 pode estar
ἸalaὀἶὁΝἶἷΝ“pἷἶὄaὅΝἷΝὄἷlὢmpaἹὁὅפΝ(
Νπ
υ ),Ν mἷὅmὁΝquἷΝpὄἷtἷὀὅamἷὀtἷΝἷἸἷtuaἶὁὅΝpἷlὁὅΝὅacἷὄἶὁtἷὅέΝ
Cf. KOSMIN, 2016, p. 36ss. A respeito da disposição de Antíoco em saquear este templo, cf. 1 Mac 6.1. Outro
templo mencionado é o templo de Apolo em Dafne, onde Onias teria buscado abrigo segundo 2 Mac 4.33. Uma
vez que Onias é apresentado de forma positiva no livro, o mesmo se deve supor para o santuário em Dafne, onde
buscou abrigo.
552
Seguindo os relatos de Estrabão (Geog., 16.744) e Plínio (NH, 6.135), aparentemente o templo ficava na
cidade de Susa. Afinal, não parece haver nenhum outro templo de Nanaia (de importância) na Elimaida, de modo
que se deduz que é o de Susa que é mencionado no relato sobre Antíoco. Cf. TARN, 1938, p. 464. Este fato
implicaria, porém, em Antíoco ter saqueado seu próprio templo, uma vez que Susa era uma cidade selêucida
entre os reinos de Seleuco IV e Antíoco IV, cf. TARN, 1938, p. 464. Apesar de Apiano (Syr., 66) defender que
Antíoco saqueou seu próprio templo, Tarn defende que os reis helenísticos não saqueavam seus próprios
templos. Cf. TARN, 1938, p. 465. Disto, Tarn deduz que o relato do saque do templo de Naneia por Antíoco é
tardia e falsa. Cf. TARN, 1938, p. 465-466. No caso do presente trabalho, a datação tardia seria explicada pelo
fato da história estar presente nas cartas iniciais, claramente anexadas junto ao texto, enquanto a falsidade do
relato não reduz em nada sua importância para o estudo, que leva em conta a importância ideológica do mesmo e
não sua veracidade histórica.
553
Segundo Eleni Krikona, a diferença dos textos se dá por uma confusão: não teria sido Antíoco IV quem
morreu tentando profanar o templo de Naneia, mas seu pai, Antíoco III. Cf. KRIKONA, 2017, p. 25, nota 89. Se,
por um lado, outras fontes também indicam que Antíoco III morreu justamente durante uma profanação de
templo em Elam, por outro tal templo seria de Baal e não de Naneia. Cf. Diodoro Sículo, Bib. Hist., 28.3; 29.15;
Justino, Epit., 32.2.1-2; Estrabão, Geog., 16.1.18,744. 2 Mac 1.13ss também contrasta com outros relatos da
morte de Antíoco, tais como os de Políbio (Histor., 31.9), e Apiano (Syr., 352), de modo que é mais recorrente
outra explicação para este relato: seria simplesmente uma invenção a respeito da morte de Antíoco IV. Cf.
KOSMIN, 2016, p. 35. A respeito dos diversos relatos sobre a morte de Antíoco Epifânio, cf. MENDELS, 1981;
BARRY, 1910, p. 135-136, notas 42, 43 e 44.
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próprio Deus de Israel. Deste modo, em 2 Macabeus 1.17 a descrição da morte de Antíoco nas
mãos dos ὅacἷὄἶὁtἷὅΝ ἶἷΝ ἠaὀἷiaΝ ὧΝ cὁmἷὀtaἶaΝ ἶaΝ ὅἷἹuiὀtἷΝ ἸὁὄmaμΝ “EmΝ tὁἶaὅΝ aὅΝ cὁiὅaὅΝ ὅἷjaΝ
bἷὀἶitὁΝὁΝὀὁὅὅὁΝϊἷuὅ,ΝquἷΝaὅὅimΝἷὀtὄἷἹaΝ(ὡΝmὁὄtἷ)ΝὁὅΝquἷΝcὁmἷtἷmΝὅacὄilὧἹiὁΞפΝ(ἀΝεacΝńέńἅ)έΝ
χpἷὅaὄΝἶἷΝapaὄἷὀtἷmἷὀtἷΝὁΝ“ὅacὄilὧἹiὁפΝmἷὀciὁὀaἶὁΝὅἷΝὄἷἸἷὄiὄΝὡΝtὁmaἶaΝmilitaὄΝἶἷΝJἷὄuὅalém
(aΝ“ciἶaἶἷΝὅaὀtaפ,ΝἀΝεacΝńέńἀ554; cf. 3.4; 9.4,14), a frase é colocada logo após a tentativa de
ὅaquἷΝ ἶὁΝ tἷmplὁΝ ἶἷΝ ἠaὀἷia,Ν umΝ tἷmplὁΝ ἷviἶἷὀtἷmἷὀtἷΝ “paἹãὁפ,Ν paὄἷcἷὀἶὁΝ iὀἶicaὄΝ ἷὅtaΝ
pὄὰpὄiaΝ atituἶἷΝ ἶἷΝ χὀtíὁcὁΝ cὁmὁΝ umΝ “ὅacὄilὧἹiὁפ555. Pode-se pensar, desta forma, em certa
aproximação com a cultura pagã oriental, referindo-se até mesmo a um templo pagão com
considerável respeito556. Porém, surge aqui uma questão: até que ponto se deve considerar tal
apὄὁximaὦãὁΝ juἶaicaΝ aὁΝ cὁὀtἷxtὁΝ ὄἷliἹiὁὅὁΝ “paἹãὁפΝ (ὅἷjaΝ babilὲὀico ou persa)? Para se
compreender a profundidade desta relação, duas questões principais devem ser consideradas.
Em primeiro lugar, deve-se considerar o contexto histórico. O respeito aos templos
era algo requerido não somente pelos judeus, mas em todo o mundo helenístico. A violação
do espaço sagrado era algo tão grave que em diversas situações os templos requeriam que
fossem reconhecidos como um território inviolável,

υ α557. Tal seriedade se materializava

na ênfase dada às menções de saques de templos por parte de monarcas. Assim, não foi
somente 2 Macabeus que destacou os atos sacrílegos de Antíoco: Políbio e um papiro egípcio
afirmam que o rei selêucida teria saqueado e destruído templos egípcios durante a sexta
guerra síria (170-168 a.C.)558, e ainda Granius Licinianus registra o espólio do templo de
Segundo Büchler, o termo empregado aqui,
αΝπ
,ΝpὁἶἷὄiaΝὅἷὄΝumaΝἸὁὄmaΝἶἷΝὄἷἸἷὄêὀciaΝὡΝpὄὰpὄiaΝciἶaἶἷΝ
do Templo de Naneia, de modo semelhante a Hierapolis (Bambyce). Cf. KOSMIN, 2016, p. 36, nota 16.
555
Se poderia supor que haveria uma separação entre os versos 12 e 13ss, mas, segundo Paul J. Kosmin, estes
ἷὅtãὁΝ “cὁὀἷctaἶὁὅΝ umΝ aὁΝ ὁutὄὁΝ ἷmΝ umaΝ cὁὄὄἷὀtἷΝ cauὅalΝ pἷlὁΝ ὄἷpἷtiἶὁΝ uὅὁΝ ἶἷΝ
“Ν (KἡἥεἙἠ,Ν ἀίńἄ,Ν pέΝ ἁἂ)έΝ
Também o uso de
α Ν ἷmΝ ἀΝ εacΝ ńέńἀΝ ἷὀcὁὀtὄaΝ ὄἷlaὦãὁΝ cὁmΝ
Ν πα
α ,Ν ἷmΝ ńέńἄέΝ ἑἸέΝ KἡἥεἙἠ,Ν
2016, p. 35.
556
Este respeito é particularmente estranho quando contrastado com a usual tendência judaica de destruir os
templos pagãos, seguindo a ordem divina quanto ao modo de lidar com os povos que seriam conquistados na
tἷὄὄaΝ pὄὁmἷtiἶaμΝ “ἶἷmὁliὄΝ ὅἷuὅΝ altares, despedaçar suas estelas, cortar seus postes sagrados e queimar seus
íἶὁlὁὅפΝ(ϊtΝἅέη,ΝἐJ)έΝἑἸέΝÊxΝἀἁέἀἂνΝἁἂέńἁνΝἠmΝἁἁέηἀνΝϊtΝἅέἀηνΝńἀέń-3. Segundo Erich Gruen, um texto do período
helenístico, erroneamente atribuído a Hecateu (Josefo, Ap., 1.193) explicitamente demonstra admiração em
relação à destruição de templos, demonstrando não somente existir uma tradição judaica favorável à destruição
de santuários estrangeiros, vendo tal ação como digna de louvor mesmo durante o período helenístico. Cf.
GRUEN, 1998, p. 109. Também parece ter sido próprio dos macabeus a disposição para saquear templos pagãos,
cf. 1 Mac 5.44,68; 10.83-84. Mesmo em 2 Macabeus parece haver uma referência deste tipo, na menção da
incursão de Judas contra o Atargateion, ou seja, o santuário de Atargates, deusa síria identificada com Astarte.
Cf. 2 Mac 12.26. A respeito da destruição de templos por parte dos judeus, cf. BARBU, 2010.
557
Sobre a inviolabilidade territorial no mundo helenístico ( υ α),Ν cἸέΝ ἤἙἕἥἐY,Ν ńλλἄέΝ ϊἷvἷ-se ter senso
crítico, porém, compreendendo-se que certamente havia uma distância  סmesmo que seja difícil de defini-la ס
entre teoria e prática no que diz respeito ao respeito desta inviolabilidade. Afinal, temos inclusive conhecimento
de exemplos de discursos com intuito de legitimar a violação desta inviolabilidade e o uso da violência contra
santuários. Cf. CHANIOTIS, 2005, p. 154-157.
558
Políbio, Historέ,ΝἁίέἀἄέλνΝPέΝἦἷbtέΝἁέńέἅκńΝ(ἦὄiὅmἷἹiὅtὁὅΝηἁἄλήbἷὄkἷlἷyέapiὅέńίίἀ)μΝ“[έέέ]ΝὁΝaltaὄΝὀὁΝἶitὁΝtἷmplὁΝ
sendo [destr]uídὁΝpἷlὁὅΝhὁmἷὀὅΝἶἷΝχὀtíὁcὁΝ[“]כΝ([έέέ]Ν ῦ
α αφ υ
[
υ(?)......] ̣
π
πα ʼ Ἀ
υ [...]).
554
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Artemis (Atargatis) em Hierapolis-Bambyce (KOSMIN, 2016, p. 44-45)559. Mais importante,
porém, parece ser o registro judaico do saque de um templo em Elimaida. Afinal, assim como
“cὁὀἷxὴἷὅΝlatἷὄaiὅפΝἷὀtὄἷΝaὅΝpὄὁvíὀciaὅΝὅἷlêuciἶaὅΝἷὄamΝcὁmuὀὅ,ΝὀãὁΝὅἷΝἶἷvἷΝ“mἷὀὁὅpὄἷὐaὄΝaΝ
extensão que as respostas indígenas560 hostis à monarquia selêucida devem ter se inspirado e
ἷὀcὁὄajaἶὁΝpἷlὁΝὄumὁὄΝἶὁὅΝὅucἷὅὅὁὅΝἶἷΝcaἶaΝuma( פKOSMIN, 2016, p. 49). Naquele contexto
histórico, portanto, relatar e mesmo enfatizar os saques de outros templos (mesmo que
pagãos) por Antíoco, não somente coloca o caso do Templo de Jerusalém dentro de uma
problemática mais ampla, como ainda enfatiza o caráter sacrílego do monarca e da própria
monarquia selêucida, contestada pelos povos indígenas do território oriental, conforme a
tabela abaixo:
Rei
Seleuco I
Seleuco I
Antíoco III
Antíoco III
Seleuco IV
Antíoco IV
Antíoco IV
Antíoco IV
Antíoco IV
Alexandre II

Deus
Nabu
Anaitit
Anaitit
ἐa’al
Yahweh
Nabu
Yahweh
Atargatis
Naneia
Zeus

Localização
Borsippa
Ecbatana
Ecbatana
Elam
Jerusalém
Babilônia
Jerusalém
Bambyce
Elam
Antioquia

Data
302 a.C.
312-281
211
187
c180
169
169/168
c165
164
123

Fontes
Diár. Astr. 301
Histor. 10.27.11
Histor. 10.27.12s
Bib. Hist.; Epit.
2 Mac 3.11-13
Diár. Astr. 168
1 Mac; 2 Mac; AJ
Reliq. 28.6.1
Syr., 66...
Bib. Hist. 34.28s

Talentos
133p/2o561
?
4000p
?
400p/200o
?
1800p
?
?
?

Tabela 13  סSaques selêucidas a templos.562

Em segundo lugar, deve-se considerar o contexto literário. A literatura judaica
bíblica parece ter influenciado o retrato dos persas em 2 Macabeus. É bem provável que a
referência da morte de Antíoco, no capítulo 9, seja um meio de se estabelecer uma relação de
comparação entre persas e selêucidas. Havia, de fato, certa insistência na indicação da Pérsia
como local da morte de Antíoco. Assim, como bem lembra Paul Kosmin (2016, p. 45), todas
as fontes judaicas estabelecem o episódio na Pérsia, até mesmo localizando erroneamente
Elimaida (onde ficava o templo de Naneia) naquele território563. Mas, por que a Pérsia?
559

Cf. Granius Licinianus 28.6.1.
Ou seja, dos povos nativos, anteriores ao domínio grego. A expressão é utilizada como elemento fundamental
na proposta de Kosmin (2016), na qual o relato de 2 Macabeus 1 seria uma versão persa da morte de Antíoco, de
mὁἶὁΝ quἷΝ ὁΝ uὅὁΝ ἶἷΝ talΝ vἷὄὅãὁΝ pἷlὁὅΝ juἶἷuὅΝ ἶἷmὁὀὅtὄaὄiaΝ aΝ ὄἷlaὦãὁΝ ἷὀtὄἷΝ aὅΝ “ὄἷvὁltaὅΝ iὀἶíἹἷὀaὅפΝ cὁὀtὄaΝ ὁὅΝ
selêucidas.
561
Valores relativos à prata (p) e ouro (o) levados, em talentos (1 talento = 26kg).
562
Tabela baseada em: TAYLOR, 2014, p. 226.
563
Cf. 1 Mac 3.31; 6.1; 6.5; 2 Mac 1.13; 9.1-2; Josefo, AJ, 12.354; 4 Mac 18.5. Claro que uma confusão de
localização deste tipo, de duas regiões tão próximas e praticamente inter-relacionadas, pode também ser um
simples engano, não intencional. Segundo Políbio (Histor., 31.9.3) e Porfírio (frag. 56), Antíoco morreu em
Tabae (Gabae), na Pérsia. Segundo um diário astronômico babilônico, no mês de Tevet entre os anos 164/163
a.C., um mês depois da chegada à Babilônia da notícia da morte de Antíoco, o seu corpo chegou à cidade.
560
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Segundo Kosmin, quando os templos de persas e judeus  סem Persépolis (ou Elimaida) e
Jerusalém564  סsão apresentados sob um ataque sacrílego, há um julgamento reforçado de
Antíoco, decorrente da consequente comparação entre o terrível presente sob a monarquia
ὅἷlêuciἶaΝἷΝ“ὁὅΝbὁὀὅΝἷΝvἷlhὁὅΝἶiaὅΝἶὁὅΝbὁὀἶὁὅὁὅΝὄἷiὅΝpἷὄὅaὅ,ΝquaὀἶὁΝὁΝὁuὄὁΝpἷὄὅaΝἸiὀaὀciὁuΝaΝ
ὄἷcὁὀὅtὄuὦãὁΝ ἶἷΝ Jἷὄuὅalὧm( פKOSMIN, 2016, p. 45), e favoreceu, também, a construção do
templo565. Haveria, portanto, uma referência comparativa implícita entre o período de
domínio selêucida, relatado com uma imagem completamente negativa, e o período de
domínio persa, presente nos textos bíblicos com um aspecto consideravelmente positivo566.
Trata-se de uma perspectiva saudosista bastante forte nos escritos judaicos deste contexto567,
assim como no próprio território Persa568, e que encontra meio de ligação pela ênfase dada a
Neemias na segunda carta de 2 Macabeus569.

Segundo Dov Gera e Wayne Horowitz, considerando-se que o transporte de um corpo era algo demorado, podese considerar como uma concordância a Tabae como local de sua morte. Cf. GERA; HOROWITZ, 1997.
564
Da mesma forma que o nome de Jerusalém (
υ α),ΝpὁἶἷΝὅἷὄΝἶἷcὁὄὄἷὀtἷΝἶὁΝvἷὄbὁΝ
υ ῖ ,Ν“ὅaquἷaὄΝ
tἷmplὁὅפΝ(ὀὁtaΝἀίἄ),ΝtambὧmΝὁΝὀὁmἷΝἶaΝciἶaἶἷΝἶἷΝPἷὄὅὧpὁliὅΝ(
π
)ΝpὁἶἷΝtἷὄΝὄἷlaὦãὁΝcὁmΝπ α ,ΝquἷΝὧΝ
taὀtὁΝὁΝpluὄalΝἶὁΝὅubὅtaὀtivὁΝpὄὰpὄiὁ,Ν“pἷὄὅaὅפ,ΝquaὀtὁΝὁΝiὀἸiὀitivὁΝativὁΝἶὁΝaὁὄiὅtὁΝἶὁΝvἷὄbὁΝπ
,Ν“ὅaquἷaὄפέΝ
ἑἸέΝKἡἥεἙἠ,Νἀίńἄ,ΝpέΝἂἂέΝϊἷὅtἷΝmὁἶὁ,ΝPἷὄὅὧpὁliὅΝὅiἹὀiἸicaὄiaΝ“ὅaquἷΝἶἷΝciἶaἶἷ(ὅ)פ,ΝἶἷΝtalΝἸὁὄmaΝquἷΝἷmΝἀΝεacΝ
9.2, Antíoco estaria pretendendo
υ ῖ ΝPἷὄὅὧpὁliὅΝ(ὅaquἷaὄΝὅἷuΝ tἷmplὁ),ΝἷΝὀὁΝ vἷὄὅὁΝἂ,ΝἸaὐἷὄΝἶἷΝJἷὄuὅalὧmΝ
umaΝ π υ
Ν (umΝ “cἷmitὧὄiὁפ,Ν cἸέΝ Eὅtὄabãὁ,Ν Geogέ,Ν λέἂέńἄ),Ν ὁuΝ ὅἷja,Ν ἷmΝ cἷὄtὁΝ ὅἷὀtiἶὁ,Ν “ἸaὐἷὄΝ umaΝ
PἷὄὅὧpὁliὅפΝ(ὅaquἷaὄΝaΝciἶaἶἷ)έΝἑἸέΝKἡἥεἙἠ,Νἀίńἄ,ΝpέΝἂ4. Haveria, portanto, uma aproximação das duas cidades
aproveitando-se de seus respectivos nomes.
565
Segundo os relatos bíblicos, o rei Ciro teria ordenado a construção do Templo em Jerusalém, e Dario teria
retomado esta ordem e a incentivado com auxílio financeiro e doação de animais para sacrifício. Cf. Ed 5.1-6.18.
Cabe notar que a interrupção da construção do Templo, durante o reinado de Xerxes, apesar de ter sido ordenada
pelo monarca anterior, Artaxerxes, foi consequência, segundo o relato do livro de Esdras, de uma acusação
injusta por parte dos samaritanos  סnão seria, portanto, culpa do rei persa. Cf. Ed 4.1-23.
566
Cf. GRUEN, 2016, p. 229-ἀἂἂέΝἑὁmὁΝbἷmΝlἷmbὄaΝPaulΝKὁὅmiὀ,Ν“aΝὄἷlaὦãὁΝhiὅtὰὄicaΝἶὁΝpaὅὅaἶὁΝpἷὄὅaΝcὁmΝὁΝ
presente selêucida é uma característicaΝ ἶaΝ ἷὅcὄitaΝ apὁcalípticaΝ cὁὀtἷmpὁὄὢὀἷaפΝ (KἡἥεἙἠ,Ν ἀίńἄ,Ν pέΝ ἂἄ)έΝ EὅtaΝ
escrita apocalíptica, da qual o livro de Daniel é o maior exemplo, provavelmente teve relação com o movimento
macabeu. Cf. SILVA, 2013.
567
Se Daniel for considerado uma profecia ex eventu (cf. nota 72), trata-se de um uso literário do passado sob
ἶὁmíὀiὁΝ babilὲὀicὁΝ paὄaΝ ἷὀἸatiὐaὄΝ quãὁΝ tἷὄὄívἷlΝ ἷὄaΝ ὁΝ pὄἷὅἷὀtἷΝ ἶὁmíὀiὁΝ ὅἷlêuciἶaΝ (“pὄὁἸἷtiὐaἶὁ)פ,Ν ἷmΝ
comparação com o passado glorioso. Este elemento comparativo também parece estar presente na periodização
esquemática das sucessões imperiais tais quais se encontram no sonho da estátua de Nabucodonosor (Dn 2) e na
visão de Daniel das quatro bestas (Dn 7): no primeiro caso, os impérios seriam representados do ouro
(babilônico) ao ferro misturado com barro (selêucida), enquanto no segundo, o quarto império (Alexandre e
Selêucidas) é apresentado como o mais terrível. Cf. KOSMIN, 2016, p. 46 Trata-se de uma lógica não somente
saudosista (com o passado) como pessimista (com o futuro), vendo um claro declínio histórico. Como bem
indicou Momigliano, parece haver uma influência grega. Cf. MOMIGLIANO, 1994, p. 29-35. Segundo alguns
autores, esta influência grega é perceptível pelas semelhanças com o mito das cinco raças de Hesíodo, como já
foi bem destacado. Cf. SOARES, 20009; RODRIGUES, 2012. Outros autores como David Flusser, porém,
indicam uma influência persa. De todo modo, este topos literário serviu primeiramente como mecanismo de
oposição ao domínio selêucida (cf. PORTIER-YOUNG, 2011, p. 28), e depois como afirmação do poder
Romano, aparecendo em Aemilius Sura, Ennius, Políbio, e até mesmo chegando a Paulus Orosius (Adv. Pag.).
Cf. SWAIN, 1940 (defende uma datação do uso para Roma no século 2 a.C.); MENDELS, 1981 (defende uma
datação do uso para Roma no séc. I d.C.); MARTINEZ, 2014 (Orósio).
568
Como bem destacou Kosmin, as escavações arqueológicas têm indicado uma retomada de elementos da
dinastia Aquemênida na Pérsia helenística, a exemplo da reconstrução do Palácio H, e de figuras ao estilo
Aquemênida em diversas moedas. Cf. KOSMIN, 2016, p. 48.
569
Cf. 2 Mac 1.18-36; 2.13-ńηέΝἠἷὅtaΝcaὄta,ΝhὠΝiὀcluὅivἷΝaΝêὀἸaὅἷΝἶἷΝquἷΝἠἷἷmiaὅΝἷὄaΝ“ἷὀviaἶὁΝἶὁΝὄἷiΝἶaΝPὧὄὅiaפΝ
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Também a literatura babilônica parece ter influenciado o relato. De fato, a
aproximação com o contexto babilônico é perceptível quando se atenta ao fato de que nos
relatos judaicos sobre Antíoco IV em 2 Macabeus, 1 Macabeus e Daniel, há seis elementos
costumeiramente presentes na tradição babilônica a respeito dos reis saqueadores de templos,
conforme indicado por Steven Weitzman (2004, p. 227-228)570:
1) O rei saqueador toma as ofertas dos reis anteriores;571
2) O rei saqueador muda os tempos sagrados;572
3) O rei saqueador não respeita os tabus de pureza;573
4) O rei saqueador interfere nas estátuas;574
5) O rei saqueador dedica o templo a outro deus;575
6) O rei saqueador interfere na tradição dos escribas;576
Todos estes elementos, antes aferidos pelos babilônicos aos reis profanadores, são
indicados pelos judeus a Antíoco, de modo a deslegitimar sua soberania e, consequentemente,
validar a própria revolta judaica. Deste modo, fica claro tanto pelo contexto histórico como
pelo contexto literário, que 2 Macabeus se utiliza do saque de templos  סvalendo-se dos casos
de Jerusalém, Gerizim e do templo de Naneia ס, a fim de estabelecer não somente uma
espécie de oposição entre dominadores e dominados, mas também enfatizar a diferença entre
o antigo domínio persa, favorável à religião judaica e seu Templo, e o novo domínio
selêucida, marcado por uma monarquia sacrílega, que além de profanar o templo também não
(1.20), assim como o rei da Pérsia declara como sagrado o local onde foi guardado o fogo do altar (1.34). Ao
mἷὅmὁΝtἷmpὁ,Νpὁὄὧm,ΝaΝἷxpὄἷὅὅãὁΝ“caὅtiἹaΝὁὅΝquἷΝὀὁὅΝtiὄaὀiὐamΝἷΝcὁmΝὅὁbἷὄbaΝὀὁὅΝultὄajamפΝ(ńέἀκ)ΝὀaΝὁὄaὦãὁΝ
dos sacerdotes judeus, parece uma referência negativa aos dominadores. Se considerarmos que a carta é falsa e
posterior (cf. nota 84), se perceberá mais uma crítica implícita aos selêucidas do que propriamente aos persas.
570
Listagem adaptada.
571
EmΝἀΝεacabἷuὅΝ ὅἷΝἸalaΝquἷΝ χὀtíὁcὁΝtὁmὁuΝ vaὅὁὅΝ ὅaἹὄaἶὁὅΝ “ἷΝaὅΝὁἸἷὄἷὀἶaὅΝἶὁὅΝὁutὄὁὅΝ ὄἷiὅ,ΝaliΝἶἷpὁὅitaἶaὅΝ
para incremento, glória e honra do santo Lugar, arrebatou-aὅΝcὁmΝὅuaὅΝmãὁὅΝpὄὁἸaὀaὅפΝ(ἀΝεacΝηέńἄ)ΝέΝἠὁΝὄἷlatὁΝ
sobre Nabû-šuma-iškuὀ,Ν ὧΝ ἶitὁΝ quἷΝ ἷlἷΝ tὁmὁuΝ “aὅΝ pὁὅὅἷὅΝ ἶἷΝ EὅaἹil,Ν tὁἶaὅΝ quἷΝ ὁὅΝ ὄἷiὅΝ quἷΝ lhἷΝ pὄἷcἷἶἷὄamΝ
trouxeram para lá, ele retirou, ajuntou-aὅΝ ἷmΝ ὅἷuΝ palὠciὁ,Ν ἷΝ aὅΝ ἸἷὐΝ ὅuaὅפΝ (WEἙἦZεχἠ,Ν ἀίίἂ,Ν p. 227. Cf. Os
crimes e sacrilégios de Nabû-šuma-iškun, col. 3, ls. 34-35).
572
Nabû-šuma-iškuὀΝ tἷὄiaΝ tὄaὀὅἸὁὄmaἶὁΝ ὁΝ ἸἷὅtivalΝ ViἹíliaΝ ἷΝ ὁΝ ἸἷὅtivalΝ ϊiaΝ ἷmΝ umaΝ ὅὰΝ ἸἷὅtaέΝ EmΝ ἀΝ εacabἷuὅ,Ν
Antíoco compele os judeus a participarem de festas pagãs (2 Mac 6.7). Da mesma forma, em 1 Macabeus
Antíoco ordena que o Sábado seja profanado (1 Mac 1.45), e no relato de Nabonidus, este suspendeu o festival
do ano novo.
573
Nabû-šuma-iškuὀΝ cὁmἷΝ alhὁ-poró, enquanto Antíoco força judeus a comerem carne de porco (2 Mac 6) e
mesmo ao sacrifício de animais impuros (1 Mac 1.47).
574
Nabû-šuma-iškuὀΝ muἶaΝ ὅuaΝ apaὄêὀciaΝ ἷΝ mἷὅmὁΝ mὁvἷΝ ἷlaὅΝ ἶἷΝ luἹaὄέΝ ϊaΝ mἷὅmaΝ ἸὁὄmaΝ χὀtíὁcὁΝ cὁὀὅtὄὰiΝ
ἷὅtὠtuaὅΝ ἶaὅΝ ἶiviὀἶaἶἷὅΝ paἹãὅΝ (ϊὀΝ ńńέἁńνΝ ńΝ εacΝ ńέηἂ)έΝ PὁὅὅivἷlmἷὀtἷΝ aΝ uὅualΝ ὄἷἸἷὄêὀciaΝ ὡΝ “abὁmiὀaὦãὁΝ
ἶἷὅὁlaἶὁὄaפΝtem como origem este aspecto da tradição de Nabonidus.
575
Nabonido, segundo o relato a respeito de seus atos, dedica o templo de Marduque para o deus-lua Sin, sua
divindade favorita. Do mesmo modo, Antíoco dedica o templo de Jerusalém a Zeus Olímpico e o templo de
Gerizim a Zeus Hospitaleiro (2 Mac 6.2).
576
Nabonido ataca os escribas e busca modificar a tradição dos mesmos, enquanto Antíoco é acusado de ofensas
contra os textos sagrados e os escribas, queimando livros (1 Mac 1.56) e ordenando a morte do escriba Eleazar (2
Mac 6.18-31).
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respeitou a religiosidade de seus súditos. Nesta relação há, como bem percebeu Daniel Barbu
(2010, p. 37, nota 76),Ν “umaΝ ὀὁtὠvἷlΝ apὄὁpὄiaὦãὁΝ ἷΝ iὀvἷὄὅãὁΝ ἶaΝ ἶicὁtὁmiaΝ ἹὄἷἹὁ-bὠὄbaὄὁפμΝ
afiὀal,Ν ὁὅΝ ἹὄἷἹὁὅΝ (ὅἷlêuciἶaὅ)Ν ὅãὁΝ apὁὀtaἶὁὅΝ cὁmὁΝ “bὠὄbaὄὁὅפ577, e os supostos bárbaros
(judeus e persas) são apontados como civilizados.
Se por um lado o saque ao templo de Naneia serve bem a 2 Macabeus, por outro lado
não parece servir para Flávio Josefo. Afinal, diferente de 2 Macabeus, que utiliza o saque
ideologicamente, e mesmo diferente de Estrabão, que não o menciona578, Josefo chega
inclusive a negar que Antíoco teria realizado um ataque ao templo de Naneia, criticando
Políbio por tal afirmação579. Mas, por que razão Josefo negaria o saque de um templo por
parte de Antíoco? Afinal, não se trata de um elemento importante na apresentação de uma
imagem negativa do monarca? Uma possível explicação é a de que, enquanto 2 Macabeus tem
a pretensão de evidenciar que Antíoco era um saqueador de templos, conectando-se a um
contexto cultural mais amplo, Josefo deseja enfatizar a singularidade do caso judaico,
destacando o saque ao Templo de Jerusalém em conexão a uma verdadeira perseguição de
Antíoco aos judeus580. Tal saque, portanto, não seria o resultado de uma impiedade de
Antíoco  סtal qual o saque de outros templos poderia sugerir ס, mas antes de sua extrema
piedade pagã, ao ponto de se opor à religião judaica.
Os relatos de 2 Macabeus e Josefo, portanto, são diferentes por terem dois propósitos
distintos: se 2 Macabeus deseja indicar uma oposição entre a cultura helênica e as culturas
indígenas orientais, Josefo tem a intenção de comprovar o antijudaísmo presente e recorrente
dentro do paganismo581. É justamente por isso que, se por um lado 2 Macabeus busca

577

Cf. 2 Mac 2.21.
Uma vez que Estrabão menciona os ataques a templos tanto de Antíoco III como de Mitrídates I, é estranho
pensar que, encontrando a respeito do saque do templo de Naneia em suas fontes, o teria omitido em seu relato
sobre Susa ou Elimaida. Cf. Estrabão, Geog., 16.744; TARN, 1938, p. 464.
579
Flávio Josefo, AJ, 12.358. Cf. TARN, 1938, p. 464. Cabe se destacar que segundo Porfírio, Antíoco teria
tentado saquear o templo de Naneia, mas teria sido expulso. Cf. Porfírio, frags. 53 (especialmente) e 56 (coloca o
templo em relação a uma montanha chamada Saba); Jerônimo, Com. Dan., 10.
580
Josefo busca indicar a particularidade do caso de Antíoco distanciando-o também do caso romano. Segundo
Josefo, diferente de Antíoco IV, o general romano Tito não intencionou o saque do Templo de Jerusalém, mas
antes, pelo contrário, prometeu salvar o Templo durante o saque da cidade de Jerusalém (Bell. Jud., 6.124-128;
214-216), fez tudo a seu poder para evitar a destruição do mesmo com a tomada da cidade, e mesmo se
arrependeu do ocorrido quando o Templo acabou destruído (Bell. Jud., 7.112-113). Sobre a imagem do saque do
Templo pelos romanos na obra de Josefo, cf. BARNES, 2005; BEN ZEEV, 2011. Segundo James Rives (2005,
p. 166), o relato de Josefo sobre Tito foi uma tentativa do autor em compreender o que lhe pareceu ações
contraditórias por parte dos líderes romanos: se por um lado destruíram o Templo, por outro mantiveram o
direito dos judeus de observarem as suas leis ancestrais. Assim, mesmo que buscassem abalar a organização
religiosa dos judeus destruindo seu Templo, como Rives (2005) sugere, não foram percebidos com esta intenção
por Flávio Josefo.
581
Apesar de Flávio Josefo admitir e reconhecer o respeito de muitos gentios aos judeus e sua religião (cf.
COHEN, 1987), suas obras são em boa medida resultantes de uma necessidade percebida pelo autor na defesa da
cultura e da religião judaicas frente a ataques empreendidos por autores de outras culturas, especialmente por
578
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aproximar os judeus dos persas pela oposição ao domínio e mesmo à cultura helênica, Josefo,
já imerso nesta cultura582, vendo no saque do Templo de Jerusalém um problema de
particularidade religiosa, busca se afastar dos persas. A diferença entre Josefo e 2 Macabeus,
portanto, não está somente na ideia que possuem sobre o helenismo ou mesmo sobre Antíoco,
mas principalmente nas suas compreensões a respeito do que é o próprio judaísmo. Se no caso
de Josefo o judaísmo se apresenta principalmente como uma religião583, no caso de 2
Macabeus aparece mais como uma cultura oriental que resistiu à imposição da cultura grega,
ou seja, que enfrentou o
( υ α

έΝϊἷὅtἷΝmὁἶὁ,ΝpaὄaΝὅἷΝcὁmpὄἷἷὀἶἷὄΝaΝiἶἷiaΝἶἷΝ“juἶaíὅmὁפ

) ἷmΝἀΝεacabἷuὅ,ΝὧΝpὄἷciὅὁΝpaὄtiὄΝἶἷὅtaΝcὁὀcἷpὦãὁΝἶὁΝ“hἷlἷὀiὅmὁפΝ(

)

como uma cultura imposta a um nível destrutivo, a fim de perceber seu caráter de resistência.

parte de egípcios como Manetão, Lisímaco e Apião, cujas acusações contra os judeus são respondidas em sua
obra Contra Apionem. A respeito do caráter e contexto desta obra, cf. os importantes artigos no livro organizado
por Louis H. Feldman e J. R. Levison (1996). Sobre o caráter polêmico e apologético do Contra Apionem, cf.
KASHER, 1996; GOODMAN, 1999.
582
Sobre Josefo e a cultura helenística, cf. THACKERAY, 1929, p. 100-124. Apesar de Josefo se considerar um
φυ Ν(BJ, 1.16) e mesmo escrever a primeira versão de seu BJ em aramaico (BJ 1.3), sua obra se qualifica
dentro da tradição de literatura grega do período helenístico.
583
Cabe se ἶἷὅtacaὄΝquἷΝἔlὠviὁΝJὁὅἷἸὁΝὀãὁΝutiliὐaΝὁΝtἷὄmὁΝἹὄἷἹὁΝpaὄaΝ“juἶaíὅmὁפΝ( υ α
)ΝἷmΝὅuaὅΝὁbὄaὅέΝ
εἷὅmὁΝaὅὅim,Νpὁὄὧm,ΝaΝiἶἷiaΝἶἷΝ“juἶaíὅmὁפ,ΝὁuΝὅἷja,ΝἶἷΝumaΝuὀiἶaἶἷΝcultuὄalΝἷΝὄἷliἹiὁὅaΝἶὁὅΝjuἶἷuὅ,ΝjὠΝapaὄἷcἷΝ
entre os textos judaicos desde 2 Macabeus, cf. COHEN, 1999. Como se verá no próximo capítulo, a ideia de
“juἶaíὅmὁפΝcaὄὄἷἹaΝcὁὀὅiἹὁΝtaὀtὁΝἷlἷmἷὀtὁὅΝὄἷliἹiὁὅὁὅΝcὁmὁΝaiὀἶaΝἷlἷmἷὀtὁὅΝcultuὄaiὅΝἷΝpὁlíticὁὅ,ΝἷΝJὁὅἷἸὁΝὀãὁΝὧΝ
exceção, apesar de, sendo posterior a 2 Macabeus, apresentar o aspecto religioso com maior evidência. Cf.
Tabela 16.
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3 JUDAÍSMO EM 2 MACABEUS
Diferente de outros termos utilizados em 2 Macabeus, o termo grego

υ α

não

possui equivalente em hebraico584. Não se trata, portanto, de uma tradução de nenhuma
espécie585, mas antes de uma cunhagem própria do judaísmo helenístico (AMIR, 1982, p. 39),
e talvez do próprio livro de 2 Macabeus. Se de fato o primeiro uso de

υ α

se deu em 2

Macabeus, é possível que seu autor (ou Jasão de Cirene) tenha não somente cunhado o sentido
de

como um modo de vida (HIMMELFARB, 1998, p. 24), mas também tenha
υ α

cunhado o próprio termo

, como uma contraposição a

neste sentido

estendido (HABICHT, 2006, p. 92)586.
Ν ὧΝ ὁΝ ὅubὅtaὀtivὁΝ ἶἷὄivaἶὁΝ ἶὁΝ vἷὄbὁΝ

Como visto anteriormente587,
. Semelhantemente,
substantivo do verbo

υ α

υ α

parece ser, seguindo a lógica da língua grega, o

,Ν quἷΝ ὅiἹὀiἸicaΝ “tὁὄὀaὄ-ὅἷΝ juἶἷuפέΝ ÉΝ ὀἷὅtἷΝ ὅἷὀtiἶὁΝ quἷΝ apὰὅΝ aΝ

vitὰὄiaΝ ἶὁὅΝ juἶἷuὅΝ ὅὁbὄἷΝ χmãΝ ὀὁΝ ὄἷlatὁΝ ἶaΝ hiὅtὰὄiaΝ ἶἷΝ Eὅtἷὄ,Ν pέἷέ,Ν ὧΝ ἶitὁΝ quἷΝ muitὁὅΝ “ὅἷΝ
tornaram judeus [ υ

]פ588 (Et 8.17). A tradução grega (LXX) traz ainda uma explicação

aΝ ὄἷὅpἷitὁΝ ἶὁΝ quἷΝ ὅἷὄiaΝ “ὅἷΝ tὁὄὀaὄΝ juἶἷuפ589μΝ “ἸὁὄamΝ ciὄcuὀciἶaἶὁὅפΝ (π
acrescenta o tradutor591. Porém, diferente do verbo

υ α

, seu substantivo ( υ α

)590,
)

não se refere à transformação de alguém em judeu, mas antes à sua permanência ou
conservação neste estado592. Não se refere, portanto, aos prosélitos (como no caso do verbo
ἑὁmὁΝ bἷmΝ lἷmbὄaΝ ἥtἷvἷΝ εaὅὁὀΝ (ἀίίἅ,Ν pέΝ ἂἄί),Ν “ὀἷὀhumaΝ palavὄaΝ ἶὁΝ aὀtiἹὁΝ hἷbὄaicὁΝ ὁuΝ aὄamaicὁΝ ὅἷΝ
apὄὁximaΝἶὁΝὀὁὅὅὁΝץjuἶaíὅmὁ’פέΝἡΝtἷὄmὁΝhἷbὄaicὁΝcὁὄὄἷὅpὁὀἶἷὀtἷΝaΝ “juἶaíὅmὁפ,Ν  ׁי ֲ ּת, somente é atestado por
volta do séc. V d.C., no EstR (7.11), aparecendo somente uma vez neste texto. Cf. MASON, 2007, p. 460, nota
9.
585
Mesmo que o termo grego
ΝὀãὁΝpὁὅὅuaΝἷquivalἷὀtἷΝὀὁΝhἷbὄaicὁ,ΝὅἷuΝὅἷὀtiἶὁΝἷmΝἀΝεacabἷuὅΝ(cἸέΝ
capítulo anterior), segue em parte a ideia presente no termo
φυ
Ν(ἀΝεacΝἂέńἁ)Νquἷ,Νsegundo Yehoshua
Amir (1982, p. 38) pode ser considerado uma tradução do termo hebraico  ׄ יּת, relativo à imitação do modo de
vida estrangeiro e de seus costumes.
586
“ υ α
Ν paὄἷcἷΝ tἷὄΝ ὅiἶὁΝ cuὀhaἶὁΝ ἷmΝ ὄἷaὦãὁΝ aὁΝ
Ν cultuὄal,Ν quἷΝ ὁΝ autὁὄΝ [ἶἷΝ ἀΝ εacabeus]
tambὧmΝἶἷvἷΝtἷὄΝὅiἶὁΝὁΝpὄimἷiὄὁΝaΝuὅaὄΝἷmΝὅἷὀtiἶὁΝἶἷΝץhἷlἷὀiὐaὦãὁ’פΝ(εχἥἡἠ,Νἀίίἅ,ΝpέΝἂἄἂ)έ
587
Cf. 2.1.1.
588
O verbo hebraico do qual este termo é traduzido (  ) ִ ְת ׁי ֲ ִָ יé um hápax, o que indica a importância única do
mesmo e sua particularidade linguística. Cf. MASON, 2007, p. 464, nota 13.
589
Segundo o LSJ, o verbo υ α ΝὅiἹὀiἸicaΝ“ὅἷΝaliaὄΝcὁmΝὁuΝimitaὄΝὁὅΝjuἶἷuὅפέΝδἥJ,ΝpέΝκἁἀέ
590
A relação entre o verbo υ α ΝἷΝaΝciὄcuὀciὅãὁΝὧΝatἷὅtaἶaΝἷmΝὁutὄὁὅΝtἷxtὁὅΝimpὁὄtaὀtἷὅμΝquaὀἶὁΝPaulὁΝ(ἕlΝ
2.14) critica Pedro por defender a circuncisão e o apego às leis judaicas, afirma que lhe perguntou o porquê de
tἷὄΝ ἸὁὄὦaἶὁΝ ὁὅΝ ἹἷὀtiὁὅΝ aΝ ὅἷΝ juἶaiὐaὄἷmΝ [
Ν α
Ν υ α
]νΝ tambὧmΝ JὁὅἷἸὁΝ (Bell. Jud., 2.454),
quando relata o massacre da guarnição romana em Jerusalém, afirma que somente Metilius sobreviveu
pὄὁmἷtἷὀἶὁΝ“quἷΝἷlἷΝiὄiaΝὅἷΝtὁὄὀaὄΝjuἶἷuΝatὧΝὀaΝciὄcuὀciὅãὁΝ[
Νπ
Ν υ α
]פέΝἑἸέΝεχἥἡἠ,Νἀίίἅ,ΝpέΝ
464.
591
EtΝκέńἅμΝ“EmΝtὁἶaὅΝaὅΝpὄὁvíὀciaὅ,ΝἷmΝtὁἶaὅΝaὅΝciἶaἶἷὅ,ΝἷmΝtὁἶaΝpaὄtἷΝaὁὀἶἷΝchἷἹavamΝ as ordens do decreto
real, havia entre os judeus alegria, regozijo, banquetes e festas. Entre a população do país muitos [foram
circuncidados e]ΝὅἷΝtὁὄὀaὄamΝjuἶἷuὅ,ΝpὁὄquἷΝὁΝtἷmὁὄΝἶὁὅΝjuἶἷuὅΝtiὀhaΝcaíἶὁΝὅὁbὄἷΝἷlἷὅפέΝἦἷxtὁΝἹὄἷἹὁΝ(δXX)μΝ
α π
Ν α
α Ν
Ν
Ν π
α αΝ
Ν
Ν
αΝ α
α φ
Ν ῖΝ υ α Ν
Ν α φ
Ν α π
Ν
Νπ
έ
α υ
Ν
Νφ
Ν
Ν υ α έ
592
Segundo Steve Mason,
υ α
Ν tἷὄiaΝ ἷmΝ ἀΝ εacabἷuὅΝ umΝ ὅἷὀtiἶὁΝ ἶἷΝ atividade, e não somente de
584
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υ α

), mas àqueles que permanecem judeus, resistindo à transformação do

A distância entre
υ α

e

υ α

e

υ α

.

, assim como a proximidade (de contraste) entre

, parecem apontar para uma artificialidade na cunhagem do

termo593, que não surge espontaneamente a partir de seu verbo de origem, mas antes se
constitui já em sua primeira aparição em contraste com outro substantivo594. O termo
υ α

em 2 Macabeus, portanto, não é nem tradução nem desenvolvimento de um

conceito já existente, mas antes a criação de um novo termo para expressar um novo
conceito595.
Até o período helenístico, todo judeu falaria da guerra em defesa de sua religião e da
tὄaἶiὦãὁΝἶὁΝpὁvὁΝjuἶἷuΝcὁmὁΝumaΝἹuἷὄὄaΝ“pἷlὁΝὀὁὅὅὁΝpὁvὁΝἷΝpἷlaὅΝciἶaἶἷὅΝἶὁΝὀὁὅὅὁΝϊἷuὅפΝ(ἀΝ
ἥmΝ ńίέńἀ),Ν ὁuΝ aiὀἶaΝ “pἷlaΝ ὀὁὅὅaΝ ὅaὀtaΝ ἦὁὄὠפΝ (χεἙἤ,Ν ńλκἀ,Ν pέΝ ἁλ) 596,Ν maὅΝ ὀãὁΝ “pἷlὁΝ
juἶaíὅmὁפ,Νcὁmo aparece em 2 Macabeus (2.21). Este

υ α

, porém, não se resume ao

quἷΝatualmἷὀtἷΝὅἷΝcὁmpὄἷἷὀἶἷΝpὁὄΝ“ὄἷliἹiãὁפ597, mas lhe ultrapassa. Portanto, não é somente
conservação, servindo como uma espécie de programa político, enquanto uma força contrária ao
,Ν
puxando os judeus de volta às suas tradições enquanto este outro lhes puxa para fora das mesmas. Apesar de
concordarmos com tal aspecto ativo do termo, entendemos que seu caráter conservatório é mais importante, uma
vez que o υ α
,Ν ἷὀquaὀtὁΝ Ἰὁὄὦa,Ν paὄἷcἷΝ ὅἷὄΝ umaΝ ὄἷaὦãὁΝ aὁΝ
,Ν ἶἷΝ mὁἶὁΝ quἷΝ ὅἷΝ cὁὀὅtituiΝ
especialmente como resistência (cf. 3.3.1). Esta ideia parece estar presente em 2 Macabeus 2.21, texto no qual o
juἶaíὅmὁΝ ὧΝ apὄἷὅἷὀtaἶὁΝ juὀtὁΝ ὡΝ ἷxpulὅãὁΝ ἶaὅΝ “hὁὄἶaὅΝ bὠὄbaὄaὅפΝ (ἦabἷlaΝ ńί,Ν ἠὁέΝ ἀ),Ν quἷΝ ὄἷpὄἷὅἷὀtamΝ ὁΝ
έ
593
Nos opomos, portanto, à ideia de que o termo teria surgido espontaneamente a partir do verbo υ α Ν(cἸέΝ
MASON, 2007). Antes, nos parece mais adequada a teoria de Solomon Zeitlin, segundo a qual υ α
Ν
indicaria um pano de fundo particular tanto no aspecto político quanto social pelo qual se apresenta o livro de 2
Macabeus. Cf. ZEITLIN, 1954, p. 21. Apesar de Yehoshua Amir (1982, p. 36) indicar a defesa de uma
iὀtἷὄpὄἷtaὦãὁΝ ἶiἸἷὄἷὀtἷ,Ν maiὅΝ ἷὅpὁὀtὢὀἷa,Ν aἶmitἷΝ quἷΝ ὀãὁΝ ὅἷΝ pὁἶἷΝ iὀἶicaὄΝ “ἷmΝ tὁἶὁΝ ὁΝ ambiἷὀtἷΝ cultuὄalΝ
Helenístico-ἤὁmaὀὁפ,Ν “ὀἷὀhumaΝ ὀaὦãὁΝἷtὀia,ΝὁuΝ ἹὄupὁΝquἷΝtἷὀhaΝ viὅtὁΝaΝ ὀἷcἷὅὅiἶaἶἷΝἶἷΝcὄiar um termo geral
paὄaΝaὅΝcὁὀὅἷquêὀciaὅΝpὄὠticaὅΝἷΝiἶἷὁlὰἹicaὅΝimplicaἶaὅΝἷmΝpἷὄtἷὀcἷὄΝὡquἷlἷΝἹὄupὁ,ΝcὁmΝἷxcἷὦãὁΝἶὁΝpὁvὁΝjuἶἷuפΝ
(AMIR, 1982, p. 38), destacando a particularidade do termo υ α
έ
594
Contra: MASON, 2007. Tendo significado diverso do verbo com o qual se relaciona, seu sentido não é
somente conservativo, mas também necessariamente positivo, apesar de termos semelhantes terem caráter
negativo, tais como Ἀ
,Ν α
,Ν α αα
,Ν
Ν ἷΝ mἷὅmὁΝ
έΝ ἑἸέΝ ἀέńέńΝ ἷΝ
2.1.2. Talvez seja por conta do risco de interpretação equivocada, e mesmo de conotação negativa, que esta
palavra tenha sido utilizada em situações tão particulares e tão raramente. Cf. MASON, 2007, p. 465. Deste
modo, também se explica seu amplo uso posterior pelo Cristianismo, que lhe utiliza em sentido mais próximo do
verbo υ α Ν(cὁὀtὄaμΝεχἥἡἠ,Νἀίίἅ,ΝpέΝἂἅἀ)ΝἷΝcὁmΝcὁὀὁtaὦãὁΝὀἷἹativa,ΝἷὀquaὀtὁΝaΝ“vὁltaפΝἶἷΝumΝcὄiὅtãὁΝὡὅΝ
práticas judaicas, por exemplo. Assim, o termo υ α
ΝἷΝὅἷuΝcὁὄὄἷὅpὁὀἶἷὀtἷΝlatiὀὁΝ(Iudaismus) aparecem,
“ὄἷtὄataἶὁὅΝcὁmΝhὁὅtiliἶaἶἷפ,ΝἷmΝiὀήmἷὄὁὅΝcaὅὁὅΝaΝpaὄtiὄΝἶὁΝὅὧcέΝἙἙἙΝἶέἑέ,ΝἷmΝἦἷὄtuliaὀὁΝ(ἀἂx),ΝἡὄíἹἷὀἷὅΝ(ἁίx),Ν
Eusébio (19x), Epifânio (36x), João Crisóstomo (36x), Victorino (cerca de 40x), Ambrosiastro (21x) e
Agostinho (27x). Cf. MASON, 2007, p. 471.
595
ἙὅtὁΝ ὀãὁΝ implicaΝ ὀὁΝ ὅuὄἹimἷὀtὁΝ ἶἷΝ umΝ cὁὀcἷitὁΝ ἶἷΝ “ὄἷliἹiãὁפΝ aὁΝ ἷὅtilὁΝ mὁἶἷὄὀὁΝ (cἸέΝ ὀὁtaΝ abaixὁ),Ν cὁmὁΝ
pressupôs Wilfred Cantwell Smith (1964, p. 68), o qual afirma que possivelmente se pode perceber no uso do
termo υ α
Ν ἷmΝ ἀΝ εacabἷuὅΝ “aΝ pὄimἷiὄaΝ vἷὐΝ ὀaΝ hiὅtὰὄiaΝ ἶaΝ humaὀiἶaἶἷΝ ἷmΝ quἷΝ umaΝ ὄἷliἹiãὁΝ ἹaὀhaΝ umΝ
ὀὁmἷפέΝχpἷὅaὄΝἶἷΝ υ α
ΝὅἷΝἷὅtabἷlἷcἷὄΝcὁmὁΝumΝcὁὀcἷitὁΝquἷΝἷὀvὁlvἷΝὁΝaὅpἷctὁΝὄἷliἹiὁὅὁ,ΝlhἷΝultὄapaὅὅa,Ν
não sendo, portanto, uma designação de uma religião. Cf. NONGBRI, 2013, p. 50.
596
No livro de 1 Macabeus, onde não aparece o termo υ α
,ΝεatatiaὅΝἷxplicaΝὅuaΝlutaΝcὁmὁΝὁΝmἷiὁΝἶἷΝ
“ὅἷἹuiὄΝaΝaliaὀὦaΝἶὁὅΝὀὁὅὅὁὅΝpaiὅפΝἷΝὀãὁΝ“abaὀἶὁὀaὄΝaΝδἷiΝἷΝaὅΝtὄaἶiὦὴἷὅפΝ(ńΝεacΝἀέἀί-21).
597
Como lembra Brent Nongbri, o termo grego υ α
ΝὀãὁΝὅiἹὀiἸicavaΝaΝ“ὄἷliἹiãὁΝἶὁΝjuἶaíὅmὁפ,ΝmaὅΝaὀtἷὅΝ
“ὅἷἹuiὄΝ aὅΝ pὄὠticaὅΝ aὅὅὁciaἶaὅΝ ὡΝ ἷtὀiciἶaἶἷΝ juἶaicaפΝ (ἠἡἠἕἐἤἙ,Ν ἀίńἁ,Ν pέΝ ἀ)έΝ χἸiὀal,Ν ὁΝ cὁὀcἷitὁΝ ἶἷΝ “ὄἷliἹiãὁפ,Ν
como se entende hoje, é uma ideia ausente na Antiguidade, sendo um mecanismo próprio para análise da história
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ὁutὄaΝ ἸὁὄmaΝ ἶἷΝ ὅἷΝ ὄἷἸἷὄiὄΝ ὡΝ ὄἷliἹiãὁΝ “ἶἷΝ εὁiὅὧὅΝ ἷΝ ἶὁὅΝ juἶἷuὅ פ598, mas corresponde a uma
realidade muito mais abrangente, como se pode perceber em seus diferentes usos no período
helenístico, conforme a tabela abaixo.
Número
1

Referência
2 Mac 2.21

Forma
υ α

2

2 Mac 8.1

υ α

3/4

2 Mac 14.38

υ α

5

4 Mac 4.26

υ α

6/7

Gl 1.13-14

υ α

8

Sinagoga de Stobi599

υ α

9

Cemitério de Porto601

υ α

Tabela 14 ס

ῦ

ῦ (2x)

(2x)

υ α

Comentário
O autor de 2 Macabeus indica sobre o que irá
ἷὅcὄἷvἷὄ,ΝaἸiὄmaὀἶὁΝquἷΝἸalaὄὠΝὅὁbὄἷΝ“aὅΝapaὄiὦὴἷὅΝ
vindas do céu em favor dos que generosamente
realizaram façanhas pelo judaísmoפέ
Judas e seus companheiros recrutaram aqueles que
“haviamΝpἷὄὅἷvἷὄaἶὁΝἸiὄmἷὅΝὀὁΝjudaísmoפ,ΝὁuΝὅἷja,Ν
que não haviam traído o modo de vida judaico pelo
modo de vida grego, cumprindo as leis judaicas.
ἤaὐiὅΝ tἷὄiaΝ ὅiἶὁΝ cὁὀἶἷὀaἶὁΝ “pὁὄΝ pὄὁἸἷὅὅaὄΝ ὁΝ
judaísmoפ,ΝἶἷΝmὁἶὁΝquἷΝ“pἷlὁΝmἷὅmὁΝjudaísmo se
expusera, com toda a constância possível, em seu
cὁὄpὁΝἷΝἷmΝὅuaΝalmaפέ
O rei χὀtíὁcὁΝ tἷὄiaΝ ἸὁὄὦaἶὁΝ “tὁἶὁΝ mἷmbὄὁΝ ἶaΝ
nação a comer alimentos proibidos e trair o
judaísmoפέ
PaulὁΝlἷmbὄaΝὁὅΝἹὠlataὅΝἶἷΝὅuaΝ“cὁὀἶutaΝἶἷΝὁutὄὁὄaΝ
no judaísmoפ,ΝἶἷΝmὁἶὁΝquἷΝ“ἶἷvaὅtavaΝaΝἙἹὄἷjaΝἶἷΝ
ϊἷuὅ,Ν ἷΝ ἶἷΝ “cὁmὁΝ pὄὁἹὄἷἶiaΝ ὀὁΝ judaísmoפ,Ν ὅἷΝ
ἶiὅtiὀἹuiὀἶὁΝ“ὀὁΝὐἷlὁΝpἷlaὅΝtὄaἶiὦὴἷὅΝpatἷὄὀaὅפέ
Inscrição dedicatória da Sinagoga de Stobi, na qual
ὁΝ ἶὁaἶὁὄΝ aἸiὄmὁuΝ ἶἷΝ ὅiΝ mἷὅmὁΝ quἷΝ “ἷmΝ tὁἶaΝ ὅuaΝ
vida pública agiu de acordo com o judaísmo
[π
υ
Ν π α Ν π
α Ν α
Ν
υ α
]פ600.
Inscrição funerária encontrada em cemitério em
Porto (Portus Traiani), Itália, exaltando uma
mulhἷὄΝquἷΝ“vivἷuΝcὁmΝὅἷuΝἷὅpὁὅὁΝtὄiὀtaΝaὀὁὅΝuma
bela vida dentro do judaísmo [ α
Ν
α αΝ Ν
υ α
]פέ
ΝὀὁΝpἷὄíὁἶὁΝhἷlἷὀíὅticὁ 602

Antiga, mas não para definição específica e absoluta de percepções próprias dos antigos. A este respeito, cf.
NONGBRI, 2013.
598
Cf. m. Ket 7.6.
599
Esta inscrição, que menciona Claudius Polycharmos, tendo sido encontrada na Basílica de Stobi parece ser
originária da Sinagoga de Stobi, uma vez que diversas referências ao nome de Polycharmos aparecem em
fragmentos e traços de graffiti e dipinto na Sinagoga, que data entre os séculos II e III d.C. Cf. HACHLILI,
1998, p. 412.
600
ἑἸέΝ VUδἙΔ,Ν ńλἁἀ,Ν pέΝ ἀλἁνΝ ἘEἠἕEδ,Ν ńλἄἄ,Ν pέΝ ńἂἄέΝ ἙὀὅcὄiὦãὁΝ ὁὄiἹiὀalμΝ “[έέέ]Ν
Ν |Ν
Ν|Ν
Ν|Ν
Χ
Ν[έέέ]פΝ(VUδἙΔ,Νńλἁἀ,ΝpέΝἀλἀ,ΝἸacsímile da inscrição). Cf. MARMORSTEIN, 1937, p. 374 (organização por palavras); CIJ, 694 (I).
601
CIJ,Ν ηἁἅΝ(Ἑ)έΝ ἙὀὅcὄiὦãὁΝ cὁmplἷtaμΝ “ἑattiaΝ χmmiaὅ,Ν ἸilhaΝ ἶἷΝ εἷὀὁphiluὅ,Ν paiΝ ἶaΝ ὅiὀaἹὁἹaΝ ἶὁὅΝ caὄcaὄἷὅiaὀὁὅέΝ
Ela viveu com seu esposo trinta anos uma bela vida dentro do judaísmo. De seus filhos ela viu netos. Aqui jaz
ἑattiaΝ χmmiaὅפέΝ ἙὀὅcὄiὦãὁΝ ὁὄiἹiὀalΝ (ἹὄἷἹὁ)μΝ α αΝ Ἀ
Ν υ
Ν
φ Ν |Ν υΝ πα Ν υ α
Ν
Ν |Ν
α α
Ν α
Ν
αΝ |Ν αΝ Ν
υ α
Ν
α αΝ |Ν
αΝ α
α αΝ
ῦ |Ν υ
υέΝ
Ν Ν
Ν
Ν|Να
Ν
αέΝ
Ν ῖ α Ν α αΝἈ
έΝἑἸέΝδEἡN, 1952, p. 170.
602
Tabela baseada em: AMIR, 1982, p. 35-36. Cabe se destacar o fato de que o termo υ α
ΝὀãὁΝapaὄἷcἷΝ
em grandes obras de língua grega como as de Filo de Alexandria e Flávio Josefo, os quais escrevem
extensivamente sobre os υ α Ν ἷΝ ὅeus costumes, mas não se valem deste termo. Também não aparece em
autores gregos que falam dos judeus, do mesmo modo que seu correspondente em latim (Iudaismus) não é
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υ α

Os diferentes usos de

nas diferentes fontes indica que este termo teve

diferentes significados, estando relacionado não somente a aspectos relativos à cidade (π
cὁmὁΝaΝ“vida pήblicaפΝ(π

υ

),

,ΝNo. 8), mas também a aspectos mais abrangentes, de

mὁἶὁΝquἷΝὅἷΝpὁἶἷΝἸalaὄΝἶἷΝumaΝ“bἷlaΝviἶaΝἶἷὀtὄὁΝἶὁΝjuἶaíὅmὁפΝ(λ)έΝἠãὁΝὅἷΝtὄata,Νpὁὄtaὀtὁ,ΝἶἷΝ
um termo restrito à realidade religiosa e, justamente por isso, se faz necessário um estudo
mais pormenorizado dos aspectos político e cultural do

υ α

em 2 Macabeus, a fim de

se perceber seu aspecto religioso à luz de uma concepção mais ampla e abrangente. Sendo
assim, se estudará a seguir o

υ α

a partir de seu caráter político (3.1) e cultural (3.2),

para depois se analisar com mais profundidade a apresentação religiosa do mesmo em 2
Macabeus (3.3).
3.1 A POLITEIA DOS JUDEUS
No que diz respeito ao aspecto político de
como uma verdadeira

υ α

, este aparece em 2 Macabeus

α. Como já explicado anteriormente603, o

apresentou a partir de uma imposição com a introdução ( α
(
(π

)Ν “cὁὀtὄὠὄiὁὅΝ ὡΝ δἷiפΝ (πα α
α ) legais (

υ ) e abolição ( α α

se

) de novos costumes
)Ν ἶaὅΝ “iὀὅtituiὦὴἷὅפΝ

υ ) judaicas, conforme o texto de 2 Macabeus 4.11, já citado

anteriormente604:
Suprimiu os privilégios reais benignamente concedidos aos judeus por intermédio de
João, pai de Eupólemo, o mesmo que depois chefiou a embaixada com o objetivo de
estabelecer amizade e aliança com os romanos. E, abolindo as instituições legítimas,
introduziu costumes contrários à Lei.605

Deste modo, pode-se compreender o
(π

α ) vigente na Judeia antes e depois606 do

υ α

como a realidade política
imposto. Isto não significa que

ὁΝ “juἶaíὅmὁפΝ quἷΝ ἀΝ εacabἷuὅΝ cὁὀὅtὄὰiΝ ὅἷjaΝ puὄamἷὀtἷΝ pὁlíticὁΝ ἷ,Ν cὁὀὅἷquἷὀtἷmἷὀtἷΝ ὀãὁreligioso. Pelo contrário: sendo uma constituição política, se estabelece justamente na
utilizado pelos autores latinos que tratam dos judeus. Cf. MASON, 2007, p. 461. O LSJ (p. 832) traz apenas dois
casos de exemplo do emprego de [ υ α],Ν ἀΝ εacΝ ἀέἀńΝ (ń)Ν ἷΝ ἕlΝ ńέńἁΝ (ἄ),Ν ἷΝ aΝ cὁὀcὁὄἶὢὀciaΝ ἶaΝ δXXΝ ἶἷΝ
Hatch e Redpath (1983, p. 687 [I]) indica os casos de 2 Macabeus (1-4) e 4 Macabeus (5).
603
Cf. 2.3 (introdução).
604
Cf. 2.3 (introdução).
605
ἀΝεacΝἂέńńΝ(ἐJ),ΝἹὄiἸὁΝὀὁὅὅὁέΝἦἷxtὁΝἹὄἷἹὁΝ(δXX)μΝ“ α
αΝ ῖ Ν υ α Νφ
παΝ α
υΝ ῦ πα
Ν π
υΝ ῦ π
α
υΝ
Νπ
α Ν π Νφ αΝ α υ α αΝπ Ν
Ν
Ῥ α υ Νπα
αΝ α
Ν Ν
υΝ αα
Νπ
α Νπα α
υΝ
Ν α
פέ
606
ἑὁmὁΝ ἷmΝ ἀΝ εacabἷuὅΝ ἀέἀἀΝ aἸiὄmaΝ quἷΝ aΝ ἤἷvὁltaΝ pἷὄmitiuΝ ὄἷἷὅtabἷlἷcἷὄΝ “aὅΝ lἷiὅΝ quἷΝ ἷὅtavamΝ paὄaΝ ὅἷὄΝ
abὁliἶaὅפ,ΝὅἷΝcὁmpὄἷἷὀἶἷΝquἷΝὁΝ υ α
ΝὀãὁΝὧΝὅὁmἷὀtἷΝaΝὄἷaliἶaἶἷΝpὁlíticaΝaὀtἷὄiὁὄΝὡΝimpὁὅiὦãὁΝἶἷΝχὀtíὁcὁ,Ν
mas também a realidade posterior, que a reestabelece.
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religião. Afinal, como bem indicou Lucio Troiani (1994, p. 12),Ν “aΝ cὁὀὅtituiὦãὁΝ pὁlíticaΝ ὧΝ
paὄtἷΝἶἷΝumΝὅiὅtἷmaΝὄἷliἹiὁὅὁפέΝχΝὄἷliἹiὁὅiἶaἶἷΝἷὄaΝumΝἷlἷmἷὀtὁΝpὄἷὅἷὀtἷΝἷmΝtὁἶaὅΝaὅΝὠὄἷaὅΝἶaΝ
vida dos antigos, especialmente no que diz respeito à vida pública 607 e à constituição política,
uma vez que a religião era mais uma realidade social do que uma realidade pessoal.
Considerando-se tal relação íntima entre política e religião, não se pode negar que as
consequências esperadas para a transformação política empreendida por Jasão fossem também
a nível religioso: é por isso que,Ν alὧmΝ ἶἷΝ ἸaὐἷὄΝ ὁΝ “lἷvaὀtamἷὀtὁΝ ἶὁὅΝ aὀtiὁquἷaὀὁὅΝ ἷmΝ
JἷὄuὅalὧmפΝ(ἀΝεacΝἂέλ),ΝἷὀviaΝἷὅtἷὅΝcὁmὁΝmἷὀὅaἹἷiὄὁὅΝaΝἦiὄὁ,ΝaΝἸimΝἶἷΝpὄἷὅtaὄἷmΝumaΝὁἸἷὄtaΝ
de trezentas dracmas de prata608 para o sacrifício a Herakles, por conta dos jogos
quadrienais609 (2 Mac 4.18-19a). Porém, se o aspecto político da reforma foi bem acolhido
pἷlὁὅΝ“aὀtiὁquἷaὀὁὅΝἷmΝJἷὄuὅalὧmפ610, estes mesmos não se conformaram com a pretensão de
tal transformação religiosa: desobedecem ao comando de Jasão e, ao invés de oferecerem o
valor para o sacrifício a Herakles, o utilizam para a construção de trirremes. Assim, fica claro
que, apesar da forte conexão entre religião e política no mundo antigo, havia  סmesmo que
estivesse ainda em nascimento neste contexto  סuma diferenciação entre culto e
política/cultura611. Afinal, mesmo entre os judeus que abraçaram a transformação cultural e
política haviam aqueles que não aceitaram as mudanças drásticas no culto que Jasão parecia
pretender e talvez nem mesmo aquelas as quais Antíoco impôs mais tarde aos judeus. Porém,
mesmo que buscassem preservar  סao que parece  סo culto judaico, não são associados ao
υ α

. Se fossem associados com um modo de vida, seria com o

.

3.1.1 A polis e sua politeia
χΝ pὄἷὅἷὄvaὦãὁΝ cultualΝ ἶὁὅΝ “aὀtiὁquἷaὀὁὅΝ ἷmΝ JἷὄuὅalὧmפΝ iὀἶicaΝ quἷΝ ὁΝ

υ α

ἑὁmὁΝlἷmbὄaΝεὁὅἷὅΝἙέΝἔiὀlἷyΝἷmΝὅἷuΝἷὅtuἶὁΝὅὁbὄἷΝaΝpὁlíticaΝὀὁΝmuὀἶὁΝχὀtiἹὁ,Ν“ὀἷὀhumaΝativiἶaἶἷΝpήblicaΝ
[de gregos e romanos] e muito poucas particulares eram empreendidas sem antes suplicar aos deuses sua
proteção, através de preces e sacrifícios, e sem lhes retribuir com dádivas e oferendas, subsequentemente, os
êxitὁὅΝὁbtiἶὁὅפΝ(ἔἙἠδEY,Νńλκη,ΝpέΝἁλ)έ
608
2 Mac 4.19 menciona o valor de trezentas dracmas de prata ( υ υΝ α
Ν α
α )έΝ ἡΝ valὁὄ,Ν
consideravelmente alto, é suficiente para custear a construção de trirremes, que é o destino dado às dracmas
pelos enviados de Jasão, que desobedecem seu comando. Cf. 2 Mac 4.19b-20.
609
Os jogos em honra a Herakles foram levados à Síria pelo exército de Alexandre, o Grande. Posteriormente, ao
final do séc. III a.C., os jogos se tornaram permanentes na cidade de Tiro e quadrienais. No séc. II a.C., os jogos
já estavam tão fortes na Síria que campeões fenícios chegaram a ir para Atenas e Cos para competir. Cf.
REMIJSEN, 2015, p. 89.
610
Cf. nota 498.
611
ἥἷἹuὀἶὁΝJὁhὀΝJέΝἑὁlliὀὅ,ΝὁΝ“maiὅΝimpὄἷὅὅiὁὀaὀtἷפΝὅὁbὄἷΝὁΝἷὀcὁὀtὄὁΝἶὁΝjuἶaíὅmὁΝcὁmΝὁΝhἷlἷὀiὅmὁ,Ν“taὀtὁΝὀaΝ
Diáspora comὁΝὀaΝtἷὄὄaΝἶἷΝἙὅὄaἷl,ΝἸὁiΝaΝpἷὄὅiὅtêὀciaΝἶὁΝὅἷpaὄatiὅmὁΝjuἶaicὁΝἷmΝquἷὅtὴἷὅΝἶἷΝaἶὁὄaὦãὁΝἷΝcultὁפΝἶἷΝ
mὁἶὁΝ quἷΝ “haviaΝ umΝ limitἷΝ paὄaΝ aΝ hἷlἷὀiὐaὦãὁ,Ν quἷΝ ὧΝ bἷmΝ ἷxpὄἷὅὅὁΝ ὀaΝ ἶiὅtiὀὦãὁΝ ἷὀtὄἷΝ cultὁΝ ἷΝ cultuὄaפΝ
(COLLINS, 2005, p. 43). Sobre a distinção entre culto e cultura na relação do judaísmo com o helenismo, cf.
COLLINS, 2005 [esp. p. 21-43].
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não é restrito ao culto, mas também inclui o aspecto político. É neste ponto que eles pecam,
segundo o autor de 2 Macabeus. Afinal, com tal medida de transformação política de
Jerusalém, Jasão acabou por alterar completamente a constituição política (
ciἶaἶἷΝ(π

)ΝἶἷΝJἷὄuὅalὧmέΝεaὅ,ΝqualΝἷὄaΝaΝ

Se, por um lado, o termo

α) da

α de Jerusalém?

α tiὀhaΝὁΝὅἷὀtiἶὁΝἶἷΝ“ciἶaἶaὀiaפΝἷὀtὄἷΝὁὅΝἹὄἷἹὁὅ612,

por outro lado também era o indicativo de forma de governo613. No caso de 2 Macabeus,
apesar de estar relacionado a estes sentidos gregos  סseja na constituição de Jerusalém como
umaΝ “χὀtiὁquiaפ,Ν ὁuΝ pἷlὁΝ mἷὀὁὅΝ ὀaΝ ἶἷἸiὀiὦãὁΝ ἶἷΝ “aὀtiὁquἷaὀὁὅΝ ἷmΝ JἷὄuὅalὧmפΝ ס, ganha
também um novo sentido, como expressão da relação entre a Torá e a constituição política de
Israel. A

α,Νpὁὄtaὀtὁ,ΝὅἷὄvἷΝao mesmo tempo como um conceito grego e como o meio

ἶἷΝὅἷΝaὄticulaὄΝ“aΝcὁὀἷxãὁΝbíblicaΝἷὀtὄἷΝaΝlἷiΝἶἷΝεὁiὅὧὅΝἷΝὁΝpὁvὁΝἶἷΝἙὅὄaἷlפΝ(ἤχJχK,Νἀίίń,ΝpέΝ
115) em 2 Macabeus. Quanto à constituição de Israel, pode ser entendida como a constituição
a partir da religião judaica, mas também das várias práticas e leis associadas a esta, como a
circuncisão, as leis relativas à alimentação e mesmo o sábado.
A constituição dos judeus, porém, também tinha outro elemento essencial, que
vinculava ainda mais do que os demais a religião judaica e sua constituição política: o sumosacerdócio, que detinha tanto o poder religioso como o poder político614, na (dupla?) liderança
do povo. Este aspecto do sumo sacerdócio como autoridade política máxima parece ter levado
Hecateu de Abdera à percepção equivocada de que os judeus nunca tiveram um rei615, uma
vἷὐΝ quἷΝ “aΝ liἶἷὄaὀὦaΝ ἶaΝ pὁpulaὦãὁΝ ὧΝ ὅἷmpὄἷΝ cὁὀἸiaἶaΝ aὁΝ ὅacἷὄἶὁtἷפ616. Possivelmente a
612

Cf. Heródoto, Hist., 9.34; Tucídides, Bell. Pel., 6.104; LSJ, p. 1434.
Cf. Platão, R., 544b; 562a; Ésquines, Cont. Tim., 1.4; Aristóteles, Pol., 1293a37; 1274b26; 1289b27;
1292a32; 1288b31; Xenofonte, ; LSJ, p. 1434.
614
Segundo VanderKam (2004, p. 195), o texto de 2 Macabeus, onde Onias III é exaltado (cf. 2 Mac 4.1-2),
indica que o sumo sacerdote já era “ὁΝlíἶἷὄΝpὁlíticὁΝἶaΝὀaὦãὁΝaὅὅimΝcὁmὁΝὅἷuΝlíἶἷὄΝἶἷΝcultὁפ. A documentação
apresentada em 1 Macabeus, a qual inclui cartas trocadas entre sumo sacerdotes judeus e os espartanos, também
parece desafiar “a afirmação de que o sumo sacerdócio pré-aὅmὁὀἷaὀὁΝ ὀãὁΝ pὁὅὅuíaΝ autὁὄiἶaἶἷΝ pὁlíticaפΝ
(BRUTTI, 2006, p. 94). Sendo assim, é bem provável que a ascensão dos macabeus tenha alterado a constituição
do sumo sacerdócio, mas que desde antes tal cargo já fosse a autoridade máxima tanto a nível religioso como
político. Sobre o desenvolvimento do sumo sacerdócio, cf. VANDERKAM, 2004; BRUTTI, 2006; BABOTA,
2013.
615
É evidente, pelo registro judaico, que os judeus tiveram reis, a exemplo de Saul, Davi e Salomão, os três
primeiros reis de Israel. Os registros dos diversos reinados de Israel e da Judeia estão nos livros de 1 e 2 Samuel,
1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas.
616
Hecateu de Abdera, Aegyptiaka apud Diodoro Sículo, Bib. Hist., 40.3 = Fócio, Bib., Cod. 244 = F9R = FGrH
III A264 F= 13 Müller = 9 Reinach = 11 Stern. Esta afirmação, evidentemente equivocada, foi readequada por
muitos tradutores, ἹἷὄaὀἶὁΝtὄaἶuὦὴἷὅΝἶaὅΝ maiὅΝvaὄiaἶaὅμΝ “[there] never [has been] a king of the JewsפΝ(ἐχἤKἡἑἘVχ,Νńλλἄ,ΝpέΝńίń)νΝ“the Jews have never had a kingפΝ(χuὅtiὀ,ΝpέΝἁἅλ)νΝ“the Jews never have a kingפΝ(ἔέΝἤέΝ
WaltὁὀΝοΝϊἙἡϊἡἤUἥ,Νńλἄἅ)νΝ“was never to be a king of the JewsפΝ(Whittakἷὄ,ΝpέΝἁἅ)νΝ“ὀuὀcaΝ(hὁuvἷ)ΝumΝὄἷiΝ
ἶὁὅΝ juἶἷuὅפΝ (ἤUPPEἠἦἘχδΝ ἠEἦἡ,Ν ἀίńκΝ [ἠὁΝ pὄἷlὁ])έΝ Segundo Doron Mendels (1983) esta afirmação de
Hecateu foi uma adequação grega à percepção que o autor recebeu de suas fontes judaicas, que provavelmente
possuíam uma visão negativa a respeito da monarquia, supervalorizando o sumo sacerdócio na constituição
política judaica. Cf. MENDELS, 1983, p. 105.
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valorização do sumo sacerdócio, enfatizada ainda pela ideologia do Templo617, também possa
ter contribuído para uma percepção negativa dos judeus quanto à monarquia618, apesar da
importância do rei Davi tanto na história judaica619 como na promessa messiânica620. Se assim
Ἰὁὄ,Ν ὅἷΝ pὁἶἷὄὠΝ iὀcluὅivἷΝ ἷxplicaὄΝ aΝ ὅὁbὄἷpὁὅiὦãὁΝ ἶἷΝ cuὀhaἹἷὀὅΝ cὁmΝ aΝ iὀὅcὄiὦãὁΝ “JὲὀataὅΝ
[Yonathan], o sumo sacerdote, e o ConselhὁΝἶὁὅΝjuἶἷuὅפΝὅὁbὄἷΝaΝiὀὅcὄiὦãὁΝaὀtἷὄiὁὄΝ“JὲὀataὅΝ
[Yἷhὁὀathaὀ],ΝὁΝὄἷiפ,ΝἷmΝmὁἷἶaὅΝἶὁΝpἷὄíὁἶὁΝχὅmὁὀἷu621.

Figura 15  סPrutá de João Hircano622
Anverso: grinalda à direita e inscrição ao centro. Inscrição (hebraico 623)μΝ “Jὲὀataὅ,Ν ὁΝ ὅumὁΝ ὅacἷὄἶὁtἷ,Ν ἷΝ ὁΝ
617

Cf. 1.3.1.
Segundo Doron Mendels (1983, p. 104-105), as fontes judaicas do período persa já indicam uma supremacia
da ordem sacerdotal acompanhada por uma diminuição de ênfase na realeza em geral, de modo que nos livros de
Esdras e Neemaias Davi somente é mencionado em conexão ao culto no Templo (Ed 1.8; 7.1-6; 10.10, 16; Ne 8;
12.26). Também, em Neemias 13.26 há um tom de crítica a Salomão, e em Neemias 6.6-8 se pode encontrar uma
crítica à monarquia. Cf. MENDELS, 1983, p. 105, nota 56.
619
Apesar de Saul ser o primeiro rei, segundo o relato bíblico (1 Sm 8-10), Davi é considerado o rei mais
importante da história bíblica, se tornando não somente um padrão de rei, mas também um verdadeiro símbolo
da própria monarquia de Israel.
620
O Messias (hebraico: Νׁ) ּ ִשיח, ou Cristo (grego: Χ
),Νque significa “ungidoפ,Νcomo alusão à unção dos reis
de Israel (1 Sm 9.16; 24.7), é a designação do salvador esperado pelo povo de Israel, segundo as profecias.
Segundo a Bíblia Hebraica, Deus faz uma promessa a Davi, que sua posteridade seria eterna (Sl 89.3ss). No
retorno do exílio esta perspectiva teológica se desenvolveu na ideia de um salvador descendente de Davi, o
“ὀὁvὁΝϊaviפΝ(cἸέΝJὄΝἁίέκὅὅ),ΝquἷΝcὁmΝὅἷuΝcἷtὄὁΝuὀiὄiaΝὁΝὄἷiὀὁΝἶἷΝἙὅὄaἷlΝ(EὐΝἁἅέἀńὅὅ)έΝ Cf. CULLMANN, 2008, p.
152ss; SlSl 17.21.
621
Cf. KANAEL, 1963; .
622
Fonte: Kunst Historisches Museum Wien, Áustria, Showcase 3 (The Maccabean Revolt), 1B.
623
O uso do hebraico nas inscrições de moedas asmoneias indica uma transformação da própria percepção
judaica em relação a esta língua: como bem indicado por Seth Schwartz (1995), o hebraico, que a princípio não
era identificado como um elemento central na identidade judaica antes do domínio persa, começa a ser percebido
deste modo a partir do suporte imperial dos Aquemênidas em relação ao Templo e à Torá, aos quais o hebraico
se associava. No contexto macabeu, porém, o hebraico parece ter se tornado um símbolo nacional subsidiário,
servindo para evocar os símbolos principais (Templo e Torá). Por fim, com a destruição do Templo em 70 d.C. e
a remoção da Torá como constituição da nação judaica, o hebraico serviu como mecanismo de preservação da
identidade judaica, especialmente através dos Rabbis.
618
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ConselhὁΝἶὁὅΝjuἶἷuὅפ. Borda com filetes aparente no lado esquerdo. Reverso: duas cornucópias com uma romã
no meio, ao centro. Borda pontilhada. 13 mm., 1.97 g., 129-104 a.C., cunhada em Jerusalém.

ÉΝbἷmΝpὄὁvὠvἷl,Νpὁὄtaὀtὁ,ΝquἷΝaΝἶἷὅiἹὀaὦãὁΝ“ὅumὁΝὅacἷὄἶὁtἷפΝἸὁὅὅe melhor recebida
pἷlὁΝ pὁvὁΝ juἶἷuΝ ἶὁΝ quἷΝ aΝ titulaὦãὁΝ “ὄἷiפ,Ν cὁmὁΝ ὁΝ ὄἷcὁὄὄἷὀtἷΝ uὅὁΝ ἶὁΝ tἷὄmὁΝ ὀaὅΝ mὁἷἶaὅΝ
asmoneias parece indicar (cf. Figura 15). Apesar desta constituição política por sumo
ὅacἷὄἶὁtἷὅΝὅἷὄΝiὀἶicaἶaΝcὁmὁΝumaΝ“tἷὁcὄaciaפΝ(

α α) por Flávio Josefo624, também pode

ὅἷὄΝpἷὄcἷbiἶaΝcὁmὁΝumaΝ“ἶiaὄquiaפΝ(KχἠχEδ,Νńλἄἁ,ΝpέΝἂἂ),ΝumaΝvἷὐΝquἷΝὁΝὅumὁΝὅacἷὄἶὁtἷΝ
dividia seu poder com o Conselho dos judeus, tal como se percebe em boa parte das inscrições
das moedas asmoneias (p.e. Figura 15)625. Considerando-se que o
uma

υ α

aparece como

α, não somente em 2 Macabeus, mas também posteriormente, em Eusébio de
(NONGBRI, 2013, p. 54)626, se

Cesaréia, que chega a contrastar o termo com
pode perceber o

υ α

como o reestabelecimento do verdadeiro sumo sacerdócio, tanto

aΝὀívἷlΝpὁlíticὁΝcὁmὁΝὄἷliἹiὁὅὁμΝὅἷΝJaὅãὁΝὧΝumΝ“ímpiὁΝἷΝἶἷΝmὁἶὁΝalἹumΝὅumὁΝὅacἷὄἶὁtἷפΝ(ἀΝ
Mac 4.13), sua subida ao poder é uma imposição do
υ α

, respondido pelo

com a ascensão de Judas, o verdadeiro sumo sacerdote, aprovado por Deus e pelo

povo. Mas, se por um lado a

α é a constituição do sumo sacerdócio, por outro lado

também é a vida dos judeus a partir das suas leis.
3.1.2 A Lei e as leis
Certamente os termos gregos
essenciais na compreensão da ideia de

e

,Ν ὄἷὅpἷctivamἷὀtἷΝ “lἷiפΝ ἷΝ “lἷiὅפ,Ν ὅãὁΝ

υ α

em 2 Macabeus: além de serem os

Cf. Josefo, Ap.,ΝἀέńἄημΝ ῖ Νπ
Ν π
α Ν Ν υ α Ν
Νπ
υ
έΝ ᾽
Ν
Ν
Ν Ν
Ν
ῦ Ν π ῖ ,Ν Ν ᾽ Ν Ν ἴπ Ν α
Ν Ν
Ν
α α Ν π
Ν π
υ αέΝ
ἥὁbὄἷΝ aΝ iὀvἷὀὦãὁΝ ἶὁΝ tἷὄmὁΝ
α αΝ pὁὄΝ ἔlὠviὁΝ JὁὅἷἸὁ,Ν cἸέΝ ἤODRIGUES, 2000; SCHWARTZ, 1983-1984;
AMIR, 1985-1988.
625
A cornucópia dupla, recorrente nas moedas do período, pode ser um símbolo da diarquia. Este símbolo,
recorrente nas moedas asmoneias (cf. Tabela 12), parece acompanhar de certo modo à ideia da diarquia, presente
ὀaΝtambὧmΝὄἷcὁὄὄἷὀtἷΝiὀὅcὄiὦãὁΝ“X,ΝὁΝὅumὁΝὅacἷὄἶὁtἷ,ΝἷΝὁΝἑὁὀὅἷlhὁΝἶὁὅΝjuἶἷuὅפ,ΝutiliὐaἶὁΝpὁὄΝJὁãὁΝἘiὄcaὀὁΝἙΝ
(Hendin 1134, 1136), Alexandre Janneu (Hendin 1144), Judas Aristóbulo II (Hendin 1142), João Hircano II
(Hendin 1159) e Matatias Antígono (Hendin 1162), cf. LYKKE, 2012, p. 103 (Text Table III). Apesar de
alἹumaὅΝ iὀὅcὄiὦὴἷὅΝ tὄaὐἷὄἷmΝ ὅὁmἷὀtἷΝ “ὄἷiΝ Xפ,Ν cὁmὁΝ ὀὁὅΝ caὅὁὅΝ ἶἷΝ χlἷxaὀἶὄἷΝ JaὀὀἷuΝ (
Ω Ν
,Ν cἸέΝ ἔiἹuὄaΝ ἄ)Ν ἷΝ εatatiaὅΝ χὀtíἹὁὀὁΝ ( ἑ
ΩἑΝ
Γ
,Ν cἸέΝ ἘἷὀἶiὀΝ ńńἄἀ),Ν umaΝ
cunhagem ἶἷΝJὁãὁΝἘiὄcaὀὁΝἙἙ,ΝὅἷἹuὀἶὁΝδykkἷΝ(ἀίńἀ,ΝpέΝńίἁ)ΝtὄaὐΝapἷὀaὅΝ“cὁὀὅἷlhὁΝἶὁὅΝjuἶἷuὅפΝ(ἷmΝhἷbὄaicὁ)έ
626
Diferente do que Boyarin (2004, p. 205) defendeu, não se trata aqui da apresentação do Cristianismo como
uma religião, ao lado do Helenismo (paganismo) e Judaísmo. Antes, não separando religião de nacionalidade
(NONGBRI, 2013, p. 54), Eusébio define o Cristianismo como um
,Ν ἷmΝ ὅἷὀtiἶὁΝ ὧtὀicὁΝ ἷΝ pὁlíticὁ,Ν atὧΝ
porque percebe o judaísmo ( υ α
)Ν cὁmὁΝ umaΝ
αΝ ἷὅtabἷlἷciἶaΝ pἷlaΝ lἷiΝ ἶἷΝ εὁiὅὧὅΝ (Euὅὧbiὁ, Dem.
Ev., 1.2.2). Cf. Eusébio, Dem. Ev., 1.2.5. A respeito do caráter étnico, político e cultural do Cristianismo em
Eusébio, cf. JOHNSON, 2006.
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principais termos utilizados em relação à lei e aos costumes judaicos627, são também
utilizados neste sentido de modo restrito, afinal, 2 εacabἷuὅΝ ὀuὀcaΝ aplicaΝ ἷὅtἷὅΝ tἷὄmὁὅΝ “aΝ
ὀaἶaΝ aΝ ὀãὁΝ ὅἷὄΝ aΝ lἷiΝ juἶaicaפ,Ν cὁmὁΝ lἷmbὄaΝ εaὄthaΝ ἘimmἷlἸaὄbΝ (ńλλκ,Ν pέΝ ἀη,Ν ὀὁtaΝ ńἂ)έΝ
pὄὁvὧmΝἶἷΝ

Etimologicamente, o termo

,Ν“atὄibuiὄפ,ΝtἷὀἶὁΝὁὅΝὅἷὀtiἶὁὅΝἶἷΝ“ὁΝquἷΝὧΝ

pὄὰpὄiὁפΝ ὁuΝ aiὀἶaΝ “ὁΝ quἷΝ ὧΝ atὄibuíἶὁΝ aΝ alἹuὧmפΝ (ἥχεUEδ,Ν ἀίńἅ,Ν pέΝ ηἂ)628. Com o tempo,
pὁὄὧm,ΝvἷiὁΝaΝὅiἹὀiἸicaὄΝ“cὁὅtumἷפ629 e ainda um estatuto estabelecido por uma autoridade630,
enquanto o seu plural,

, veio a se tornar a terminologia grega própria para designar as

leis codificadas de uma comunidade (HIMMELFARB, 1998, p. 30; RENAUD, 1961, p. 5564). Em 2 Macabeus, porém, seu uso (amplo e recorrente) indica um sentido ainda mais
profundo, conforme se pode perceber pela Tabela (15) abaixo:
Número
1

Referência
2 Mac 2.22

2

2 Mac 3.1

3

2 Mac 4.2

4

2 Mac 4.17

5

2 Mac 5.8

6

2 Mac 5.15

7/8

2 Mac 6.1 (2x)

Forma
υ

υ

ΝήΝ

Comentário
O autor de 2 Macabeus comenta sobre o tema de
ὅἷuΝlivὄὁ,ΝaἸiὄmaὀἶὁΝquἷΝἸalaὄὠΝὅὁbὄἷΝ“ὁΝἸatὁΝἶἷΝ
[Judas e seus irmãos] recuperarem o Templo (...)
de libertarem a cidade e de restabelecerem as leis
quἷΝἷὅtavamΝpaὄaΝὅἷὄΝabὁliἶaὅפέ
O autor ressaltaΝὁΝbὁmΝtἷmpὁΝἶἷΝἡὀiaὅ,ΝquaὀἶὁΝ“aὅΝ
leis ἷὄamΝὁbὅἷὄvaἶaὅΝἶὁΝmἷlhὁὄΝmὁἶὁΝpὁὅὅívἷlפ,Ν
contrastando com o tempo dos sumos sacerdotes
seguintes (Jasão e Menelau).
χἸiὄmaὦãὁΝἶἷΝquἷΝἡὀiaὅΝἷὄaΝumΝ“ὐἷlὁὅὁΝ
observador das leisפ,ΝalὧmΝἶἷΝ“bἷὀἸἷitὁὄ ἶaΝciἶaἶἷפΝ
ἷΝ“pὄὁtἷtὁὄΝἶὁὅΝὅἷuὅΝiὄmãὁὅΝἶἷΝὄaὦaפΝἷὅtὠΝἷmΝ
contraste com a acusação de que seria um
“cὁὀὅpiὄaἶὁὄΝcὁὀtὄaΝaΝὁὄἶἷmΝpήblicaפέ
Indicação da situação de helenização sob Jasão
cὁmὁΝumΝmὁἶὁΝἶἷΝ“aἹiὄΝimpiamἷὀtἷΝcὁὀtὄaΝaὅΝleis
diviὀaὅפέ
Jasão, em situação de expulsão, é visto como
“apὰὅtataΝἶaὅΝleisפέ
εἷὀἷlauΝὧΝapὁὀtaἶὁΝcὁmὁΝ“tὄaiἶὁὄΝἶaὅΝleis e da
pὠtὄiaפΝquaὀἶὁΝcὁὀἶuὐΝχὀtíὁcὁΝaὁΝἦἷmplὁέ
A perseguição de Antíoco, conduzida por Geronte,
ὧΝviὅtaΝcὁmὁΝumaΝ“miὅὅãὁΝἶἷΝἸὁὄὦaὄΝὁὅΝjuἶἷuὅΝaΝ
abandonarem as leis de seus pais e a não
governarem mais segundo as leis ἶἷΝϊἷuὅפέ

ἥἷἹuὀἶὁΝεaὄthaΝἘimmἷlἸaὄb,Ν
ή
ΝὧΝcὁmΝcἷὄtἷὐaΝ“ὁΝtἷὄmὁΝἶὁmiὀaὀtἷΝpaὄaΝaΝlἷiΝἷΝcὁὅtumἷΝjuἶaicὁὅΝ
em 2 εacabἷuὅפΝ(ἘἙεεEδἔχἤἐ,Νńλλκ,ΝpέΝἀη,ΝὀὁtaΝńἂ),ΝumaΝvἷὐΝquἷ,ΝapἷὅaὄΝἶἷΝὁutὄὁὅΝtἷὄmὁὅΝὅἷὄἷmΝutiliὐaἶὁὅ,Ν
tais como
Ν (ἀΝ εacΝ ńńέἀη),Ν
Ν (ἀΝ εacΝ ńἀέἁκ)Ν ἷΝ
αΝ (ἀΝ εacΝ ἂέńńνΝ ńńέἀἂ)Ν paὄaΝ ὅἷΝ ὄἷἸἷὄiὄἷmΝ ὡΝ lἷiΝ
judaica, não se comparam ao amplo e restrito uso dἷΝ
ή
έΝἑabἷΝatὧΝmἷὅmὁΝὅἷΝἶἷὅtacaὄΝquἷΝἶaὅΝἂΝvἷὐἷὅΝ
que outro termo é utilizado, duas (2 Mac 11.24 e 25) aparecem na carta de Antíoco V aos judeus, ou seja, não
expressam uma (auto) definição judaica, mas antes uma percepção exterior a respeito das leis e costumes dos
judeus.
628
Cf. KLEINKNECHT, 1985, p. 1022 (IV).
629
Cf. LSJ, p. 1180; Hesíodo, Th., 66; Heródoto, Hist., 7.104; Platão, Lg., 715d; Platão, Prt., 337d; Hipócrates,
Art., 18; Ésquilo, Eu., 448; Hesíodo, Op., 276; Sófocles, Tr., 1177; Sófocles, OT, 865; Ésquilo, Pr., 150.
630
Cf. LSJ, p. 1180; Aristóteles, Ath., 7.1; Platão, Tht., 173d; Andôcides, Myst., 1.85; Demóstenes, Cor., 18.12.
ἥἷἹuὀἶὁΝKlἷiὀkὀἷchtΝ(ńλκη,ΝpέΝńίἀἀὅὅ),ΝὀὁΝcὁὀtἷxtὁΝἶὁΝhἷlἷὀiὅmὁΝὁΝpὄὰpὄiὁΝὄἷiΝὧΝtὁmaἶὁΝcὁmὁΝ
,ΝὁuΝὅἷja,Ν
cὁmὁΝἶiviὀὁ,ΝἷlἷΝὧΝ“aΝἸὁὀtἷΝἶaΝlἷiפέ
627
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2 Mac 7.30

υ
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2 Mac 7.37
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2 Mac 8.21
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2 Mac 8.36
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2 Mac 10.26
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2 Mac 11.31
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2 Mac 12.40
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2 Mac 13.10
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2 Mac 13.14

24

2 Mac 15.9

υ

υ

υ

Indicação de que as ofertas no altar durante a
ץpἷὄὅἷἹuiὦãὁ’ΝἷὄamΝ“ὄἷpὄὁvaἶaὅΝpἷlas leisפέ
Eleazar afirma deixar sua morte como exemplo aos
maiὅΝjὁvἷὀὅΝἷmΝ“cὁmὁΝὅἷΝἶἷvἷΝmὁὄὄἷὄ,ΝἷὀtuὅiaὅtaΝἷΝ
generosamente, pelas veneráveis e santas leisפέ
Um dos sete irmãos martirizados afirma a Antíoco
que estãὁΝpὄὁὀtὁὅΝaΝ“mὁὄὄἷὄ,ΝaὀtἷὅΝquἷΝaΝ
transgredir as leis ἶἷΝὀὁὅὅὁὅΝpaiὅפέ
O segundo dos sete irmãos afirma a Antíoco que
ϊἷuὅΝἸaὄὠΝὄἷὅὅuὅcitaὄΝaΝἷlἷὅ,ΝquἷΝmὁὄὄἷmΝ“pὁὄΝὅuaὅΝ
leisפέ
O terceiro dos sete irmãos afirma que, assim como
recebeu do céu seus membros (corpo), os
ἶἷὅpὄἷὐaὄὠΝpἷlaὅΝ“ὅuaὅΝleisפΝ(ἶὁΝcὧu),ΝἷὅpἷὄaὀἶὁΝ
recebe-los novamente (na ressurreição).
A mãe dos sete irmãos lembra a seus filhos que o
Criador do mundo os formou e retribuirá a elἷὅΝ“ὁΝ
ἷὅpíὄitὁΝἷΝaΝviἶaפΝumaΝvἷὐΝquἷΝἸaὐἷmΝpὁucὁΝcaὅὁΝ
ἶἷΝὅiΝmἷὅmὁὅΝ“pὁὄΝamὁὄΝὡὅΝὅuaὅΝleisפέ
O mais moço dos sete irmãos afirma ao rei que não
ὁbἷἶἷcἷΝ“aὁΝmaὀἶamἷὀtὁΝἶὁΝὄἷiפΝ(χὀtíὁcὁ),ΝmaὅΝ
aὀtἷὅΝὁbἷἶἷcἷΝ“aὁΝmaὀἶamἷὀtὁΝἶaΝLeiפ,ΝquἷΝἸὁiΝ
daἶaΝaὁὅΝὅἷuὅΝpaiὅΝ“pὁὄΝmἷiὁΝἶἷΝεὁiὅὧὅפέ
O último dos sete irmãos afirma a Antíoco que
ἷὀtὄἷἹaΝὅἷuΝcὁὄpὁΝἷΝviἶaΝ“pἷlaὅΝleis de nossos
paiὅפ,ΝὅuplicaὀἶὁΝaΝϊἷuὅΝquἷΝmὁὅtὄἷΝmiὅἷὄicὰὄἶiaΝ
ao povo judeu.
O autor indica que Judas Macabeu encorajou seus
ὅὁlἶaἶὁὅΝaΝ“mὁὄὄἷὄἷmΝpἷlaὅΝleis ἷΝpἷlaΝpὠtὄiaפέ
Nicanor admite a invulnerabilidade dos judeus por
tἷὄἷmΝumΝϊἷἸἷὀὅὁὄΝ(ϊἷuὅ)Ν“pὁὄquἷΝὅἷἹuiamΝaὅΝleis
pὁὄΝἷlἷΝ(ϊἷἸἷὀὅὁὄ)Νἷὅtabἷlἷciἶaὅפέ
ἡΝautὁὄΝaἸiὄmaΝquἷΝἸὁiΝἸἷitὁΝcὁὀἸὁὄmἷΝ“ἶἷclaὄaΝaΝ
LeiפΝquaὀἶὁΝὁὅΝὅὁlἶaἶὁὅΝἶἷΝεacabἷuΝὅἷΝpὄὁὅtὄamΝ
diante do altar e oraram a Deus para que lhes fosse
favorável, sendo inimigo de seus inimigos e
adversário dos seus adversários.
Antíoco V oferece paz aos judeus com a licença de
servirem-ὅἷΝ“ἶἷΝὅἷuὅΝalimἷὀtὁὅΝἷὅpἷciaiὅΝἷΝἶἷΝὅuaὅΝ
leis,ΝcὁmὁΝὁΝἸaὐiamΝaὀtἷὄiὁὄmἷὀtἷפΝaὁΝtἷmpὁΝἶἷΝ
seu pai.
Encontram-se, embaixo das túnicas dos soldados
falecidos na batalha de Odolam, objetos
cὁὀὅaἹὄaἶὁὅΝaὁὅΝíἶὁlὁὅΝἶἷΝJὢmὀia,Ν“cujὁΝuὅὁΝaΝLei
vἷἶavaΝaὁὅΝjuἶἷuὅפέ
Judas conclama ao povo que ore a fim de que Deus
ὅὁcὁὄὄaΝὅἷuΝpὁvὁΝquἷΝἷὅtὠΝpaὄaΝὅἷὄΝpὄivaἶὁΝ“ἶaΝLei,
ἶaΝpὠtὄiaΝἷΝἶὁΝἦἷmplὁΝὅaἹὄaἶὁפέ
Judas incentiva seus companheiros para que lutem
atὧΝὡΝmὁὄtἷΝ“pἷlaὅΝleis, pelo Templo, pela cidade,
pἷlaΝpὠtὄiaΝἷΝpὁὄΝὅἷuὅΝἶiὄἷitὁὅΝἶἷΝciἶaἶãὁפέ
JuἶaὅΝἷxὁὄtaΝὅἷuὅΝcὁmpaὀhἷiὄὁὅΝ“pὁὄΝmἷiὁΝἶaΝLei e
ἶὁὅΝpὄὁἸἷtaὅפ,ΝaΝἸimΝἶἷΝἶἷὅpἷὄtaὄΝὅἷuΝaὄἶὁὄΝpara o
combate.

Tabela 15  סA lei em 2 Macabeus631
631

Tabela baseada na listagem de Martha Himmelfarb (1998, p. 25, nota 14). Himmelfarb somente troca a
indicação do verso 8.21 por 8.2.
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Pela tabela acima, pode-se perceber que a palavra

é utilizada não somente para

se referir ao texto sagrado judaico (No. 19632 e 24633) e às especificidades jurídicas dos judeus
(esp. No. 1 e 20), mas também serve como um mecanismo de referência ao próprio judaísmo.
χἸiὀal,ΝJaὅãὁΝὧΝiὀἶicaἶὁΝcὁmὁΝumΝ“apὰὅtataΝἶaὅΝleisפΝ(η)ΝἷΝεἷὀἷlauΝumΝ“tὄaiἶὁὄΝἶaὅΝleisפΝ(ἄ)Ν
não apenas por descumprirem as ordenanças bíblicas, mas também pela helenização da
Judeia634 e pela relação com Antíoco. São apóstatas e traidores não apenas de uma jurisdição,
mas também de uma cultura e um modo de vida. As
υ α

, de modo que os opositores ao

são também o grande símbolo do
não apenas lutam pelas

mas também estão dispostos a morrerem pelas

, a exemplo de Judas (17), Eleazar (10) e

os sete irmãos mártires (11-16). Pode-se perceber, deste modo, que tanto a expressão
“aΝlἷiפ,ΝquaὀtὁΝaΝἷxpὄἷὅὅãὁΝ

(23),
,

,Ν“aὅΝlἷiὅפΝ(quἷΝὧΝaiὀἶaΝmaiὅΝἸὄἷquἷὀtἷ635)Ν“ὅἷὄvἷmΝἷmΝἀΝ

εacabἷuὅΝ cὁmὁΝ umaΝ ἶἷὅiἹὀaὦãὁΝ paὄaΝ ὁΝ mὁἶὁΝ ἶἷΝ viἶaΝ juἶaicὁפ,Ν cὁmὁΝ lἷmbὄaΝ εaὄthaΝ
Himmelfarb (1998, p. 25). Ou seja, ambos os termos não apenas designam uma realidade
jurídica ou um escrito específico (Torá), mas também servem como referência ao próprio
υ α

em contraste com o

pὁὄtaὀtὁ,ΝquἷΝ

(HIMMELFARB, 1998, p. 25). Não será à toa,

ΝὅἷΝtὁὄὀaὄὠΝὀãὁ ὅὁmἷὀtἷΝ“ὁΝtἷὄmὁΝpaἶὄãὁΝpaὄaΝaΝδἷiΝjuἶaicaפ,ΝmaὅΝtambὧmΝ

ὅἷὄὠΝuὅaἶὁΝ“ὀaΝlitἷὄatuὄaΝἹὄἷcὁ-juἶaicaΝcὁmὁΝὁΝὅímbὁlὁΝἷΝquiὀtἷὅὅêὀciaΝἶὁΝjuἶaíὅmὁפ,ΝcὁmὁΝ
lembra Tessa Rajak (2001, p. 114)636.

632

Segundo Jonathan A. Goldstein (1983, p. 397) há, no início do versículo uma referência a Joel 2.17, enquanto
quἷΝὀὁΝἸiὀal,ΝaΝ“δἷiפΝὧΝumaΝὄἷἸἷὄêὀciaΝaΝÊxὁἶὁΝἀἁέἀἀμΝ“εaὅΝὅἷΝἷὅcutaὄἷὅΝἸiἷlmἷὀtἷΝaΝvὁὐΝἷΝἸiὐἷὄἷὅΝὁΝquἷΝtἷΝἶiὅὅἷὄ,Ν
então sἷὄἷiΝiὀimiἹὁΝἶὁὅΝtἷuὅΝiὀimiἹὁὅΝἷΝaἶvἷὄὅὠὄiὁΝἶὁὅΝtἷuὅΝaἶvἷὄὅὠὄiὁὅפΝ(ÊxΝἀἁέἀἀ,ΝἐJ)έΝἦὄata-se, portanto, muito
pὄὁvavἷlmἷὀtἷΝἶἷΝ
ΝcὁmὁΝumaΝὄἷἸἷὄêὀciaΝὡΝἦὁὄὠ,ΝὡΝὅἷmἷlhaὀὦaΝἶὁΝcὁὀtἷxtὁΝὀἷὁtἷὅtamἷὀtὠὄiὁέΝἑἸέΝεtΝηέńκνΝ
12.5; 22.36; Lc 2.27; 10.26; 16.17; Jo 1.17,45; At 6.13; 7.53; 18.13,15; 21.20; 23.3; Rm 2.13,15,18,20,23,26;
4.15; 7.1,5,14,21.
633
ἦalvἷὐΝὁὅΝἠὁέΝńηΝἷΝἀńΝtambὧmΝpὁὅὅamΝὅἷὄΝcὁmpὄἷἷὀἶiἶὁὅΝcὁmὁΝὄἷἸἷὄêὀciaὅΝὡΝἦὁὄὠμΝaΝ“δἷiפΝἶaἶaΝpὁὄΝmἷiὁΝἶἷΝ
Moisés (15) parece ser uma referência clara à Torá, e a proibição indicada no No. 21 parece ser uma referência
ao texto de Deuteronômio 7.25-26, que proíbe que os judeus possuam ídolos. Cf. GOLDSTEIN, 1983, p. 448.
634
A construção do ginásio implica na transformação não somente jurídica, mas também cultural de Jerusalém e
ἶaΝJuἶἷia,ΝἶἷΝmὁἶὁΝquἷΝpὄὁmὁvἷΝaΝcὄiaὦãὁΝἶἷΝ“cὁὅtumἷὅΝcὁὀtὄὠὄiὁὅΝὡΝδἷiΝ[
α]פΝ(ἀΝεacΝἂέńń)έ
635
ἥἷἹuὀἶὁΝ aΝ cὁὀtaἹἷmΝ ἶaΝ cὁὀcὁὄἶὢὀciaΝ ἶἷΝ ἘatchΝ ἷΝ ἤἷἶpathΝ (ńλκἁ),Ν hὠΝ umΝ tὁtalΝ ἶἷΝ ἀἂΝ uὅὁὅΝ ἶἷΝ
Ν ἷmΝ ἀΝ
Macabeus, sendo 18 vezes no plural (2 Mac 2.22; 3.1; 4.2,17; 5.8,15; 6.1,5,28. 7.2,9,11,23,37; 8.21,36; 11.31;
13.14) e 6 vezes no singular (2 Mac 6.1; 7.30; 10.26; 12.40; 13.10; 15.9), conforme se pode perceber na Tabela
ńηέΝἑἸέΝtambὧmΝἘἙεεEδἔχἤἐ,Νńλλκ,ΝpέΝἀη,ΝὀὁtaΝńἂέΝἥἷἹuὀἶὁΝἤἷὀauἶ,ΝhὠΝumaΝἶiἸἷὄἷὀὦaΝἷὀtὄἷΝ
Ν(ὅiὀἹulaὄ)Ν
ἷΝ
Ν(pluὄal)μΝὅἷἹuὀἶὁΝἷὅtἷΝautὁὄ,ΝὁΝὅiὀἹulaὄΝὧΝutiliὐaἶὁΝpaὄaΝὅἷΝὄἷἸἷὄiὄΝὡΝἦὁὄὠ,ΝἷὀquaὀtὁΝὁΝpluὄalΝiὀἶicaΝumaΝ
compreensão comum e política (RENAUD, 1961, p. 64-65). Cf. HIMMELFARB, 1998, p. 30. De fato, como
indicado por Laurent MonsegwὁΝPaὅiὀyaΝ(ἀίίη,ΝpέΝἄń),ΝὁΝtἷὄmὁΝ
ΝὧΝutiliὐaἶὁΝὀaΝδXXΝcὁmὁΝἷquivalἷὀtἷΝἶaΝ
ἦὁὄὠέΝἦambὧmΝἷὅtἷΝuὅὁΝapaὄἷcἷΝἷmΝἔilὁ,ΝpaὄaΝquἷmΝ
ΝὧΝumaΝἸὁὄmaΝἶἷΝὅἷΝὄἷἸἷὄiὄΝὡΝἦὁὄὠΝcὁmὁΝpὄiὀcípiὁΝquἷΝ
guia a vida de Israel e afeta o pensamento, discurso e feitos de seu povo (SAMUEL, 2017, p. 55).
636
ἦambὧmΝYἷhὁὅhuaΝχmiὄΝ(ńλκἀ,ΝpέΝἂί)ΝἶἷὅtacaΝquἷΝὁΝ“juἶaíὅmὁΝὧΝumΝ
Ν(nomos),ΝiέἷΝaΝlἷiΝἶaΝἦὁὄὠפέΝϊἷΝ
Ἰatὁ,ΝiὅtὁΝjὠΝἷὅtavaΝ“ἷὅtabἷlἷciἶὁΝὀaΝtὄaἶuὦãὁΝἶaΝἥἷptuaἹiὀta,ΝquἷΝtὄaἶuὐΝἦὁὄὠΝcὁmὁΝnomosפΝ(χεἙἤ,Νńλκἀ,ΝpέΝἂί),Ν
mas também se apresenta em 2 Macabeus, que descreve com detalhe este judaísmo sendo o objeto da ira grega
com as proibições referentes às leis.
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3.1.3 A defesa das “leis ancestraisפ
Em 2 Macabeus,

também aparece em particular associação com Deus, como

se pode perceber quando o termo está com adjetivos637: fala-ὅἷΝἶaὅΝ“lἷiὅΝdivinasפΝ(ἂ),ΝἶaὅΝ“lἷiὅΝ
de DeusפΝ (κ),Ν ἶaὅΝ “suas lἷiὅפΝ (ńἀ-ńἂ),Ν ἷΝ mἷὅmὁΝ ἶaὅΝ “lἷiὅΝ por ele estabelecidasפΝ (ńκ)έΝ χὁΝ
mesmo tempo, porém, estas leis possuem um caráter histórico: as leis são de seus pais (7, 11 e
ńἄ),ΝὁuΝaiὀἶa,ΝmaiὅΝἷὅpἷciἸicamἷὀtἷ,ΝὅãὁΝaΝpὄὰpὄiaΝδἷiΝ“quἷΝἸὁiΝἶaἶaΝaὁὅΝὀὁὅὅὁὅΝpaiὅΝpὁὄΝmἷiὁΝ
ἶἷΝ εὁiὅὧὅפΝ (ńη)έΝ εἷὅmὁΝ quἷΝ ὀãὁΝ ἷὅtἷjaΝ claὄὁΝ ὡΝ pὄimἷiὄaΝ viὅta,Ν ὁὅΝ ἶὁiὅΝ aὅpἷctὁὅΝ ἷὅtãὁΝ
relacionados, como se pode perceber em 2 Macabeus 6.1, onde ambos os usos (7/8) aparecem
ἷmΝpaὄalἷliὅmὁ,ΝiὀἶicaὀἶὁΝquἷΝ“aὅΝlἷiὅΝἶἷΝὅἷuὅΝpaiὅפΝ(ἅ)ΝἷΝ“aὅΝlἷiὅΝἶἷΝϊἷuὅפΝ(κ)ΝὅãὁΝaΝmἷὅmaΝ
cὁiὅaέΝ χὅὅim,Ν ὧΝ pὁὅὅívἷlΝ ἶἷΝ ὅἷΝ ὀὁtaὄΝ quἷΝ aΝ ἶἷὅiἹὀaὦãὁΝ ἶaὅΝ lἷiὅΝ cὁmὁΝ ὅἷὀἶὁΝ aὅΝ “lἷiὅΝ ἶἷ seus
paiὅפΝ(πα

Ν

),ΝquἷΝtambὧmΝpὁἶἷὄiaΝὅἷὄΝtὄaἶuὐiἶὁΝcὁmὁΝ“lἷiὅΝaὀcἷὅtὄaiὅפ,ΝὀãὁΝimplicaΝ

em negação da origem divina da mesma (HIMMELFARB, 1998, p. 28, nota 17) 638, mas antes
acrescenta a esta um valor político diferenciado.
Apesar do valor e da sacralidade das leis judaicas estarem, para os próprios judeus,
na origem divina desta639, para o público helenístico de 2 Macabeus (e da revolta como um
tὁἶὁ)Ν ὧΝ ὁΝ caὄὠtἷὄΝ “aὀcἷὅtὄalפΝ ἶἷὅtaὅΝ lἷiὅΝ quἷΝ lhἷὅΝ ἶὠΝ valὁὄΝ pὁlíticὁέΝ ἑὁmὁΝ bἷmΝ iὀἶicaἶὁΝ pὁὄΝ
Robert Doran (2011, p. 427),ΝaὅΝ“lἷiὅΝaὀcἷὅtὄaiὅפΝ(π

Ν

)ΝὅἷὄviamΝcὁmὁΝ “umΝ ὅlὁἹaὀΝ

quἷΝ caὄὄἷἹavaΝ ἹὄaὀἶἷΝ apἷlὁΝ ἷmὁciὁὀalפΝ ὀὁΝ muὀἶὁΝ hἷlἷὀíὅticὁέΝ ἥἷἹuὀἶὁΝ ἦucíἶiἶἷὅ640, por
637
ἡΝ tἷὄmὁΝ
Ν ὀὁὄmalmἷὀtἷΝ ὧΝ utiliὐaἶὁΝ ἷmΝ ἀΝ εacabἷuὅΝ ὅἷmΝ mὁἶiἸicaἶὁὄἷὅ,Ν cὁmὁΝ lἷmbὄaΝ εaὄthaΝ
Himmelfarb (1998, p. 27, nota 17). Quando há os mesmos, normalmente servem como meio de associar o termo
a Deus. Na contagem de Himmelfarb, em 12 casos não há modificadores (2 Mac 2.22 [1]; 3.1 [2]; 4.2 [3]; 5.8
[5],15 [6]; 6.5 [9]; 8.21 [17]; 10.26 [19]; 12.40 [21]; 13.10, [22] 14 [23]; 15.9 [24]), em 7 casos há modificadores
que estabelecem uma relação com Deus (2 Mac 4.17 [4]; 6.1 [8]; 7.9 [12], 11 [13], 23 [14], 30 [15]; 8.36 [18]), e
em apenas 4 casos há modificadores que associam as leis aos próprios judeus (2 Mac 6.1 [7]; 7.2 [11], 37 [16];
11.31 [20]). O caso de 2 Macabeus 6.28 (10) parece indicar uma relação com Deus, apesar de esta não estar
explícita, enfatizando o caráter das próprias leis, em seu valor, mais do que em sua origem. Cf. HIMMELFARB,
1998, p. 27-28, nota 17.
638
De fatὁ,ΝpaὄἷcἷΝhavἷὄΝcἷὄtaΝὄἷlaὦãὁΝἷὀtὄἷΝaὅΝlἷiὅΝaὀcἷὅtὄaiὅΝ(π
Ν
)ΝἷΝaΝὄἷliἹiãὁ,ΝcὁmὁΝiὀἶicaΝ ἤὁbἷὄtΝ
ϊὁὄaὀΝ(ἀίńń,ΝpέΝἂἀκ)μΝἷmΝumaΝiὀὅcὄiὦãὁΝἶἷΝἑὁὅ,Νpέἷ,ΝquἷΝἶataΝἶὁΝὅὧcέΝἙἙἙΝaέἑέ,ΝὅãὁΝἶaἶaὅΝiὀὅtὄuὦὴἷὅΝ“paὄaΝquἷΝaὅΝ
purificações e as ofertas purificatóriaὅΝἷΝὁὅΝὅacὄiἸíciὁὅΝ ὅἷjamΝcἷlἷbὄaἶὁὅΝἶἷΝacὁὄἶὁΝcὁmΝ aὅΝlἷiὅΝaὀcἷὅtὄaiὅפέΝ ἑἸέΝ
DORAN, 2011, p. 428; SOKOLOWSKI, 1969, p. 263, nº 154, linhas 5-6. Outra inscrição, de Éfeso, também do
ὅὧcέΝἙἙἙΝaέἑέ,ΝiὀtitulaἶaΝ“ὅumὠὄiὁΝἶaὅΝlἷiὅΝaὀcἷὅtὄaiὅפ,ΝcὁmἷὦaΝcὁmΝaΝiὀἶicação que o magistrado acenda fogo aos
altares e ofereça incensos. Cf. DORAN, 2011, p. 428; SOKOLOWSKI, 1962, p. 203, nº 121, linhas 2-4. Por fim,
Doran menciona o fato de que, quando Adriano afirma que ninguém disputará a respeito dos cidadãos de Narkya
terem uma polis e os direitos da mesma, indica como argumento o fato de que se podem ver que estes possuem
“umΝcὁὀὅἷlhὁ,ΝmaἹiὅtὄaἶὁὅ,Νὅacἷὄἶὁtἷὅ,ΝtὄibὁὅΝἹὄἷἹaὅפ,ΝἶἷΝmὁἶὁΝquἷΝcultὁΝἷΝcὁὀὅἷlhὁΝἸὁὄmamΝumΝpaὄΝ(ϊἡἤχἠ,Ν
2011, p. 428). Cf. JONES, 2006, p. 151-162.
639
Segundo a tradição judaica, as leis judaicas foram entregues por Moisés ao povo enquanto este estava no
deserto. Também os cinco primeiros livros da Tanakh, chamados em conjunto de Torá (Lei), teriam sido escritos
por Moisés. Mesmo assim, porém, as leis teriam tido uma origem divina, sendo concedidas pelo próprio Deus a
Moisés, a fim de que as entregasse e ensinasse ao povo. Deste modo, pode-se perceber, p.e. uma indicação da
autoria divina dos Dez Mandamentos, obra do próprio Deus (Êx 34.1; Dt 4.13; 5.22; 10.4), ao mesmo tempo que
é entregue ao povo por Moisés (cf. Êx 34.27-28).
640
Tucídides, Bell. Pelέ,Ν κέἅἄέἄμΝ “έέέabὁliὀἶὁΝ aὅΝ lἷiὅΝ ἶἷΝ ὅἷuὅΝ aὀcἷὅtὄaiὅέέέפΝ (inglês: the laws of their fathers, cf.
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ἷxἷmplὁ,Ν ἶuὄaὀtἷΝ aΝ ἕuἷὄὄaΝ ἶὁΝ PἷlὁpὁὀἷὅὁΝ ὁΝ paὄtiἶὁΝ ἶἷmὁcὄὠticὁΝ tἷὄiaΝ utiliὐaἶὁΝ ἶaὅΝ π

Ν

Ν ἷmΝ ὅἷuΝ ἶiὅcuὄὅὁΝ pὁlíticὁΝ ἷmΝ ἥamὁὅ,Ν ὀão somente afirmando que seus opositores
fizeram mal em abolir as leis ancestrais, mas também indicando que tentariam preservar tais
leis e forçar os oligarcas a fazerem o mesmo. A proibição das leis ancestrais, portanto, tal qual
é a apresentação de 2 MacabἷuὅΝ ἶaΝ “pἷὄὅἷἹuiὦãὁפΝ ἶἷΝ χὀtíὁcὁ,Ν ἷὄaΝ alἹὁΝ ἷxtὄἷmamἷὀtἷΝ
malvisto no ambiente político do mundo helenístico641.
χὅΝ π

Ν

Ν tambὧmΝ ἷὄam,Ν ὅἷἹuὀἶὁΝ EliaὅΝ ἐickἷὄmaὀΝ (ἀίίἅ,Ν pέΝ ἁἂίΝ [Ἑ]),Ν “ὁΝ

pὄimἷiὄὁΝ ἸavὁὄΝ cὁὀcἷἶiἶὁΝ pὁὄΝ umΝ ὄἷiΝ hἷlἷὀíὅticὁΝ aΝ umaΝ ciἶaἶἷΝ cὁὀquiὅtaἶaפέΝ χἸiὀal,Ν ὅἷὀἶὁΝ
conquistada, não mais possuía o direito de existir a partir de suas leis e instituições, apenas as
retomando através de um ato promulgado pelo seu novo mestre (BICKERMAN, 2007, p. 340
[I])642. No caso judaico, Antíoco III havia concedido o direito de que os judeus continuariam
com suas leis ancestrais (

Νπα

υ Ν

υ )643. Mais tarde, porém, João Hircano chega a

χὀtíὁcὁΝ VἙἙ,Ν apὰὅΝ aΝ ὄἷὀἶiὦãὁΝ ἶἷΝ Jἷὄuὅalὧm,Ν quἷΝ “ὄἷὅtauὄἷΝ aὁὅΝ juἶἷuὅΝ ὅuaΝ cὁὀὅtituiὦãὁΝ
aὀcἷὅtὄalפ644.
ἦambὧmΝ aΝ ὄἷὅtituiὦãὁΝ ἶaὅΝ π

Ν

Ν ἷὄamΝ paὄticulaὄmἷὀtἷΝ impὁὄtaὀtἷὅέΝ ἑὁmὁΝ

bem indicado por Políbio, várias cidades que haviam sido destituídas de suas leis ancestrais
após serem compelidas a entrarem na Liga Etólia645 tiveram sua forma de governo ancestral
(

π

αΝ π

ancestrais (π

α α) restituída e puderam novamente praticar suas leis e constituição
α Ν α

Ν

υΝ

ῖ Ν πα

)646. Outro exemplo importante é

ἦἘUἑYϊἙϊEἥ,Νńληκ,ΝpέΝἁἀη)έΝἦἷxtὁΝἹὄἷἹὁμΝ“έέέ
πα
υ
υ αα
α α έέέפέ
Como se verá adiante (logo abaixo e na seção 3.2.1), a afirmação de Arnaldo Momigliano (1975, p. 100)
ὅὁbὄἷΝ aΝ “pἷὄὅἷἹuiὦãὁפΝ ἶἷΝ χὀtíὁcὁΝ ὀaΝ aἸiὄmaὦãὁΝ ἶἷΝ quἷΝ “talΝ iὀtἷὄἸἷὄêὀciaΝ ἶiὄἷtaΝ ὀὁὅΝ cultὁὅΝ aὀcἷὅtὄaiὅΝ ἶἷΝ umaΝ
nação ὀãὁΝhaviaΝὅiἶὁΝὁuviἶaΝὀὁΝmuὀἶὁΝἶἷΝἸalaΝἹὄἷἹaΝἶἷΝtἷmpὁὅΝimἷmὁὄiaiὅפΝὧΝumΝtaὀtὁΝἷxaἹἷὄaἶa,ΝumaΝvἷὐΝquἷΝ
não somente a Liga Etólia obrigou cidades a mudarem suas leis e revogarem leis ancestrais e Cleomenes alterou
as leis espartanas, mas também Filopoemen revogou as leis ancestrais de Licurgo em Esparta, impondo as leis
dos aqueus (cf. 3.2.1).
642
Quando Filipe V da Macedônia conquista a ilha de Nisyros, p.e., concede aos seus habitantes que continuem a
praticar suas leis, como atestado pelos próprios habitanteὅμΝ“ὁΝὄἷiΝὄἷἷὅtabἷlἷcἷuΝἷὀtὄἷΝὀὰὅΝὁΝuὅὁΝἶaὅΝlἷiὅΝaὀcἷὅtὄaiὅΝ
quἷΝ ἷὅtãὁΝ atualmἷὀtἷΝ ἷmΝ vὁἹaפΝ (
Ν α
ῖ Ν ῖ Ν πα
Ν α
π
υ Ν
α )έΝ ἑἸέΝ
BICKERMAN, 2007, p. 341; HIMMELFARB, 1998, p. 28. Poderia ser, porém, que a cidade tivesse de solicitar
esta concessão ao rei, como uma cidade não nomeada da Ásia Menor, que quando conquistada pediu ao rei que
lhe restaurasse às suas próprias leis e ao seu governo tradicional. Cf. BICKERMAN, 2007, p. 340. Em outros
casos, porém, as leis ancestrais eram revogadas, até o poder mudar de mãos, e o novo soberano as restaurar,
como é o caso da cidade de Apolônia de Rhyndacos, que perdeu sua política ancestral quando estava sob
Antíoco III e somente a restaurou quando sob Eumenes II, que atendeu ao pedido de Korragos, governador do
Ἐἷlἷὅpὁὀtὁ,ΝcὁὀcἷἶἷὀἶὁΝὡΝciἶaἶἷΝ“aὅΝlἷiὅΝἷΝcὁὀὅtituiὦãὁΝaὀcἷὅtὄaiὅפΝ( Ν [ ] υ Ν α
Νπ
Νπ
α )έΝCf.
DORAN, 2011, p. 428.
643
Josefo, AJ, 12.142. Cf. BICKERMAN, 2007, p. 315ss [I].
644
Josefo, AJ,ΝńἁέἀἂηέΝἕὄἷἹὁμΝ“έέέ
π
α ῖ π
α π ῦ α έέέפέ
645
A Liga Etólia foi uma confederação de cidades gregas centrada na Etólia, região no centro da Grécia, se
estabelecendo em oposição à Liga Aqueia, centrada na Acaia, ao norte do Peloponeso. Inicialmente se aliou aos
romanos, mas depois guerreou contra estes na Guerra Etólia (191-189 a.C.), tornando-se vassala dos romanos.
646
Políbio, Histor.,Ν ἂέἀηέἅέΝ ἦἷxtὁΝ ἹὄἷἹὁΝ cὁmplἷtὁμΝ πα απ
Ν
α
Ν π
Ν α
Ν α α
υΝ
υ
Ν
Ν
Ν
Ν υ π
α ,Ν
Ν π αΝ
υΝ π α α
υ Ν
Ν
π
α
641
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Esparta: apesar de Cleomenes ter alterado a constituição de Esparta após conquista-la,
Antígono veio depois a reestabelecer sua política ancestral 647. Também os romanos foram
exaltados por restaurarem a constituição aὀcἷὅtὄalΝ (

π

Νπ

υ α)Ν ἶἷΝ ἔὁcἷia648, que

provavelmente havia perdido a prática de suas leis ancestrais após ser tomada por Seleuco,
ἸilhὁΝἶἷΝχὀtíὁcὁΝἙἙἙΝ(ϊἡἤχἠ,Νἀίńń,ΝpέΝἂἀἅ)έΝχΝὄἷὅtauὄaὦãὁΝἶaὅΝπ

Ν

,Νpὁὄtaὀtὁ,ΝἷὄaΝ

uma prática não somente bem vista politicamente, mas também um meio de exaltar uma
atitude ou personagem político, até porque a restauração de leis implicava em melhora
política, tanto entre os gregos como posteriormente entre os romanos. Assim, quando Otávio
restaurou uma aparência de legalidade em 28 a.C., a apresentou como uma restauração da
República e das antigas leis649, de modo que sua atitude foi comemorada com uma moeda de
ouro650 (ἔiἹuὄaΝ ńἄ)Ν tὄaὐἷὀἶὁΝ aΝ iὀὅcὄiὦãὁΝ “ὄἷὅtauὄὁuΝ aΝ leges e iura651 ἶὁΝ pὁvὁΝ ὄὁmaὀὁפΝ
(KANTOR, 2012, p. 68), a fim de legitimar a nova situação romana, que estava se iniciando,
com a constituição do Império (27 a.C.) como restauração da República 652. Segundo o próprio
Augusto, as suas três recusas (em 19, 18 e 11 a.C.) ao desejo do Senado e do povo de que se
tornasse único e plenamente empoderado guardião da lei e da ordem (curator legum et morum
summa potestate solus), se deram por seu cuidado em não aceitar nenhum cargo que fosse
“iὀcὁὀὅiὅtἷὀtἷΝcὁmΝὁΝcὁὅtumἷΝἶἷΝὀὁὅὅὁὅΝaὀcἷὅtὄaiὅפΝ(contra morem maiorum)653.

π
π

α α,Ν
α Ν
αΝ α π
Ν
Ν α
,Ν φ υ
υ ,Ν φ
υ ,Ν
υ
υΝ
α ,Ν
ία
α
χ
υ
ῖ πα ί . Cf. POLYBIUS, 1979, p. .364
647
Políbio, Histor., 2.47.3; 2.70.1.
648
Políbio, Histor., 21.6; 21.45.7; Tito Lívio, Urb., 37.11.15.
649
Otávio Augusto apresentou o novo estado político como res publica restituta ou conservata, o que não
significou a preservação da República, como sistema político, mas antes a restituição das leis tradicionais,
suspensas durante o triunvirato e restaurando uma imagem de normalidade constitucional. Como lembra Tácito
(χὀὀέ,Νἁέἀκέἀ),Ν“ἷmΝὅἷuΝὅἷxtὁΝcὁὀὅulaἶὁ,ΝἑὧὅaὄΝχuἹuὅtὁ,ΝὅἷΝὅἷὀtiὀἶὁΝὅἷἹuὄὁΝἷmΝὅἷuΝpὁἶἷὄ,ΝaὀulὁuΝὁὅΝἶἷcὄἷtὁὅΝἶἷΝ
seu triunvirato e nos dἷuΝ umaΝ cὁὀὅtituiὦãὁΝ quἷΝ pὁἶἷΝ ὀὁὅΝ ὅἷὄviὄΝ ἷmΝ paὐΝ ὅὁbΝ umaΝ mὁὀaὄquiaפΝ (sexto demum
consulatu Caesar Augustus, potentiae securus, quae triumviratu iusserat abolevit deditque iura quis pace et
principe uteremur). Esta restituição se deu em um processo, tanto revivendo a função colegial do consulado (Dio
Cassio, Hist. Rom., 53.1.1) como concedendo ao Senado seu poder sobre as províncias, de modo a estabelecer
uma restitutio rei publicae. Cf. HURLET; VERVAET, 2010, p. 335.
650
Apesar do questionamento de R. Martini (1992, 1996) a respeito da veracidade desta moeda, a maioria dos
numismatas se colocou a favor da legitimidade da mesma (BIANCHI, 2007, p. 8, nota 11), especialmente em
decorrência da descoberta de outro exemplar da mesma cunhagem (Blackburn Museum, Lancashire, RNUM063004). Cf. ABDY; HARLING, 2005. Sobre a moeda e sua importância histórica, cf. MANTOVANI, 2008;
RICH; WILLIAMS, 1999.
651
O termo iura é o plural de ius, termo latino referente à lei, tanto em relação às leis do povo romano (iura
populi romani) quanto em relação à lei em geral, como o uso do ablativo (iure) indica, designando o que está em
conformidade com a lei. Cf. BERGER, 1953, p. 525 [verbete Ius (Iura)]. O termo leges é o plural de lex, palavra
latina para leis, especialmente em relação a conjuntos de leis ou leis específicas. O binômio iura-leges indica,
portanto, uma relação tanto com os textos legais (leges) quanto com a doutrina legislativa (iura), e se constitui,
aqui,ΝἷmΝumΝ“ἷlἷmἷὀtὁΝἸὁὄtἷmἷὀtἷΝὄἷpὄἷὅἷὀtativὁפ,ΝcὁmὁΝiὀἶicὁuΝPaὁlaΝἐiaὀchi (2007, p. 9, nota 11).
652
Apesar da propaganda de restauração, a transformação sob Augusto foi muito mais para uma nova Roma do
que a volta aos modos antigos, cf. RICHARDSON, 2012, p. 85. Sobre a alegação de restauração da República e
o estabelecimento do Império, cf. esp. RICHARDSON, 2012.
653
Otávio Augusto, Res Gest., 6. Cf. EDER, 2005, p. 14.
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Figura 16  סMoeda de ouro de Otávio.654
Anverso: Rosto de Otávio Augusto virado à direita. Inscrição: IMP[ERATOR] CAESAR DIVI F[ILIUS]
CO[N]S[UL] VI. Reverso: Otávio sentado em uma sella curulis virado à esquerda, segurando um pergaminho na
mão direita e com uma caixa de pergaminhos aos seus pés, à esquerda. Inscrição: LEGES ET IVRA P[OPVLO]
R[OMANO]655 RESTITVIT. Moeda de 28 a.C., cunhada na região da atual Turquia. 18 mm. de diâmetro e
7.95g.

Da mesma forma, 2 Macabeus parece apresentar Judas Macabeu como o restaurador
das leis ancestrais dos judeus (1), não somente legitimando a Revolta dos Macabeus como
também estabelecendo uma propaganda do próprio judaísmo aos moldes gregos 656. Esta
propaganda, porém, não se dá somente em relação às leis, mas também no uso da
ancestralidade como elemento discursivo importante657. Assim, 2 Macabeus não fala somente
ἶaὅΝ“lἷiὅΝaὀcἷὅtὄaiὅפΝ(ἅ,ΝńńΝἷΝńἄ),ΝmaὅΝtambὧmΝἶὁὅΝ“ἸἷὅtivaiὅΝaὀcἷὅtὄaiὅפΝ(πα
εacΝ ἄέἄ),Ν ἶὁὅΝ “camiὀhὁὅΝ aὀcἷὅtὄaiὅפΝ (
“hὁὀὄaὅΝ aὀcἷὅtὄaiὅפΝ (πα
πα
654

φ

υ Ν

α

Ν π

Ν πα

υ Ν

,2

, 2 Mac 7.24), das

,Ν ἀΝ εacΝ ἂέńη),Ν ἷΝ atὧΝ mἷὅmὁΝ ἶὁΝ “iἶiὁmaΝ aὀcἷὅtὄalפΝ (

)658, utilizado na resposta dos mártires a Antíoco (2 Mac 7.8, 27), na luta do

Fonte: The British Museum, nº 1995,0401.1.
Não está claro se a abreviatura P R na inscrição (reverso) se refere a POPULO ROMANO ou POPULI
ROMANI, cf. BIANCHI, 2007, p. 9, nota 11. POPULO ROMANO: Richard Abdy e Nicholas Harling (2005).
POPULI ROMANI: Dario Mantovani (2008).
656
ἑὁmὁΝ bἷmΝ lἷmbὄaΝ εaὄthaΝ ἘimmἷlἸaὄbΝ (ńλλκ,Ν pέΝ ἀκ),Ν “ὀãὁΝ hὠΝ tἷὄmὁΝ ὀaΝ ἐíbliaΝ ἘἷbὄaicaΝ cὁmpaὄὠvἷlפΝ aΝ
π
έΝ EὅtἷΝ tἷὄmὁ,Ν ἶἷΝ amplὁΝ uὅὁΝ ὀaΝ litἷὄatura grega (cf. LSJ, p. 1348), aparece somente em uma passagem
cὁὄὄὁmpiἶaΝἶἷΝἙὅaíaὅΝ(κέἀń)ΝὀaΝδXXέΝἘὠΝtambὧmΝὅὁmἷὀtἷΝἶὁiὅΝcaὅὁὅΝἶἷΝὅuaΝvaὄiaὦãὁ,Νπα
,ΝὀaΝδXX,ΝἷὅtaὀἶὁΝ
em Provérbios (27.10) e numa passagem corrompida de 2 Esdras (7.5). Trata-se, portanto, de um termo próprio
do vocabulário grego e mesmo da propaganda política grega.
657
A relação do υ α
Ν cὁmΝ aΝ aὀcἷὅtὄaliἶaἶἷΝ ὅἷὄὠΝ umΝ ἸuὀἶamἷὀtὁΝ impὁὄtaὀtἷΝ ἶὁΝ mἷὅmὁ,Ν cὁmὁΝ ὅἷΝ pὁἶἷΝ
perceber na posterior declaração de Paulo na sua carta aos Gálatas (1.14), quando afirma que avançou no
υ α
Ν muitὁΝ maiὅΝ quἷΝ muitὁὅΝ ἶἷΝ ὅἷuὅΝ cὁὀtἷmpὁὄὢὀἷὁὅΝ pἷlὁΝ ὐἷlὁΝ cὁmΝ quἷΝ cuiἶavaΝ ἶaὅΝ tὄaἶiὦὴἷὅΝ
(πα α
)ΝἶἷΝὅἷuὅΝaὀcἷὅtὄaiὅΝ(πα
)έΝἑἸέΝἦabἷlaΝńἂΝ(ἠὁέΝη)έ
658
Eviἶἷὀtἷmἷὀtἷ,ΝὁΝ“iἶiὁmaΝaὀcἷὅtὄalפΝὧΝὁΝhἷbὄaicὁέΝϊἷὀὁmiὀaὀἶὁΝὁΝhἷbὄaicὁΝcὁmὁΝπα
φ
, o autor de 2
Macabeus destaca no relato algumas situações na qual o idioma utilizado foi o hebraico, e não o grego. No
capítulὁΝ ἅ,Ν ὁΝ hἷbὄaicὁΝ ἸuὀciὁὀaΝ cὁmὁΝ mἷiὁΝ ἶἷΝ “cὁὀtἷὅtaὦãὁΝ ἷΝ ὄἷὅiὅtêὀciaפ,Ν cὁmὁΝ iὀἶicὁuΝ εaὄthaΝ ἘimmἷlἸaὄbΝ
(1998, p. 37). Afinal, quando confrontados com o tirano de fala grega, os mártires o desafiam com o uso da
655
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Macabeu (2 Mac 12.37) e mesmo no triunfo judaico sobre Nicanor (15.29)659. Deste modo,
υ α

não somente o

é apresentado como uma defesa das tradições ancestrais, mas
apaὄἷcἷΝ cὁὀὅἷquἷὀtἷmἷὀtἷΝ cὁmὁΝ umaΝ “iὀὁvaὦãὁΝ pἷὄiἹὁὅaפΝ

também o próprio

(HIMMELFARB, 1998, p. 27)660,ΝpὁiὅΝlἷvaΝὁὅΝjuἶἷuὅΝaΝabaὀἶὁὀaὄἷmΝaὅΝ“ἹlὰὄiaὅΝaὀcἷὅtὄaiὅפΝ
(πα

υ Ν
A lei (

)ΝἷmΝviὄtuἶἷΝἶaὅΝ“ἹlὰὄiaὅΝhἷlêὀicaὅפΝ(

Ν

α , 2 Mac 4.15)661.

) em 2 Macabeus, portanto, apesar de seu caráter religioso  סevidente

pela relação da mesma com Deus, tendo origem divina, e mesmo sendo o símbolo da religião
judaica ס, é também a designação do próprio
ὁΝuὅὁΝἶaὅΝlἷiὅΝaὀcἷὅtὄaiὅΝ(π

Ν

υ α

como uma realidade política, como

)ΝἶἷixaΝclaὄὁέΝÉΝjuὅtamente por isso que a resistência

política empreendida pelos macabeus pode ser considerada uma luta em nome da própria Lei
judaica, ou seja, em nome das suas leis, de sua religião, de seus direitos políticos e mesmo,
evidentemente, do modo de vida judaico662. A Revolta dos Macabeus, portanto, não foi
somente uma luta com intenção jurídica e cultural, mas também política: não foi somente
pἷlaὅΝlἷiὅ,ΝmaὅΝ“pἷlaΝlἷiΝἷΝpἷlaΝpὠtὄiaפΝ(ἀΝεacΝκέἀńΝ[ńἅ])έΝἦambὧmΝὀãὁΝἸὁiΝὅὁmἷὀtἷΝcultuὄalΝἷΝ
política, mas também religiosa: ὅἷΝἶἷuΝἷmΝἶἷἸἷὅaΝ“ἶaΝδἷi,ΝἶaΝpὠtὄiaΝἷΝἶὁΝἦἷmplὁΝὅaἹὄaἶὁפΝ(ἀΝ
Mac 13.10 [22]). A luta, portanto, foi uma luta na qual seus integrantes se empenharam para
“ὄἷcupἷὄaὄἷmΝ ὁΝ ἦἷmplὁ,Ν (έέέ)Ν libἷὄtaὄἷmΝ aΝ ciἶaἶἷΝ ἷΝ (έέέ)Ν ὄἷὅtabἷlἷcἷὄἷmΝ aὅΝ lἷiὅפΝ (ἀΝ εacΝ ἀέἀἀΝ
[1]), de moἶὁΝ quἷΝ ὀἷὀhumaΝ ἷὅἸἷὄaΝ pὁἶἷΝ ὅἷὄΝ iἹὀὁὄaἶaμΝ aἸiὀal,Ν aΝ ἤἷvὁltaΝ ἸὁiΝ “pἷlaὅΝ lἷiὅ,Ν pἷlὁΝ
ἦἷmplὁ,ΝpἷlaΝciἶaἶἷ,ΝpἷlaΝpὠtὄiaΝἷΝpὁὄΝὅἷuὅΝἶiὄἷitὁὅΝἶἷΝciἶaἶãὁὅפΝ(ἀΝεacΝńἁέńἂΝ[ἀἁ])έ
líὀἹuaΝhἷbὄaicaμΝaΝ“líὀἹuaΝaὀcἷὅtὄalΝ[πα
φ
]פΝὧΝpἷὄcἷbiἶaΝpὁὄΝχὀtíὁcὁΝcὁmὁΝumaΝvὁὐΝ(φ
) de censura
(2 Mac 7.24). De fato, a mãe aproveita o hebraico para enganar o tirano (2 Mac 7.27), incentivando seu filho a se
dispor ao martírio, ou seja, a agir exatamente do modo contrário ao que o rei desejava e lhe pedira
(HIMMELFARB, 1998, p. 38). Nos capítulos 12 e 15, porém, o hebraico aparece não tanto como contestação,
maὅΝcὁmὁΝ“lἷalἶaἶἷΝὡΝcauὅaΝἶὁΝjuἶaíὅmὁפΝ(ἘἙεεEδἔχἤἐ,Νńλλκ,ΝpέΝἁκ),ΝὅἷὀἶὁΝutiliὐaἶὁΝὀὁΝἹὄitὁΝἶἷΝἹuἷὄὄaΝἶἷΝ
Judas (2 Mac 12.37) e no louvor a Deus após a vitória sobre Nicanor (2 Mac 15.29).
659
Como bem lembra Pierre J. Jordaan (2013), o fato da língua de Nicanor ter sido cortada (2 Mac 15.33) não é
um fato esporádico, mas se constitui no resultado de um combate de mãos e línguas entre Nicanor e os judeus:
enquanto o primeiro usou sua cabeça, língua e mão de modo negativo, os judeus usam seus membros de modo
positivo (JORDAAN, 2013, p. 69), tendo como resultado final que Nicanor tivesse sua mão, cabeça e língua
cὁὄtaἶὁὅέΝἑἸέΝἀΝεacΝńηέἁίὅὅέΝχpἷὅaὄΝἶἷΝJὁὁὄἶaὀΝἷὀἸatiὐaὄΝὁΝcὁmbatἷΝἶὁΝὰὄἹãὁΝ“líὀἹuaפΝ(
α),ΝcabἷΝὅἷΝatἷὀtaὄΝ
para certo combate de idiomaὅ,ΝὁuΝὅἷja,ΝἶaΝ“líὀἹuaפΝ(φ
) falada, entre o grego, de Nicanor, e o hebraico, dos
judeus. Cf. 2 Mac 15.29.
660
De fato, a própria afirmação das leis ancestrais indica a periculosidade da inovação, uma vez que o apelo às
tradições ancestrais não indica estabilidade das mesmas, mas justamente o contrário: como destacou Brent
ἠὁὀἹbὄiΝ(ἀίίη,ΝpέΝńίκ)ΝὁὅΝapἷlὁὅΝ“pὁἶἷm,ΝἷΝἶἷΝἸatὁΝmuitaὅΝvἷὐἷὅΝapὁὀtamΝpaὄaΝaΝἸluiἶἷὐΝἶaὅΝtὄaἶiὦὴἷὅפ,ΝumaΝvἷὐΝ
que servem como meio de adquirir poder e legitimar autoridades. Assim, durante uma crise política em Atenas,
diferentes grupos tentaram implementar suas propostas políticas indicando-as como um retorno às leis ancestrais.
ἑἸέΝἠἡἠἕἐἤἙ,Νἀίίη,ΝpέΝńίκέΝQuaὀἶὁΝὁΝἹὄupὁΝἶὁὅΝ“ἦὄiὀtaפΝὅὁbἷΝaὁΝpὁἶἷὄ,ΝpὄἷtἷὀἶἷΝaἶmiὀiὅtὄaὄΝaΝcὁὀὅtituiὦãὁΝ
ancestral e chega a se colocar como restaurando a constituição, quando na verdade foram bastante inovadores.
Cf. Aristóteles, Ath., 35.2.
661
Cf. 2.2.2.
662
Discordamos de Steve Mason na afirmação deste autor de que υ α
ΝὀãὁΝὧΝumΝ“ὅiὅtἷmaΝἶἷΝviἶaפΝ(mὁἶὁΝ
de vida?), mas antes uma resposta ao
Ν (εχἥἡἠ,Ν ἀίίἅ,Ν pέΝ ἂἄἅ)μΝ aἸiὀal,Ν ὅἷὀἶὁΝ ὁΝ
Ν umΝ
“mὁἶὁΝ ἶἷΝ viἶaפΝ (cἸέΝ ἀέἀ),Ν ὧΝ ὀatuὄalΝ quἷΝ ὁΝ tἷὄmὁΝ υ α
,Ν ὅuὄἹiὀἶὁΝ ἷmΝ ὄἷlaὦãὁΝ aΝ ἷὅtἷΝ cὁmὁΝ umaΝ cὁὀtὄaΝ
resposta, designe algo semelhante e, de certo modo, contrário.
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ἑὁmΝὁΝἷὅtuἶὁΝaΝὄἷὅpἷitὁΝἶaΝciἶaἶἷ,ΝἶaὅΝlἷiὅΝἷΝmἷὅmὁΝἶὁΝὅlὁἹaὀΝἶaὅΝ“lἷiὅΝaὀcἷὅtὄaiὅפ,Ν
se pὁἶἷΝpἷὄcἷbἷὄΝquἷ,ΝpaὄaΝἀΝεacabἷuὅ,Ν“JἷὄuὅalὧmΝὧΝumaΝpὁliὅ,ΝὁὅΝjuἶἷuὅΝὅãὁΝciἶaἶãὁὅ,ΝἷΝὁΝ
ὅἷuΝmὁἶὁΝἶἷΝviἶaΝὧΝumaΝpὁlitἷiaפ,ΝcὁmὁΝlἷmbὄaΝεaὄthaΝἘimmἷlἸaὄbΝ(ńλλκ,ΝpέΝἁί)έΝεἷὅmὁΝὁΝ
uso dos termos

“ὄἷἸlἷtἷΝ ἷὅtaΝ cὁmpὄἷἷὀὅãὁΝ pὁlíticaΝ ἶὁΝ mὁἶὁΝ ἶἷΝ viἶaΝ juἶaicὁפΝ

e

(HIMMELFARB, 1998, p. 30), indicando o aspecto político do

υ α
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. Também o uso

ἶὁΝ ὅlὁἹaὀΝ ἶaὅΝ “lἷiὅΝ aὀcἷὅtὄaiὅפ,Ν quἷΝ ὅἷΝ ἶὠΝ “ἶἷΝ acὁὄἶὁΝ cὁmΝ aΝ cὁὀcἷpὦãὁΝ ἹὄἷἹaΝ ἶaΝ ὀaὦãὁΝ
cὁὀcἷbiἶaΝcὁmὁΝumaΝἷὀtiἶaἶἷΝmὁὄalפΝ(ἤEἠχUϊ,Νńλἄń,ΝpέΝἄί),ΝcὁὄὄὁbὁὄaΝὀὁΝὅἷὀtiἶὁ de uma
percepção política do

υ α

, apresentando-o aos moldes do pensamento político grego,

mesmo que seja construído em oposição ao

.

3.2 MAIS QUE UMA RELIGIÃO
Se por um lado

υ α

pode ser entendido a partir da perspectiva política ou

mesmo da perspectiva religiosa  סinfluenciando inclusive na redefinição de

, que

passou a ter, com o tempo, certa interpretação neste sentido, como sinônimo de
“paἹaὀiὅmὁפ664 ס, por outro lado também pode ser compreendido a partir de uma perspectiva
cultural, especialmente quando sofre influência da significação de
adaptação à cultura grega. Deste modo, relacionando-se com

como uma
em situação de

oposição, se constitui como a defesa da cultura judaica frente à imposição da cultura grega665.
É entendido, portanto, como o combate contra a transformação de uma cultura aos moldes
gregos, seja pela afirmação de sua própria cultura ou ainda pela resistência armada. Em
ambos os casos, a fim de se afastar dos gregos tendo em vista a constituição de uma oposição,
Como bem apontou Daniel Boyarin (2007, p. 68), o termo υ α
Ν paὄἷcἷΝ ὅἷὄ,Ν cὁmὁΝ pὄὁpὁὅtὁΝ pὁὄΝ
JὁὀathaὀΝ ἕὁlἶὅtἷiὀΝ (ńλκἁ,Ν pέΝ ἀἁί),Ν umaΝ iὀἶicaὦãὁΝ ἶὁΝ “pἷὄmaὀἷcἷὄΝ lἷalΝ aὁὅΝ camiὀhὁὅΝ ἶὁὅΝ juἶἷuὅΝ ἷΝ aΝ cauὅaΝ
pὁlíticaΝἶἷΝJἷὄuὅalὧmפΝ(ἐἡYχἤἙἠ,Νἀίίἅ,ΝpέΝἄκ),Ν ἶἷΝmὁἶὁΝquἷΝaΝtὄaἶuὦãὁΝἶἷΝἕὁlἶὅtἷiὀΝἶὁΝtἷὄmὁΝpὁὄΝ“ὄἷliἹiãὁΝ
juἶaicaפΝ(ἕἡδϊἥἦEἙἠ,Νńλκἁ,ΝpέΝἁίί)ΝὅἷΝtὁὄὀaΝumaΝcὁὀtὄaἶiὦãὁέΝἑἸέΝἐἡYχἤἙἠ,Νἀίίἅ,ΝpέΝἄκ,ΝὀὁtaΝńἂέΝἠãὁΝὅἷὄὠΝ
ὡΝtὁa,Νpὁὄtaὀtὁ,ΝaΝpὄὁpὁὅtaΝἶἷΝtὄaἶuὦãὁΝἶἷΝἥhayἷΝJέΝϊέΝἑὁhἷὀΝpὁὄΝ“JewishnessפΝ(iὀἹlêὅ)ΝaὁΝiὀvὧὅΝἶἷΝ“JudaismפΝ
(inglês), uma vez que a religião não é o foco do termo. Cf. COHEN, 1996, p. 219. Cf. também COHEN, 1999.
664
Cf. p.e.: Juliano, Ep., 84a; Cod.Just., 1.11.9.1. Werner Jaeger lembra que este sentido do termo como
ἶἷὅiἹὀaὦãὁΝ ἶὁΝ “paἹaὀiὅmὁפΝ ἸὁiΝ “muitὁΝ utiliὐaἶὁΝ pἷlὁὅΝ PaἶὄἷὅΝ ἶaΝ ἙἹὄἷjaΝ ἹὄἷἹὁὅΝ ὀaΝ ὅuaΝ pὁlêmicaפΝ (JχEἕEἤ,Ν
ἀίίἀ,ΝpέΝńἅ,ΝὀὁtaΝἄ)έΝἥἷἹuὀἶὁΝεichaἷlΝἦiἷὄὀἷy,Ν“hἷlἷὀiὅmὁפΝἷΝmἷὅmὁΝὁΝὀὁmἷΝ“hἷlêὀicὁפ,Ν“quἷΝpὄimἷiὄamἷὀtἷΝ
denotou meramente uma unidade linguística e depois cultural, veio a ter o signiἸicaἶὁΝ ἶἷΝ ὄἷaὦãὁΝ ὄἷliἹiὁὅaפΝ
(ἦἙEἤἠEY,Ν ńλἁń,Ν pέΝ ηκἁ),Ν ἷὅpἷcialmἷὀtἷΝ cὁmΝ ὁΝ ἙmpἷὄaἶὁὄΝ Juliaὀὁ,Ν chamaἶὁΝ ἶἷΝ “χpὰὅtataפέΝ ἠãὁΝ ὅἷΝ ἶἷvἷ,Ν
porém, ignorar que o termo permanece, mesmo em seu uso por Juliano, como uma referência  סmesmo que
indireta  סà cultura grega, ἶaΝqualΝὁΝ“paἹaὀiὅmὁפΝὧΝumaΝpaὄtἷ,ΝmἷὅmὁΝquἷΝumaΝpaὄtἷΝumΝtaὀtὁΝquaὀtὁΝἷὀἸatiὐaἶaΝ
pelo contexto de disputa com o Cristianismo. Cf. RUPRECHT, 2002, p. 59-76. Sobre o helenismo em Juliano,
cf. também HIDALGO DE LA VEGA, 1997.
665
Jonathan Goldstein (1983, p. 230), seguindo esta mesma lógica, chegou a afirmar que
ΝtambὧmΝ
pὁἶἷὄiaΝ ὅἷὄΝ cὁmpὄἷἷὀἶiἶὁΝ cὁmὁΝ aΝ ἶἷἸἷὅaΝ ἶaΝ cultuὄaΝ hἷlêὀica,Ν ἷὅtaὀἶὁΝ ἷmΝ ὁpὁὅiὦãὁΝ aΝ
,Ν ἶἷΝ mὁἶὁΝ quἷΝ
significaria permanecer leal à causa e aos costumes gregos. Acontece, porém, quἷΝ ἷὅtἷΝ ὅἷὀtiἶὁΝ “implicaἶὁפΝ aΝ
paὄtiὄΝἶaΝὁpὁὅiὦãὁΝcὁmΝ
,ΝὀãὁΝapaὄἷcἷΝἷmΝὀἷὀhumΝcaὅὁΝἶὁΝuὅὁΝἶὁΝtἷὄmὁΝἷὀtὄἷΝὁὅΝcaὅὁὅΝjὠΝἷὀcὁὀtὄaἶὁὅέΝ
Trata-se, portanto, somente de uma teoria, que não serve como evidência na análise do termo υ α
έ
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2 Macabeus acaba aproximando os judeus de outros povos aos quais a cultura grega teria sido
imposta de forma semelhante (espartanos), ou que possuem diferenças fundamentais com a
cultura helenística (romanos). Fica claro, portanto, que assim como o estudo do contexto,
também o estudo sobre o

υ α

“ὀãὁΝpὁἶἷΝὅἷὄΝlimitaἶὁΝaΝquἷὅtὴἷὅΝץὄἷliἹiὁὅaὅ’666, mas

tambὧmΝ ἶἷvἷΝ iὀcluiὄΝ quἷὅtὴἷὅΝ pὁlíticaὅΝ ἷΝ ὅὁciaiὅפΝ (ἘEἠἕEδ,Ν ńλἅἂ,Ν pέΝ ἀΝ [Ἑ])έΝ ἥἷΝ ὀaΝ ήltimaΝ
parte (3.1) foi apresentado o aspecto político do

υ α

, nesta próxima parte (3.2) se

apresentará o aspecto cultural do mesmo, que é aberto pelo próprio livro de 2 Macabeus na
apresentação não somente de um vínculo entre judeus e espartanos, mas também de supostas
relações entre judeus e romanos.
Para se relacionar os judeus a outros povos (espartanos e romanos), porém, é
ὀἷcἷὅὅὠὄiὁΝquἷΝhajaΝumaΝuὀiἶaἶἷΝcὁὀcἷitualΝpaὄaΝὁΝquἷΝὅἷΝἶἷἸiὀἷΝpὁὄΝ“juἶἷuפ,ΝὁΝquἷΝὀãὁΝὧΝalἹὁΝ
óbvio, mas antes uma construção histórica. Até o século III a.C., o termo hebraico יְ ּ ִ י
(yehûdî),Ν“juἶἷuפ,ΝἶἷὅiἹὀavaΝὅὁmἷὀtἷΝquἷmΝἸὁὅὅἷΝὀatuὄalΝἶaΝJuἶἷia,ΝὁuΝὅἷja,ΝἶὁΝἤἷiὀὁΝἶὁΝἥul,Ν
ou ainda quem fosse natural da província persa de Yehud, sentido que o termo667 ganhou a
partir do retorno do exílio (séc. VI a.C.)668. Sendo assim, denominar um israelita do Reino do
ἠὁὄtἷ,ΝquἷΝtἷὀhaΝviviἶὁΝὅὧculὁὅΝaὀtἷὅΝἶἷὅtἷΝpἷὄíὁἶὁ,ΝcὁmὁΝumΝ“juἶἷuפ,ΝὧΝ“ἸuὀἶamἷὀtalmἷὀtἷΝ
aὀacὄὲὀicὁΝἷΝἹἷὁἹὄaἸicamἷὀtἷΝiὀcὁὄὄἷtὁפ,ΝcὁmὁΝlἷmbὄaΝεaὄcΝἐὄἷttlἷὄΝ(ńλλλ,ΝpέΝἂἁί),ΝmἷὅmὁΝ
que cultivasse uma cultura muito semelhante àquela dos habitantes da Judeia. No período
helenístico669, porém, o termo grego

υ αῖ

(plural:

υ αῖ ),Ν“juἶἷuפ,ΝcὁmἷὦaΝaΝὅἷὄΝὀãὁΝ

tanto uma designação geográfica, mas também uma designação étnica e cultural, semelhante
Segundo Daniel Boyarin (2007), o termo υ α
ΝὅὁmἷὀtἷΝapaὄἷcἷΝὅἷὀἶὁΝutiliὐaἶὁΝcὁmὁΝἶἷὅiἹὀaὦãὁΝἶἷΝ
umaΝ“ὄἷliἹiãὁפΝ(umΝcὁὀcἷitὁΝmὁἶἷὄὀὁ,Νaliὠὅ),ΝaΝpaὄtiὄΝἶὁΝapaὄἷcimἷὀtὁΝἶὁΝἑὄiὅtiaὀiὅmὁέΝἑἸέΝἐἡYχἤἙἠ,Νἀίίἅ,ΝpέΝ
71. De fato, diversos autores apontam o século IV d.C. como o contexto de constituição do Cristianismo e
Judaísmo como religiões. Cf. NEUSNER, 1985, p. 77; RUETHER, 1972; STEMBERGER, 1999, p. 1. Isto não
impede, porém, que aquilo pelo qual se compreendeu anteriormente como υ α
Ν ὅἷjaΝ umΝ “cὁmplἷxὁΝ
cultuὄalפΝcὁm “ἷlἷmἷὀtὁὅΝὄἷliἹiὁὅὁὅΝimpὁὄtaὀtἷὅפΝ(ἐἡYχἤἙἠ,Νἀίίἅ,ΝpέΝἅń),ΝiὀcluὅivἷΝὀὁΝcaὅὁΝἶἷΝὅἷuΝuὅὁΝἷmΝἀΝ
Macabeus. Do mesmo modo também, quando
υ α
Ν paὅὅaΝ aΝ ὅiἹὀiἸicaὄΝ umaΝ ὄἷliἹiãὁ,Ν ὅἷΝ ἷὅtabἷlἷcἷΝ
pὁὅὅuiὀἶὁΝ “impὁὄtaὀtἷὅΝ ἷlἷmἷὀtὁὅΝ ὀaciὁὀaiὅ,Ν ὧtὀicὁὅΝ ἷΝ cultuὄaiὅפΝ (BOYARIN, 2007, p. 71), anteriormente
atrelados ao termo, como fica evidente neste trabalho.
667
A designação de pessoas provenientes da província persa de Yehud aparece nas fontes não somente pelo
hebraico י י, mas também pelo seu plural ( )י י, e mesmo pelo aramaico correspondente ( )י י. Cf.
BRETTLER, 1999, p. 430.
668
ἥἷἹuὀἶὁΝϊaὀiἷlΝἐὁyaὄiὀΝ(ἀίίἀ),ΝaὅΝἷlitἷὅΝjuἶaicaὅΝhaviamΝὅἷΝtὁὄὀaἶὁΝumaΝ“cὁmuὀiἶaἶἷΝcὁὀἸἷὅὅiὁὀalפΝἶuὄaὀtἷΝ
o exílio, de modo que com o retorno do mesmo controlaram o novo Estado criado centrado em Jerusalém e no
Templo, sendo chamados de ( י יcf. Ed 4.23; 5.1, 5; 6.7-8; Ne 3.33-34). Estes se achariam superiores ao
“pὁvὁΝἶaΝtἷὄὄaפ,ΝἶἷΝmὁἶὁΝquἷΝὁΝtἷὄmὁΝἶἷὀὁtaὄiaΝumΝἹὄupὁΝὄἷliἹiὁὅὁέ
669
Segundo Malcolm Lowe (1976), o termo υ αῖ Ν ὄἷcἷbἷΝ ὀὁvo sentido pelos judeus da Diáspora, que o
utilizam no lugar de
α ,Ν“Ἑὅὄaἷlפ,ΝὁΝquἷΝὧΝatἷὅtaἶὁΝpἷlaΝἶiἸἷὄἷὀὦaΝἶἷΝuὅὁΝἷὀtὄἷΝńΝεacabἷuὅΝἷΝἀΝεacabἷuὅέΝϊἷΝ
fato, o termo
α Ν paὄἷcἷΝ pὁὅὅuiὄΝ ὄἷlaὦãὁΝ maiὅΝ ἸὁὄtἷΝ cὁmΝ ὁΝ aὅpἷctὁΝ ὄἷliἹiὁὅὁ,Ν mἷὅmὁΝ ἷmΝ ὅἷuὅΝ uὅὁὅΝ ἷm 2
Macabeus. Cf. 2 Mac 1.25, 26; 9.5; 10.38; 11.6. Segundo Solomon Zeitlin, apesar de tanto os judeus da Judeia
como os da Diáspora serem chamados de υ αῖ Ν(ZEἙἦδἙἠ,Νńλἁἄ),ΝὁΝtἷὄmὁΝ
α Ν ἹaὀhὁuΝpὄὁἷmiὀêὀciaΝ aΝ
partir do séc. II d.C., especialmente como ὄἷaὦãὁΝ ὡΝ aἸiὄmaὦãὁΝ cὄiὅtãΝ ἶἷΝ quἷΝ ὁὅΝ cὄiὅtãὁὅΝ ὅἷὄiamΝ ὁΝ “ὀὁvὁΝ ἙὅὄaἷlפΝ
(ZEITLIN, 1967).
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ao termo
Número
1

αῖ

(plural:

αῖ ),Ν“hἷbὄἷuפ670, como fica claro na Tabela (16) abaixo.

Referência
Inscrição no Amphiareion de
Oropos671

Forma
υ α

2

Inscrições de Delfos

υ αα Ν
/ υ αῖ

3

1 Macabeus

Diversas

Comentário
Moschos, um escravo liberto por seu mestre,
Phὄyὀiἶaὅ,ΝὅἷΝautὁΝiὀtitulaΝumΝ“juἶἷuפΝ( υ α )
no registro que faz de sua alforria, tendo-a feito
por suposta ordem do deus Amphiaros e da deusa
Saúde, que teriam lhe falado por sonho.
Uma primeira inscrição, que data entre 170 e 156
a.C., relata uma alforria na forma de venda ao deus
χpὁlὁ,ΝἶἷΝ“tὄêὅΝἷὅcὄavaὅΝmulhἷὄἷὅ,ΝcujὁὅΝὀὁmἷὅΝ
eram Antígona, por nascimento uma judia [
Ν υ α α ],ΝἷΝ[ἶἷ]ΝὅuaὅΝἸilhaὅΝἦἷὁἶὁὄaΝἷΝ
ϊὁὄὁtἷia,ΝpἷlὁΝpὄἷὦὁΝἶἷΝὅἷtἷΝmiὀaὅΝἶἷΝpὄataפ672. A
segunda inscrição, de 162 a.C., relata uma alforria
ὅἷmἷlhaὀtἷΝἶἷΝ“umΝἷὅcὄavὁΝhὁmἷm,ΝcujὁΝὀὁmἷΝἷὄaΝ
Judas [ υ αῖ ]673, por nascimento um judeu [
Ν υ αῖ ], pelo preço de quatro minas de
pὄataפ674.
Segundo K. G. Kuhn (1985), 1 Macabeus utiliza o
termo υ αῖ ΝἷmΝὅituaὦὴἷὅΝἷὅpἷcíἸicaὅμΝ(a)Ν
quando não-judeus estão falando; (b) por não-

EὅtἷΝ tἷὄmὁ,Ν quἷΝ ἶἷὅiἹὀavaΝ ὁὅΝ ἶἷὅcἷὀἶἷὀtἷὅΝ ἶἷΝ χbὄaãὁ,Ν ὁΝ hἷbὄἷuΝ (cἸέΝ ἀΝ ἑὁΝ ńńέἀἀνΝ ἔpΝ ἁέη),Ν ἷὄaΝ umΝ “tἷὄmὁΝ
aὄcaiὐaὀtἷפ,Ν cὁmὁΝ apὁὀtaΝ aΝ ἐJΝ (pέΝ ἅἅκ,Ν ὀὁtaΝ c),Ν ὄaὄamἷὀtἷΝ utiliὐaἶὁ pela LXX fora do Pentateuco, apesar de
aparecer em 2 Macabeus (7.31; 11.13; 15.37). Cf. Jdt 10.12; 12.11; 14.18. No contexto judaico e cristão dos
primeiros séculos, o termo
αῖ Ν paὅὅaΝ aΝ ἶἷὅiἹὀaὄΝ aquἷlἷὅΝ quἷΝ maὀtivἷὄamΝ ἷmΝ uὅὁΝ aὅΝ líὀἹuaὅΝ hἷbὄaicaΝ ἷΝ
aramaica,ΝἷmΝὁpὁὅiὦãὁΝaὁὅΝ“hἷlἷὀiὅtaὅפΝ(
),ΝἶἷΝcultuὄaΝἷΝlíὀἹuaΝἹὄἷἹaέΝἑἸέΝὀὁtaΝκἂίέ
671
ἡΝχmphiaὄἷiὁὀΝἶἷΝἡὄὁpὁὅΝ(Ά φ α
ΝΩ π )ΝἷὄaΝumΝὅaὀtuὠὄiὁΝἶἷἶicaἶὁΝaὁΝhἷὄὰiΝχmphiaὄaὁὅ,ΝlὁcaliὐaἶὁΝ
na cidade portuária de Oropos, na Ática. A inscrição aqui analisada foi encontrada no Amphiareion e, apesar de
ὀãὁΝἷὅtaὄΝἶataἶa,ΝpaὄἷcἷΝtἷὄΝὅiἶὁΝἸἷitaΝὀὁΝὅὧculὁΝἙἙἙΝaέἑέ,ΝpἷlaΝἸὁὄmaΝἶaὅΝlἷtὄaὅέΝἦἷxtὁΝcὁmplἷtὁμΝ“Ph[ὄyὀiἶaὅ]Ν[vaiΝ
conceder] a liberdade a Moschos, dependente de nenhum homem. Mas se qualquer coisa acontecer a Phrynidas
[i.e., ele morrer] antes do tempo acabar, que se deixe Moschos livre quando quiser. À boa sorte. Testemunhas:
Athenodoros filho de Mnasikon de Oropos, Biottos filho de Eudikos de Atenas, Charinos filho de Anticharmos
de Atenas, Athenades filho de Epigonos de Oropos, Hippon filho de Ésquilo de Oropos. [Feito por] Moschos
filho de Moschion, o judeu que por ordem do deus Amphiaraos e da deusa Saúde, tendo tido um sonho no qual
Amphiaraos e Saúde lhe ordenaram que escrevesse isto na pedra e o fizἷὅὅἷΝ pὄὰximὁΝ ἶὁΝ altaὄפέΝ ἑἸέΝ δEWἙἥ,Ν
1957, p. 264; Schürer, p. 65 (III); COHEN, 1999, p. 96-97. Inscrição original:
ΝΦ [υ α Ν| ]כ
Ν αΝ
αΝ
Ν [
Ν
] | π
α˙ Ν Ν Ν π
ΝΦ υ α | π
Ν
Ν
Ν
,Ν
| π Ν
,Ν
Ν α Ν αυ Ν
αέ |
Ν α α έΝ
υ Ν
|
α
Ν
Ω π ,Ν
Ν υ
υ|
α ,ΝΧα
Ν
υΝ
α ,|
Ν π
υΝΩ π ,ΝΊππ Ν
- | υΝΩ π έΝ
Ν
Ν υ α
|
π
Ν
Νπ
α
Ν υΝ
|
φα
υΝ α Ν
Ν
α ,Ν α Ν υ α | Ν φ α
Ν αΝ Ν
αΝ Ν
Ν
α α|α α
α Νπ Ν Ν
έ Cf.
LEWIS, 1957, p. 264; CIJ 711b.
672
ἙὀὅcὄiὦãὁΝ(paὄcial)μΝ[έέέ]Ν
α αΝ υ α ῖαΝ αΝα Ν
α αΝἈ
αΝ
Ν υ αα Ν α
Ν υ α α Ν
α
ΝΘ
α Ν α
α Ν[έέέ]έΝἑἸέΝCIJ 709; Schürer, p. 65 (III).
673
“ἡΝ ὀὁmἷΝ υ αῖ Ν ἶἷve ser =
α פΝ (Schürer, p. 65 [III]). De fato, a palavra υ αῖ Ν ὅἷΝ tὁὄὀaΝ umaΝ
variante do nome Judas. Cf. WILLIAMS, 1997, p. 250. Outro caso Semelhante (CIJ 711) também provém de
Delfos, na referência a um Judas ( [υ ]α[ῖ ] ),Ν ἸilhὁΝ ἶἷΝ PíὀἶaὄὁΝ (
υ)μΝ “ϊuὄaὀtἷΝ ὁΝ pἷὄíὁἶὁΝ quἷΝ
Herekleidas foi Arconte, no mês de Poitropios, Judas, filho de Píndaro, vendeu, com a aceitação de seu filho
Píὀἶaὄὁ,Ν umΝ ἷὅcὄavὁΝ hὁmἷmΝ paὄaΝ χpὁlὁ,Ν chamaἶὁΝ χmyὀtaὅέέέפέΝ ἙὀὅcὄiὦãὁμΝ
ΝἩ α
[α],Ν [ ] Ν
π υ,Ν π
[υ ]α[ῖ ] Ν
υ,Ν υ υ
Ν ῦ υ ῦ
υ,Ν
Ν [Ἀ]π [ ] Ν
αΝ
ῖ ,Ν Ν
αΝ[Ἀ ] α έέέΝἑἸέΝWἙδδἙχεἥ,Νńλλἅ,ΝpέΝἀηκέΝPὁὅὅivἷlmἷὀtἷΝἷὅtaΝvaὄiaὦãὁΝἶὁΝὀὁmἷΝJuἶaὅΝἸὁiΝaΝ
cauὅaΝἶaὅΝvaὄiaὀtἷὅΝἶὁΝtἷxtὁΝἶἷΝἀΝεacabἷuὅΝńέńί,ΝquἷΝaὁΝiὀvὧὅΝἶἷΝ“JuἶaὅפΝtὄaὐἷmΝ“ἶἷΝJuἶὠפΝ(tὄaἶuὦãὁΝὅiὄíaca)ΝἷΝ
“ἶὁὅΝjuἶἷuὅפΝ(vἷὄὅãὁΝaὄamaicaΝἶἷΝἑέΝἑέΝἦὁὄὄἷy)έΝἑἸέΝὀὁtaΝκηέ
674
Inscrição: [ ]
[Ν
αΝ ῦ]Ν α αΝ[ ]
ΝἈπ α [ υ],Ν π [ῖ ]Ν π
Ν
Ν
υ
υ,Ν
υ πα
αΝ
φα α Ν
Ν [ α]
Ν
υ
υ,Ν
Ν Ἀπ
Ν
Ν υ
Ν
αΝ
ῖ Νᾧ
αΝ
υ αῖ ,Ν
Ν υ αῖ ,Ν
Ν
υ υΝ
Ν
έέέΝἑἸέΝCIJ 710; WILLIAMS, 1997, p. 258. Análise
e texto parcial: Schürer, p. 65 (III).
670

166

675

4

2 Macabeus

Diversas

5

Filo de Alexandria

Diversas

6

Flávio Josefo

Diversas

7

Evangelho de João

Diversas

8

Dio Cassio685

υ αῖ

judeus em textos diplomáticos; (c) pelos próprios
judeus em textos diplomáticos; (d) por judeus em
documentos oficiais. O termo
α ΝὧΝpὄἷἸἷὄiἶὁ,Ν
porém, tanto para se referir ao povo como quando
em relação ao aspecto religioso675.
Segundo a listagem de Gary Morrison676, o livro de
2 Macabeus apresenta diversas variações do termo
υ α ,ΝὀãὁΝὅὁmἷὀtἷΝcὁmὁΝὄἷἸἷὄêὀciaΝaὁΝpὁvὁΝ
judeu (maioria dos casos)677, mas também à área
geográfica da Judeia (11x)678, e ao υ α
Ν
(4x)679.
Este termo, que aparece somente 20 vezes na obra
exegética de Filo680, somente é utilizado em
relação à nação dos judeus, nunca aparecendo de
forma simbólica681.
Como bem indicado por Margaret H. Williams
(ńλλἅ,ΝpέΝἀηἀ),ΝJὁὅἷἸὁΝ“quaὅἷΝiὀvaὄiavἷlmἷὀtἷפΝuὅaΝ
o termo υ α para designar judeus do pósexílio, tanto aqueles da Judeia como aqueles
habitantes da Mesopotâmia e do Mundo
Mediterrânico682. Se destaca por apresentar os
diversos grupos nos quais os judeus se dividiam,
enfatizando o aspecto religioso dos mesmos 683.
O particular uso do termo υ αῖ no Evangelho
de João provocou um intenso debate que resultou
em diversas teorias: segundo Urban C. von Wahlde
(1982; 2000, p. 52-54), o termo se restringe às
autoridades religiosas judaicas; para Daniel
Boyarin (2002), indica um grupo específico dentro
da religião judaica; Malcolm Lowe (1976) sugere
tanto as autoridades religiosas como o povo
comum; outros autores como Francis J. Moloney
(2002) e Raimo Hakola (2005, p. 231) sugerem,
porém, quἷΝὅἷΝὄἷἸἷὄἷΝaὁὅΝ“juἶἷuὅפΝἷmΝἹἷὄal684.
ἥἷἹuὀἶὁΝϊiὁΝἑaὅὅiὁ,Ν“ἷlἷὅΝ[iέἷέΝὁὅΝjuἶἷuὅ]ΝtambὧmΝ

Cf. 1 Mac 2.23; 4.2; 8.20, 23, 25, 27, 29, 31; 10.23, 25, 29, 33, 34, 36; 11.30, 33, 47, 49, 50, 51; 12.3, 6, 21;
13.36, 42; 14.20, 22, 33, 34, 37, 40, 41, 47; 15.1, 2, 17 (2x).
676
Cf. MORRISON, 2004, p. 225-227 (Appendix One).
677
2 Mac 1.1 (2x), 7, 10; 3.32; 4.11, 35, 36; 5.23, 25; 6.1, 6, 8; 8.10, 11, 32, 34, 36 (2x); 9.4 (2x), 7, 15, 17, 18,
19; 10.8, 12, 14, 15, 24 (2x), 29; 11.2, 15, 16 (2x), 24, 27 (2x), 31, 34; 12.1, 3, 8, 17, 30, 34, 40; 13.1, 9, 13, 18,
19, 21, 23; 14.5, 6, 12, 14 (2x), 37.
678
2 Mac 1.1 ( υ α α ); 1.10 ( υ α ᾳ); 5.11; 8.9; 10.24 ( υ α α ); 11.5; 13.1; 13.13; 14.12; 14.14 ( υ α α );
15.22.
679
2 Mac 2.21; 8.1; 14.38 (2x). Cf. Tabela 14.
680
Filo de Alexandria, Mos., 1.1, 7; 2.17, 25, 41, 193, 216; Dec., 96; Spec., 1.97; 2.163, 166; 3.46; 4.179, 224;
Virt., 65, 168, 206, 212, 226.
681
Cf. BIRNBAUM, 1996, p. 45.
682
Cf. Flávio Josefo, AJ, 11.169-173. Sobre o uso de υ αῖ ΝpὁὄΝἔlὠviὁΝJὁὅἷἸὁ,ΝcἸέΝἥἑἘWχἤἦZ,ΝἀίίἅέΝἥἷΝpὁὄΝ
um lado Josefo não restringe os judeus à Judeia, também não restringe, em alguns casos, a Judeia à região sul de
Israel, incluindo a Galileia como parte desta (AJ, 12.421; 13.336-337; 14.120; Bell. Jud., 1.309), apesar de em
outros casos distinguir a Galileia da Judeia (AJ, 13.50, 125; 17.318-319; Bell. Jud., 1.22; 2.95-96, 247; 3.48). Cf.
MILLER, 2010, p. 120.
683
A respeito da apresentação de Josefo dos vários grupos religiosos judaicos, cf. BAUMGARTEN, 2007.
684
O Evangelho de João utiliza o termo υ αῖ ΝἅńΝvἷὐἷὅμΝJὁΝńέńλνΝἀέἄ,Νńἁ,Νńκ,ΝἀίνΝἁέń,Νἀἀ,ΝἀηνΝἂέλΝ(ἀx),ΝἀἀνΝηέń,Ν
10, 15, 16, 18; 6.4, 41, 52; 7.1, 2, 11, 13, 15, 35; 8.22, 31, 48, 52, 57; 9. 18, 22 (2x); 10.19, 24, 31, 33; 11.8, 19,
31, 33, 36, 45, 54, 55; 12.9, 11; 13.33; 18.12, 14, 20, 31, 33, 35, 36, 38, 39; 19.3, 7, 12, 14, 19, 20, 21 (3x), 31,
38, 40, 42; 20.19. Cf. CLARK-SOLES, 2015, p. xi. Para uma breve exposição das principais teorias, cf.
CLARK-SOLES, 2015, p. xi-xiv.
685
Dio Cassio, Hist. Rom., 37.15.2-17.4 = Stern 406 (II). Para a tradução, cf. Stern, p. 350-351 (II); WILLIAMS,
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9
10

Inscrição funerária de Beth
ἥhἷ’aὄim688
Inscrição na Catacumba de
Monteverde, em Roma690

υ α
υ α

Tabela 16  סO desenvolvimento de

têm outro nome [além de Palestina] que eles
adquiriam: a terra é chamada Judeia, e as pessoas
se chamam de judeus [ υ αῖ ]פ686. Sobre esta
ἶἷὅiἹὀaὦãὁΝἶὁΝpὁvὁΝcὁmὁΝ“juἶἷuὅפ,ΝcὁmplἷmἷὀtaΝ
aiὀἶaμΝ“EuΝὀão sei como este título veio a lhes ser
dado, mas também se aplica a todo o resto da
humanidade, mesmo de raça estrangeira, que
aἶἷὄἷmΝaΝὅἷuὅΝcὁὅtumἷὅפ687.
“χquiΝjaὐΝἥaὄa,ΝumaΝjuἶiaΝpiἷἶὁὅaפ689
“χquiΝjaὐΝχmmiaὅ,ΝumaΝjuἶiaΝἶἷΝδaὁἶicἷia,ΝquἷΝ
vivἷuΝpὁὄΝκηΝaὀὁὅέΝPaὐΝ[ἷmΝhἷbὄaicὁ]פ691
υ αῖ ΝὀὁΝpἷὄíὁἶὁΝhἷlἷὀíὅticὁ692

No primeiro caso (1) é evidente que o termo

υ α

Ν ὀãὁΝ pὁὅὅui um sentido

religioso, mas antes indica uma origem étnica693, como fica claro pelo fato de que Moschos
venera deuses gregos e não segue a religião do Deus de Israel 694. Também no segundo e
tἷὄcἷiὄὁΝcaὅὁὅΝ(ἀ),ΝaΝἷxpὄἷὅὅãὁΝ“juἶiaήjuἶἷuΝpὁὄΝὀaὅcimἷὀtὁפΝ(

Ν

υ α α ή υ αῖ )695

1997, p. 252-253; DIO CASSIO, 1914, p. 127.
686
Dio Cassio, Hist. Rom., 37.16.5. Texto grego: αῦ α
α α
ῃ
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πα
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π
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π υ πα
α α
πα
, π πα α ῦ
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α π
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α υ αα α α
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Dio Cassio, Hist. Rom., 37.17.1. Texto grego:
π
α
᾽
α
α,φ
α π
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π π ῖ
,
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α ..
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BS II 158. Inscrição datada por volta do séc. III d.C.
689
Inscrição original:
Ν ῖ Ν
αΝ υ αΝ
αέ
690
CIJ 296 = JIWE II 183. Inscrição datada entre o séc. III e IV d.C., decorada com uma menorá.
691
Placa de mármore branco, borda inferior quebrada no canto esquerdo, 26x36cm, com inscrição:
Θ
Ν|Ν
Ν|Ν
Ν|Ν
Ν|Ν
Ν . Barras sobre os números
( Ν οΝ κη)έΝ εἷὀὁὄὠΝ aὁΝ laἶὁΝ ἶiὄἷito/embaixo da inscrição. Letras com 2-2.5cm e menorá com 9.2x7.0cm.
Interpretação da inscrição (grego e hebraico):
αΝ ῖ Ν Ἀ
Ν υ αΝ π
α
αΝ
Ν
Ν Νπ Ν ש.
Fonte: CIJ 296 = JIWE II 183. Atualmente na Galleria Congiunzione, Musei Capitolini, Roma, No. 6830.
Lançada no Museo Vaticano, lapidario hebraico ex-Lateranense, No. 30879.
692
Tabela de nossa autoria. Para uma tabela mais completa, com 43 casos, cf. WILLIAMS, 1997, p. 258-261
(Appendix 1).
693
χpἷὅaὄΝἶὁΝtἷὄmὁΝ υ α ΝapaὄἷὀtἷmἷὀtἷΝὅἷὄΝ equivalente às outras designações de origem geográfica como
Ω π
(“ἶἷΝ ἡὄὁpὁὅ)פΝ ἷΝ
α
(“ἶἷΝ χtἷὀaὅ)פΝ ὀaΝ iὀὅcὄiὦãὁΝ (vἷὄΝ ὀὁtaΝ acima),Ν pὁἶἷὀἶὁΝ ὅἷὄΝ tὄaἶuὐiἶὁΝ cὁmὁΝ
“ἶaΝJuἶἷiaפ,ΝtambὧmΝpaὄἷcἷΝtἷὄΝumΝὅἷὀtiἶὁΝmaiὅΝpὄὁἸuὀἶὁΝpἷlὁΝcὁὀtἷxtὁΝἶὁΝtἷὄmὁΝutiliὐaἶὁέΝἑomo bem indicado
por Shaye J. D. Cohen (1999, p. 97-98), é bem provável que neste caso não se trata de uma designação
puὄamἷὀtἷΝ ἹἷὁἹὄὠἸica,Ν maὅΝ tambὧmΝ ὧtὀica,Ν umaΝ vἷὐΝ quἷΝ ὁΝ uὅὁΝ ἶἷΝ υ α Ν cὁmὁΝ “habitaὀtἷΝ ἶaΝ JuἶἷiaפΝ ὀãὁΝ ὧΝ
atestado na fonte e é improvável no período helenístico. Deste modo, Cohen (1999, p. 98) pode afirmar que
“cἷὄtamἷὀtἷ,Νpὁὄtaὀtὁ,ΝἷlἷΝ ἷὄaΝjuἶἷuΝ[iὀἹlêὅμΝ “JudaeanפΝ(ἷtὀia),ΝὀãὁΝ “JewishפΝ(ὄἷliἹiãὁ)]ΝtaὀtὁΝἹἷὁἹὄaἸicamἷὀtἷΝ
quaὀtὁΝ ἷtὀicamἷὀtἷפέΝ ἡutὄὁΝ iὀἶíciὁΝ quἷΝ ἸavὁὄἷcἷΝ aΝ pὁὅiὦãὁΝ ἶἷΝ ἑὁhἷὀΝ ὧΝ quἷ tanto o nome do escravo liberto
(εὁὅchὁὅ),ΝquaὀtὁΝἶἷΝὅἷuΝpaiΝ(εὁὅchiὁὀ),ΝὅãὁΝὀὁmἷὅΝἹὄἷἹὁὅΝbaὅtaὀtἷΝcὁmuὀὅΝ(quἷΝὅiἹὀiἸicamΝ“bἷὐἷὄὄὁ)פ,ΝὁΝquἷΝ
sugere que Moschos pode ter nascido fora da Judeia, até mesmo na Grécia.
694
Por conta desta aparente ambiguidade, D. εέΝ δἷwiὅΝ (ńληἅ)Ν ὁΝ ἶἷὀὁmiὀὁuΝ cὁmὁΝ “ὁΝ pὄimἷiὄὁΝ juἶἷuΝ ἹὄἷἹὁפΝ
(inglês: the first Greek Jew).
695
A expressão υ α
ΝἷΝὅuaὅΝvaὄiaὀtἷὅΝapaὄἷcἷmΝtambὧmΝἷmΝἔlὠviὁΝJὁὅἷἸὁέΝἑἸέΝJὁὅἷἸὁ,Ν Bell. Jud.,
2.101; 2.119; 2.308; AJ, 11.207; 17.141; 17.324; 18.103; 18.196; 20.173; Vit., 16; 382; 427; Ap., 1.178-179.
ἑὁmὁΝbἷmΝἶἷὅtacaἶὁΝpὁὄΝἥhayἷΝJέΝϊέΝἑὁhἷὀΝ(ńλλἂ,ΝpέΝἀη),ΝὁὅΝtὄaἶutὁὄἷὅΝἶaΝδἡEἐΝtὄaἶuὐἷmΝ
ΝpὁὄΝἶivἷὄὅὁὅΝ
tἷὄmὁὅ,ΝcὁmὁΝ“birthפΝ(Bell. Judέ,ΝἀέńίńΝοΝJἡἥEPἘUἥ,Νńληἄ,ΝpέΝἁἄń),Ν“raceפΝ(AJ, 11.207 = JOSEPHUS, 1958, p.
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claramente não tem nada a ver com religião (COHEN, 1999, p. 98), mas antes identifica a
procedência geográfica e étnica dos escravos vendidos a Apolo. No caso de Ammias (10),
umaΝ“juἶiaΝἶἷΝδaὁἶicἷiaפΝ( υ αΝ π

α

α ), fica claro quἷΝὁΝtἷὄmὁΝ“juἶiaפΝ( υ α) não

pode ser um indicador geográfico, uma vez que não há nenhum registro de uma cidade
denominada Laodiceia na Judeia (WILLIAMS, 1997, p. 251). Como bem lembra Margaret H.
Williams (1997, p. 251), todas as inscrições após o séc. II d.C. não parecem indicar uma
origem geográfica, uma vez que a partir de 135 a região da antiga Judeia se tornou parte da
província romana denominada Syria Palaestina696. No caso de Dio Cassio (8), fica evidente se
tratar antes de uma realidade religiosa e cultural, relativa aos costumes, do que geográfica e
ὧtὀica,Ν ἶἷΝ mὁἶὁΝ quἷΝ mἷὅmὁΝ pἷὅὅὁaὅΝ ἶἷΝ ὁutὄaὅΝ ὄaὦaὅΝ pὁἶἷmΝ ὅἷὄΝ chamaἶaὅΝ ἶἷΝ “juἶἷuὅפΝ
( υ αῖ ). É justamente neste sentido religioso/cultural que se pode afirmar que alguém é
umaΝ “bὁaΝ juἶiaפ697 ὁuΝ umaΝ “juἶiaΝ piἷἶὁὅaפΝ (λ),Ν ὁuΝ aiὀἶaΝ iὀἶicaὄΝ umΝ pὄὁὅὧlitὁ698 como
“juἶἷuפ699, assim como explicar o sentido que o termo possui no Evangelho de João (7)700.
A transformação de significado do termo

υ α

, porém, não implica em redução,

podendo ter se constituído em um processo de ampliação 701: se no começo do período
helenístico o termo

υ α

tem sentido geográfico e étnico, sua alteração para um sentido

ἂńη),Ν“originפΝ(Vitέ,ΝńἄΝοΝJἡἥEPἘUἥ,Νńλἀἄ,ΝpέΝλ)ΝἷΝ“extractionפΝ(Vit., 427 = JOSEPHUS, 1926, p. 157). Sobre
esta expressão em Josefo, cf. COHEN, 1994.
696
Cf. SMALLWOOD, 1976, p. 463. Esta medida foi o resultado da Revolta de Bar Kokhba, derrotada em 135
d.C. e, mesmo com a posterior divisão em três outras províncias (a Syria Coele, ao norte, e as províncias de
Phoenice e Syria Palaestina, ao sul), a região da Judeia permaneceu sob esta nomenclatura.
697
χΝἷxpὄἷὅὅãὁΝ“bὁaΝjuἶiaפΝapaὄἷcἷΝἷmΝumaΝiὀὅcὄiὦãὁΝlatiὀaμΝ“εὠὄcia,ΝumaΝbὁaΝjuἶiaέΝἥἷuΝὅὁὀὁΝἷὀtὄἷΝὁὅΝbὁὀὅפέΝ
Texto original (latim): Marcia bona Iudea. dormi<tio> tua {ua} i(n) bonis (CIJ 250). Inscrição decorada com
uma menorá e outros objetos rituais (aparentemente um apagador de velas e uma ânfora) datada entre o séc. III e
IV d.C. Cf. WILLIAMS, 1997, p. 258 (No. 7).
698
χpἷὅaὄΝἶὁΝtἷὄmὁΝἹὄἷἹὁΝπ
υ Νindicar inicialmente (na LXX) os estrangeiros, tal como seu sentido para
ὁὅΝἹὄἷἹὁὅΝ(δἥJ,ΝpέΝńηńἁ),ΝpaὅὅaΝaΝὅἷΝὄἷἸἷὄiὄΝaΝ“umΝcὁὀvἷὄtiἶὁΝaὁΝjuἶaíὅmὁפ,Νtὁὄὀaὀἶὁ-se inclusive o sentido mais
recorrente nas inscrições a partir dὁΝpὄimἷiὄὁΝὅὧculὁέΝἑἸέΝἐἙἤϊ,Νἀίńί,ΝpέΝἂίέΝPaὄaΝὁΝὅἷὀtiἶὁΝἶἷΝ“ἷὅtὄaὀἹἷiὄὁפ,ΝcἸέΝ
pέἷέΝÊxΝńἀέἂλέΝPaὄaΝὁΝὅἷὀtiἶὁΝἶἷΝ“cὁὀvἷὄtiἶὁΝaὁΝjuἶaíὅmὁפ,ΝcἸέΝpέἷέΝεtΝἀἁέńηνΝχtΝἀέńίέ
699
Uma inscrição funerária encontrada em Roma e que data entre o séc. III e IV d.C. se refere ao falecido como
tἷὀἶὁΝὅiἶὁΝumΝ“juἶἷuΝpὄὁὅὧlitὁפΝ(Iudeus proselitus)μΝ“ἑὄἷὅcἷ(ὀ)ὅΝἥiὀicἷὄiuὅ,ΝumΝjuἶἷuΝpὄὁὅὧlitὁ,ΝquἷΝvivἷuΝpὁὄΝἁηΝ
anos, caiu no sono [i.e., morreu]. Sua mãe fez por seu doce filho o que ele deveria ter feito por mim. 8 dias antes
das calἷὀἶaὅΝἶἷΝJaὀἷiὄὁפέΝἙὀὅcὄiὦãὁΝὁὄiἹiὀalΝ(latim)μΝ Cresce(n)s Sinicerius Iudeus proselitus vixit ann(is) XXXV
dormitione(m) accepit. mat(er) dul(cissimo) f(i)l<io> suo fec(it) qu(o)d ips(e) mihi deb(uit) facere. VIII
K(a)l(endas) Ian(uarias) (CIJ 68). Cf. WILLIAMS, 1997, p. 258 (No. 3).
700
Como bem indicou Cornelius Bennema (2009, p. 262), o uso do termo υ αῖ ΝὀὁΝEvaὀἹἷlhὁΝἶἷΝJὁãὁ,ΝaὅὅimΝ
cὁmὁΝ ὁὅΝ ἷὅtuἶὁὅΝ ὅὁbὄἷΝ ὁΝ mἷὅmὁ,Ν iὀἶicamΝ quἷΝ ὁΝ tἷὄmὁΝ “aἶquiὄiuΝ ἷmΝ alἹumΝ mὁmἷὀtὁΝ ἶuὄaὀtἷΝ ὁΝ pἷὄíὁἶὁΝ ἶὁΝ
Segundo Templo (mas bem antes do primeiro século AD [d.C.]) um significado religioso, referindo-se aos que
aἶἷὄἷmΝὡΝὄἷliἹiãὁΝjuἶaicaΝ(vivἷὀἶὁΝὁuΝὀãὁΝὀaΝJuἶἷia)פέΝEὅtaΝaquiὅiὦãὁΝἶἷΝὅἷὀtiἶὁΝὄἷliἹiὁὅὁΝὀãὁΝimplica,Νpὁὄὧm,Ν
ἷmΝpἷὄἶaΝἶὁΝὅἷὀtiἶὁΝὧtὀicὁΝὁὄiἹiὀὠὄiὁ,ΝatὧΝpὁὄquἷΝaΝiἶἷiaΝἶἷΝ“ὄἷliἹiãὁפ,ΝὀaΝχὀtiἹuiἶaἶἷ,ΝὅἷΝ dava especialmente
inter-relacionada com etnicidade e raça. Cf. BUELL, 2000; 2005, p. 21, 49; MILLER, 2014.
701
ἥἷἹuὀἶὁΝ ἕὄahamΝ ἘaὄvἷyΝ (ἀίίń),Ν “pὁὄΝ υ αῖ Ν JὁãὁΝ ὅἷΝ ὄἷἸἷὄiuΝ ὀãὁΝ apἷὀaὅΝ aὁὅΝ ץhabitaὀtἷὅΝ ἶaΝ Juἶἷia’Ν maὅΝ
tambὧmΝaΝץtὁἶὁὅΝὁὅΝjuἶἷuὅΝἷmΝtὁἶaΝpaὄtἷ,ΝἷmΝtὁἶὁΝtἷmpὁ’פέΝἥἷἹuὀἶὁΝἤaimὁΝἘakὁlaΝ(ἀίίη,ΝpέΝἀἁń),ΝJὁãὁΝtἷὄiaΝ
escolhido este termo justamente por ser o que cobre o referente mais amplo, não dando um sentido específico ao
termo, mas antes valendo-se do mesmo justamente pela sua amplitude. Contra as outras teorias (cf. Tabela 16,
No. 7).
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religioso pode e deve ter preservado elementos de seu sentido original702. Sendo assim, é
evidente que 2 Macabeus, no meio deste processo, pode e de fato apresenta ambos aspectos
mediante o termo

υ α

, que representa tanto uma unidade étnico-geográfica quanto

uma unidade religiosa e mesmo uma unidade política, como apresentado anteriormente703.
χἸiὀal,ΝcὁmὁΝἤὁἶὁlἸὁΝεὁὀἶὁlἸὁΝ(ńληἅ,ΝpέΝἁη)ΝbἷmΝaἸiὄmὁu,Ν“ὁΝἷὅpíὄitὁΝἶἷΝumΝpὁvὁΝὀãὁΝpὁἶἷΝ
ser dividido em caixas e compartimentos fechados, sem comunicação recíprocaפέΝ
Considerando-se a evidente diferença religiosa entre os

υ αῖ

e os espartanos e romanos,

politeístas, a relação anteriormente mencionada somente poderia ser nos outros aspectos do
υ α

e mesmo da unidade dos

υ αῖ , ou seja, a nível étnico e político.

3.2.1 Judeus e espartanos
Por mais estranho que possa parecer, 2 Macabeus sugere um vínculo étnico entre
judeus e espartanos. Se, por um lado, etnicidade não implicava em consanguinidade ס
levando-se em conta que se compreendia

dentro do judaísmo helenístico como um

conceito com conotação mais cultural que racial704 ס, por outro lado a vinculação étnica que 2
Macabeus estabelece entre judeus e espartanos inclui a afirmação de consanguinidade por
meio de uma ancestralidade comum: quando descreve a morte de Jasão, o autor de 2
Macabeus afirma que “aquele que havia banido a tantos de sua pátria, em terra estrangeira
veio a perecer, tendo-se dirigido aos lacedemônios [i.e., os espartanos] com a esperança de aí
receber abrigo, em consideração à origem comum [
utiliὐaἶὁΝὀἷὅtἷΝtἷxtὁ,Ν υ

α,ΝquἷΝpὄὁvὧmΝἶἷΝ

Ν υ
706

α ]פΝ(ἀΝεacΝηέλ)705. O termo

, era o termo próprio para se referir às

“χpἷὅaὄΝ ἶὁΝ tἷὄmὁΝ υ αῖ Ν pὄὁvavἷlmἷὀtἷΝ ὄἷtἷὄΝ alἹὁΝ ἶἷΝ ὅuaΝ cὁὀὁtaὦãὁΝ ὧtὀicὁ-geográfica, seu referente foi
ἷὅtἷὀἶiἶὁΝ aΝ ἸimΝ ἶἷΝ iὀcluiὄΝ qualquἷὄΝ juἶἷuΝ quἷΝ ἸὁὅὅἷΝ lἷalΝ ὡΝ iἶἷὁlὁἹiaΝ ἶὁΝ ἦἷmplὁΝ ὁuΝ ὡΝ ὄἷliἹiãὁΝ juἶaicaפΝ
(BENNEMA, 2009, p. 245). Deste modo, apesar de A. T. Kraabel (1982) sugerir que υ αῖ ΝὅἷὄiaΝumΝtἷὄmὁΝ
de designação de uma origem geográfica, deve-se perceber a pluralidade de significados deste termo, que acaba
tἷὀἶὁΝumaΝ“vaὄiἷἶaἶἷΝἶἷΝcὁὀὁtaὦὴἷὅפ,ΝcὁmὁΝἶἷὅtacὁuΝἤὁὅὅΝἥέΝKὄaἷmἷὄΝ(ńλκλ,ΝpέΝἁη),ΝcὁὀtὄaΝKὄaabἷlέ
703
Cf. 3.1.
704
ἑὁmὁΝ bἷmΝ iὀἶicaἶὁΝ pὁὄΝ EὄichΝ ἕὄuἷὀΝ (ἀίńἁ,Ν pέΝ ńἅ),Ν “ὁὅΝ termos normalmente entendidos como tendo
significado étnico carregam múltiplos significados nos escritos judaicos, e apenas raramente designam
caὄactἷὄíὅticaὅΝ ὄaciaiὅפέΝ ἠὁΝ caὅὁΝ ἶἷΝ
,Ν ὄaὄamἷὀtἷΝ ὧΝ utiliὐaἶὁΝ ἷmΝ ὅἷὀtiἶὁΝ ὄacialΝ pὁὄΝ JὁὅἷἸὁ,Ν pέἷέ,Ν
frequentementἷΝaluἶiὀἶὁΝ“aΝcὁὅtumἷὅ,Νpὄὠticaὅ,ΝἷΝmὁἶὁΝἶἷΝviἶaפΝ(ἕἤUEἠ,Νἀίńἁ,ΝpέΝńἄ),ΝaἸiὄmaὀἶὁΝquἷΝὁΝ
Ν
judaico obedece às leis de Moisés (AJ, 4.308), ou ainda que Antíoco Epifânio, quando arrependido antes de sua
morte, lamente ter prejudicado o
Ν juἶaicὁΝ pὄὁἸanando seu templo e desprezando seu Deus (AJ, 11.3;
12.357).
705
2 Mac 5.9 (BJ), grifo nosso. No grego: α
υ
πα
π
α π
π
π
α α
υ
α
υ
α
υ
π . Cf. MOMIGLIANO, 1975, p. 113.
706
χΝ palavὄaΝ ἹὄἷἹaΝ
Ν tinha como pὄiὀcipalΝ ὅiἹὀiἸicaἶὁΝ “ὄaὦaפΝ ἷΝ “paὄἷὀtἷὅcὁפέΝ No caso da ideia de
consanguinidade, também presente, um texto de Demóstenes (Cont. Leoc., 44.2) destaca-se por apresentar a
ἶiὅtiὀὦãὁΝἷὀtὄἷΝὁΝἸilhὁΝ“ἶἷΝὅaὀἹuἷפΝἷΝὁΝἸilhὁΝaἶὁtivo. Na Odisséia (15.267) há outro exemplo: Telêmaco afirma
ὅἷὄΝ ἶἷΝ ῆtacaΝ pὁὄΝ “ὀaὅcimἷὀtὁפΝ (
),Ν por ser filho de Odisseu  סafinal, é a filiação a Odisseu que lhe dá a
cὁὀἷxãὁΝ pὁὄΝ
Ν aΝῆtaca. χΝ palavὄaΝ
Ν tambὧmΝ poderia ser utilizada, em sentido bastante próximo, como
702
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relações de familiaridade entre cidades, algo comum nas relações políticas do mundo
helenístico707.
Segundo Jan N. Bremmer (ἀίńί),Ν ὀὁΝ cὁὀtἷxtὁΝ hἷlἷὀíὅticὁΝ ὁΝ tἷὄmὁΝ υ
utilizado no caso de relações de sangue ou ancestralidade comum 708פ, enquanto

αΝ “ἷὄaΝ
709

“iὀἶicavaΝapἷὀaὅΝὄἷlaὦὴἷὅΝpὄὰximaὅפΝ(BREMMER, 2010, p. 53)710. No caso de Flávio Josefo,
que opta pelo outro termo711, teria feito a escolha como uma opção mais sutil e aceitável por
tais aferições de consanguinidade mítica já não serem tão comuns em seu tempo 712. Acontece,
porém, que Josefo utiliza o termo υ

αΝ ἷmΝ ὁutὄὁΝ caὅὁ: quando fala dos idumeus, lhes

indica como considerados relacionados por parentesco ( υ

) aos judeus713. De fato,

segundo a tradição bíblica, os idumeus seriam descendentes de Edom (ou Esaú 714), filho de
Isaque, filho de Abraão. Seriam, portanto, vinculados aos judeus como descendentes de
Abraão. No caso dos espartanos, porém, não há nenhuma referência na Bíblia Hebraica e,
possivelmente, seja por isso que Josefo evitou afirmar a suposta consanguinidade. Mas, qual
seria, então, a origem desta afirmação de parentesco entre judeus e espartanos?
Segundo algumas fontes posteriores715, haveria uma tradição em meio aos judeus na
qual Hércules, que era usualmente apontado como antepassado dos espartanos, teria
desposado uma das filhas de Afranes (ou Iafras), um descendente de Abraão 716. De forma
“clãפΝὁuΝ“Ἰamíliaפ,Νtal como aparece em Heródoto (Hist., 1.125) e Plutarco (Rom., 21). Cf. LSJ, p. 344.
707
Olivier Curty é o maior nome no estudo da questão, tendo feito sua tese a este respeito. Cf. CURTY, 1995.
Para uma visão mais resumida dos mitos de ancestralidade entre as cidades helenísticas, cf. CURTY, 1999. Para
um estudo de Curty a respeito da suposta ancestralidade comum entre espartanos e judeus, cf. CURTY, 1992.
Outros estudos, porém, também são importantes para a compreensão do uso de afirmações de ancestralidade
comum entre cidades como mecanismo político do período helenístico. Cf. JONES, 1999; PATTERSON, 2010.
708
Iseu de Atenas (séc. IV a.C.), por exemplo, vale-se dos termos
ΝἷΝ υ
αΝquaὀἶὁΝviὅaΝiὀἶicaὄΝὁὅΝἹὄauὅΝ
de parentesco, apontando que uma filha certamente é uma parente mais próxima do que um irmão. Cf. Iseu,
Ciron, 8.33.
709
χΝ palavὄaΝ ἹὄἷἹaΝ
Ν pὁὅὅuíaΝ umaΝ ἶuplaΝ ὅiἹὀiἸicaὦãὁμΝ pὁἶἷὄiaΝ tἷὄΝ ὁΝ ὅἷὀtiἶὁΝ ἶἷΝ paὄἷὀtἷὅcὁΝ ὁuΝ
relacionamento, como aparece em Heródoto (Hist., 6.54) e Tucídides (Bell. Pel., 3.86), ou ainda o sentido de
intimidade e amizade. Cf. Tucídides, Bell. Pel., 4.19; Platão, Smp., 197d; Andocides, Myst., 1.118; Demóstenes
Cor., 18.35; LSJ, p. 1202.
710
χΝὄἷὅpἷitὁΝἶaὅΝἶiἸἷὄἷὀὦaὅΝἷὀtὄἷΝ υ
αΝἷΝ
,ΝcἸέΝWILL, 1995.
711
Josefo, AJ, 12.226:
υ
Ν αφ
Ν
,Ν Ν Ν
Ν
Ν
υ Ν υ αῖ Ν α α α
Ν α Ν
Νπ ΝἌ α Ν
έΝ α Ν
Ν
Ν
φ Ν
Ν α Ν απ π α Ν π Ν
Νπ
Ν Ν
έέ
712
Cf. BREMMER, 2010, p. 53. Lembrando que Flávio Josefo se refere também ao vínculo de amizade referido
pela cidade de Pérgamo em relação a Abraão e seus ancestrais. Cf. Flávio Josefo, Ant. Jud., 14.247-255.
713
Flávio Josefo, Bell. Judέ,ΝἂέἂέἂΝ(ἀἅἂ)μΝ“hὁmἷὀὅΝquἷ,Νὄἷcusando a confiarem em seus parentes a proteção da
cidade materna, os teriam feito árbitros em sua disputa e, enquanto acusando certos indivíduos de terem matado
ὁutὄὁὅΝ ὅἷmΝ julἹamἷὀtὁ,Ν tἷὄiamΝ cὁὀἶἷὀaἶὁΝ aΝ ὅiΝ mἷὅmὁὅΝ cὁmΝ tὁἶaΝ aΝ ὀaὦãὁΝ ὡΝ ἶἷὅὁὀὄaפέΝ ἦἷxtὁΝ ὁὄiἹiὀalμΝ “
π
Ν
ῖΝ υ
Ν Ν Ν
π
Νφυ α Ν
Να
Ν α
Νπ ῦ α Ν
Ν αφ
,Ν
α α
ῦ
Ν
Ν Ν π
α Ν
υ ,Ν α
α α
Ν
υΝ ῦ
υΝ
α פέΝ ἑἸέΝ
JOSEPHUS, 1961, p. 82-83.
714
Cf. Gn 36.1.
715
Esta tradição aparece tanto em Flávio Josefo (AJ, 1.239-241), que cita Alexandre Polyhistor (FGrH, 273, F
102), que cita Kleodemos Malchos, como ainda em Eusébio (Praep. Ev., 9.20), que cita Flávio Josefo.
716
Apesar da usual associação entre Herakles e os espartanos, aparentemente o propósito de Kleodemos
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semelhante aos idumeus, portanto, também os espartanos seriam descendentes de Abraão, ou
aiὀἶaΝ “pὄimὁὅΝ abὄahὢmicὁὅפΝ ἶὁὅΝ juἶἷuὅ,Ν cὁmὁΝ catἷἹὁὄiὐaΝ ἐὄἷmmἷὄΝ (ἀίńί)έΝ χpἷὅaὄΝ ἶἷὅtaΝ
tradição estar presente somente em fontes posteriores, parece ser mais antiga (ORRIEUX,
1988), circulando principalmente no meio intelectual judaico (GRUEN, 1996) e podendo
inclusive ter influenciado o relato de Hecateu de Abdera sobre os judeus, mesmo que
indiretamente.
No relato de Hecateu de Abdera717, apesar de não haver menção aos espartanos, há
umaΝ cὁmpaὄaὦãὁΝ “ὰbviaפ,Ν apἷὅaὄΝ ἶἷΝ ἷὅtaὄΝ “apἷὀaὅΝ implícitaפ,Ν cὁmὁΝ ἶiὅὅἷΝ χὄὀalἶὁΝ
εὁmiἹliaὀὁΝ(ńλἅηa,ΝpέΝκἂ)έΝχlὧmΝἶὁὅΝjuἶἷuὅΝὅἷὄἷmΝapὄἷὅἷὀtaἶὁὅΝcὁmὁΝumΝpὁvὁΝ“aὀtiὅὅὁcialפΝ
( π

π )718 ἷΝ“iὀὁὅpitalἷiὄὁפΝ(

)719, de modo semelhante a como os espartanos

eram retratados na antiguidade720, Hecateu também apresenta Moisés como um verdadeiro
, um legislador ao estilo grego, estando muito próximo às usuais representações de
Licurgo, o legislador de Esparta721: teria estabelecido leis de aspecto militar722, com duro
treinamento dos jovens, e distribuição de terras723. Vendo por esta interpretatio graeca dos
judeus724, estes, com Moisés, e os espartanos, com Licurgo, teriam em comum não somente
sua constituição legislativa, mas também sua educação baseada em tais leis725,

Malchos, o autor mais antigo a ser associado com a tradição, é indicar a origem de povos africanos e não dos
espartanos. Assim, quando fala que Herakles desposa a filha de Afranes, ela concebe Didoros, de quem provém
ἥὁphὁὀ,ΝἶἷΝquἷmΝὁὅΝ“bὠὄbaὄὁὅΝsophakoiפΝ( α
υ Ν φα α )ΝhἷὄἶamΝὁΝὀὁmἷέΝἥὁbὄἷΝaΝὁὄiἹἷmΝἶὁὅΝaἸὄicaὀὁὅΝ
por Kleodemos Malchos, cf. AMITAY, 2011.
717
Diodoro Sículo, Bib. Hist., 40.3.4.
718
Cf. nota 753.
719
Cf. nota 754.
720
Segundo Jan Bremmer (2010, p. 50), Hecateu tem esta perspectiva por ter tido como fonte principal os judeus
ἶἷΝ χlἷxaὀἶὄiaΝ quἷ,Ν “cὁmpaὄaὀἶὁΝ aΝ ὅiΝ mἷὅmὁὅΝ cὁmΝ ὁὅΝ xἷὀὁἸὰbicὁὅΝ maὅΝ iluὅtὄἷὅΝ ἷὅpaὄtaὀὁὅ,Ν (έέέ)Ν tἷὀtaὄamΝ
lἷἹitimaὄΝὅἷuΝἷὅpἷcialΝἷὅtilὁΝἶἷΝviἶaפέΝἦalΝapὄὁximaὦãὁΝἶὁὅΝἷὅpaὄtaὀὁὅ,Νpὁὄtaὀto, teria sido uma criação judaica, a
fim de relacionar ambas as culturas, justificando tal aproximação por meio de uma ancestralidade comum de
ambos os povos.
721
Também é possível se perceber semelhança entre o Moisés apresentado por Josefo e Licurgo. Cf.
FELDMAN, 2005.
722
Cf. Diodoro Sículo, Bib. Hist., 40.3.6. A respeito da tradição militar espartana, cf. Platão, Lg., 628e; Lach.,
182c e 183a; Xenofonte, Lac. Pol., 11-12; Flávio Josefo, Ap., 2.130. Segundo Jan N. Bremmer (2010, p. 50), a
iὀἶicaὦãὁΝἶἷΝumΝ “tὄἷiὀamἷὀtὁΝ militaὄפΝἷὅtabἷlἷciἶὁΝpὁὄΝεὁiὅὧὅΝὧΝὁΝὄἷὅultaἶὁΝἶἷΝumΝἷxaἹἷὄὁΝὀaΝἷlabὁὄaὦãὁΝἶaΝ
comparação entre judeus e espartanos criada pelos judeus que foram fontes do etnógrafo grego Hecateu.
723
De fato, a divisão de terras e a administração da propriedade agrária era uma questão tratada não somente por
Moisés (Lv 25.23, 24; Nm 27.1-8; 36.1-12) como por Licurgo (Platão, Lg., 684e; Plutarco, Lyc., 8.3-6; 16.1),
não sendo uma criação de Hecateu, mas um ponto em comum de fato. Sobre a divisão de terras em Esparta, cf.
HODKINSON, 1986.
724
Sobre o método de Hecateu de Abdera de interpretatio graeca, cf. DILLERY, 1998.
725
Trata-se de uma semelhança no fato de terem legisladores próprios, constituições próprias e educações
próprias, e não semelhança entre estas, afinal, as leis judaicas e espartanas divergem em inúmeros pontos: a
pederastia, p.e., que era um elemento bastante presente na sociedade espartana, contrariava as leis judaicas
contra a homossexualidade (Lv 18.22), cuja pena era a morte (Lv 20.30). Sobre a pederastia espartana, cf.
CARTLEDGE, 1981. Também a obrigação de criar os filhos, presente entre os judeus, como Hecateu de Abdera
(Diodoro Sículo, Bib. Hist., 40.3.8) e Tácito (Hist., 5.5.3) indicaram, não tinha correspondência ao caso
espartano, conhecido pelo infanticídio por parte de muitos pais. Cf. Plutarco, Lyc. 16.1-2. Sobre o infanticídio na
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respectivamente a educação pela Torá e a educação espartana da

.

Observando-se o fato de que os espartanos haviam sofrido a imposição de uma
constituição e educação diferentes da estabelecida por Licurgo por parte da Liga Aqueia
comandada por Filopémen726,ΝtἷὀἶὁΝἶἷpὁiὅΝὄἷἷὅtabἷlἷciἶὁΝὅuaὅΝ“lἷiὅΝaὀcἷὅtὄaiὅפΝἷΝaΝἷἶucação
propriamente espartana (

), pode-se pensar em uma relação mais profunda entre judeus e

espartanos: se 2 Macabeus afirma uma relação de consanguinidade, 1 Macabeus indica
também727 umaΝὄἷlaὦãὁΝἶἷΝcὁὀquiὅta,ΝcujaΝ“ἹlὰὄiaפΝ(ńΝεacΝńἀέńἀ)ΝalcaὀὦaἶaΝpἷlὁs espartanos
pὁἶἷΝ ὅἷὄΝ iὀtἷὄpὄἷtaἶaΝ cὁmὁΝ ὁΝ ὄἷἷὅtabἷlἷcimἷὀtὁΝ ἶaὅΝ lἷiὅΝ ἶἷΝ δicuὄἹὁ,Ν ἷΝ aΝ “ἹlὰὄiaפΝ (ńΝ εacΝ
14.21) conquistada pelos judeus o reestabelecimento das leis de Moisés. O judaísmo, assim,
pode ser compreendido como uma vitória cultural que aproxima os judeus de outros povos,
como os espartanos, que reestabeleceram suas leis ancestrais após terem as perdido por
imposição estrangeira728. Tais glórias, porém, não são indicadas pelo autor de 1 Macabeus na
narrativa, mas estão dentro de cartas diplomáticas que supostamente foram trocadas entre
espartanos e judeus729. Segundo Jonathan A. Goldstein (1976, p. 447ss) e outros autores730, as
cartas enviadas aos espartanos teriam como propósito principal estabelecer uma ponte

Grécia Antiga, cf. PATTERSON, 1985.
726
OὅΝἷὅpaὄtaὀὁὅΝtivἷὄamΝὅuaὅΝ“lἷiὅΝaὀcἷὅtὄaiὅפΝὄἷvὁἹaἶaὅ entre 189/188 a.C. e 178 a.C, uma vez que Filopémen,
chefe da Liga Aqueia, os forçou a abandonarem as leis e costumes tradicionais herdados de Licurgo, os
substituindo pela adoção das leis e educação das cidades aqueias. Cf. Lívio (Urbέ,Ν ἁκέἁἂέἁ)μΝ “Lycurgi leges
moresque abrogarent, Achaeorum adsuescerent legibus institutisqueפέΝἥὁbὄἷΝὁΝcaὄὠtἷὄΝtiὄὢὀicὁΝἶaΝδiἹaΝχquἷia,Ν
cf. MORENO LEONI, 2015.
727
ἥἷἹuὀἶὁΝńΝεacabἷuὅΝńἀέἀń(b),ΝjuἶἷuὅΝἷΝἷὅpaὄtaὀὁὅΝὅãὁΝ“iὄmãὁὅ,ΝἷΝpἷὄtἷὀcἷmΝὡΝἶἷὅcἷὀἶêὀciaΝἶἷΝχbὄaãὁΝ[ Ν
Ν
φ
α
Ν
Ν Ν
υΝ
αα ]פέΝEmΝńΝεacabἷuὅΝńἂέἀί,ΝumaΝὅupὁὅta carta dos espartanos aos
juἶἷuὅΝ tambὧmΝ apὄἷὅἷὀtaΝ ὁΝ tἷὄmὁ,Ν aἸiὄmaὀἶὁ,Ν pὁὄΝ paὄtἷΝ ἶὁὅΝ ἷὅpaὄtaὀὁὅ,Ν quἷΝ ὁὅΝ juἶἷuὅΝ ὅãὁΝ ὅἷuὅΝ “iὄmãὁὅΝ
[
φ ῖ ]פέ
728
Cf. 3.1.3.
729
1 Macabeus apresenta 3 cartas entre judeus e espartanos: 1 Mac 12.6-18 (carta do sumo sacerdote Jônatas aos
espartanos); 12.20-23 (carta do rei espartano Areu a Onias, sumo sacerdote dos judeus); 14.20-23 (carta dos
espartanos a Simão, sumo sacerdote dos judeus). Sobre estas cartas, cf. KATZOFF, 1985; RODRIGUES, 2013;
CURTY, 1992; SCHÜLLER, 1956; GINSBURG, 1934; GOLDSTEIN, 1976, p. 444-462; ORRIEUX, 1988;
BREMMER, 2010; GRUEN, 1996; JONES, 1999, p. 75-79; AMITAY, 2013; GRUEN, 2011, p. 277-307;
MOMIGLIANO, 1931, p. 141-170.
730
ἥἷἹuὀἶὁΝ ἠuὀὁΝ ἥimὴἷὅΝ ἤὁἶὄiἹuἷὅΝ (ἀίńἁ,Ν pέΝ ńńη),Ν aὅΝ caὄtaὅΝ ὅἷὄviὄamΝ cὁmὁΝ “umaΝ viaΝ paὄaΝ chἷἹaὄΝ aΝ ἤὁmaפέΝ
Para Arnaldo Momigliano (1975a, p. 113), a relação com os espartanos teria se dado a fim de “ἷxplὁὄaὄΝ ἷὅtaΝ
lἷὀἶaΝpὁὄΝὄἷὅpἷitabiliἶaἶἷΝpὁlíticaפΝ(εἡεἙἕδἙχἠἡ,Νńλἅη,ΝpέΝńńἁ),ΝumaΝvἷὐΝquἷΝὁὅΝἷὅpaὄtaὀὁὅΝἷὄamΝtiἶὁὅΝcὁmὁΝ
parentes das sabinas, que deram muitas esposas aos reis romanos. Para Christopher P. Jones (1999, p. 78-79),
pode-se ver aqui a prática helenística de embaixadores irem em uma mesma missão a um aliado principal (no
caso, Roma) e a outros aliados (como Esparta) que pudessem ajudar. De fato, as cartas entre espartanos e judeus
estão no contexto que 1 Macabeus apresenta embaixadas a Roma. Porém, como destacou Ranon Katzoff (1985,
pέΝ ἂκκ),Ν aΝ ἷmbaixaἶaΝ “paὄἷcἷΝ ἷὅtaὄΝ plaὀἷjaἶaΝ paὄaΝ aΝ viaἹἷmΝ ἶἷΝ vὁltaΝ ἶἷΝ ἤὁma,Ν ἷΝ ὀãὁΝ cὁmὁΝ pὄἷpaὄatὰὄiaΝ para
ἷὅtaפέΝ ἙὅtὁΝ ὀãὁΝ ὅiἹὀiἸica,Ν pὁὄὧm,Ν quἷΝ aΝ ἷmbaixaἶaΝ ὅἷὄviὄiaΝ utiliὐaὀἶὁΝ ἤὁmaΝ paὄaΝ alcaὀὦaὄΝ ὁΝ ἸavὁὄΝ ἶἷΝ EὅpaὄtaΝ
(cὁὀtὄaμΝ ἥἑἘÜδδEἤ,Ν ńληἄ,Ν pέΝ ἀἄἄ),Ν quἷΝ ὀaquἷlἷΝ mὁmἷὀtὁΝ ἷὄaΝ “ἸὄacaΝ ἷΝ ἶiὅtaὀtἷפΝ (KχἦZἡἔἔ,Ν ńλκη,Ν pέΝ ἂκἅ)έΝ
Também, considerando-se que Roma não havia dado nenhum suporte aos judeus contra a Síria, é mais provável
que as cartas tenham como propósito afirmar a força e independência judaicas, ao invés de ser um pedido de
auxílio militar.
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diplomática até os romanos, aliados dos espartanos731.
3.2.2 Judeus e romanos
Assim como 1 Macabeus apresenta cartas entre judeus e espartanos, ambos os livros
(1 e 2 Macabeus) relatam embaixadas diplomáticas entre judeus e romanos. Se em 2
εacabἷuὅΝ ἂέńńΝ umaΝ “ἷmbaixaἶaΝ cὁmΝ ὁΝ ὁbjἷtivὁΝ ἶἷΝ ἷὅtabἷlἷcἷὄ amizade e aliança com os
ὄὁmaὀὁὅפΝὧΝmἷὀciὁὀaἶa,ΝἷmΝἀΝεacabἷuὅΝńńέἁἂ-38, são os próprios romanos que enviam uma
mensagem aos judeus: trata-se de uma carta na qual os romanos se propõem a apresentarem
ao rei Antíoco Eupátor, filho de Antíoco IV, a opinião dos judeus a respeito da proposta
selêucida de perdão político e licença para voltarem praticar suas leis (2 Mac 11.31). Roma
apresenta-se, nesta carta, como uma mediadora por excelência, servindo como um símbolo
cultural aos judeus. Se os selêucidas utilizam seu poder a fim de impor sua vontade sobre
outros povos, Roma utiliza seu poder para moderar tais imposições.
Assim como no caso da relação com os espartanos, também a relação com os
romanos é melhor explicada quando se atenta ao livro de 1 Macabeus. Neste livro, o
embaixador Eupolemo, filho de João, apenas mencionado em 2 Macabeus (4.11) 732, é
escolhido, juntamente com Jasão, filho de Eleazar, por Judas Macabeu (1 Mac 8.17), para que
fossem estabelecer uma relação de amizade e aliança e para que pedissem quἷΝὁὅΝὄὁmaὀὁὅΝ“ὁὅΝ
libἷὄtaὅὅἷmΝ ἶὁΝ juἹὁ,Ν viὅtὁΝ quἷΝ ὁΝ ὄἷiὀὁΝ ἶὁὅΝ ἹὄἷἹὁὅΝ quἷὄiaΝ maὀtἷὄΝ ἙὅὄaἷlΝ ὀaΝ ὅἷὄviἶãὁפΝ (ńΝ εacΝ
8.18). Aqui, ainda mais que em 2 Macabeus, fica clara a oposição entre os selêucidas, que
utilizam seu poder para subjugar, e os romanos, que usam seu poder para libertar733. Assim, 1
Macabeus relata que os romanos se tornaram aliados dos judeus, por um acordo de mútua
proteção (1 Mac 8.23-30), renovado por judeus (1 Mac 12.1) e romanos (1 Mac 15.17-19) ao
longo do relato.
Muito mais importante que o acordo, porém, é o elogio aos romanos feito pelo autor
731

A partir de 146 a.C. Esparta se constitui em uma cidade satélite favorecida por Roma. Cf. KATZOFF, 1985,
p. 487.
732
Como lembra Linda Zollschan (2004, p. 44), a gramática do texto grego de 2 Macabeus 4.11 permite que se
entenda até mesmo que foi o pai, João, e não o filho, Eupolemo, o embaixador aos romanos. Segundo a autora, a
embaixada mencionada aqui não é a enviada por Judas Macabeu em 161 a.C., mas uma embaixada anterior, que
teria ido aos romanos já no ano de 174 a.C.
733
Em 2 Macabeus esta oposição se apresenta pelos personagens: Jasão, que estabelece um acordo com os
selêucidas, suprime os privilégios que João, pai de Eupolemo, havia alcançado para os judeus (2 Mac 4.11). O
tἷxtὁΝ ἷὅtabἷlἷcἷΝ aΝ ὁpὁὅiὦãὁΝ lἷmbὄaὀἶὁΝ quἷΝ ἷὅtἷΝ EupὁlἷmὁΝ ὧΝ “ὁΝ mἷὅmὁΝ quἷΝ ἶἷpὁiὅΝ chἷἸiὁΝ aΝ ἷmbaixaἶaΝ cὁmΝ ὁΝ
objetivo de estabelecer amizade e aliança comΝὁὅΝὄὁmaὀὁὅפΝ(ἀΝεacΝἂέńń)έΝχΝἶiἸἷὄἷὀὦaΝmaiὅΝpἷὄcἷptívἷlΝὧΝaΝἶἷΝ
que, enquanto a oposição de 1 Macabeus se constrói especialmente sobre os Estados (selêucidas e romanos), em
2 Macabeus esta oposição aparece mais entre personagens judaicos: Jasão, que trai seu povo com os selêucidas
por meio de um acordo, e João e seu filho Eupolemo, que buscam ajudar os judeus por meio de seus acordos.
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de 1 Macabeus (1 Mac 8.1-1-16)734 quἷ,ΝὅἷἹuὀἶὁΝχὄὀalἶὁΝεὁmiἹliaὀὁΝ(ńλἅηa,ΝpέΝńńἂ),ΝὧΝ“um
dos mais marcantes elogios de Roma em toda a antiguidadeפέΝ ἠἷὅtἷΝ ἷlὁἹiὁ,Ν apἷὅaὄΝ ἶἷΝ ὅἷΝ
aἸiὄmaὄΝquἷΝὁὅΝὄὁmaὀὁὅΝ“ἶἷὅtὄὁὦaὄamΝἷΝὅubmἷtἷὄamפΝ(ńΝεacΝκέńń)ΝὄἷiὀὁὅΝἷΝilhaὅ735 que lhes
ὄἷὅiὅtiὄam,Ν “cὁmΝ ὁὅΝ ὅἷuὅΝ amiἹὁὅ,Ν pὁὄὧm,Ν ἷΝ cὁmΝ ὁὅΝ quἷΝ ὅἷΝ ἸiavamΝ ὀὁΝ ὅἷuΝ apὁiὁ,Ν ἷlἷὅΝ
maὀtivἷὄamΝamiὐaἶἷפΝ(ńΝεacΝκέńń),ΝpὁiὅΝ“ὅἷΝcὁmpὄaὐiamΝἷmΝtὁἶὁὅΝὁὅΝquἷΝὅἷΝaliaὅὅἷmΝaΝἷlἷὅ,Ν
e concediam sua amizadἷΝ aΝ quaὀtὁὅΝ aΝ ἷlἷὅΝ ὅἷΝ ἶiὄiἹiὅὅἷmפΝ (ńΝ εacΝ κέń)έΝ χἸiὀal,Ν apἷὅaὄΝ ἶἷΝ
“ἷxἷὄcἷὄἷmΝ aΝὄἷalἷὐaΝaquἷlἷὅΝaΝquἷmΝ ἷlἷὅΝquἷὄἷmΝajuἶaὄΝaΝἷxἷὄcê-laפΝἷΝἶἷpὁὄἷmΝ “aquἷlἷὅΝ aΝ
quἷmΝquἷὄἷmΝἶἷpὁὄפΝ(ńΝεacΝκέńἁ),ΝὁὅΝὄὁmaὀὁὅΝmἷὅmὁΝὀãὁΝἷxἷὄcἷmΝaΝὄἷalἷὐaμΝ“ὀἷὀhumΝἶἷlἷὅΝ
cingiu o diadema,Ν ὀἷmΝ ὄἷvἷὅtiuΝ aΝ pήὄpuὄaΝ paὄaΝ ὅἷΝ ἷὀἹὄaὀἶἷcἷὄΝ cὁmΝ ἷlaפΝ (ńΝ εacΝ κέńἁ),Ν maὅΝ
aὀtἷὅΝ “cὄiaὄamΝ paὄaΝ ὅiΝ umΝ cὁὀὅἷlhὁ736, onde cada dia deliberam trezentos e vinte homens,
constantemente consultando-se sobre a multidão e sobre como dirigi-laΝ ὁὄἶἷὀaἶamἷὀtἷפΝ (ńΝ
Mac 8.15)έΝἠãὁΝhὠΝὄἷiΝἷὀtὄἷΝὁὅΝὄὁmaὀὁὅ,Νpὁὄtaὀtὁ,ΝpὁὄquἷΝ“cὁὀἸiamΝpὁὄΝumΝaὀὁΝὁΝpὁἶἷὄΝὅὁbὄἷΝ
si e o governo de todos os seus domínios a um só homem737, ao qual unicamente todos
ὁbἷἶἷcἷm,Ν ὅἷmΝ havἷὄΝ iὀvἷjaΝ ὁuΝ ὄivaliἶaἶἷΝ ἷὀtὄἷΝ ἷlἷὅפΝ (ńΝ εacΝ κέńἄ)έΝ ἡΝ ἷlὁἹiὁΝ apὄἷὅἷὀta,Ν
portanto, uma visão profundamente utópica da realidade política romana que, dividida neste
período republicano entre vários grupos políticos738, acabou culminando justamente na
formação de um Império.
ἑὁmὁΝbἷmΝaἸiὄmὁuΝ χὄὀalἶὁΝεὁmiἹliaὀὁ,Ν“ἶὁΝἸiὀalΝἶὁΝtἷὄcἷiὄὁΝὅéculo [a.C.] para a
frente qualquer grego poderia sentir crescentemente a presença de um novo poder intimidador
 סἤὁmaפΝ (MOMIGLIANO, 2007, p. 786). Os judeus não eram exceção. Acontece, porém,
que os judeus não imaginaram (no contexto de escrita de 1 e 2 Macabeus) que a República
Romana se tornaria em um império helenístico, não somente se distanciando daquilo que o
autor de 1 Macabeus tanto elogia nos romanos, mas também se aproximando do mesmo
padrão que Antíoco Epifânio e todos os reis selêucidas seguiram: a monarquia helenística739,
734

Sobre este laus romanorum de 1 Macabeus, cf. SORDI, 1975.
O elogio, consideravelmente longo, menciona as vitórias dos romaὀὁὅΝὅὁbὄἷΝὁὅΝ“ἹὠlataὅפΝ(Ἱaulἷὅἷὅς,ΝńΝεacΝ
8.2), sobre a Espanha (1 Mac 8.3), sobre Filipe e Perseu (1 Mac 8.5), sobre Antíoco, o Grande (1 Mac 8.6), e
sobre os gregos (1 Mac 8.9ss).
736
Trata-se do Senado romano. É bem possível, apesar de não estar evidente no texto, que a valorização judaica
deste conselho tenha relação com a existência de um mecanismo semelhante entre os judeus, que era o Conselho
dos Anciãos, que veio a se constituir no Sinédrio.
737
Como bem lembra a BJ (p. 740, nota a), neste contexto haviam não um mas dois cônsules, de modo que é
bem possível que o autor tenha se confundido por somente um destes dois estar encarregado dos negócios do
Oriente, se fazendo conhecido aos judeus.
738
Como bem demonstrado por Francisco Pina Polo (1994), a política romana ao final da República foi marcada
por diversas ideologias e práticas políticas que, nem sempre se adequavam a padrões homogêneos de grupos e
partidarismos. Além de ser constituída por amizades e ideologias, a política romana republicana também se dava
em um contexto de diferentes interesses pessoais e coletivos, que criava oposições e rivalidades bastante
ἶiὅtaὀtἷὅΝἶaΝiἶἷiaΝἶἷΝńΝεacabἷuὅΝἶἷΝquἷΝὀãὁΝhavἷὄiaΝ“iὀvἷjaΝὁuΝὄivaliἶaἶἷΝἷὀtὄἷΝἷlἷὅפΝ(ńΝεacΝκέńἄ)έ
739
Segundo Erwin Goodenough (1928), a monarquia helenística era compreendida primariamente como uma
735
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adaptada ao caso romano como principado740έΝχὅὅim,ΝaΝtὄaὀὅἸὁὄmaὦãὁΝpὁὅtἷὄiὁὄΝἶἷὅtἷΝ“aliaἶὁΝ
ἶiὅtaὀtἷפΝ ὀὁΝ ὀὁvὁΝ ἶὁmíὀiὁΝ ἷὅtὄaὀἹἷiὄὁΝ ὅὁbΝ ὁΝ qualΝ ὁὅΝ juἶἷuὅΝ ἷὅtaὄiamΝ ὅubmἷtiἶὁὅΝ ἷΝ cujaΝ
imposição seria ainda mais forte que a anterior  סsuscitando diversas revoltas e culminando na
destruição do Templo de Jerusalém (não apenas no seu saque, como o fizera Antíoco
Epifânio) ס, não estava no horizonte de expectativa do autor de 2 Macabeus. É justamente por
isso que seu conceito de
grande inimigo é o

υ α

se estabelece como uma realidade política na qual o
, encarnado no Império Selêucida, tendo os romanos como

aliados distantes. Talvez tal frustração, sendo novamente submetidos a um poder estrangeiro,
tenha conduzido o conceito de

υ α

a se desenvolver mais como um elemento

religioso, especialmente após a derrota de Bar Kokhba para os romanos (136 d.C.). De toda
forma, porém, mesmo que em 2 Macabeus o termo

υ α

tenha profundos significados

político (3.1) e cultural (3.2), não deixa de ter um importante aspecto religioso.
3.3 UMA QUESTÃO DE DECISÃO
Diferente do aspecto político do

υ α

em 2 Macabeus, que se define como

reestabelecimento da constituição judaica e das leis ancestrais (3.1), ou mesmo seu aspecto
cultural, que se define na criação de novos laços culturais (3.2), seu aspecto religioso se
apresenta como uma redefinição: não é uma retomada (3.1), nem uma inovação (3.2), mas
antes uma reformulação, na qual a própria religião judaica é redefinida. Se até então a religião
judaica era marcada por uma constante tensão entre a elite das cidades e o povo rural 741, com
a ascensão dos macabeus a religião judaica passa também742 a ser definida por um caráter
transformação do rei em um , ou seja, como a lei divina ou natural encarnada em um homem que é único entre
todos, servindo como mediador entre a sociedade e a lei.
740
Para uma compreensão do Império romano como principado, cf. MUÑOZ VALLE, 1972. Vale lembrar que a
figura de Alexandre, o Grande, grande ícone do mundo helenístico, influenciará não somente a imagem dos
imperadores romanos, especialmente a partir do séc. I d.C., mas também as leituras sobre o passado republicano,
cf. TORREGARAY PAGOLA, 2003.
741
A religião de Israel parece ter sido marcadaΝpὁὄΝumΝcὁὀἸlitὁΝiὀtἷὄὀὁΝἷὀtὄἷΝaΝἷlitἷ,ΝὀaὅΝciἶaἶἷὅ,ΝἷΝὁΝ“pὁvὁΝἶaΝ
tἷὄὄaפΝ( ּ ֖ ּ ּ ) ׁע, no campo, pelo menos desde o início da monarquia. Diversos estudiosos da história de Israel,
como Georg Fohrer (2012), já indicaram que a religião judaica se constituiu em um processo decorrente de
diversas ondas de influência, nas quais diferentes perspectivas, como o nomadismo original, e a religiosidade
centralizada e oficial de Jerusalém, tiveram que conviver e se adaptar. Como bem indicado por Milton
Schwantes (2010, p. 18), apesar da ascensão da religião oficial de Jerusalém, o tribalismo permaneceu presente e
ὄἷὅiὅtἷὀtἷΝ aὁΝ lὁὀἹὁΝ ἶaΝ hiὅtὰὄia,Ν aὁΝ pὁὀtὁΝ ἶἷΝ ὅἷὄΝ “ὁΝ pὄἷὅἷὀtἷΝ ἶὁΝ pὁvὁ,Ν ἸὁὀtἷΝ ἶἷΝ ὅuaΝ ὄἷὅiὅtêὀciaΝ cὁὀtὄaΝ ὄἷiὅΝ ἷΝ
impὧὄiὁὅפέΝ χpἷὅaὄΝ ἶἷΝ ὀãὁΝ ἷὅtaὄΝ claὄὁΝ atὧΝ quἷΝ pὁὀtὁΝ aΝ ἤἷvὁltaΝ ἶὁὅΝ εacabἷuὅΝ ἸὁiΝ umaΝ “ἹuἷὄὄilhaפΝ ἷmpὄἷἷὀἶiἶaΝ
pἷlὁΝ“pὁvὁΝἶaΝtἷὄὄaפ,ΝcὁmὁΝὅuἹἷὄἷmΝἥaὀἶὄὁΝἕallaὐὐiΝἷΝἔὄaὀciὅcὁΝἤubἷauxΝ(ńλλἁ)Ν  סuma vez que a família dos
Asmoneus era também, a seu modo, uma elite ס, pelo menos se pode perceber uma mudança na configuração da
religião judaica a partir desta revolta, de modo que, apesar de alguns grupos religiosos como os assideus
(Ἀ αῖ , cf. 1 Mac 2.42; 7.12-13; 2 Mac 14.6) lhe precederem, marcou o início de uma onda de formação de
novos grupos e consolidação de outros dentro do judaísmo. A este respeito, cf. KAMPEN, 1988; DAVIES, 1977.
742
A tensão religiosa entre a elite de JerusalὧmΝἷΝὁΝ“pὁvὁΝἶaΝtἷὄὄaפΝ(ὀὁtaΝacima)ΝpἷὄmaὀἷcἷuΝἷxiὅtἷὀtἷΝapὰὅΝaΝ
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bastante pessoal, ao mesmo tempo que a piedade passa a ser compreendida com um aspecto
bastante político, especialmente quando em situação de domínio estrangeiro, como resistência
não somente ao poder estrangeiro, mas também à sua influência na cultura judaica através das
elites do judaísmo743.
3.3.1 O judaísmo como resistência e martírio
Esta resistência à influência estrangeira, sendo vista não somente como uma forma
de obediência aos mandamentos de Deus, mas também de prática religiosa, se torna em 2
Macabeus um meio de piedade bastante importante, ganhando destaque e projeção. O
martírio, consequentemente, enquanto situação extrema decorrente desta piedade, passou a ser
entendido no sentido de favorecer a reconciliação de Deus com seu povo. De fato, o maior
propósito do martírio, como sacrifício do indivíduo pelo coletivo, é a reconciliação entre Deus
ἷΝ ὅἷuΝ pὁvὁέΝ χpἷὅaὄΝ ἶaΝ iἶἷiaΝ ἶἷΝ “ὄἷcὁὀciliaὦãὁפΝ ( α α α )Ν ὅἷὄΝ cὁὀὅiἶἷὄavἷlmἷὀtἷΝ ὄaὄaΝ ὀaΝ
literatura referente à religiosidade grega744, é não somente recorrente como bastante
importante na teologia de 2 Macabeus. Além dos mártires, que intencionam a reconciliação de
Deus com o povo judeu (2 Mac 7.33), também os demais judeus, vencendo as batalhas pela
ação divina, solicitam a Deus que não interrompa sua reconciliação, e se reconcilie
completamente com eles (2 Mac 8.29).

Revolta, marcando fortemente o judaísmo do período helenístico. Cf. OPPENHEIMER, 1977. Assim, a Galileia,
por exemplo, sendo uma região predominantemente rural e consideravelmente pobre, desenvolveu uma
ὄἷliἹiὁὅiἶaἶἷΝpὁpulaὄΝ“apaὄtaἶaΝἶὁΝἦἷmplὁΝἷΝἶὁὅΝcἷὀtὄὁὅΝἶἷΝἷὅtuἶὁΝἶἷΝJἷὄuὅalὧmפ,ΝcὁmὁΝlἷmbὄaΝἕἷὐaΝVἷὄmἷὅΝ
(2015, p. 14-ńη),ΝἷὅtaὀἶὁΝapὁiaἶaΝ“mἷὀὁὅΝὀaΝautὁὄiἶaἶἷΝἶὁὅΝὅacἷὄἶὁtἷὅΝὁuΝὀaΝἷὄuἶiὦãὁΝἶὁὅΝἷὅcὄibaὅΝἶὁΝquἷΝὀὁΝ
magnetismo dos seus santos locaiὅפ,ΝaΝἷxἷmplὁΝἶἷΝJἷὅuὅΝἷΝὅἷuΝcὁὀtἷmpὁὄὢὀἷὁΝἘaὀiὀaΝbἷὀΝϊὁὅa,ΝumΝ“cἷlἷbὄaἶὁΝ
milaἹὄἷiὄὁפΝ(VEἤεEἥ,Νἀίńη,ΝpέΝńη)ΝἶaΝὄἷἹiãὁέΝἥὁbὄἷΝἘaὀiὀaΝbἷὀΝϊὁὅa,ΝcἸέΝbέΝἐἷὄakΝἁἂbνΝPἷὅΝńńἀbνΝKἡδἦUἠFROMM, 2013; VERMES, 1972; 1973; BOSKER, 1985. Não será à toa, portanto, o caráter social da pregação
de Jesus. Cf. MALINA, 2004.
743
Um dos aspectos mais importantes desta politização da religião judaica é o desenvolvimento do messianismo.
ἥἷἹuὀἶὁΝEliaὅΝἐickἷὄmaὀ,ΝapὰὅΝὁΝpἷὄíὁἶὁΝἶὁὅΝχὅmὁὀἷuὅ,ΝcὁmἷὦὁuΝὁΝ“pἷὄíὁἶὁΝmἷὅὅiὢὀicὁΝἶaΝhiὅtὰὄiaΝjuἶaicaפΝ
(ἐἙἑKEἤεχἠ,Νńλἄἀ,ΝpέΝńἅἅ)έΝχpἷὅaὄΝἶἷΝ ὀãὁΝtἷὄΝἷxiὅtiἶὁΝ “umaΝcὁὀcἷpὦãὁΝήὀicaΝ ἷΝἸiὄmἷΝacἷὄcaΝἶὁΝεἷὅὅiaὅפ,Ν
cὁmὁΝlἷmbὄaΝἡὅcaὄΝἑullmaὀὀΝ(ἀίίκ,ΝpέΝńἂλ),Ν“aΝἷὅpἷὄaὀὦaΝἶἷΝtὁἶὁὅΝὅἷΝὄἷὅumiaΝὀumΝἤἷἶἷὀtὁὄ,ΝquἷΝapὄἷὅἷὀtavaΝ
ὅἷmpὄἷΝ tὄaὦὁὅΝ ὀaciὁὀaiὅΝ juἶaicὁὅפέΝ ἡ messianismo era uma tendência dentro de vários grupos religiosos
juἶaicὁὅ,ΝumaΝvἷὐΝquἷΝ“quaὅἷΝtὁἶὁὅΝὁὅΝmὁvimἷὀtὁὅΝἷΝἷvἷὀtὁὅΝtiὀhamΝὁὄiἷὀtaὦãὁΝaὀtiὄὄὁmaὀaפ,ΝcὁmὁΝἶἷὅtacaὄamΝ
Richard A. Horsley e John S. Hanson (2013, p. 10). Neste contexto, praticamente todos os grupos, mas
“ἷὅpἷcialmἷὀtἷΝ ὁὅΝ mὁvimἷὀtὁὅΝ maiὅΝ ὁὄἹaὀiὐaἶὁὅ,Ν liἶἷὄaἶὁὅΝ pὁὄΝ pὄὁἸἷtaὅΝ ἷΝ mἷὅὅiaὅΝ pὁpulaὄἷὅ,Ν buὅcavamΝ
cὁὀὅciἷὀtἷmἷὀtἷΝ umΝ tipὁΝ paὄticulaὄΝ ἶἷΝ libἷὄtaὦãὁפΝ (ἘἡἤἥδEYνΝ Ἐχἠἥἡἠ,Ν ἀίńἁ,Ν pέΝńί),Ν ὀὁΝ caὅὁ,Ν aΝ libἷὄtaὦãὁΝ
pὁlítica,Ν ἶἷΝ mὁἶὁΝ quἷΝ “quaὅἷΝ tὁἶὁὅ os movimentos separados eram grupos populares dirigidos contra a elite
juἶaicaΝἶὁmiὀaὀtἷΝἷΝcὁὀtὄaΝaΝἶὁmiὀaὦãὁΝὄὁmaὀaפΝ(ἘἡἤἥδEYνΝἘχἠἥἡἠ,Νἀίńἁ,ΝpέΝńί)έΝἥὁbὄἷΝὁὅΝmὁvimἷὀtὁὅΝ
messiânicos, cf. SCARDELAI, 1998; RIBEIRO, 2009. Sobre o caráter político dos movimentos judaicos do séc.
I d.C., cf. HORSLEY, 2004, esp. p. 41-60.
744
ἡΝ tἷὄmὁΝ ἹὄἷἹὁΝ α α α Ν ὧΝ utiliὐaἶὁΝ ὀaΝ litἷὄatuὄaΝ ἹὄἷἹaΝ muitὁΝ maiὅΝ cὁmὁΝ tὄὁca,Ν ἷmΝ ὅἷὀtiἶὁΝ ἸiὀaὀcἷiὄὁΝ ἷΝ
comercial, como em Aristóteles (Oec., 1346b24) e Demóstenes (Oration., 50.30), e ainda como reconciliação de
amigos, como em Aristófanes (Av., 1588; cf. Demóstenes, Olynt., 1.4), ganhando significado religioso
(reconciliação divina) especialmente na tradição judaico-cristã. Cf. 2 Co 5.18; Rm 11.15. Cf. LSJ, p. 899.
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Como lembra Daniel R. Schwartz, esta teologia da reconciliação em 2 Macabeus
remete a Deuteronômio 32745, onde Deus promete se reconciliar com seuὅΝ “ὅἷὄvὁὅפΝ
(

)746,Ν ἶἷΝ mὁἶὁΝ quἷΝ ὀãὁΝ ὅὁmἷὀtἷΝ apaὄἷcἷmΝ ambὁὅΝ ὁὅΝ tἷὄmὁὅΝ ( α α α Ν ἷΝ

)Ν

conectados em 2 Macabeus 7.33747 e 8.29748, como ainda o texto de Deuteronômio 32.36 é
citado em 2 Macabeus 7.6 (SCHWARTZ, 2008, p. 526), que destaca a compaixão de Deus:
“ἡΝἥἷὀhὁὄΝϊἷuὅΝὀὁὅΝὁbὅἷὄvaΝἷΝtἷmΝvἷὄἶaἶἷiὄamἷὀtἷΝcὁmpaixãὁΝἶἷΝὀὰὅ,ΝὅἷἹuὀἶὁΝὁΝquἷΝεὁiὅὧὅΝ
ἶἷclaὄὁuΝ ὀὁΝ ὅἷuΝ cὢὀticὁ,Ν quἷΝ atἷὅtaΝ abἷὄtamἷὀtἷμΝ ץElἷΝ tἷὄὠΝ cὁmpaixãὁΝ ἶἷΝ ὅἷuὅΝ ὅἷὄvὁὅΝ
[

]’פΝ(ἀΝεacΝἅέἄ,ΝἐJ)749. A reconciliação, além de estar presente na narrativa, também

aparece na carta inicial do livro (2 Mac 1.5), e mesmo em um comentário do autor (2 Mac
ηέἀί),Ν ὀὁΝ mἷiὁΝ ἶaΝ ὀaὄὄativa,Ν ἶἷmὁὀὅtὄaὀἶὁΝ ὅἷΝ tὄataὄ,Ν ἶἷΝ Ἰatὁ,Ν ἶἷΝ umΝ “tἷmaΝ cἷὀtὄalפΝ
(SCHWARTZ, 2008, p. 526) do livro, conectando as várias partes do mesmo. Ao mesmo
tempo também aparece como uma readequação do

υ α

, cuja prática e piedade não

somente se relacionam, mas verdadeiramente se definem a partir da situação política do povo
judeu. Deste modo, tanto pela reconciliação como ainda pela resistência, se pode perceber o
caráter do

υ α

como defesa e conservação das tradições judaicas, como indicado no

começo deste capítulo750. Os partidários do

υ α

em 2 Macabeus não buscam

“juἶaiὐaὄפΝὁὅΝἹἷὀtiὁὅ,ΝcὁmὁΝἸaὄãὁΝὁὅΝχὅmὁὀἷuὅ,ΝimpὁὀἶὁΝaΝciὄcuὀciὅãὁ 751, mas antes buscam
745

A respeito da relação entre 2 Macabeus e Deuteronômio, cf. o esqueleto do livro acima (1.1.2.).
ἡΝ tἷὄmὁΝ ἹὄἷἹὁΝ ῦ Ν pὁἶἷΝ ὅiἹὀiἸicaὄΝ taὀtὁΝ “ὅἷὄvὁפΝ cὁmὁΝ “ἷὅcὄavὁפ,Ν ὅἷὀtiἶὁΝ maiὅΝ ὄἷcὁὄὄἷὀtἷ,Ν cὁmὁΝ ἷmΝ
Ésquilo (Pers., 242), Tucídides (Bell. Pelop., 8.28) e Eurípides (IA,Νἁἁί)έΝἑἸέΝδἥJ,ΝpέΝἂἂἅέΝἦambὧmΝὁΝtἷὄmὁΝπαῖ Ν
pὁἶἷΝὅiἹὀiἸicaὄΝ“ἷὅcὄavὁפ,ΝἶἷΝmὁἶὁΝquἷΝambὁὅΝ( ῦ ΝἷΝπαῖ ) são utilizados na LXX para traduzir as palavras
hebraicas
Νe
, que se referem a escravos. Cf. JOOSTEN, 2016, p. 553.
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“EΝὅἷΝaἹὁὄa,ΝaΝἷὅcὁpὁΝἶἷΝcaὅtiἹὁΝἷΝἶἷΝcὁὄὄἷὦãὁ,ΝὁΝἥἷὀhὁὄ,ΝquἷΝvivἷ,ΝἷὅtὠΝmὁmἷὀtaὀἷamἷὀtἷΝiὄὄitaἶὁΝcὁὀtὄaΝὀὰὅ,Ν
ele ὀὁvamἷὀtἷΝὅἷΝὄἷcὁὀciliaὄὠΝ[ α α α
α ]ΝcὁmΝὁὅΝὅἷuὅΝὅἷὄvὁὅΝ[
]פΝ(ἀΝεacΝἅέἁἁΝ[ἐJ])έΝἦἷxtὁΝἹὄἷἹὁΝ
(δXX)μΝ
Ν ππ
Ν α πα α Ν
Ν
Ν
Ν α
Ν π
αΝ α π
Ν α α α
αΝ
ῖ Ν αυ ῦ
έ
748
“ἦἷὀἶὁΝἸἷitὁΝiὅὅὁ,ΝἷΝὁὄganizada uma rogação comum, pediram ao Senhor misericordioso que se reconciliasse
plἷὀamἷὀtἷΝ[
Ν α α α α ]ΝcὁmΝὁὅΝὅἷuὅΝὅἷὄvὁὅΝ[
]פΝ(ἀΝεacΝκέἀλΝ[ἐJ])έΝἦἷxtὁΝἹὄἷἹὁΝ(δXX)μΝ αῦ αΝ
απ α
Ν α
Ν
α Νπ
Ν
Ν
αΝ
υ Ν Ν
Ν α α α αΝ ῖ Ν
α ῦ
έ
749
Texto grego (LXX):
Ν
Ν φ
α αῖ Ν
α Ν φ’Ν ῖ Νπα α α ῖ α Ν α π Ν
Ν α
π
π Ν
α υ
Νᾠ Ν
φ
Ν
υ Ν
Ν α ἐπ
ῖ
α
ῦ πα α
α.A
vἷὄὅãὁΝἶaΝἐJΝἶἷΝϊtΝἁἀέἁἄΝtὄaὐΝὁΝὅἷἹuiὀtἷΝtἷxtὁμΝ“(PὁiὅΝἙahwἷhΝἸaὄὠΝjuὅtiὦaΝaὁΝὅἷuΝpὁvὁ,ΝἷΝtἷὄὠΝpiἷἶaἶἷΝἶὁὅΝὅἷuὅΝ
ὅἷὄvὁὅέ)ΝχὁΝvἷὄΝquἷΝὅuaΝmãὁΝvaiΝἸὄaquἷjaὀἶὁΝἷΝquἷΝὀãὁΝhὠΝmaiὅΝὀἷmΝlivὄἷΝὀἷmΝἷὅcὄavὁפέ A versão de Almeida
(ARA) mantém o sentido, mas usa a expreὅὅãὁΝ“ὅἷΝcὁmpaἶἷcἷὄὠΝἶὁὅΝὅἷuὅΝὅἷὄvὁὅפ,ΝaὅὅimΝcὁmὁΝaΝἐJἑΝtὄaὐΝ“tἷὄὠΝ
ἶὰΝ ἶἷΝ ὅἷuὅΝ ὅἷὄvὁὅפέΝ χΝ vἷὄὅãὁΝ ἥἀń,Ν pὁὄὧm,Ν ὅἷΝ ἶiὅtaὀciaΝ ἶἷὅtaὅΝ ὁutὄaὅΝ tὄaἶuὦὴἷὅΝ aὁΝ tἷὀtaὄΝ acὁmpaὀhaὄΝ ὁΝ ἶuplὁΝ
sentido possível do termo hebraico original ( )יִ ְת ּ ּ֑ח, cuja raiz ( ׁ ) ּחpode ter tanto o sentido de consolar alguém
cὁmὁΝἶἷΝmuἶaὄΝὁΝpἷὀὅamἷὀtὁμΝ“ὅἷΝaὄὄἷpἷὀἶἷὄὠΝἷmΝἸavὁὄΝἶὁὅΝὅἷuὅΝὅἷὄvὁὅפέ No grego (LXX):
Ν
ῖ
Ν
Ν α Ν α ῦ α ἐπ
ῖ
α ῦ πα α
α
Ν
Ν πα α υ
υΝα
Ν α
π α Ν Ν πα
α πα
υέ
750
Cf. 3.1.
751
A circuncisão, que passou a ser o principal elemento da identidade judaica após o período macabeu (COHEN,
2006, p. 43-44), ao ponto de mesmo os não-judeus (gentios) circuncidados serem chamaἶὁὅΝἶἷΝ“iὀciὄcuὀciὅὁὅפΝ
(STERN, 1994, p. 60) e mesmo tornando-ὅἷΝ“umΝὅímbὁlὁΝἶaΝὄἷὅiὅtêὀciaΝὀaciὁὀalΝaὁΝhἷlἷὀiὅmὁפΝ(ἐἙἤϊ,Νἀίńί,ΝpέΝ
25), foi empregada pelos Asmoneus como símbolo do υ α
,ΝὅἷὀἶὁΝimpὁὅtaΝaΝpὁvὁὅΝἹἷὀtiὁὅΝcὁὀquiὅtaἶὁὅέΝ
Cf. DABROWA, 2010; WEITZMAN, 1999. Esta imposição da circuncisão se deu principalmente sobre a
746
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estabelecer uma defesa contra o

752

. Trata-se da resistência judaica contra a

imposição estrangeira, e não o inverso, como no posterior período Asmoneu753. É evidente,
porém, que essa propaganda de defesa e resistência não corresponde plenamente à realidade
hiὅtὰὄica,Ν ὀaΝ qualΝ talΝ “ἶἷἸἷὅaפΝ implicὁuΝ ὀaΝ cὁὀquiὅtaΝ ἶἷΝ tἷὄὄitὰὄiὁὅΝ pὁὄΝ paὄtἷΝ ἶὁΝ ἷxὧὄcitὁΝ ἶἷΝ
Judas, que batalhou para além da Judeia, chegando a lutar nas regiões da Fenícia e da Galileia,
conforme o mapa abaixo (Figura 17)754.

Idumeia, no tempo de João Hircano (Josefo, AJ, 13.9.1) e na Itureia sob Aristóbulo I (Josefo, AJ, 13.11.3). Cf.
JEREMIAS, 1983, p. 424.
752
Como bem indicado por Brent Nongbri (2013, p. 49-50), o υ α
Ν ὀãὁΝ ὧΝ ὅὁmἷὀtἷΝ umaΝ altἷὄὀativaΝ ὁΝ
,ΝmaὅΝὧΝtambὧmΝ“aΝdefesa ἶὁὅΝcὁὅtumἷὅΝὧtὀicὁὅΝἷΝviἶaΝcivilΝἶὁὅΝjuἶἷuὅפΝ(ἹὄiἸὁΝὀὁὅὅὁ)έ
753
Nos parece que o υ α
ΝcὁmὁΝ“umaΝpὄὁmὁὦãὁΝaἹὄἷὅὅivaΝἶὁΝmὁἶὁΝἶἷΝviἶaΝjuἶaicὁפ,ΝcὁmὁΝἶἷἸiὀἷΝἐὄent
Nongbri (2013, p. 50), seria mais adequado ao contexto Asmoneu do que ao Macabeu, levando-se em conta a
apresentação do mesmo em 2 Macabeus, que o mostra muito mais como uma defesa do modo de vida judaico do
que um ataque ao modo de vida estrangeiro. Acontece, porém, que tal aferição não pode ser indicada
categoricamente, uma vez que não há nenhum sinal de uso do termo υ α
ΝὀaΝlitἷὄatuὄaΝaὀtiἹaΝaΝὄἷὅpἷitὁΝἶὁΝ
contexto Asmoneu.
754
Isto não significa que os macabeus conquistaram todos estes territórios. No período de Judas, por exemplo,
somente uma pequena parte da Judeia foi conquistada, de modo que demoraram 25 anos (167-141 a.C.) para que
a pequena Judeia estivesse completamente sob o domínio dos macabeus. Cf. SMITH, 1999, p. 194.
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Figura 17  סMapa das batalhas de Judas Macabeu755
As marcações com X representam enfrentamentos com forças regulares do exército selêucida e as marcações
com quadrados indicam confrontos com as populações locais.

3.3.2 O judaísmo e a conversão
Independentemente da realidade histórica, a resistência judaica é justificada em 2
Macabeus quase como uma necessidade. Segundo a apresentação deste livro, a resistência não
é decorrente de uma aversão misantrópica aos estrangeiros por parte dos judeus, como se
poderia pensar756, mas antes uma defesa legítima de sua cultura e modo de vida a uma
755

Fonte: BAR-KOCHVA, 1989, p. xii.
ἑὁmὁΝ bἷmΝ iὀἶicaἶὁΝ pὁὄΝ KatἷllΝ ἐἷὄthἷlὁtΝ (ἀίίκ),Ν aΝ miὅaὀtὄὁpiaΝ ( α
π α)Ν Ἰὁi,Ν juὀtamἷὀtἷΝ aὁΝ atἷíὅmὁ,Ν
uma das acusações específicas contra os judeus que surgiu no mundo greco-romano. As outras acusações,
diferente destas, eram estereótipos aplicados a vários povos. Sobre os estereótipos étnicos no mundo grecoromano, cf. BOHAK, 2000. No caso da misantropia, porém, trata-se de uma característica especificamente
indicada aos judeus. Aparentemente, Hecauteu de Abdera foi o primeiro a apresentar o modo de vida judaico

756
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imposição estrangeira. De fato, apesar da imagem bastante difundida de que os judeus seriam
um povo completamente fechado e averso aos estrangeiros757, os judeus foram “ὁΝ pὄimἷiὄὁΝ
dos povos que conhecemos a abrir os portões aos prosὧlitὁὅפ,ΝcὁmὁΝlἷmbὄaΝEliaὅΝἐickἷὄmaὀΝ
(1962, p. 18). As leis judaicas, por exemplo, não somente permitiam que estrangeiros
participassem de festividades religiosas758, mas também incentivavam o respeito e mesmo o
amor aos estrangeiros759, diferindo bastante da realidade do mundo grego760. Sendo assim, o
princípio judaico do proselitismo  סcomo abertura do povo judaico e sua cultura aos
estrangeiros761 ס, estabelecido dentro da cultura judaica a partir do retorno do exílio na
ἐabilὲὀia,Ν ἷὄaΝ umΝ “pὄiὀcípiὁΝ ὀὁvὁΝ ἷΝ ὄἷalmἷὀtἷΝ ὄἷvὁluciὁὀὠὄiὁפ,Ν cὁmὁΝ ἶἷὅtacὁuΝ ἐickἷὄmaὀΝ
(1962, p. 19). Nesta nova lógica, não somente a religião judaica não era mais restrita àqueles
como misantrópico: apesar de não utilizar o termo, afirma que o estilo de vida judaico é π
π ,Ν quἷΝ
pὁἶἷὄiaΝ ὅἷὄΝ tὄaἶuὐiἶὁΝ cὁmὁΝ “aὀtiὅὅὁcialפΝ (ἤUPPEἠἦἘχδΝ ἠEἦἡ,Ν ἀίńκΝ [ἠὁΝ pὄἷlὁ])Ν ὁuΝ aiὀἶaΝ “iὀὅὁciὠvἷlפΝ
(Austin, p. 378, inglês: unsociable). Sobre a acusação de misantropia aos judeus, cf. BERTHELOT, 2003; 2008.
ἑὁmὁΝbἷmΝiὀἶicaἶὁΝpὁὄΝἕiἶἷὁὀΝἐὁhakΝ(ἀίίί,ΝpέΝńἁ),ΝaΝiὀὅiὅtêὀciaΝἶἷΝἔilὁΝἷmΝiὀἶicaὄΝumaΝφ α
π αΝjuἶaicaΝ
(Filo, Mos., 2.9; Spec., 1.129; 2.63; 3.36; Virt., 51ss) tem como intenção refutar a usual imagem de uma
α
π αΝjuἶaicaέ
757
No relato de Hecateu de Abdera sobre os judeus (Diodoro Sículo, Bib. Hist., 40.3.4), o povo judaico é
iὀἶicaἶὁΝ cὁmὁΝ
,Ν quἷΝ pὁἶἷΝ ὅἷὄΝ tὄaἶuὐiἶὁΝ cὁmὁΝ “iὀὁὅpitalἷiὄὁפΝ (ἤUPPEἠἦἘχδΝ ἠEἦἡ,Ν ἀίńκΝ [ἠὁΝ
prelo]; BERTHEδἡἦ,Νἀίίκ),ΝὁuΝaiὀἶaΝ“hὁὅtilΝaΝἷὅtὄaὀἹἷiὄὁὅפΝ(χuὅtiὀ,ΝpέΝἁἅλνΝWhittakἷὄ,ΝpέΝἁἅνΝἐχἤ-KOCHVA,
2010, p. 101). Segundo Hecateu, esta característica do povo judaico seria uma consequência de sua própria
ἷxpulὅãὁΝ(
α α )ΝἶὁΝEἹitὁΝ(Bib. Hist., 40.3.4), quando o povo egípcio culpou os estrangeiros por uma peste
que se alastrou por aquele país (Cf. Bib. Hist., 40.3.1).
758
Sobre a Páscoa, p.e., não é somente permitida (Êx 12.49) mas também atestada a participação de estrangeiros
(EἶΝἄέἀń)έΝÊxΝńἀέἂλμΝ“ἘavἷὄὠΝumaΝήὀicaΝlἷiΝpaὄaΝὁΝciἶaἶãὁΝἷΝpaὄaΝὁΝimiἹὄaὀtἷΝ[ἷὅtὄaὀἹἷiὄὁ]ΝquἷΝὄἷὅiἶἷΝἷὀtὄἷΝvὰὅפΝ
(ὄἷἸἷὄἷὀtἷΝὡΝἸἷὅtaΝἶaΝPὠὅcὁa)έΝEἶΝἄέἀńμΝ“ἑὁmἷὄamΝaΝPὠὅcὁaμΝὁὅΝiὅὄaἷlitaὅΝquἷΝtiὀhamΝvὁltaἶὁΝἶὁΝExíliὁΝἷΝtὁἶὁὅΝὁὅΝ
que, tendo rompido com a impureza das nações da terra, se tinham juntado a eles para buscar a Iahweh, o Deus
ἶἷΝἙὅὄaἷlפέ
759
Lv 19.33-ἁἂμΝ“ἥἷΝumΝἷὅtὄaὀἹἷiὄὁΝhabitaΝcὁὀvὁὅcὁΝὀaΝvὁὅὅaΝtἷὄὄa,ΝὀãὁΝὁΝmὁlἷὅtaὄἷiὅέΝἡΝἷὅtὄaὀἹἷiὄὁΝquἷΝhabitaΝ
convosco será para vós como um compatriota, e tu o amarás como a ti mesmo, pois fostes estrangeiros na terra
ἶὁΝEἹitὁέΝEuΝὅὁuΝἙahwἷhΝvὁὅὅὁΝϊἷuὅפέΝἔilὁΝcὁmἷὀta,ΝbaὅἷaἶὁΝὀἷὅtἷΝtἷxtὁ,ΝquἷΝεὁiὅὧὅΝcὁmaὀἶaΝaὁὅΝjuἶἷuὅΝquἷΝ
amem os gentios convertidos (possivelmente por interpretar a palavra π
υ
ἶἷὅtἷΝ mὁἶὁ),Ν“ὀãὁΝ ὅὁmἷὀtἷΝ
cὁmὁΝamiἹὁὅΝἷΝpaὄἷὀtἷὅ,ΝmaὅΝcὁmὁΝὅἷΝἸὁὅὅἷmΝἷlἷὅΝmἷὅmὁὅΝἷmΝcὁὄpὁΝἷΝalmaפΝ(ἔilὁ,ΝVirt., 102-103).
760
ἑὁmὁΝ bἷmΝ apὄἷὅἷὀtaἶὁΝ pὁὄΝ ἔuὅtἷlΝ ἶἷΝ ἑὁulaὀἹἷὅΝ (ἀίίἂ,Ν pέΝ ἀńń),Ν paὄaΝ ἹὄἷἹὁὅΝ ἷΝ ὄὁmaὀὁὅΝ “ὁΝ ἷὅtὄaὀἹἷiὄὁΝ ὧΝ
aquele que não tem acesso ao culto, a quem os deuses da cidade não protegem e que nem sequer possui o direito
de invoca-lὁὅפέΝχΝὄἷὅtὄiὦãὁΝἶὁΝcultὁΝaὁΝἷὅtὄaὀἹἷiὄὁ,Νaὅὅim,ΝὅἷΝἶavaΝὀãὁΝὅὁmἷὀtἷΝὀἷἹaὀἶὁΝaΝἷὀtὄaἶaΝὀὁὅΝtἷmplὁὅ,Ν
mas também considerando sua presença nas cerimônias como umΝ ὅacὄilὧἹiὁμΝ “pὁὄquἷΝὧΝpὄἷciὅὁΝquἷΝἶiaὀtἷΝἶὁὅΝ
fogos sagrados, no ato religioso oferecido aos deuses nacionais, não apareça aos olhos do pontífice o rosto de
ὀἷὀhumΝἷὅtὄaὀἹἷiὄὁΝ[pὁὄquἷ]ΝcὁmΝiὅὅὁΝὅἷΝpἷὄtuὄbaὄiamΝὁὅΝauὅpíciὁὅפΝ(ViὄἹíliὁ,ΝAen., 3.406).
761
O proselitismo judaico era uma abertura aos estrangeiros, e não uma busca por conversão dos mesmos, como
será o proselitismo cristão. Tal diferença, além de destacar a particularidade do caso cristão com uma proposta
universalista conquistadora diferente tanto do paganismo como do judaísmo (VEYNE, 2011, p. 66), também
gera certo debate em relação à identificação da religião judaica antiga como tendo caráter missionário. Como
bem colocou o historiador inglês Fergus Millar (1993, p. 299), o questionamento se o judaísmo antigo pode ser
cὁὀὅiἶἷὄaἶὁΝumaΝὄἷliἹiãὁΝmiὅὅiὁὀὠὄiaΝὧΝ“umaΝἶaὅΝmaiὁὄἷὅΝquἷὅtὴἷὅΝἶaΝhiὅtὰὄiaΝὄἷliἹiὁὅaΝaὀtiἹaפέΝἥἷ,ΝpὁὄΝumΝlaἶὁ,Ν
diversos autores afirmam o caráter missionário do judaísmo antigo, a exemplo de L. H. Feldman (1992d), John
P. Dickson (2003), Joachim Jeremias (1958), e George Foot Moore (1927-1930), outros tantos autores negam tal
caráter, a exemplo de E. Will e C. Orrieux (1992), Michael F. Bird (2010, p. 149), Scot McKnight (1991, p. 117)
e Shaye J. D. Cohen (2010, p. 299-308). Martin Goodman (1994), porém, apesar de não negar o caráter
missionário do judaísmo, o indica como resultado da interação com o cristianismo, como resposta aos cristãos,
transformando a religião judaica a partir do séc. I d.C. Ao mesmo tempo, porém, não se deve ignorar a
impὁὄtὢὀciaΝ ἶaΝ abἷὄtuὄaΝ ἶὁΝ juἶaíὅmὁΝ aὁὅΝ ἷὅtὄaὀἹἷiὄὁὅΝ cὁmὁΝ “luὐΝ ὡὅΝ ὀaὦὴἷὅפΝ (ἙὅΝ ἂἀέἄνΝ ἂλέἄ),Ν quἷΝ ἸὁiΝ iὀcluὅivἷΝ
essencial no desenvolvimento da teologia cristã da missão. Cf. BIRD, 2006.
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nascidos entre o povo, mas também o próprio Templo, centro desta religião, estaria aberto a
todo o mundo, se tornanἶὁΝ “caὅaΝ ἶἷΝ ὁὄaὦãὁΝ paὄaΝ tὁἶὁὅΝ ὁὅΝ pὁvὁὅפ762, a fim de proclamar o
nome de Deus pela terra763. No caso de 2 Macabeus, apesar de não estar claro se este livro
possui propósito apologético764, há o relato de uma espécie de conversão, que merece menção.
Após tentar reclamar para o tesouro real o que havia no Templo de Jerusalém e acabar sendo
castigado por anjos (2 Mac 3.24-34), Heliodoro, superintendente dos negócios do rei Seleuco,
volta-se para o Deus de Israel: tal como anunciado por um anjo (2 Mac 3.34), HeliodorὁΝ“aΝ
todos dava testemunho das obras do sumo Deus, obras que ele havia contemplado com os
ὅἷuὅΝpὄὰpὄiὁὅΝὁlhὁὅפΝ(ἀΝεacΝἁέἁη)765.
Apesar de Heliodoro parecer ser um personagem secundário no relato de 2
Macabeus, serve como uma importante contraposição para Antíoco: se Antíoco conseguiu
saquear o Templo de Jerusalém foi porque Deus o permitiu, unicamente como castigo ao povo
de Israel pelo seu pecado766έΝἥἷΝὀãὁΝἸὁὅὅἷΝiὅὅὁ,Νχὀtíὁcὁ,Ν“ὡΝmaὀἷiὄaΝἶἷΝἘἷliὁἶὁὄὁ,ΝquἷΝ ἸὁὄaΝ
enviado pelo rei Seleuco para a inspeção da câmara do tesouro767, ao dar o primeiro passo,
tἷὄiaΝ ὅiἶὁΝ imἷἶiatamἷὀtἷΝ aἸaὅtaἶὁΝ ἶaΝ ὅuaΝ tἷmἷὄiἶaἶἷΝ aΝ ἹὁlpἷὅΝ ἶἷΝ aὦὁitἷὅפΝ (ἀΝ εacΝ ηέńκ)έΝ ἡΝ
762

Is 56.6-ἅμΝ“QuaὀtὁΝaὁὅΝἷὅtὄaὀἹἷiὄὁὅ,ΝliἹaἶὁὅΝaΝἙahwἷhΝpaὄaΝservi-lo, para amar o nome de Iahweh e tornar-se
servos seus, todos aqueles que observam o sábado sem profana-lo, firmemente ligados à minha aliança, trá-lo-ei
ao meu monte santo e os cobrirei de alegria na minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão
bἷmΝacἷitὁὅΝὀὁΝmἷuΝaltaὄέΝἑὁmΝἷἸἷitὁ,ΝmiὀhaΝcaὅaΝὅἷὄὠΝchamaἶaΝcaὅaΝἶἷΝὁὄaὦãὁΝpaὄaΝtὁἶὁὅΝὁὅΝpὁvὁὅפέ
763
EὅtaΝpἷὄὅpἷctivaΝpὁἶἷΝὅἷὄΝpἷὄcἷbiἶaΝὀaΝὁὄaὦãὁΝἶἷΝἥalὁmãὁΝquaὀἶὁΝcὁὀὅtὄὰiΝὁΝἦἷmplὁμΝ“εἷὅmὁΝὁΝἷὅtὄaὀἹἷiὄὁ,Ν
que não pertence a Israel, teu povo, se vier de uma terra longínqua por causa de teu Nome  סporque ouvirão falar
de teu grande Nome, de tua mão forte e de teu braço estendido ס, se ele vier orar neste Templo, escuta do céu
onde resides, atende a todos os pedidos do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra reconheçam teu
ἠὁmἷΝἷΝtἷΝtἷmamΝcὁmὁΝὁΝἸaὐΝἙὅὄaἷl,ΝtἷuΝpὁvὁ,ΝἷΝὅaibamΝἷlἷὅΝquἷΝἷὅtἷΝἦἷmplὁΝquἷΝἷἶiἸiquἷiΝtὄaὐΝὁΝtἷuΝἠὁmἷפΝ(ńΝ
Rs 8.41-43).
764
Apesar de Robert Doran (1981) ter enfatizado o aspecto apologético de 2 Macabeus, Gregory Sterling (1992,
pέΝἁκἅ,ΝὀὁtaΝἁκί)ΝὀãὁΝὁΝiὀcluiΝὀaΝcatἷἹὁὄiaΝἶἷΝ“hiὅtὁὄiὁἹὄaἸiaΝapὁlὁἹὧticaפΝpὁὄΝὅἷuΝἷὅcὁpὁΝὅἷὄΝmuitὁΝἷὅtὄἷitὁέ
765
χpἷὅaὄΝἶὁΝlivὄὁΝἶἷΝἀΝεacabἷuὅΝaἸiὄmaὄΝquἷΝἘἷliὁἶὁὄὁΝὁἸἷὄἷcἷuΝumΝὅacὄiἸíciὁΝaὁΝϊἷuὅΝἶἷΝἙὅὄaἷlΝ(“aὁΝἥἷὀhὁὄ)פΝ
ἷΝ “ἸὁὄmulaἶὁΝ aὅΝ maiὅΝ iὀtἷὀὅaὅΝ pὄἷcἷὅפ,Ν ὅἷuΝ tἷὅtἷmuὀhὁΝ ὧΝ muitὁΝ maiὅΝ impὁὄtaὀtἷΝ cὁmὁΝ iὀἶíciὁΝ ἶἷΝ cὁὀvἷὄὅãὁΝ
(como pretensão aferida pelo autor).
766
O texto explicita seu caráter apologético no capítulo 7, especialmente nos discursos do quinto, sexto e sétimo
irmãos martirizados, os quaiὅΝaἸiὄmam,ΝpέἷέμΝ“ἠãὁΝpἷὀὅἷὅ,Νpὁὄὧm,ΝquἷΝὁΝὀὁὅὅὁΝpὁvὁΝtἷὀhaΝὅiἶὁΝabaὀἶὁὀaἶὁΝpὁὄΝ
ϊἷuὅפΝ(ἀΝεacΝἅέńἄ)νΝ“ἠãὁΝtἷΝiluἶaὅΝἷmΝvãὁΞΝἠὰὅΝὅὁἸὄἷmὁὅΝtuἶὁΝiὅtὁΝpὁὄΝὀὁὅὅaΝpὄὰpὄiaΝcauὅaפΝ(ἀΝεacΝἅέńκ)νΝ“ἦu,Ν
pὁὄὧm,ΝὀãὁΝcὄἷiaὅΝquἷΝἸicaὄὠὅΝimpuὀἷפΝ(ἀΝεacΝἅέńλ)νΝ“ὀãὁΝἷὅcapaὄὠὅΝὡὅΝmãὁὅΝἶἷΝϊἷuὅפΝ(ἀΝεacΝἅέἁń)νΝ“aiὀἶaΝὀãὁΝ
escapaste ao julgamento de Deus todo-pὁἶἷὄὁὅὁ,Ν quἷΝ tuἶὁΝ vêפΝ (ἀΝ εacΝ ἅέἁη)έΝ EὅtἷὅΝ tἷxtὁὅ,Ν ὅἷἹuὀἶὁΝ ἕέΝ WέΝ EέΝ
Nickelsburg, são apologéticos, combatendo qualquer um que pensar que por Antíoco ter obtido sucesso em suas
empreitadas, Deus se esqueceu do povo de Israel. Cf. COETZER; JORDAAN, 2009, p. 181. Segundo Eugene
ἑὁἷtὐἷὄΝἷΝPiἷὄὄἷΝJὁὄἶaaὀΝ(ἀίίλ,ΝpέΝńκἀ),Νpὁὄὧm,ΝmaiὅΝἶὁΝquἷΝapὁlὁἹὧticὁ,ΝἷὅtἷὅΝtἷxtὁὅΝὅἷΝἷὅtabἷlἷcἷmΝcὁmὁΝ“umaΝ
ἶἷἸἷὅaΝpaὄaΝὁΝjuἶaíὅmὁפ,ΝmὁἶiἸicaὀἶὁΝὁΝcὁntexto na qual judeus são humilhados por um poder estrangeiro para
um paradigma que exclui o perseguidor: não é o rei que tortura os mártires, mas Deus que pune seu povo
escolhido (COETZER; JORDAAN, 2009, p. 190).
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Como bem lembra Elias Bickerman (2007, p. 432), diferente do que muitos supõem, o relato de 2 Macabeus
não infere em uma tentativa de saque do Templo por parte de Heliodoro, mas antes uma tentativa de obtenção do
tesouro do Templo para o tesouro real. Seleuco, que arcava com os gastos dos sacrifícios e da liturgia (2 Mac
3.3), decidiu requerer aos judeus a respeito do valor que possuíam em posse, no Templo. Não compreendia,
porém, segundo o autor de 2 Macabeus, que se tratava do tesouro daqueles que os tinham depositado (2 Mac
3.15 e 22), além de ὅἷὄΝ“ἶaὅΝviήvaὅΝἷΝἶὁὅΝὰὄἸãὁὅפΝ(ἀΝεacΝἁέńί)έ
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“aὦὁitἷΝ ἶiviὀὁפΝ (ἀΝ εacΝ λέńń),Ν pὁὄὧm,Ν alcaὀὦaΝ χὀtíὁcὁΝ ὀὁΝ ἸimΝ ἶἷΝ ὅuaΝ viἶa,Ν lἷvaὀἶὁ-o a
cὁὀἸἷὅὅaὄΝ quἷΝ “ὧΝ juὅtὁΝ ὅubmἷtἷὄ-se a DeusפΝ ἷΝ “ὀãὁΝ aὅpiὄaὄ,Ν ὁΝ ὅimplἷὅΝ mὁὄtal,Ν aΝ iἹualaὄ-se à
ἶiviὀἶaἶἷפΝ (ἀΝ εacΝ λέńἀ)768,Ν ἶἷΝ mὁἶὁΝ quἷΝ ὁὄaΝ aΝ ϊἷuὅΝ (ἀΝ εacΝ λέńἁ)Ν pὄὁmἷtἷὀἶὁΝ quἷΝ “ὅἷΝ
tὁὄὀaὄiaΝjuἶἷuΝἷ,ΝpἷὄcὁὄὄἷὀἶὁΝtὁἶὁὅΝὁὅΝluἹaὄἷὅΝhabitaἶὁὅ,ΝaὀuὀciaὄiaΝὁΝpὁἶἷὄΝἶἷΝϊἷuὅפΝ(ἀΝεacΝ
9.17). Deus, porém, lhe aplica ὅἷuΝ“juὅtὁΝjuíὐὁפΝ(ἀΝεacΝλέńκ)ΝἷΝχὀtíὁcὁΝmὁὄὄἷ,ΝὀãὁΝὅὁmἷὀtἷΝ
“ὀὁΝmἷiὁΝἶὁὅΝpiὁὄἷὅΝὅὁἸὄimἷὀtὁὅפ,ΝmaὅΝtambὧmΝ“ἷmΝtἷὄὄaΝἷὅtὄaὀha,ΝὀaὅΝmὁὀtaὀhaὅ,ΝὀὁΝmaiὅΝ
laὅtimὠvἷlΝἶὁὅΝἶἷὅtiὀὁὅפΝ(ἀΝεacΝλέἀκ),ΝὀãὁΝtἷὀἶὁΝὁpὁὄtuὀiἶaἶἷΝἶἷΝὅἷΝtὁὄὀaὄΝjuἶἷu769.
A forma com que 2 Macabeus lida com a conversão, apresentada nos casos de
Heliodoro770 e de Antíoco, deixa claro que, em seu aspecto religioso, o
escolha, possível mesmo para aqueles imersos no

υ α

é uma

, apesar de ser principalmente

para os próprios judeus. Afinal, a obra divina não tem intenção de converter Antíoco e nem
mesmo Heliodoro  סque é salvo somente porque Onias intercede por sua vida771 ס, mas antes
converter os próprios judeus de volta aos caminhos de seus ancestrais.
3.3.3 Os heróis do judaísmo
Aqueles que permanecem nos caminhos de seus ancestrais, ou ainda aqueles que
lutam em favor das leis ancestrais, são tidos por 2 Macabeus como verdadeiros heróis. Tais
heróis, porém, são apresentados a partir de elementos próprios da cultura grega, adotando não
somente um vocabulário, mas também uma perspectiva própria dos gregos. Assim, de modo
768

Claramente se trata de uma crítica à autodivinização de Antíoco Epifânio que, apesar de ser
consideravelmente normal para o contexto selêucida, marcado por cultos a imperadores (cf. nota 470), era um
elemento extremamente negativo a partir da ótica judaica, como o livro de Daniel (11.36-37) deixa claro.
769
ἥἷἹuὀἶὁΝaΝtὄaἶiὦãὁΝjuἶaica,ΝtὁἶὁΝcὁὀvἷὄtiἶὁΝaὁΝjuἶaíὅmὁΝἶἷvἷὄiaΝὅἷὄΝcὁὀὅiἶἷὄaἶὁΝcὁmὁΝumΝjuἶἷu,ΝὁuΝὅἷja,Ν“ἶἷΝ
tὁἶὁΝpὁὀtὁΝἶἷΝviὅta,ΝumΝiὅὄaἷlitaפΝ(bέΝYἷbΝἂἅb)έΝἑomo Joachim Jeremias (1982, p. 428) indicou, porém, isto não
ὅiἹὀiἸicavaΝ “quἷΝ ὁΝ pὄὁὅὧlitὁΝ ἶἷὅἸὄutaὅὅἷΝ ὁὅΝ mἷὅmὁὅΝ ἶiὄἷitὁὅΝ quἷΝ ὁΝ iὅὄaἷlitaΝ cὁmΝ tὁἶὁὅΝ ὁὅΝ ὅἷuὅΝ pὄivilὧἹiὁὅΝ ἶἷΝ
ciἶaἶaὀiaפ,ΝmaὅΝaὀtἷὅΝquἷΝ“ὁΝpὄὁὅὧlitὁΝἷὄa,ΝcὁmὁΝqualquἷὄΝjuἶἷu,ΝὁbὄiἹaἶὁΝaΝὁbὅἷὄvaὄΝa tὁtaliἶaἶἷΝἶaΝδἷiפέΝἥἷ,Ν
posteriormente, a conversão passou a ser vista como um novo nascimento (cf. b. Yeb 22a; 48b; 62a; 97b), num
primeiro momento todo prosélito, sendo estrangeiro e filho de pagãos, era considerado alguém sem pai (RutR
2.14; b. Yeb 98a) e filho de prostituta (Yeb 6.5).
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χpἷὅaὄΝἶἷΝὅἷΝiὀtἷὄpὄἷtaὄΝὁΝἷpiὅὰἶiὁΝἶἷΝἘἷliὁἶὁὄὁΝcὁmὁΝumaΝ “cὁὀvἷὄὅãὁפ,ΝcὁmὁΝaΝἐJΝiὀtitulaΝὁΝtὄἷchὁΝἶἷΝἀΝ
Macabeus 3.35-ἂίΝ(“ἑὁὀvἷὄὅãὁΝἶἷΝἘἷliὁἶὁὄὁפ,ΝἐJ,ΝpέΝἅἅί),ΝὀãὁΝὅἷΝpὁἶἷΝἶἷὅiἹὀaὄΝὁΝἷvἷὀtὁΝcὁmὁΝumaΝcὁὀvἷὄὅãὁΝ
de modo absoluto, uma vez que no original não aparece o termo υ α ,Ν“tὁὄὀaὄ-ὅἷΝjuἶἷuפέΝἦambὧmΝὀãὁΝὧΝἶitὁΝ
no texto que Heliodoro passa a cumprir as leis dos judeus, nem que este passa pela circuncisão, principal
ἷlἷmἷὀtὁΝἶἷΝἶἷἸiὀiὦãὁΝἶaΝcὁὀvἷὄὅãὁΝaὁΝjuἶaíὅmὁέΝϊἷΝἸatὁ,ΝὅἷἹuὀἶὁΝεichaἷlΝἔέΝἐiὄἶΝ(ἀίńί,ΝpέΝἂί),Ν“ὅἷΝὁὅ gentios
quiὅἷὅὅἷmΝἷὀtὄaὄΝὀaΝcὁmuὀiἶaἶἷΝjuἶaicaΝἷΝἸaὐἷὄΝpaὄtἷΝἶὁΝjuἶaíὅmὁ,ΝἷὀtãὁΝtἷὄiamΝquἷΝpaὅὅaὄΝpἷlaΝ ciὄcuὀciὅãὁפ,Ν
porém Filo de Alexandria (Quaest. Ex., 2.2) se refere a prosélitos (gentios convertidos ao judaísmo) que não
seriam circuncidados, possibilitando uma visão mais abrangente de conversão.
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Após alguns companheiros de Heliodoro pedirem a Onias que suplicasse a Deus pela vida do superintendente,
ὁΝ ὅacἷὄἶὁtἷ,Ν “ὄἷcἷaὀἶὁΝ quἷΝ ὁΝ ὄἷiΝ puἶἷὅὅἷΝ cὁὀcἷbἷὄΝ aΝ iἶἷiaΝ ἶἷΝ pἷlὁὅΝ juἶἷuὅΝ tἷὄΝ ὅiἶὁΝ pὄaticaἶaΝ alἹumaΝ ação
cὄimiὀὁὅaΝ cὁὀtὄaΝ Ἐἷliὁἶὁὄὁ,Ν ὁἸἷὄἷcἷuΝ umΝ ὅacὄiἸíciὁΝ pἷlaΝ ὅalvaὦãὁΝ ἶὁΝ hὁmἷmפΝ (ἀΝ εacΝ ἁέἁἀ)έΝ ϊἷὅtἷΝ mὁἶὁ,Ν
“ἷὀquaὀtὁΝ ὁΝ ὅacἷὄἶὁtἷΝ ὁἸἷὄἷciaΝ ὁΝ ὅacὄiἸíciὁΝ ἶἷΝ ἷxpiaὦãὁ,Ν ὁὅΝ mἷὅmὁὅΝ jὁvἷὀὅΝ [aὀjὁὅ],Ν ὄἷvἷὅtiἶὁὅΝ ἶaὅΝ mἷὅmaὅΝ
vestes, apareceram de novo a Heliodoro. E, conservando-se de pé, disseram-lhe: Rende muitas graças ao sumo
ὅacἷὄἶὁtἷΝἡὀiaὅ,ΝpὁiὅΝὧΝpὁὄΝἷlἷΝquἷΝὁΝἥἷὀhὁὄΝtἷΝcὁὀcἷἶἷΝaΝἹὄaὦaΝἶaΝviἶaפΝ(ἀΝεacΝἁέἁἁ)έ
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semelhante à interpretatio graeca que Flávio Josefo e Filo fazem dos heróis bíblicos do
judaísmo772,Ν“ἀΝεacabἷuὅΝἷὀtἷὀἶἷΝὅἷuὅΝhἷὄὰiὅ,ΝὁὅΝcampἷὴἷὅΝἶὁΝjuἶaíὅmὁ,ΝἷmΝtἷὄmὁὅΝtirados
ἶaΝ cultuὄaΝ ἹὄἷἹaפΝ (ἘἙεεEδἔχἤἐ,Ν ńλλκ,Ν pέΝ ἁἀ)έΝ EὅtἷὅΝ ἷlἷmἷὀtὁὅΝ ἹὄἷἹὁὅ,Ν pὁὄὧm,Ν ὅãὁΝ
readequados ao caso judaico, de modo a construir uma ideia de judaísmo773. Por isso, do
mesmo modo que para os gregos o

era considerado uma forma de

“viὄtuἶἷפ,Ν tambὧmΝ ἷmΝ ἀΝ εacabἷuὅΝ ὁΝ tἷὄmὁΝ ἹὄἷἹὁΝ
lógica da

υ α

774

,

aparece construído sobre a

: afinal, trata-ὅἷΝ ἶἷΝ umaΝ qualiἶaἶἷΝ quἷΝ ἶἷὀὁtaΝ “ὀὁbὄἷὐa,Ν capaciἶaἶἷ,Ν êxitὁΝ ἷΝ

impὁὀêὀciaפ,Ν cὁmὁΝ aquἷlaΝ (SNELL, 2005, p. 168), acrescida ainda do elemento da
moralidade, bem menos presente no caso grego (pelo menos anterior a Sócrates)775.
Certamente uma das principais virtudes na perspectiva grega era a virtude da
α

α α α que, apesar de ter o sentido literal de “bἷlὁΝ ἷΝ bὁmפ776, implicava em uma

qualiἶaἶἷΝmuitὁΝmaiὅΝpὄὁἸuὀἶa,ΝalcaὀὦaὀἶὁΝiὀcluὅivἷΝὁΝὅἷὀtiἶὁΝmὁὄalΝἶἷΝ“caὄὠtἷὄΝpἷὄἸἷitὁפ777.
Esta qualidade, profundamente grega778, é utilizada pelo autor de 2 Macabeus para descrever
um personagem simbólico do judaísmo, o sumo sacerdote Onias III, que é apresentado como
umΝ “hὁmἷmΝhὁὀἷὅtὁΝ ἷΝbὁmΝ [ α
772

Ν α

α

], modesto779 no trato e de caráter manso780,

Louis H. Feldman certamente é o maior estudioso deste assunto, publicando dezenas de artigos
(consideravelmente extensos!) a respeito dos retratos apresentados por Flávio Josefo dos heróis bíblicos, a
exemplo de Daniel (FELDMAN, 1992a), Davi (FELDMAN, 1989), Abraão (FELDMAN, 1987) e Moisés
(FELDMAN, 1992b; 1992c; 1993b). A respeito da imagem de Moisés apresentada por Filo, cf. FELDMAN,
2007. Para uma visão mais geral a respeito da reformulação dos heróis judaicos e do passado de Israel à luz da
perspectiva helenística, cf. FERNÁNDEZ MARCOS, 1975.
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Poderia-ὅἷΝἶiὐἷὄΝaiὀἶaΝ“umΝtipὁפΝἶἷΝjuἶaíὅmὁέΝ χἸiὀal,Νtὄata-se de uma proposta específica de judaísmo que
pὁἶἷὄiaΝὅἷὄΝἶiἸἷὄἷὀtἷέΝχpἷὅaὄΝἶἷΝἀΝεacabἷuὅΝἶἷἸἷὀἶἷὄΝquἷΝὁΝ“tipὁΝlimpὁפΝ(Jἡἤϊχχἠ,Νἀίńἄ,ΝpέΝλλ)ΝἶἷΝjuἶaíὅmὁΝ
apresentado, tal como defendido pelos macabeus, seja o correto, há outros tipos possíveis, em relações diferentes
com a cultura grega, apesar dos mesmos não serem legitimados pela ideologia ou mesmo pela proposta de
“juἶaíὅmὁפΝ( υ α
)ΝἶὁΝlivὄὁέ
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Cf. 2.1.2.
775
Cf. AUSTIN, 2012, p. 7ss. Não se deve negar a relação com a moral no caso grego pois, como lembra Snell,
o fato de
ΝὄἷmἷtἷὄΝaΝaὦὴἷὅΝquἷΝpὁὅὅuἷmΝvalὁὄΝmaiὁὄΝquἷΝumΝpὄὁpὰὅitὁΝiὀἶiviἶualΝjὠΝlhἷΝapὄὁximaΝἶaΝmὁὄalέΝ
Cf. SNELL, 2005, p. 168. Mesmo assim, porém, a
Ν ὧΝ ὁὄiἹiὀalmἷὀtἷΝ umaΝ qualiἶaἶἷΝ ἶἷΝ valὁὄΝ mὁὄalΝ maiὅΝ
neutra, de modo que se pode falar da
ΝἶἷΝaὀimaiὅΝcὁmὁΝἶἷΝcãἷὅΝἷΝcavalὁὅέΝἑἸέΝPlatãὁ,ΝR., 335B. Como bem
lembra Werner Jaeger (1995, p. 26, nota 4), o sentido social de
ΝὧΝὅἷcuὀἶὠὄiὁ,ΝὅἷὀἶὁΝὅἷuΝὅἷὀtiἶὁΝὁὄiἹiὀὠὄiὁΝ
o de uma força, uma capacidade.
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Trata-ὅἷΝἶaΝjuὀὦãὁΝἶἷΝ α ,Ν“bἷlὁפ,ΝἷΝ α ,Ν“bὁmפέ
777
Cf. HIMMELFARB, 1998, p. 35; LSJ, p. 869; Aristóteles, MM, 1207b25. A respeito do termo α α α α
como qualidade de caráter e conduta, cf. Aristóteles, EN, 1124a4; Xenofonte, Mem., 1.6.14; Ages., 11.6;
Demóstenes, Cor., 18.93. Segundo Werner Jaeger (1995, p. 27), o termo α ,ΝquἷΝpaὅὅaΝaΝtἷὄΝὁΝ ὅἷὀtiἶὁΝἶἷΝ
“bὁmפ,ΝὧΝὁὄiἹiὀalmἷὀtἷΝumaΝἶἷὅiἹὀaὦãὁΝquἷΝcὁὀtiὀhaΝἷmΝὅiΝaΝ“cὁὀjuἹaὦãὁΝἶἷΝὀὁbὄἷὐaΝἷΝbὄavuὄaΝmilitaὄפέ
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Como lembra Martha Himmelfarb (1998, p. 35), não há expressão bíblica comparável, sendo uma expressão
pὄὰpὄiaΝἶaΝcultuὄaΝἹὄἷἹaέΝἠaΝδXXΝaΝἷxpὄἷὅὅãὁΝ α Ν αiΝ α ΝapaὄἷcἷΝὅὁmἷὀtἷΝἷmΝἀΝεacabἷuὅ,ΝἂΝεacabἷuὅΝ
(4.1) e no livro de Tobias (5.13; 7.7; 9.6), enquanto a palavra α α α α, apesar de também ser rara, aparece
diversas vezes em 4 Macabeus (1.8, 10; 3.18; 11.22; 13.25; 15.9). Cf. CArist 3; 46.
779
,Ν“mὁἶἷὄaὦãὁפ,Ν
Em certa medida a α α α α pὁἶἷΝὅἷὄΝcὁmpὄἷἷὀἶiἶaΝcὁmὁΝviὄtuἶἷΝpὄὰximaΝὡΝ φ
colocando-se em contraposição a
,Ν ὁuΝ ὅἷja,Ν ὁΝ “ἶἷὅcὁmἷἶimἷὀtὁפ,Ν ὁΝ “ἷxaἹἷὄὁפέΝ ἑἸέ SOUSA, 2013. Neste
sentido a α α α α pὁἶἷΝὅἷΝapὄὁximaὄΝἶaΝ“mὁἶἷὅtiἶaἶἷפΝmἷὀciὁὀaἶaΝὀὁΝtἷxtὁέ
780
ἥἷἹuὀἶὁΝἔilὁΝἶἷΝχlἷxaὀἶὄia,ΝumaΝviἶaΝ“calma,Νὅἷὄἷὀa,ΝtὄaὀquilaΝἷΝpacíἸicaΝὧΝὁΝὁbjἷtὁΝ[ἶἷΝἶἷὅἷjὁ]ΝἶaquἷlἷὅΝquἷΝ
têmΝvalὁὄiὐaἶὁΝaΝὀὁbὄἷὐaΝἶἷΝcὁὀἶutaΝ[ α
α α Ν
]פΝ(ἔilὁ,ΝAb., 28 = PHILO, 1984, p. 18-19).
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expressando-se convenientemente no falar, e desde a infância exercitando em todas as práticas
da virtude [

]פΝ(ἀΝεacΝńηέńἀ)έ

Quanto à apresentação dos demais heróis do judaísmo em 2 Macabeus, o autor do
αῖ , usualmente

livro se vale especialmente das várias formas do adjetivo grego

tὄaἶuὐiἶὁΝ cὁmὁΝ “ὀὁbὄἷפ,Ν quἷΝ apaὄἷcἷmΝ ἷmΝ vὠὄiὁὅΝ mὁmἷὀtὁὅΝ aὁΝ lὁὀἹὁΝ ἶὁΝ tἷxtὁ781. Eleazar,
pὁὄΝἷxἷmplὁ,ΝἶἷclaὄaΝὅὁbὄἷΝὅuaΝmὁὄtἷΝquἷΝἶἷixaὄὠΝaὁὅΝjὁvἷὀὅΝ“ὁΝὀὁbὄἷΝ[
como se deve morrer, entusiasta e nobremente [

α

αῖ ] exemplo de

]782,ΝpἷlaὅΝvἷὀἷὄὠvἷiὅΝἷΝὅaὀtaὅΝlἷiὅפΝ(ἀΝ

εacΝἄέἀκ)έΝἑὁmἷὀtaὀἶὁΝὅὁbὄἷΝἷὅtἷΝmὠὄtiὄ,ΝὁΝautὁὄΝaiὀἶaΝcὁmἷὀtaΝquἷΝ“ἶἷixὁuΝaΝpὄὰpὄiaΝmὁὄtἷΝ
α

como um exemplo de nobreza [

]783 e memorial de virtude [

]פΝ (ἀΝ εacΝ

6.31). Também os sete irmãos mártires, no capítulo seguinte (7), exortam uns aos outros a
mὁὄὄἷὄἷmΝ“ὀὁbὄἷmἷὀtἷΝ[

α

ἶἷὀtὄἷΝἷὅtἷὅΝἸalaΝ“ὀὁbὄἷmἷὀtἷΝ[
nobres sentimentos [

α

π π

]פ784 (2 Mac 7.5). Ainda sobre os sete irmãos, é dito que um
α

]פΝ(ἀΝεacΝἅέńń),ΝἷΝaiὀἶaΝquἷΝὅuaΝmãἷΝἸicaΝ“chἷiaΝἶἷΝ
]פ785 (2 Mac 7.21). De modo semelhante, sobre o

ήltimὁΝmὠὄtiὄ,Νἤaὐiὅ,ΝὧΝἶitὁΝquἷΝpὄἷἸἷὄiuΝ“ὀὁbὄἷmἷὀtἷΝ[

]786 mὁὄὄἷὄפΝ(ἀΝεacΝńἂέἂἀ),ΝaΝ

fim de evitar cair nas mãos de pecadores ἷΝ ὅὁἸὄἷὄΝ “ultὄajἷὅΝ iὀἶiἹὀὁὅΝ ἶaΝ ὅuaΝ ὀὁbὄἷὐaΝ
[

α ]פΝ(ἀΝεacΝńἂέἂἀ)έΝEὄὄaὀἶὁΝaΝἷὅpaἶa,ΝὅὁbὄἷΝaΝqualΝtἷὀtὁuΝcaiὄΝpaὄaΝὅἷΝmataὄ,ΝἤaὐiὅΝ

ἶἷciἶἷΝ iὄΝ “ὀὁbὄἷmἷὀtἷΝ [

α

]787 para a muralha e, com intrepidez viril [

]פΝ (ἀΝ

Mac 14.43) se jogar para baixo. Além dos mártires, outro herói dos judeus, Judas Macabeu,
ἷmΝἶὁiὅΝmὁmἷὀtὁὅΝἷὀcὁὄajaΝὅἷuὅΝhὁmἷὀὅΝaΝ“lutaὄἷmΝὀὁbὄἷmἷὀtἷΝ[

α

]פΝ(ἀΝεacΝκέńἄ788;

13.14789)έΝ PὁὄΝ Ἰim,Ν ὅἷuὅΝ ὅὁlἶaἶὁὅ,Ν “ἷὀcὁὄajaἶὁὅΝ pἷlaὅΝ palavὄaὅΝ ἶἷΝ Juἶaὅפ,Ν ἶἷciἶἷmΝ “tὁmaὄΝ
781

O adjetivo aparece 3 vezes (2 Mac 6.28; 7.21; 12.42), a forma adverbial 8 vezes (2 Mac 6.28; 7.5, 11; 8.16;
13.14; 14.31, 43; 15.17) e o substantivo abstrato 1 vez (2 Mac 6.31).
782
Traduções variaἶaὅμΝ “ἹἷὀἷὄὁὅamἷὀtἷפΝ (ἐJ)νΝ “noblyפΝ (ἠἤἥV)νΝ “ὐἷlὁΝ ἹἷὀἷὄὁὅὁפΝ (ἐχε)νΝ “valientementeפΝ
(ἐδχε)νΝ“courageouslyפΝ(KJ)νΝ“fortitudeפΝ(ϊ-R).
783
ἦὄaἶuὦὴἷὅΝ vaὄiaἶaὅμΝ “ἹἷὀἷὄὁὅiἶaἶἷפΝ (ἐJ)νΝ “nobilityפΝ (ἠἤἥV)νΝ “cὁὄaἹἷmפΝ (ἐχε)νΝ “fortalezaפΝ (ἐδχε)νΝ
“noble courageפΝ(KJ)νΝ“fortitudeפΝ(ϊ-R).
784
ἦὄaἶuὦὴἷὅΝ vaὄiaἶaὅμΝ “cὁmΝ valἷὀtiaפΝ (ἐJ)νΝ “noblyפΝ (ἠἤἥV)νΝ “cὁὄaἹἷmפΝ (ἐχε)νΝ “valentíaפΝ (ἐδχε)νΝ
“manfullyפΝ(KJνΝϊ-R).
785
ἦὄaἶuὦὴἷὅΝ vaὄiaἶaὅμΝ “ὀὁbὄἷὅΝ ὅἷὀtimἷὀtὁὅפΝ (ἐJ)νΝ “a noble spiritפΝ (ἠἤἥV)νΝ “ὀὁbὄἷὅΝ ὅἷὀtimἷὀtὁὅפΝ (ἐχε)νΝ
“nobles sentimientosפΝ(ἐδχε)νΝ“courageous spiritsפΝ(KJ)νΝ“wisdomפΝ(ϊ-R).
786
O termo eugenes, relacionado a gennaios,Ν ὅiἹὀiἸicaΝ litἷὄalmἷὀtἷΝ “bἷmΝ ὀaὅciἶὁפ,Ν ἶaὀἶὁΝ aΝ iἶἷiaΝ ἶἷΝ umaΝ
procedência nobre por nascimento.
787
ἦὄaἶuὦὴἷὅΝ vaὄiaἶaὅμΝ “aὀimὁὅamἷὀtἷפΝ (ἐJ)νΝ “courageouslyפΝ (ἠἤἥV)νΝ “aὀimὁὅamἷὀtἷפΝ (ἐχε)νΝ
“varonilmenteפΝ(ἐδχε)νΝ“boldlyפΝ(KJνΝϊ-R).
788
ἦὄaἶuὦὴἷὅΝ vaὄiaἶaὅμΝ “cὁmΝ bὄavuὄaפΝ (ἐJ)νΝ “noblyפΝ (ἠἤἥV)νΝ “valἷὀtiaפΝ (ἐχε)νΝ “valentíaפΝ (ἐδχε)νΝ
“manfullyפΝ(KJνΝϊ-R). O discurso no qual este verso está inserido (2 Mac 8.16-20) é um discurso de Judas que
ὅἷὄvἷΝtambὧmΝcὁmὁΝ“ἶiὅcuὄὅὁΝἶὁΝautὁὄΝaὁὅΝὅἷuὅΝlἷitὁὄἷὅפΝ(ἑἡEἦZEἤ,Νἀίńἄ,ΝpέΝἂἀἄ),ΝutiliὐaὀἶὁΝumΝpaἶὄãὁΝἶἷΝ
discurso pré-batalha presente em autores gregos como Heródoto, Tucídides, Xenofonte e Políbio, trazendo à
tona: experiências de batalhas anteriores; os objetivos clarificados; uma comparação das forças; e um pedido de
ajuda divina. Cf. COETZER, 2016, p. 426-427. A diferença deste discurso de Judas em comparação aos
discursos gregos, porém, é que a ênfase recai sobre o pedido de ajuda a Deus, em contraste com o foco grego
sobre o treinamento dos soldados. Cf. DORAN, 2012, p. 175.
789
ἦὄaἶuὦὴἷὅΝ vaὄiaἶaὅμΝ “ὀὁbὄἷmἷὀtἷפΝ (ἐJ)νΝ “bravelyפΝ (ἠἤἥV)νΝ “valἷὀtἷmἷὀtἷפΝ (ἐχε)νΝ “heroicamenteפΝ
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nobremente [

α

]790 a oἸἷὀὅivaפΝ (ἀΝ εacΝ ńηέńἅ)έΝ ἘὠΝ aiὀἶaΝ ὁutὄὁὅΝ caὅὁὅ,Ν cὁὀἸὁὄmἷΝ ὅἷΝ

pode perceber na Tabela (17) abaixo.
Número
1/2

Referência
2 Mac 6.28

Forma
αῖ /

3

2 Mac 6.31

α

4

2 Mac 7.5

α

5

2 Mac 7.11

α

6

2 Mac 7.21

α

7

2 Mac 8.16

α

8

2 Mac 10.13

9

2 Mac 12.42

αῖ

10

2 Mac 13.14

α

11

2 Mac 14.31

α

12/13

2 Mac 14.42

14

2 Mac 14.43

α

15

2 Mac 15.17

α

/

α

α

Comentário
Final do discurso de Eleazar na sua decisão
pelo martírio.
Comentário do autor sobre o exemplo que
Eleazar deixou com sua morte.
Adjetivo do modo pelo qual os sete irmãos se
dispõem a morrer, exortando uns aos outros.
ἡΝtἷὄcἷiὄὁΝἶὁὅΝὅἷtἷΝiὄmãὁὅΝἸalaΝ“ὀὁbὄἷmἷὀtἷפΝ
que espera receber seus membros da parte de
Deus no futuro, assim como recebeu no
nascimento.
Comentário do autor sobre o modo que a mãe
dos sete mártires estava quando os exortou.
Judas Macabeu exorta seus soldados que
mὁὄὄamΝ“ὀὁbὄἷmἷὀtἷפέ
Ptolomeu, chamado Mácron, que buscava
“pὄaticaὄΝaΝjuὅtiὦaΝpaὄaΝcὁmΝὁὅΝjuἶἷuὅ,ΝἷmΝ
ὄἷpaὄaὦãὁΝἶaΝiὀjuὅtiὦaΝcὁὀtὄaΝἷlἷὅΝcὁmἷtiἶaפΝ(ἀΝ
Mac 10.12), sendo acusado pelos amigos do rei
Antíoco Eupátor, não consegue mais exercer
cὁmΝ“ὀὁbὄἷὐaפΝὅἷuΝcaὄἹὁ,ΝἷΝἶἷciἶἷΝmὁὄὄἷὄΝ
tomando veneno.
ἡΝὀaὄὄaἶὁὄΝmἷὀciὁὀaΝquἷΝὁΝ“ὀὁbὄἷפΝJuἶaὅΝ
exortou os judeus que se mantivessem isentos
de pecado, tomando consciência que o que
aconteceu foi consequência do pecado.
Judas exorta novamente seus companheiros a
lutaὄἷmΝ“ὀὁbὄἷmἷὀtἷפΝatὧΝὡΝmὁὄtἷ,Ν“pἷlaὅΝlἷiὅ,Ν
pelo Templo, pela cidade, pela pátria e por seus
ἶiὄἷitὁὅΝἶἷΝciἶaἶãὁפέ
ἠicaὀὁὄΝpἷὄcἷbἷΝquἷΝἸὁiΝ“ὀὁbὄἷmἷὀtἷפΝ
suplantado pela estratégia de Judas, que havia
fugido791.
O autor comenta sobre o martírio de Razis que
ἷὅtἷΝἶἷciἶiuΝmὁὄὄἷὄΝ“ὀὁbὄἷmἷὀtἷפΝaΝἸimΝἶἷΝὀãὁΝ
cair nas mãos de seus inimigos e passar por
uma morte desonrosa.
Adjetivo utilizado para expressar o modo,
“ὀὁbὄἷפ,ΝpἷlὁΝqualΝἤaὐiὅΝὅὁbἷΝaΝmuὄalha,ΝaΝἸimΝ
de tentar se suicidar, se jogando para baixo.
Incentivados pelo discurso de Judas, os judeus

(ἐδχε)νΝ“manfullyפΝ(KJνΝϊ-R).
790
ἦὄaἶuὦὴἷὅΝ vaὄiaἶaὅμΝ “bὄavamἷὀtἷפΝ (ἐJ)νΝ “bravelyפΝ (ἠἤἥV)νΝ “cὁmΝ valὁὄפΝ (ἐχε)νΝ “con toda valentíaפΝ
(ἐδχε)νΝ“manfullyפΝ(KJνΝϊ-R).
791
ἦἷxtὁΝ cὁmplἷtὁμΝ “QuaὀἶὁΝ ὁΝ ὁutὄὁΝ pἷὄcἷbἷuΝ quἷΝ haviaΝ ὅiἶὁΝ habilmente suplantado pela estratégia desse
homem, apresentou-se diante do grandioso e santo Templo, enquanto os sacerdotes ofereciam os sacrifícios
costumeiros, e ordenou-lhἷὅΝquἷΝlhἷΝἷὀtὄἷἹaὅὅἷmΝὁΝhὁmἷmפΝ(ἐJ,ΝἹὄiἸὁΝὀὁὅὅὁ)νΝἦἷxtὁΝἹὄἷἹὁΝ(δXX)μΝ“ υ
Ν
Ν Ν
α
π
ῦ
Ν
α
α Νπα α
Ν π
Ν α
Ν
Ν
Ν
Ν
Ν α
α Ν υ α Νπ
α
Ν
υ Νπα α
αΝ Ν
αפέΝἥἷἹuὀἶὁΝεaὄthaΝἘimmἷlἸaὄbΝ(ńλλκ,Ν
pέΝἁἂ)ΝὧΝpὁὅὅívἷlΝἶἷΝὅἷΝpἷὄcἷbἷὄΝὁΝuὅὁΝἶἷΝ
α ΝaquiΝcὁmὁΝumaΝἸὁὄmaΝἶἷΝὄἷὅpὁὀἶἷὄΝaΝumaΝiὀtἷὄpὄἷtaὦãὁ,ΝbἷmΝ
possível por parte de seus leitores, de que a fuga dἷΝJuἶaὅΝtἷὄiaΝὅiἶὁΝvἷὄἹὁὀhὁὅaΝἷΝquἷΝaΝatituἶἷΝ“ὀὁbὄἷפΝtἷὄiaΝὅiἶὁΝ
enfrentar o inimigo frente a frente, como Judas e os judeus farão posteriormente (e que o autor também
iἶἷὀtiἸicaὄὠΝcὁmΝ
α ,ΝἠὁέΝńηΝἶaΝἦabἷlaΝńἅ)έΝχΝὀὁbὄἷὐaΝ(
α )ΝἶaΝἸuἹa,Νpὁὄὧm,Νὀão está relacionada à
coragem, nem à moral, mas à estratégia (
α
α )έ
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ἶἷciἶἷmΝtὁmaὄΝ“ὀὁbὄἷmἷὀtἷפΝaΝiὀiciativaΝ
contra as tropas de Nicanor.
Tabela 17 ס

αῖ

e derivados em 2 Macabeus

Todos estes casos, além de se relacionarem com os judeus e mesmo com o que 2
Macabeus designa como

υ α

, apresentam um duplo significado de

αῖ : podem

tanto expressar nobreza, ou seja, a virtude moral destes heróis792, quanto coragem, ou seja, a
ἶiὅpὁὅiὦãὁΝ“ἷmΝ ἸacἷΝὡΝἸὁὄὦa,ΝὅἷjaΝἶἷΝtὁὄtuὄaὅΝὁuΝ ἶἷΝumΝ ἷxὧὄcitὁΝὁpὁὅitὁὄפΝ(ἘἙεεEδἔχἤἐ,Ν
1998, p. 34). Não é à toa, portanto, que há uma grande variedade nas traduções que o termo
αῖ

receberá (cf. notas 149 a 157), ao ponto de, no mesmo contexto (de discursos

ἷὀcὁὄajaἶὁὄἷὅΝἶἷΝJuἶaὅ),ΝaΝἐJΝtὄaὐἷὄΝaὅΝtὄaἶuὦὴἷὅΝ“cὁmΝbὄavuὄaפΝ(ἀΝεacΝκέńἄ)ΝἷΝ“ὀὁbὄἷmἷὀtἷפΝ
(2 Mac 13.14), e a NRSV proceder de modo inverso, traduzindo nos mesmos textos,
ὄἷὅpἷctivamἷὀtἷ,Ν “ὀὁbὄἷmἷὀtἷפΝ (iὀἹlêὅμΝ nobly)Ν ἷΝ “bὄavamἷὀtἷפΝ (iὀἹlêὅμΝ bravely). O termo
αῖ ,Νpὁὄtaὀtὁ,Ν iὀἶicaΝumΝ tipὁΝἶἷΝcὁὄaἹἷm,Ν maὅΝὀãὁΝqualquἷὄΝtipὁμΝ ὧΝaΝ“cὁὄaἹἷmΝ ἶἷΝumΝ
tipὁΝ maὅculiὀὁפ,Ν cὁmὁΝ lἷmbὄaΝ εaὄthaΝ ἘimmἷlἸaὄbΝ (ńλλκ,Ν pέΝ ἁη),Ν pὄὰpὄiaΝ ἶἷΝ ὅὁlἶados793.
Assim, se por um lado Judas incentiva que seus homens se disponham a morrer, tais como os
mártires, o autor de 2 Macabeus apresenta os próprios mártires como verdadeiros soldados.
Afinal, Eleazar, os sete irmãos, sua mãe, Razis, Judas e seus soldados, são todos heróis do
judaísmo e da Revolta dos Macabeus, cuja coragem se dá no enfrentamento de inimigos com
o risco de morte. Assim, Judas, com sua espada, e os mártires, com suas palavras, estando
dispostos a enfrentarem a morte, se tornam verdadeiros heróis do judaísmo.
Eleazar, o primeiro mártir a aparecer no texto, é tomado como verdadeiro exemplo
de martírio, servindo como símbolo social794. Como bem lembra Tessa Rajak (2001, p. 101),
“ὁΝvalὁὄΝὅὁcialΝ סclaro que alguém pode dizer o valor educacional  סdo martírio não poderia
ὅἷὄΝἷὀἸatiὐaἶὁΝἶἷΝmὁἶὁΝmaiὅΝclaὄὁפέΝἠἷmΝpὁὄΝiὅὅὁ,Νpὁὄὧm,ΝὅἷΝtὄataΝἶἷΝumΝvalὁὄΝpὄὁpὄiamἷὀtἷΝ
judaico: sua caracterização, e mesmo seu martírio, seguem de perto aspectos da cultura

792
Possivelmente o caso mais claro deste sentido é o caso de No. 9 da Tabela 17 (2 Mac 12.42), uma vez que não
se trata de uma situação de enfrentamento da morte, como todos os demais casos (com exceção do No. 11, que
também não se relaciona com a moral, cf. a nota acima).
793
O melhor exemplo está na obra de Políbio (Histor.,Ν ńέńἅέńἀ)μΝ “EὀtãὁΝ ὀἷὅtaΝ ὁcaὅiãὁΝ cὁmὁΝ ὀaὅΝ ἶἷmaiὅ,Ν ἷlἷὅΝ
ὀὁbὄἷmἷὀtἷΝ[
α ]ΝἷὀἸὄἷὀtaὄamΝὁὅΝὁpὁὀἷὀtἷὅΝquἷΝἷὄamΝmuito mais numerosos que eles e, apesar de sofrerem
ἹὄaὀἶἷΝ pἷὄἶa,Ν mataὄamΝ aiὀἶaΝ maiὅΝ ἶὁὅΝ iὀimiἹὁὅפέΝ ἦἷxtὁΝ ὁὄiἹiὀalμΝ “
α
Ν π απ α υ Ν
αΝ
Ν
π α
υΝ π
Ν
α Νπ
Ν Ν
Ν
Ν π α ,Ν Ν π
υΝ
Ν
Ν π
α פέ Cf.
POLYBIUS, 1998, p. 44-45.
794
PiἷὄὄἷΝJὁὄἶaaὀΝ(ἀίńἀ,ΝpέΝἂήη)ΝvêΝὀaΝἶἷὅcὄiὦãὁΝἶἷΝElἷaὐaὄΝcὁmὁΝalἹuὧmΝ“muitὁΝὀὁbὄἷΝἶἷΝaὅpἷctὁפΝ(ἀΝεacΝἄέńκ)Ν
um valor teológico: tal como o animal para sacrifício, que segundo Levítico 4.28 deveria ser perfeito, Eleazar é
indicado como um sacrifício sem falhas, sem imperfeições, mesmo físicas.
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grega795. Afinal, a apresentação dos mártires como heróis do judaísmo, em oposição ao
helenismo, não está livre da tão evidente influência helênica no relato: por trás do suicídio do
ancião Razis, por exemplo, se pode perceber uma perspectiva grega sobre o mesmo796, tal
como no caso de Sócrates797, o mártir da filosofia grega, e na literatura trágica798.
No caso dos sete irmãos mártires, nem eles nem sua mãe são nomeados799. Não tendo
ὀὁmἷὅ,Ν“ἷὅtἷὅΝhἷὄὰiὅΝὀãὁΝpἷὄtἷὀcἷmΝmaiὅΝaὁὅΝὅἷuὅΝpὄὰpὄiὁὅΝἹὄupὁὅΝἸamiliaὄἷὅ,ΝmaὅΝaὁΝpὁvὁΝἶaΝ
aliaὀὦaΝ cὁmὁΝ umΝ tὁἶὁפ,Ν cὁmὁΝ bἷmΝ iὀἶicὁuΝ ἦἷὅsa Rajak (2001, p. 116)800. Afinal, uma vez
quἷΝ “ὁὅΝ mὠὄtiὄἷὅΝ ἶἷvἷmΝ ὄἷpὄἷὅἷὀtaὄΝ ἙὅὄaἷlΝ cὁmὁΝ umΝ tὁἶὁפΝ (ἤχJχK,Ν ἀίίń,Ν pέΝ ńńκ),Ν aΝ
preferência pelo anonimato se faz importante: não é à toa, portanto, a tendência judaica a se
desencorajar qualquer foco às personalidades ou qualquer tipo de culto aos mártires, de modo
muito diferente do cristianismo801. Os mártires são heróis do povo judeu de um modo que o
próprio povo se torna herói em suas histórias.
Razis, o último dos mártires a aparecer no relato, é apresentado como alguém de
ἹὄaὀἶἷΝimpὁὄtὢὀciaΝἷΝpaὄticipaὦãὁΝὅὁcialμΝ“ἷὄaΝumΝhὁmἷmΝiὀtἷὄἷὅὅaἶὁΝpὁὄΝὅἷuὅΝcὁὀciἶaἶãὁὅ,Ν
ἶἷΝ muitὁΝ bὁaΝ Ἰama,Ν aΝ quἷm,Ν pὁὄΝ ὅuaΝ bὁὀἶaἶἷ,Ν chamavamΝ ἶἷΝ ץpaiΝ ἶὁὅΝ juἶἷuὅ’Ν [πα
795

Ν

Ν

Como bem lembra Robert Doran (2012, p. 152), a morte nobre em contraposição à vida vergonhosa é um
topos literário presente em várias obras gregas, como as de Homero, Eurípides e Sófocles. Cf. JORDAAN, 2017,
pέΝńκἅέΝPaὄaΝumaΝὅὧὄiἷΝἶἷΝtἷxtὁὅΝἶaΝtὄaἶiὦãὁΝpaἹãΝἶaΝ“mὁὄtἷΝὀὁbὄἷפ,ΝcἸέΝVχἠΝἘEἠἦEἠνΝχVEεχἤἙE,Νἀίίἀ,ΝpέΝ
9-ἂńέΝ χΝ “mὁὄtἷΝ ὀὁbὄἷפΝ tambὧmΝ maὄcaὄaΝ pὄἷὅἷὀὦaΝ ἷmΝ ὁutὄὁὅΝ autὁὄἷὅΝ juἶἷuὅΝ cὁmὁΝ ἔlὠviὁΝ JὁὅἷἸὁέΝ ἑἸέΝ VχἠΝ
HENTEN, 2007.
796
Segundo Tessa ἤajak,ΝatὄavὧὅΝἶaὅΝimaἹἷὀὅΝἶἷΝmaὄtíὄiὁ,Ν“juἶaíὅmὁΝἷΝhἷlἷὀiὅmὁΝὅἷΝmiὅtuὄamפ,ΝumaΝvἷὐΝquἷΝὅἷΝ
pὁἶἷΝ iἶἷὀtiἸicaὄΝ “umaΝ cὁὀtíὀuaΝ tὄaἶiὦãὁΝ litἷὄὠὄiaΝ juἶaicὁ-grega do retrato de mártires político-ὄἷliἹiὁὅὁὅפΝ
(RAJAK, 2001, p. 101). Sobre o suicídio na perspectiva judaica, cf. nota 801.
797
Na Apologia de Platão, Sócrates também escolhe a morte, servindo de exemplo positivo aos jovens à
semelhança de Eleazar. Cf. VAN HENTEN, 1997, p. 209. Diferente do que se pode pensar, o suicídio de
Sócrates não implica em uma valorização da morte sobre a vida  סnão há, na filosofia de Platão, uma negação da
vida, apesar da valorização da morte (cf. MOTTA, 2016) ס, mas antes indica que em determinadas
circunstâncias a morte se faz uma escolha melhor do que a vida que é possível. Cf. WARREN, 2001. Mesmo
assim, porém, pode-se falar em certa valorização do suicídio na cultura greco-romana, especialmente vinculada à
filosofia, como se pode perceber em textos como os de Platão (Phd., 64a; 68d) e Sêneca (Ira, 3.15.3-4; Epist.,
70.11), indicando uma influência desta perspectiva sobre a filosofia estóica. Sobre isto, cf. BOERI, 2002. Sobre
a perspectiva greco-romana a respeito do suicídio, cf. KAPLAN; SCHWARTZ, 2008, p. 14-33; GARRISON,
1991; VAN HOOFF, 1990.
798
Na tragédia grega há diversos casos de suicídio, como os de Herakles (Sófocles, Tr., 1252-1254), Hêmon
(Sófocles, Ant., 1177), Eurídice (Sófocles, Ant., 1304-1305), Ifigênia (IA, 1466-1499), Meneceu (Eurípides, Ph.,
991-1018), Jocasta (Sófocles, OT, 1240-1250) e Ajax (Sófocles, Aj., 815-865). Sobre a relação entre suicídio e
tragédia grega, cf. KAPLAN; SCHWARTZ, 2008, p. 80-106; GARRISON, 1995; FABER, 1970.
799
Apesar de não ser nomeada em 2 Macabeus, a mãe é chamada de Maria ou Miriam na literatura rabínica
posterior (EichR 1.60) e Hanna nas versões espanholas de Josippon (HADAS, 1953, p. 134). Quanto aos sete
irmãos, somente ganham nomes quando Erasmo reescreve 4 Macabeus em 1524, chamando a mãe de Solomona
e os filhos de Macabeu, Aber, Machir, Judas, Achas, Areth e Jacob. Cf. TOWNSHEND, 1913, p. 661 (II). A
respeito do desenvolvimento da tradição da mãe e seus sete filhos, cf. b. Gitt 57b; DORAN, 1980; COHEN,
2007.
800
ἥἷἹuὀἶὁΝ ἦἷὅὅaΝ ἤajak,Ν ὁΝ aὀὁὀimatὁΝ pὁἶἷΝ ὅἷὄΝ cὁὀὅiἶἷὄaἶὁΝ cὁmὁΝ “aΝ caὄactἷὄíὅticaΝ ἶἷἸiὀiἶὁὄaΝ pὄimὠὄiaΝ ἶὁΝ
martírio greco-judaico nestἷΝpἷὄíὁἶὁפΝ(ἤχJχK,Νἀίίń,ΝpέΝńńλ)έ
801
Os cristãos cultuaram inclusive os mártires macabeus, espalhando tal veneração de Antioquia até Roma,
através de Bizâncio e Milão, chegando até a cidade de Colônia. Cf. RAJAK, 2001, p. 119.
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υ α

]פΝ(ἀΝεacΝńἂέἁἅ)έΝÉΝpaiΝἶὁὅΝjuἶἷuὅ,Νpὁὄὧm,ΝὀãὁΝὅὁmἷὀtἷΝpὁὄΝὅua idade avançada, mas

pὁὄΝὅἷuΝpiὁὀἷiὄiὅmὁΝὀaΝἶἷἸἷὅaΝἶὁΝjuἶaíὅmὁ,ΝpὁiὅΝ“jὠΝὀὁΝpἷὄíὁἶὁΝpὄἷcἷἶἷὀtἷΝἶaΝὄἷvὁlta,ΝhaviaΝ
incorrido em condenação por professar o judaísmo [ υ α
[ υ α

ῦ], e pelo mesmo judaísmo

ῦ] se expusera, com toda a constância possível,ΝἷmΝὅἷuΝcὁὄpὁΝἷΝἷmΝὅuaΝalmaפΝ(ἀΝ

Mac 14.38). Mais do que os demais, é explicitamente o soldado mártir, a ponto de Nicanor
enviar 500 soldados para prendê-lo (2 Mac 14.39) pensando ter infligido um duro golpe nos
judeus (2 Mac 14.40). Como soldado mártir, porém, não mata seus inimigos, mas a si
mesmo802: após tentar se matar caindo sobre sua espada, se joga do alto da muralha ao chão e,
por fim, arranca as suas entranhas com as próprias mãos, arremessando-as contra a multidão.
Diante das tropas inimigas, passa por entre elas (2 Mac 14.45) sem as ferir, pois sua luta é
contra seu próprio corpo, que é primeiramente ferido e ensanguentado (2 Mac 14.45) e por
fim aberto com as próprias mãos (2 Mac 14.46).
Diferente de Razis, Judas, o comandante da Revolta, não busca a própria morte, mas
a de seus inimigos. Diferente daquele, é mais soldado do que mártir, tendo não uma tendência
suicida, mas antes uma disposição para morrer em nome de seu povo803. Em suas
caracterizações ao longo do livro, uma se destaca: quando, na segunda carta introdutória,
JuἶaὅΝὧΝcὁmpaὄaἶὁΝaΝἠἷἷmiaὅΝpὁὄΝtἷὄΝὄἷcὁlhiἶὁΝ“tὁἶὁὅΝὁὅΝlivὄὁὅΝquἷΝtiὀhamΝὅiἶὁΝἶiὅpἷὄὅὁὅΝpὁὄΝ
cauὅaΝ ἶaΝ ἹuἷὄὄaΝ quἷΝ ὀὁὅΝ ἸὁiΝ ἸἷitaפΝ (ἀΝ εacΝ ἀέńἂ),Ν apἷὅaὄΝ ἶἷΝ ὅἷὄΝ utiliὐaἶὁΝ umΝ pἷὄὅὁὀaἹἷmΝ ἶaΝ
tradição judaica na comparação804, esta tem como propósito apresentar Judas como um rei
Como bem lembra Fred Rosner (ńλἅί,ΝpέΝἁκ),ΝὁΝ“juἶaíὅmὁΝtὁmaΝὁΝὅuicíἶiὁΝcὁmὁΝumΝatὁΝcὄimiὀὁὅὁΝἷΝὁΝpὄὁíbἷΝ
ἷὅtὄitamἷὀtἷפέΝ ἑὁmὁΝ mἷiὁΝ ἶἷΝ maὄtíὄiὁ,Ν pὁὄὧm,Ν ὁΝ ὅuicíἶiὁΝ ὧΝ viὅtὁΝ ἶἷΝ ὁutὄὁΝ mὁἶὁμΝ “apἷὀaὅΝ paὄaΝ ὅaὀtiἸicaὦãὁΝ ἶὁΝ
nome do Senhor um judeu tiraria sua vida intencionalmente ou permitiria que fosse tirada, como um símbolo de
ὅuaΝἷxtὄἷmaΝἸὧΝἷmΝϊἷuὅפΝ(ἤἡἥἠEἤ,Νńλἅί,ΝpέΝἁλ)έΝἠὁΝcaὅὁΝἶaΝἐἘ,ΝὀãὁΝhὠΝumaΝἶἷἸiὀiὦãὁΝabὅὁlutaΝἶἷΝcὁmὁΝὁΝ
suicídio deve ser tratado, afinal, apesar de estar claro o princípio de valor da vida, a BH não condena aqueles
cujo ὅuicíἶiὁΝὧΝmἷὀciὁὀaἶὁ,ΝpὄὁvavἷlmἷὀtἷΝpὁὄΝὅἷΝἶaὄἷmΝ“ὅὁbΝcὁὀἶiὦὴἷὅΝὀãὁΝuὅuaiὅΝἷΝἷxtἷὀuaὀtἷὅפΝ(ἤἡἥἠEἤ,Ν
1970, p. 39). Há, na BH, seis casos de suicídio: o de Abimeleque (Jz 9.54), o de Sansão (Jz 16.25-31), o de Saul
(1 Sm 31.3-4; 1 Cr 10.3-4), o de seu escudeiro (1 Sm 31.5; 1 Cr 10.5), o de Aitofel (2 Sm 17.23), e o de Zimri (1
Rs 16.18-19). Sobre estes casos, cf. SHEMESH, 2009. Como bem lembram Kalman J. Kaplan e Matthew B.
Schwartz (2008, p. 107ss), há pelo menos 7 casos de prevenção de suicídio na Bíblia, iὀἶicaὀἶὁΝquἷΝ“aΝlitἷὄatuὄaΝ
ὅaἹὄaἶaΝjuἶaicaΝpὄἷἸἷὄἷΝcὁmplἷtamἷὀtἷΝvivἷὄΝἶὁΝquἷΝὅuiciἶaὄפΝ(KχPδχἠνΝἥἑἘWχἤἦZ,Νἀίίκ,ΝpέΝńńἁ-114). Há,
portanto, uma diferença entre a percepção bíblica e a percepção grega (cf. nota 796) sobre o suicídio. A respeito
desta diferença, cf. KAPLAN, 1992; KAPLAN; SCHWARTZ, 2008, p. 206ss. Em 2 Macabeus o suicídio
também aparece no capítulo 10 (v. 13), quando Ptolomeu Mácron decide abandonar sua vida tomando veneno.
Em ambos os casos em que um suicídio aparece no relato, os personagens que o cometem são apresentados
positivamente pelo autor. Afinal, mesmo que Mácron fosse servo do rei dos selêucidas, era aquele que buscava
“pὄaticaὄΝaΝjuὅtiὦaΝpaὄaΝcὁmΝὁὅΝjuἶἷuὅ,ΝἷmΝὄἷpaὄaὦãὁΝἶaΝiὀjuὅtiὦaΝcὁὀtὄaΝἷlἷὅΝcὁmἷtiἶaפΝ(ἀΝεacΝńίέńἀ,ΝcἸέΝἠὁέΝκ,Ν
Tabela 17). Em contexto posterior a 2 Macabeus o suicídio como forma de martírio parece se tornar mais
proeminente, aparecendo numerosos exemplos em Flávio Josefo (cf. VAN HENTEN, 2007; WEITZMAN,
2004), nos textos talmúdicos (AvZar 18a; BB 3b; Taan 29a; Kod 94a; DerErR 9.57b; Gitt 57b; Berak 23a; BK
61a; Semak 2), e nos textos midráshicos (KohR 10.7.26b; GenR 65.22.130b). Cf. ROSNER, 1970, p. 28ss.
803
EὅtaΝ caὄactἷὄíὅtica,Ν apἷὅaὄΝ ἶἷΝ ὅἷὄΝ ἷmΝ cἷὄtaΝ mἷἶiἶaΝ mὠὄtiὄ,Ν ὧΝ muitὁΝ maiὅΝ “ὀaciὁὀaliὅtaפΝ (ἷmΝ tἷὄmὁὅΝ ἶἷΝ ἷtὀiaΝ
mais do que de nação) e militar, estando muito próximo da devotio dos soldados romanos, dispostos a morrer por
Roma, ou ainda a disposição semelhante dos espartanos. Cf. HIMMELFARB, 1998, p. 35, nota 36.
804
A respeito de Neemias em 2 Macabeus 2.13-15, cf. esp. BERGREN, 1997.
802
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helenístico805.
Para além dos mártires e de Judas, há ainda outros heróis, celestiais, que aparecem na
narrativa. Apesar de não serem do povo judaico, os anjos mencionados em 2 Macabeus fazem
certo papel de heróis no relato. Os casos de π φ

α em 2 Macabeus806, apesar de se

relacionarem com o Deus dos judeus, se apresentam aos moldes da cultura helenística. Martha
Himmelfarb (1998, p. 30) já havia destacado o aspecto helênico das epifanias, afirmando que
ἷὅtaὅΝ “Ἰὁὄὀἷcem um exemplo impressionante da reformulação de temas bíblicos no estilo
hἷlἷὀíὅticὁΝἶἷΝἷὅcὄitaΝhiὅtὰὄicaפ,ΝumaΝvἷὐΝquἷΝἷὅtaὅΝἷpiἸaὀiaὅΝ“tambὧmΝὅãὁΝumaΝcaὄactἷὄíὅticaΝ
importante em outras histórias locais helenísticas807פ,ΝcὁmὁΝaΝCrônica de Lindos808. Também,
mesmo que a ideia de guerreiros celestiais tenha antecedentes bíblicos 809, apresenta-se, no
caso de 2 Macabeus, à maneira helenística810, com cavaleiros com armaduras e armas de ouro
(cf. 2 Mac 3.25; 5.2; 10.29; 11.8), os quais protegem o Templo (2 Mac 3.25) e Judas (2 Mac
10.30), correm pelos ares (2 Mac 5.2), e lançam dardos e raios 811 (2 Mac 10.30). Sendo assim,
pode-ὅἷΝ aἸiὄmaὄΝ quἷΝ quaὀtὁΝ aὁὅΝ hἷὄὰiὅΝ cἷlἷὅtiaiὅΝ ἶἷΝ ἀΝ εacabἷuὅ,Ν ὁΝ livὄὁΝ “ἶἷvἷΝ maiὅΝ ὡΝ
litἷὄatuὄaΝἹὄἷἹaΝἶὁΝquἷΝὡΝἐíbliaפΝ(ἘἙεεEδἔχἤἐ,Νńλλκ,ΝpέΝἁί)812, de modo muito semelhante
805

Cf. LANGE, 2007, p. 167. Também Menahem Haran indicou Neemias como um rei helenístico nesta
passagem. Cf. HARAN, 1993, p. 59.
806
ἑὁmὁΝapὄἷὅἷὀtaἶὁΝἷmΝὅἷuΝpὄἷἸὠciὁ,ΝὁΝautὁὄΝἶἷΝἀΝεacabἷuὅΝaἸiὄmaΝquἷΝὄἷlataὄὠΝ“aὅΝapaὄiὦὴἷὅΝviὀἶaὅΝἶὁΝcὧuΝ
[ Ν
α ῦ
α Ν π φα α ]Ν ἷmΝ ἸavὁὄΝ ἶὁὅΝ quἷΝ ἹἷὀἷὄὁὅamἷὀtἷΝ ὄἷaliὐaὄamΝ ἸaὦaὀhaὅΝ pἷlὁΝ juἶaíὅmὁΝ
[ υ α
ῦ]פΝ(ἀΝεacΝἀέἀń)έΝἡὅΝcaὅὁὅΝἶἷΝ π φ
αΝὄἷlatados em 2 Macabeus são: na expulsão de Heliodoro do
Templo (2 Mac 3.24-34); antes de Antíoco invadir Jerusalém (2 Mac 5.2-4); na proteção de Judas em uma
batalha contra Timóteo (2 Mac 10.29-30); e na derrota de Lísias em Beth Zur (2 Mac 11.8-10). Também há
menções a π φ
αΝἷmΝὁutὄὁὅΝtἷxtὁὅμΝἀΝεacΝἀέἀńνΝńἂέńηνΝńηέἀἅέΝἑἸέΝἘἙεεEδἔχἤἐ,Νńλλκ,ΝpέΝἁί,ΝὀὁtaΝἀἁέ
807
Como lembra Paul J. Kosmin (2016, p. 37, nota 29), há ocorrências de uso de relatos de π φ
α Ν pὁὄΝ
Estados helenísticos, a exemplo da Magnesia no Menandro, a fim de validar acordos diplomáticos e evocar mitos
genealógicos, ou seja, de modo a legitimar não somente a construção de relatos históricos, mas também a
fundamentação de situações políticas.
808
Cf. DORAN, 1981, p. 103-104. A Crônica de Lindos é uma inscrição encontrada em Lindos, na ilha de
Rodes, que data por volta de 100 a.C. Nesta inscrição, há uma lista de dedicações a Atena, seguida por três
histórias miraculosas. Cf. GABRIELSEN, 2005. Para o texto completo, tradução e análise, cf. HIGBIE, 2003.
809
Cf. Dt 33.2-3; Zc 14.5; Jl 3.11; Sl 68.17; 103.19-20; Jó 19.12; 25.3; MILLER JR., 2006; NEUFELD, 1997.
810
De fato, o contexto helenístico parece ter sido essencial no desenvolvimento da conceitualização judaica a
respeito de anjos, como os trabalhos de Annette H. M. Evans indicam. Cf. EVANS, 2007; 2013.
811
ἡὅΝ ὄaiὁὅΝ laὀὦaἶὁὅΝ pἷlὁὅΝ aὀjὁὅΝ ὀἷὅtἷΝ tἷxtὁΝ (ἀΝ εacΝ ńίέἁί),Ν iὀἶicaἶὁΝ pἷlaΝ ἷxpὄἷὅὅãὁΝ
αυ
Ν
π υ ,Ν
paὄἷcἷΝ cὁὀtὄaὅtaὄΝ cὁmΝ aΝ mὁὄtἷΝ ἶἷΝ χὀtíὁcὁΝ (ἀΝ εacΝńέńἄμΝ υ
α
α )Ν pἷlὁὅΝ ὅacἷὄἶὁtἷὅΝ ἶἷΝ ἠaὀἷiaέΝ ἥἷ,Ν ὀὁΝ
caso do capítulo 10, trata-se de uma π φ
αΝ de seres angelicais, no caso do capítulo 1, trata-se de uma
πφ
αΝἷὀcἷὀaἶaΝpἷlὁὅΝὅacἷὄἶὁtἷὅΝἶaΝἶἷuὅaέΝPὁὅὅivἷlmἷὀtἷΝὁΝautὁὄΝἶἷΝἀΝεacabἷuὅΝἷὅtabἷlἷcἷΝἷὅtἷΝcὁὀtὄaὅtἷΝ
intencionalmente a fim de não somente deslegitimar a π φ
αΝ ὀὁΝ tἷmplὁΝ ἶἷΝ ἠaὀἷiaΝ ὄἷlacionada à morte de
Antíoco, que poderia já estar estabelecida como uma tradição. Políbio (Histor., 31.9), por exemplo, relata que a
mὁὄtἷΝἶἷΝχὀtíὁcὁΝhaviaΝὅiἶὁΝatὄibuíἶaΝὡΝmaὀiἸἷὅtaὦãὁΝἶiviὀaΝ(
Ν π
α αΝ ῦ α
υ)ΝἷmΝἶἷcὁὄὄêὀciaΝ
do saque do templo de Naneia pelo rei. Ao mesmo tempo que a π φ
αΝὄἷlaciὁὀaἶaΝaὁΝtἷmplὁΝἶἷΝἠaὀἷiaΝ ὧΝ
deslegitimada, por ser orquestrada pelos sacerdotes da deusa, também serve para indicar uma ação divina, que
pἷὄmitἷΝaΝmὁὄtἷΝἶἷΝχὀtíὁcὁ,ΝὁuΝὅἷja,Ν“pὁὄΝtὄὠὅΝἶὁΝἸalὅὁΝmilagre dos sacerdotes de Naneia, está uma orientação
maiὅΝpὄὁἸuὀἶaΝἶὁΝvἷὄἶaἶἷiὄὁΝϊἷuὅפΝ(KἡἥεἙἠ,Νἀίńἄ,ΝpέΝἁκ)έ
812
Cf. DORAN, 1981, p. 98-103. Um exemplo neste sentido são os raios (cf. nota anterior; 2 Mac 10.30) que,
apesar de aparecerem em teofanias no Antigo Testamento (2 Sm 22.15; Sl 77.19; 97.4; 135.7; Jó 38.35; Jr 10.13;
51.16), são o sinal de teofania por excelência entre os gregos, servindo como meio de validação da vontade ou
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aos demais heróis do relato.
Apesar de 2 Macabeus apresentar seus heróis aos moldes da cultura grega, o faz em
um processo de transformação e não de modo passivo. Assim, como bem indicou Martha
Himmelfarb (1998, p. 38), o processo de adaptação de aspectos do
υ α

os no

incorporando-

“ἷὀvὁlvἷuΝ cὁὀὅiἶἷὄὠvἷlΝ tὄaὀὅἸὁὄmaὦãὁפ,Ν altἷὄaὀἶὁΝ ἷΝ mἷὅmὁΝ iὀvἷὄtἷὀἶὁΝ

valores, como por exemplo na substituição da cultura física em favor de habilidades de
discurso. A imagem dos atletas do Ginásio, como símbolo do helenismo, também é invertida
a fim de servir como símbolo da resistência judaica. Deste modo, os mártires da perseguição
de Antíoco são identificados em 4 Macabeus, que aprofunda a temática de 2 Macabeus, como
α

da Lei divinaμΝ“χΝὄἷvἷὄêὀciaΝaΝϊἷuὅΝvἷὀcἷuΝἷΝcὁὄὁὁuΝὅἷuὅΝpὄὰpὄiὁὅΝatlἷtaὅΝ[

Quem estava lá que não se maravilhou com os atletas da Lei divina [

α

].
αΝ

]ςΝ QuἷmΝ ὀãὁΝ ἷὅtavaΝ ἷὅpaὀtaἶὁςפΝ (ἂΝ εacabἷuὅΝ ńἅέńη-16)813. Mesmo a mãe dos sete
mártires, tendo também enfrentado o martírio, é uma atleta vitoriosa (4 Mac 15.29). E se,
sendo atletas, são todos dotados de masculinidade, também ela possui tal característica: já em
ἀΝ εacabἷuὅΝ ὧΝ ἶitὁΝ quἷΝ ἷὅtaΝ aὀimὁuΝ “cὁmΝ cὁὄaἹἷmΝ viὄilΝ [
mulhἷὄΝ[

υ Ν

Ν υ

] o seu raciocínio de

]פΝ(ἀΝεacΝἅέἀń)έΝEmΝἂΝεacabἷuὅ,Νpὁὄὧm,ΝὅuaΝmaὅculiὀiἶaἶἷΝἷxcἷἶἷΝaΝ

ἶὁὅΝhὁmἷὀὅμΝ“maiὅΝὀὁbὄἷΝquἷΝhὁmἷὀὅΝὀaΝpἷὄὅiὅtêὀcia,ΝmaiὅΝviὄilΝquἷΝhὁmἷὀὅΝὀaΝὄἷὅiὅtêὀciaפΝ
α)814, própria dos gregos,

(4 Mac 15.30). A masculinidade é característica da coragem (
maὅΝ tambὧmΝ ἶἷὅtἷὅΝ “hὁmἷὀὅΝ quἷΝ aἹiὄamΝ cὁmὁΝ hἷὄὰiὅΝ [
2.21)815, superando os atletas do ginásio, heróis do

α

]Ν ἶὁΝ juἶaíὅmὁפΝ (ἀΝ εacΝ

.

Da mesma forma que o gênero feminino enfatiza a coragem da mãe dos sete irmãos,
caracterizando-a masculinamente, também a idade tem papel ideológico importante como
mἷiὁΝἶἷΝiὀvἷὄὅãὁμΝὅἷΝElἷaὐaὄΝἷὅtὠΝἷmΝumΝἷxtὄἷmὁΝpὁὄΝὅἷὄΝumΝ“hὁmἷmΝjὠΝavaὀὦaἶὁΝἷmΝiἶaἶἷפΝ
(2 Mac 6.18), os sete irmãos estão no outro extremo, por sua juventude. Eleazar, com seus
noventa anὁὅΝ (ἀΝ εacΝ ἄέἀἂ)Ν tὁmὁuΝ umaΝ ἶἷciὅãὁΝ “ἶiἹὀaΝ ἶaΝ ὅuaΝ iἶaἶἷ,Ν ἶὁΝ pὄἷὅtíἹiὁΝ quἷΝ lhἷΝ
ação divina, como no caso do escultor Fídias que, orando a Zeus para saber se aprovara sua escultura do deus,
teve como resposta um raio. Cf. Pausânias, Hell. Per., 5.11.9. Ao mesmo tempo os raios parecem servir como
aὅὅὁciaὦãὁΝ cὁὀtὄaὅtaὀtἷΝ aὁΝ pὄὰpὄiὁΝ ἙmpὧὄiὁΝ ἥἷlêuciἶaμΝ aἸiὀal,Ν ὁΝ ὄaiὁ,Ν aὅὅὁciaἶὁΝ aΝ Zἷuὅ,Ν tiὀhaΝ “paὄticulaὄΝ
proeminênciaΝὀaΝcuὀhaἹἷmΝἶaΝἶiὀaὅtia,ΝὀaὅΝὀaὄὄativaὅΝἸuὀἶaciὁὀaiὅΝἶaὅΝcὁlὲὀiaὅ,ΝἷΝὀὁὅΝcultὁὅפΝ(KἡἥεἙἠ,Νἀίńἄ,Ν
p. 39). Segundo a tradição, a criação da cidade de Selêucia em Pieria foi precedida por um raio auspicioso,
levando Seleuco I a consagrá-la a Zeus Keraunos (Apiano, Syr., 58). A oposição de 2 Macabeus a Zeus
Keraunos na apresentação dos raios como arma de anjos parece ainda mais provável quando se leva em conta o
fato de que esta divindade é quase certamente uma versão helenística do Deus Baal Tsafon, grande inimigo de
Yahweh no Antigo Testamento. Cf. KOSMIN, 2016, p. 39. Não será à toa, portanto, que Daniel chamará
Antíoco IV de melekh hatsāfôn ( ֹ) ּ ֣ ְּ ׁ ּ ָפ,Ν“rei do norteפ,Νassociando-o a Zeus Keraunos/Baal Tsafon.
813
Cf. RAJAK, 2001, p. 99.
814
ἥἷἹuὀἶὁΝPaulΝἑaὄtlἷἶἹἷΝ(ἀίίἅ,ΝpέΝἁίλ),ΝaΝmaiὅΝimpὁὄtaὀtἷΝἶἷὅiἹὀaὦãὁΝἹὄἷἹaΝἶἷΝ“cὁὄaἹἷmפ,ΝὁuΝὅἷja,ΝὁΝtἷὄmὁΝ
α,Ν ἷὄaΝ tiἶaΝ cὁmὁΝ umaΝ qualidade caracteristicamente grega, estando em contraste com a sanguinária
“cὁὄaἹἷmפΝbὠὄbaὄa,Ν
έ
815
Cf. BASLEZ, 2007, p. 116.
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cὁὀἸἷὄiaΝ aΝ vἷlhicἷ,Ν ἶaΝ cabἷlἷiὄaΝ bὄaὀcaΝ aἶquiὄiἶaΝ cὁmΝ ἶἷcὁὄὁפΝ (ἀΝ εacΝ ἄέἀἁ),Ν ἶἷixaὀἶὁΝ ὁΝ
exemplo aos jovens (2 Mac 6.28). Quanto aos sete irmãos, sua juventude parece estar
subentendiἶaΝὀὁΝcὁmἷὀtὠὄiὁΝquἷΝὅἷpaὄaΝὁΝὅἷuΝὄἷlatὁΝἶὁΝἶἷΝElἷaὐaὄμΝ“ἔὁiΝaὅὅim,Νpὁiὅ,ΝquἷΝἷlἷΝ
passou desta vida. E não só aos jovens, mas à grande maioria do seu povo, deixou a própria
mὁὄtἷΝcὁmὁΝumΝἷxἷmplὁΝἶἷΝἹἷὀἷὄὁὅiἶaἶἷΝἷΝmἷmὁὄialΝἶἷΝviὄtuἶἷפΝ(ἀΝεacΝἄέἁńΝ[ἐJ])έΝἥἷ em 2
Macabeus ὅὁmἷὀtἷΝὁΝiὄmãὁΝmaiὅΝὀὁvὁΝὧΝchamaἶὁΝἶἷΝ“ὄapaὐפΝ( α α ,ΝcἸέΝἀΝεacΝἅέἀη,ἁί)ΝἷΝ
“mὁὦὁפΝ (
( α

α

,Ν cἸέΝ ἀΝ εacΝ ἅέἀη),Ν ἷmΝ ἂΝ εacabἷuὅΝ tὁἶὁὅΝ ὅãὁΝ tὁmaἶὁὅΝ cὁmὁΝ “ὄapaὐἷὅפΝ

)ΝἷΝatὧΝmἷὅmὁΝiὀἶicaἶὁὅΝcὁmὁΝ“cὄiaὀὦaὅפΝ(παῖ

,ΝcἸέΝἂΝεacΝńἅέλ)816, de modo que

“ὁὅΝὅἷtἷΝiὄmãὁὅΝὅἷΝtὁὄὀamΝmaiὅΝἷΝmaiὅΝjὁvἷὀὅפΝ(ἐχἥδEZ,Νἀίίἅ,ΝpέΝńńλ)έ
Assim, se o
também o

υ α

possui seus atletas, conhecidos pelo disco e pelo pétaso817,
possui seus atletas, conhecidos pela sua disposição de enfrentarem a

própria morte em nome da Lei divina818, o que os torna ainda mais dignos de louvor e
admiração. Os fortes e másculos atletas gregos são superados pelos heróis judaicos,
compostos por velhos819, mulheres e crianças820. Como bem indicado por Tessa Rajak (2001,
p. 116), na tradição greco-judaica do martírio, tal como transmitida e construída em 2
εacabἷuὅΝἷΝἂΝεacabἷuὅ,ΝhὠΝ“umaΝcὁὀcἷὀtὄaἶaΝiὀvἷὄὅãὁΝἶὁὅΝvalὁὄἷὅΝἸíὅicὁὅΝcὁmpἷtitivὁὅΝquἷΝ
construíram a masculinidade da sociedade greco-romana, uma reversão triunfante do poderestrutura, com aΝ vítimaΝ cὁmὁΝ vἷὀcἷἶὁὄפ821. Mais do que a coroa olímpica822, os mártires
conquistam a salvação de seu povo e de si mesmos823μΝ aὅὅim,Ν “umΝ vἷlhὁΝ ὅacἷὄἶὁtἷ,Ν umaΝ
816

Cf. BASLEZ, 2007, p. 119, nota 31.
Cf. 2.2.2.
818
Se pode perceber um uso parecido desta imagem na teologia cristã de Paulo, que compara os cristãos aos
cὁὄὄἷἶὁὄἷὅΝἶὁΝἷὅtὠἶiὁΝ( α ), cf. 1 Co 9.24-25.
819
À inversão de valores decorrente da velhice dos heróis também se soma a apresentação dos mesmos como
bἷlὁὅμΝElἷaὐaὄ,Νpέἷέ,ΝὧΝἶἷὅcὄitὁΝcὁmὁΝumΝ“hὁmἷmΝjὠΝavaὀὦaἶὁΝἶἷΝiἶaἶἷΝἷΝmuitὁΝὀὁbὄἷΝὀὁΝὅἷuΝaὅpἷctὁפΝ(ἀΝεacΝ
ἄέńκ),ΝἷΝtambὧmΝὁΝpὄὁἸἷtaΝJἷὄἷmiaὅ,ΝquἷΝὅuὄἹἷΝpὁὄΝmilaἹὄἷΝἶiaὀtἷΝἶἷΝJuἶaὅ,ΝὧΝἶἷὅcὄitὁΝcὁmὁΝ“umΝhὁmἷmΝὀὁtὠvἷlΝ
pἷlὁὅΝcabἷlὁὅΝbὄaὀcὁὅΝἷΝpἷlaΝἶiἹὀiἶaἶἷ,ΝὅἷὀἶὁΝmaὄavilhὁὅaΝἷΝmajἷὅtὁὅíὅὅimaΝaΝὅupἷὄiὁὄiἶaἶἷΝquἷΝὁΝciὄcuὀἶavaפΝ
(2 Mac 15.13). Deste modo, 2 Macabeus apresenta seus heróis não sendo inferiores em beleza aos gregos, ao
mἷὅmὁΝtἷmpὁΝquἷΝ“aΝiἶaἶἷΝἷlimiὀaΝaΝἹiὀὠὅticaΝcὁmὁΝὁΝiἶἷalΝἸíὅicὁפΝ(ἘἙεεEδἔχἤἐ,Νńλλκ,ΝpέΝἁἄ)έ
820
A oposição entre os gregos e os jovens, velhos e mulheres entre os judeus também aparece no relato da
ὄἷtaliaὦãὁΝἶἷΝχὀtíὁcὁΝapὰὅΝaΝvὁltaΝἶἷΝJaὅãὁΝaΝJἷὄuὅalὧmμΝ“EΝὁὄἶἷὀὁuΝaὁὅΝὅὁlἶaἶὁὅΝquἷΝmataὅὅἷmΝὅἷmΝpiἷἶaἶἷΝὁὅΝ
que lhe caíssem nas mãos e trucidassem os que tentassem subir para suas casas. Houve assim um extermínio de
jὁvἷὀὅΝἷΝἶἷΝaὀciãὁὅ,ΝumΝmaὅὅacὄἷΝἶἷΝὄapaὐἷὅ,ΝmulhἷὄἷὅΝἷΝcὄiaὀὦaὅ,ΝimὁlaὦὴἷὅΝἶἷΝmὁὦaὅΝἷΝἶἷΝcὄiaὀciὀhaὅפΝ(ἀΝεacΝ
5.12-13, BJ).
821
Algo muito semelhante acontece nos relatos judaicos a respeito da primeira cruzada (1096 d.C.), segundo os
quaiὅΝ “ἸὁὄamΝ aὅΝ vítimas judaicas da fúria da cruzada  סe não os próprios cruzados  סque foram os heróis da
campaὀhaפ,Ν ἶἷΝ mὁἶὁΝ quἷΝ umΝ ἶὁὅΝ ὄἷlatὁὅ,Ν ὁΝ Anônimo Mainz,Ν “ὄἷἷὅcὄἷvἷuΝ aΝ hiὅtὰὄiaΝ ἶaΝ PὄimἷiὄaΝ ἑὄuὐaἶa,Ν
tὄaὀὅἸὁὄmaὀἶὁΝvitὁὄiὁὅὁὅΝἷmΝciἸὄaὅΝἷΝaὅΝvítimaὅΝἷmΝhἷὄὰiὅפΝ(ἑἘχZχἠ,Νἀ006, p. 280). Cf. nota 294.
822
ἑἸέΝἀΝεacΝἄέἅ,ΝquἷΝἸalaΝἶὁὅΝjuἶἷuὅΝὁbὄiἹaἶὁὅΝaΝacὁmpaὀhaὄἷmΝ“cὁὄὁaἶὁὅΝἶἷΝhἷὄaפΝὁὅΝἸἷὅtἷjὁὅΝἷmΝhὁὀὄaΝἶἷΝ
Dioniso.
823
χΝcὁὄὁaΝὁlímpicaΝὧΝutiliὐaἶaΝpὁὄΝPaulὁΝἷmΝńΝἑὁὄíὀtiὁὅμΝ“VὁcêὅΝὀãὁΝὅabἷmΝquἷΝἶἷὀtὄἷΝtὁἶὁὅΝὁὅΝquἷΝcὁὄὄἷmΝὀὁΝ
estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos
jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece; mas nós o fazemos para
ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como
817
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mulhἷὄΝvἷὀἷὄὠvἷlΝἷΝὅἷuὅΝὅἷtἷΝἸilhὁὅפ,ΝcὁmΝὅuaὅΝmὁὄtἷὅΝ“juὅtiἸicaὄamΝὁΝὅἷuΝpὁvὁ,ΝὁlhaὀἶὁΝpaὄaΝ
Deus e sofrἷὀἶὁΝὅἷuὅΝtὁὄmἷὀtὁὅΝatὧΝaΝmὁὄtἷפΝ(ἂΝεacΝńἅέλ-10). As glórias públicas, portanto,
desprezadas pelos judeus824, foram vencidas pelo auto sacrifício.
O

υ α

aparece em 2 Macabeus, portanto, como uma força de resistência ao

imposto. Mesmo que durante o reinado dos Asmoneus esta lógica pareça ter se
invertido, na imposição do judaísmo, de modo ofensivo, parece que o judaísmo permaneceu
sendo marcado por este aspecto defensivo, do tempo de 2 Macabeus aos dias de hoje. Sua
força, apesar da importância do proselitismo, parece ter se constituído na lógica da
sobrevivência, de modo que a própria busca de Louis Feldman (1986, p. 111) a quão
firmemἷὀtἷΝ ὁὅΝ juἶἷuὅΝ ἷΝ ὁΝ juἶaíὅmὁΝ “ὄἷὅiὅtiὄamΝ ὡΝ hἷlἷὀiὐaὦãὁפΝ ὀãὁΝ apἷὀaὅΝ acὁmpaὀhaΝ umaΝ
lógica específica do helenismo, como uma imposição, mas também do judaísmo, como uma
força de resistência825έΝ χἸiὀal,Ν ὁΝ juἶaíὅmὁΝ ὀãὁΝ ὧΝ ὅὁmἷὀtἷΝ aΝ iἶἷὀtiἶaἶἷΝ ἷΝ “viἶaΝ juἶaica,Ν maὅΝ
também subjetivamente, um compromisso com os costumes judaicos e, acima de tudo, a
pὄὠticaΝ ἶaΝ ἸὧΝ juἶaicaΝ ἷmΝ umΝ tἷmpὁΝ quἷΝ ἷὅtaΝ ἷὅtavaΝ ὅὁbΝ ἶἷὅaἸiὁפΝ (ἘχἐἙἑἘἦ,Ν ἀίίἄ,Ν pέΝ λἁ)έΝ
Nesta perspectiva, tanto o helenismo como posteriormente o cristianismo, se apresentaram
como desafios com os quais o judaísmo ( υ α

) teve de lidar826, resistindo às suas

influências. O judaísmo, deste modo, passa a ser caracterizado pela separação, a qual os
cὄiὅtãὁὅΝ iὄãὁΝ hἷὄἶaὄμΝ cὁmὁΝ bἷmΝ iὀἶicaἶὁΝ pὁὄΝ εὁmiἹliaὀὁΝ (ńλκκ,Ν pέΝ ἀἂλ),Ν “ὅἷὄΝ juἶἷuΝ ἷὄaΝ
considerar-se separado do mundo ao ὄἷἶὁὄפ827.
Se para alguns judeus isto significava se afastar da sociedade por meio de grupos
sectários828, como a comunidade de Qumran829, para muitos outros judeus esta separação

quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos
ὁutὄὁὅ,Ν ἷuΝ mἷὅmὁΝ ὀãὁΝ vἷὀhaΝ aΝ ὅἷὄΝ ὄἷpὄὁvaἶὁפΝ (ńΝ ἑὁΝ λέἀἂ-27). Como bem indicado por Erwin Goodenough
(1946), a coroa da vitória foi assimilada pelo judaísmo, que ressignificou este símbolo como representação da
vitὰὄiaΝ ἷmΝ ὄἷlaὦãὁΝ ὡὅΝ aὅpiὄaὦὴἷὅΝ ὄἷliἹiὁὅaὅ,Ν ὁuΝ ὅἷja,Ν “ὅuaΝ ἷὅpἷὄaὀὦaΝ ὀὁΝ juἶaíὅmὁפΝ (ἕἡἡϊEἠἡUἕἘ,Ν ńλἂἄ,Ν pέΝ
158).
824
Cf. 1 Mac 8.14; Filo (Dec., 1.4-7); Josefo (Ap., 2.217-218); RAJAK, 2001, p. 373-374; GARDNER, 2007, p.
328-329.
825
Esta ideia também se aproxima da perspectiva de Steven Weitzman, especialmente em seu livro Surviving
Sacrilege (ἀίίη),Ν ὁΝ qualΝ ἷὅtuἶaΝ ὁΝ juἶaíὅmὁΝ cὁmὁΝ cultuὄaΝ ἶἷΝ ὄἷὅiὅtêὀciaΝ (“pἷὄὅiὅtêὀciaΝ cultuὄal)פΝ ἷὀtὄἷΝ aΝ
destruição do Primeiro Templo, pelos persas (586 a.C.), e a destruição do Segundo Templo, pelos romanos (70
d.C.). Neste livro, Weitzman indica três táticas judaicas em relação ao domínio estrangeiro: 1) apaziguamento e
simbioὅἷνΝἀ)ΝὄἷὅiὅtêὀciaνΝἁ)ΝἸuἹa,ΝἶiὅἸaὄcἷΝἷΝἶἷἸlἷxãὁέΝEὅtaὅΝἷὅtὄatὧἹiaὅΝὅãὁΝaplicaἶaὅΝpaὄaΝ“maὀὁbὄaὄΝἷὀtὄἷΝὁΝὄἷalΝ
e o imaginário, para responder e operar dentro das restrições da realidade, mas também transcende-laὅפΝ
(WEITZMAN, 2005, p. 161), ou seja, são utilizadas especialmente em construções literárias, como 2 Macabeus,
mas que acabam estabelecendo uma realidade identitária. Sobre a construção identitária a partir de elementos
literários ficcionais, cf. JOHNSON, 2004.
826
Cf. p.e.: FELDMAN, 1986; MEYERS, 1992.
827
Momigliano toma esta perspectiva da obra de Will e Orrieux (1986).
828
Sobre os grupos sectários judaicos, cf. BAUMGARTEN, 1998; BAUMGARTEN, 1997.
829
Sobre o caráter sectário da comunidade de Qumran, cf. COLLINS, 2007; JOKIRANTA, 2001; JOKIRANTA,
2010. Os grupos sectários judaicos possuem diferenças, mas também semelhanças com as associações
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dependia da clara diferenciação entre culto e cultura: o judaísmo seria uma religião da qual
mesmo indivíduos de cultura grega poderiam fazer parte. A maior dificuldade, porém, foi o
desconhecimento destes limites por parte de seus dominadores. Assim, as exigências da
“pἷὄὅἷἹuiὦãὁפΝἶἷΝχὀtíὁcὁΝἸὁὄamΝὅucἷἶiἶaὅΝpὁὄΝἶivἷὄὅaὅΝmἷἶiἶaὅΝὄὁmaὀas, especialmente no
que diz respeito à veneração dos imperadores830, que tiveram respostas semelhantes por meio
de oposição e mesmo revoltas, inspiradas na grande Revolta dos Macabeus.

voluntárias do mundo greco-romano. Cf. BAUMGARTEN, 1998. Em certa medida, portanto, se pode pensar a
comunidade de Qumran como um grupo sectário ao estilo helenístico, apesar de suas especificidades judaicas.
Um exemplo disto, como lembra Devorah Dimant (1984, p. 489), é o gênero literário da regra, amplamente
pὄἷὅἷὀtἷΝὀaΝbibliὁtἷcaΝἶἷΝQumὄaὀΝἷΝquἷ,ΝapἷὅaὄΝἶὁΝaὅpἷctὁΝlἷἹiὅlativὁΝἶὁΝjuἶaíὅmὁ,Ν“ὧΝἶἷὅcὁὀhἷciἶὁΝὀaΝlitἷὄatuὄa
juἶaicaΝ ἸὁὄaΝ ἶἷΝ Qumὄaὀפ,Ν aὁΝ mἷὅmὁΝ tἷmpὁΝ quἷΝ “lἷmbὄaΝ aὅΝ ὄἷἹulaὦὴἷὅΝ ἶἷΝ vὠὄiaὅΝ ὅὁciἷἶaἶἷὅΝ ἶὁΝ muὀἶὁΝ
hἷlἷὀíὅticὁפέ
830
Sobre a adoração dos imperadores, cf. MOMIGLIANO, 1986.
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CONCLUSÃO
O estudo aprofundado do livro de 2 Macabeus, assim como dos conceitos de
helenismo e judaísmo que este livro apresenta, confirmam a hipótese sugerida na introdução
deste trabalho de que ambos os conceitos se desenvolvem conjuntamente, em oposição, como
dois lados de uma mesma moeda. Assim como a ideia de helenismo se desenvolve na Grécia
Antiga a partir de sua relação com o conceito de bárbaro, a ideia de judaísmo se desenvolve
em 2 Macabeus a partir de sua relação com o helenismo, que por sua vez também se
reconfigura. Além de estar presente na obra estudada, tal percepção identitária por parte dos
judeus também se fará evidente na história posterior.
A definição do judaísmo, a partir da oposição ao helenismo como cultura de
resistência certamente se deu em um processo que ultrapassou não somente o domínio
selêucida, mas também a Revolta dos Macabeus. Afinal, mesmo que o reinado de Antíoco
Epifânio tenha sido marcante e permaneça simbólico na construção de uma identidade
cultural, o helenismo não somente já havia estado presente desde antes de Alexandre como
também estará presente durante o posterior domínio romano. Não foi à toa, portanto, que o
caráter de resistência do judaísmo tenha tido um alvo tão preciso, que é a cultura grega, uma
vez que foi a marca essencial do poder dominante não somente sob o Império Selêucida, mas
também antes sob o Império Ptolomaico e depois sob o Império Romano, como lembra Tessa
Rajak:
Qualquer que seja seu mérito, os judeus sabiam perfeitamente bem que a cultura
grega daquele tempo era a cultura do poder dominante. Se deu, então, que para eles,
esta cultura era um instrumento de três impérios sucessivos para os quais caíram 831,
o Ptolomaico, o Selêucida e, finalmente, o Romano. Pois o domínio romano no
Leste se deu em língua grega, incorporou ideias políticas gregas, e fomentou a
literatura grega. (RAJAK, 2001, p. 3).

Mesmo que não fosse previsto pelo autor de 2 Macabeus, este aspecto helenístico do
Império Romano se deu de forma proposital, uma vez que a própria fundação deste império
cὁmὁΝὄἷἹimἷΝpὁlíticὁΝἷΝcultuὄal,Ν“ἷmΝalἹuὀὅΝaὅpἷctos832, pretendia ser o herdeiro do império
831

Segundo Morton Smith, o helenismo não foi somente marca destes impérios, mas também do Império Persa.
A própria transformação do mundo helenístico, segundo este autor, aproximou a realidade oriental à antiga
situação sob os persas mais do que em relação à Grécia Clássica. Cf. SMITH, 1971, p. 75-76; FELDMAN, 1986,
p. 109. Neste sentido, pode-se pensar em uma helenização da Judeia não somente anterior a Alexandre, mas
também a partir do domínio persa.
832
Não se deve exagerar nas relações entre o Império Romano e a cultura helenística, uma vez que não somente
a identidade grega foi preservada, apesar da aculturação da cultura grega por parte dos romanos, da mesma
ἸὁὄmaΝ quἷΝ aΝ “hἷlἷὀiὐaὦãὁפΝ ἶὁΝ ἙmpὧὄiὁΝ ἤὁmaὀὁΝ ὀãὁΝ chἷἹὁuΝ aΝ implicaὄΝ ὀὁΝ abaὀἶὁὀὁΝ ἶἷΝ ὅuaΝ mὁὄalΝ ἷΝ cὄitὧὄiὁὅΝ
culturais específicos por parte dos romanos. Cf. WOOLF, 1994, p. 135.
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alexandrino e continuador de seu programa civilizador e conquistador, aceitando a
helenização cultural para facilitar que o bárbaro quisesse se integrar às estruturas do Império
ἤὁmaὀὁפ,ΝcὁmὁΝiὀἶicaΝεaὄíaΝJὁὅὧΝἘiἶalgo de la Vega (2005, p. 275-276). Com este intuito,
ἤὁmaΝ ὅἷΝ tὁὄὀὁuΝ aΝ “pὄὁtἷtὁὄaΝ ἶὁΝ hἷlἷὀiὅmὁפ,Ν cὁmὁΝ ἶἷἸiὀiuΝ aΝ hiὅtὁὄiaἶὁὄaΝ ἷὅpaὀhὁla 833. Esta
proteção ao helenismo, porém, se apresentou como uma ameaça a muitos judeus que, ao invés
de serem atraídos à integração com o Império Romano, decidiram se rebelar contra o poder
instituído. Afinal, o caráter do judaísmo como resistência não foi restrito ao livro de 2
Macabeus, que não somente incentivou mas também refletiu uma perspectiva em ascensão.
Na prática, portanto, a integração do Império Romano à cultura helenística tanto
favoreceu a adesão por parte das elites greco-orientais ao sistema romano (HIDALGO DE LA
VEGA, 2001, p. 156), como também a própria resistência por parte de seguimentos judaicos,
cuja identidade já estava fundamentada na oposição do judaísmo ao helenismo. Deste modo, a
cultura helenística deste Império Greco-Romano834 não somente teve como resultado a
existência de uma elite partidária e submissa ao controle imperial, a exemplo de Flávio
Josefo835, mas também resultou nas diversas revoltas judaicas, estabelecidas sobre uma
resistência ao helenismo e fundamentadas no exemplo fornecido pela Revolta dos Macabeus.
Outro indício posterior da confirmação da hipótese sugerida e exposta ao longo da
pesquisa de oposição entre judaísmo e helenismo, é a continuidade desta corrente: se o
primeiro elo é o conceito de bárbaro, que permite um novo elo, que é o conceito de
helenismo, que por sua vez possibilita um elo seguinte, com o conceito de judaísmo, pode-se
pensar no próprio conceito de cristianismo como o elo subsequente, estabelecido a partir da
oposição ao judaísmo, e até mesmo ao helenismo. Ou seja, o estabelecimento do termo
υ α
Χ
833

em oposição a
α

parece ter influenciado a posterior criação do termo

,ΝquἷΝὅuὄἹἷΝjuὅtamἷὀtἷΝἷmΝὁpὁὅiὦãὁΝaΝ υ α

836

(e ao

)837. Esta

Cf. HIDALGO DE LA VEGA, 2005, p. 281; HIDALGO DE LA VEGA, 2006.
Esta expressão, utilizada por Paul Veyne como título de um de seus livros (2008), exprime a sua ideia de que
“ὁΝ ἙmpὧὄiὁΝ ἤὁmaὀὁΝ ὧΝ aΝ civiliὐaὦãὁΝ hἷlἷὀíὅticaΝ ὀaὅΝ mãὁὅΝ bὄutaiὅΝ (έέέ)Ν ἶἷΝ umΝ apaὄἷlhὁΝ ἶἷΝ Eὅtado de origem
italiaὀaפΝ (VEYἠE,Ν ńλλἁ,Ν pέΝńἂ)έΝ ἥἷἹuὀἶὁΝ ἷὅtἷΝ autὁὄ,Ν ὀὁΝ caὅὁΝ ἶὁΝ ἙmpὧὄiὁΝ ἤὁmaὀὁ,Ν “aΝ civiliὐaὦãὁ,Ν aΝ cultuὄa,Ν aΝ
literatura, a arte e a própria religião provieram quase inteiramente dos gregos ao longo do meio milênio de
acultuὄaὦãὁפΝ(VEYἠE,Νńλλἁ,Νp. 14).
835
Cf. Josefo, Bell. Jud., 5.367. A respeito da posição a favor dos romanos por parte de judeus, cf. WILKER,
2012.
836
ἥἷἹuὀἶὁΝ εatthἷwΝ VέΝ ἠὁvἷὀὅὁὀΝ (ἀίńἂ),Ν ὁΝ cὁὀtὄaὅtἷΝ ἷὀtὄἷΝ ὁὅΝ tἷὄmὁὅΝ Χ
α
Ν ἷΝ υ α
Ν ἸὁiΝ
introduzido por Inácio de Antioquia, quἷΝ pὁὅὅivἷlmἷὀtἷΝ tἷὄiaΝ cuὀhaἶὁΝ ὁΝ tἷὄmὁΝ ἹὄἷἹὁΝ Χ
α
έΝ ἥἷἹuὀἶὁΝ
Ἑὀὠciὁ,Ν “ὧΝ abὅuὄἶὁΝ pὄὁἸἷὅὅaὄΝ JἷὅuὅΝ ἑὄiὅtὁΝ ἷΝ ὅἷΝ juἶaiὐaὄέΝ PὁiὅΝ ὁΝ ἑὄiὅtiaὀiὅmὁΝ ὀãὁΝ cὁὀἸiavaΝ ὀὁΝ Juἶaíὅmὁ,Ν maὅΝ ὁΝ
JuἶaíὅmὁΝὀὁΝἑὄiὅtiaὀiὅmὁ,ΝaὁΝqualΝtὁἶaΝlíὀἹuaΝquἷΝcὄêΝἷmΝϊἷuὅΝὅἷΝjuὀtὁuפΝ(Ἑὀὠcio de Antioquia, Magn., 10.3).
Cf. também Inácio de Antioquia, Philad., 6.1. Sobre o υ α
ΝἷmΝἙὀὠciὁ,ΝcἸέΝἑἡἘEἠ,ΝἥέΝJέΝϊέ,ΝἀίίἀέΝἥἷὀἶὁΝ
aὅὅim,ΝcὁmὁΝbἷmΝcὁlὁcaἶὁΝpὁὄΝἥtἷvἷΝεaὅὁὀμΝ“EὀquaὀtὁΝὁΝautὁὄΝἶἷΝἀΝεacabἷuὅΝἶἷἸἷὀἶἷuΝὁΝ υ α
ΝcὁmὁΝ
resposta à ameaça do
,Ν ἙὀὠciὁΝ cuὀhὁuΝ Χ
α
Ν cὁmὁΝ umΝ ὄἷmὧἶiὁΝ paὄaΝ ὁΝ amἷaὦaἶὁὄΝ
υ α
פΝ(εχἥἡἠ,Νἀίίἅ,ΝpέΝἂἅί)έ
834
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oposição fica clara não somente na afirmação de Paulo de que quando estava sob o
υ α

,Ν“pἷὄὅἷἹuiaΝὅὁbὄἷmaὀἷiὄaΝἷΝἶἷvaὅtavaΝaΝἙἹὄἷjaΝἶἷΝϊἷuὅפΝ(ἕlΝńέńἁ)838, mas também

na consideração de Tertuliano de que a partir de João Batista o Christianismus teria começado
com o fim do Judaismus839.
Se na sua constituição formal o Cristianismo se estabeleceu a partir de uma
diferenciação para com o judaísmo840, do qual procede, não era à toa que já havia se dividido
ἶἷὅἶἷΝὁΝcὁmἷὦὁΝἷmΝἹὄupὁὅΝἶἷὀὁmiὀaἶὁὅΝ“hἷlἷὀiὅtaפΝἷΝ“hἷbὄἷuפ,ΝcὁmὁΝὧΝἶitὁΝἷmΝχtὁὅΝἄ841, e
que, posteriormente, como bem lembra Yehoshua Amir (1982, p. 39), veio a dividir o mundo
todo em facções religiosas, denominadas cada qual sob um -ismo, tais como o farisaísmo
(Φα

α

),Ν iὀimiἹὁΝ ἷxtἷὄὀὁΝ ἶὁΝ ἑὄiὅtiaὀiὅmὁ,Ν ὁuΝ aiὀἶaΝ ὁΝ aὄiaὀiὅmὁΝ (Ἀ α

inimigo interno. Mesmo assim, porém, a oposição ao

υ α

),Ν ὅἷuΝ

permaneceu presente no

Cristianismo, de modo que ainda nὁΝ ὅὧcέΝ ἙVΝ ἶέἑέΝ ὅἷΝ ἸalavaΝ ἶὁὅΝ cὄiὅtãὁὅΝ “juἶaiὐaὀtἷὅפ842.
Porém, do mesmo modo que a oposição entre

υ α

e

iὀἸluêὀciaΝ hἷlêὀicaΝ ὀὁΝ juἶaíὅmὁΝ ἶὁΝ pἷὄíὁἶὁΝ hἷlἷὀíὅticὁ,Ν aΝ ὁpὁὅiὦãὁΝ ἷὀtὄἷΝ Χ
υ α

não anula a
α

Ν ἷΝ

, construída pela liderança do movimento já no século I d.C., não apaga a origem

judaica do Cristianismo, que surge como uma seita dentro do judaísmo, nem impede sua
iὀἸluêὀcia,ΝumaΝvἷὐΝquἷΝmἷὅmὁΝ“ὁὅΝcὄiὅtãὁὅΝcὁὀvἷὄtiἶὁὅΝἶἷὀtὄἷΝὁὅΝἹἷὀtiὁὅΝὀãὁΝἸὁὄamΝcapaὐἷὅΝ
de se desvencilhar por cὁmplἷtὁΝἶὁΝpatὄimὲὀiὁΝcultuὄalΝjuἶaicὁפ,ΝcὁmὁΝiὀἶicaἶὁΝpὁὄΝἕilvaὀΝ
Ventura da Silva (2008, p. 171). Em ambos os casos se trata de uma construção artificial,
como sugerido como hipótese ao início da pesquisa e demonstrado ao longo da mesma.
Ao mesmo tempo que 2 Macabeus é a principal fonte da oposição entre judaísmo e
ἑὁmὁΝbἷmΝiὀἶicaἶὁΝpὁὄΝχaὄὁὀΝPέΝJὁhὀὅὁὀΝ(ἀίίἄ,ΝpέΝἀńλ),ΝquaὀἶὁΝEuὅὧbiὁΝpἷὄἹuὀtaΝcὁmὁΝὁΝΧ
α
Ν
pὁἶἷΝ ὅἷὄΝ lἷἹitimamἷὀtἷΝ chamaἶὁ,Ν “jὠΝ quἷΝ não é
Ν ὀἷmΝ υ α
פΝ (Praep. evang., 1.5.12), ele
“ὄἷcὁὀhἷcἷΝ aΝ ὀἷcἷὅὅiἶaἶἷΝ ἶἷΝ ἶἷἸiὀiὄΝ ὁΝ ἑὄiὅtiaὀiὅmὁΝ pὁὄΝ ἷὅtἷὅΝ ὁutὄὁὅפέΝ ϊἷΝ Ἰatὁ,Ν ἷmΝ ὅuaΝ ἶἷἸiὀiὦãὁΝ ἶἷΝ
Χ
α
,Ν EuὅὧbiὁΝ ἶἷΝ ἑἷὅaὄὧiaΝ (Dem. Evέ,Ν ńέἀ)Ν aἸiὄmaΝ quἷΝ ἷὅtἷΝ “ὀãὁΝ ὧΝ ὀἷὀhumΝ
Ν ὀἷm
υ α
,Ν maὅΝ aΝ π
υ αΝ ἶἷΝ piἷἶaἶἷΝ maiὅΝ aὀtiἹa,Ν [quἷΝ ἷὅtὠ]Ν ἷὀtὄἷΝ ἷὅtἷὅΝ ἶὁiὅפέΝ ἕὄἷἹὁΝ ὁὄiἹiὀalμΝ
Χ
α
,Ν
Ν
Ν Ν Ν
Ν υ α
,Ν
α
Ν πα α α Ν
α Ν
π
υ αέέέΝἑἸέΝJἡἘἠἥἡἠ,Νἀίίἄ,ΝpέΝἀἀἂέ
838
Cf. Tabela 14 (capítulὁΝἁ)έΝἑabἷ,Νpὁὄὧm,ΝὅἷΝἶἷὅtacaὄΝquἷΝPaulὁΝὀãὁΝutiliὐaΝὁΝtἷὄmὁΝΧ
α
έ
839
“ad quem desinit Judaismus et a quo incipit ChristianismusפΝ(ἦἷὄtuliaὀὁ,ΝAdv. Marc., 4.338).
840
Cf. BOYARIN, 2004.
841
χtὁὅΝ ἄέńμΝ “ἠaquἷlἷὅΝ ἶiaὅ,Ν aumἷὀtaὀἶὁΝ ὁΝ ὀήmἷὄὁΝ ἶὁὅΝ ἶiὅcípulos, surgiram murmurações dos helenistas
[
]Ν cὁὀtὄaΝ ὁὅΝ hἷbὄἷuὅΝ [
α υ ]έΝ ἙὅtὁΝ pὁὄquἷ,Ν ἶiὐiamΝ aquἷlἷὅ,Ν ὅuaὅΝ viήvaὅΝ ἷὄamΝ ἷὅquἷciἶaὅΝ ὀaΝ
ἶiὅtὄibuiὦãὁΝ ἶiὠὄiaפέΝ ἑὁmὁΝ bἷmΝ ἷxplicaΝ aΝ ἐJ,Ν ὁὅΝ “hἷlἷὀiὅtaὅפΝ ἷὄamΝ ὁὅΝ juἶἷuὅΝ quἷ,Ν vivἷὀἶὁΝ ἸὁὄaΝ ἶaΝ Palἷὅtiὀa,Ν
haviam adotado elementos de cultura grega, dispondo até mesmo de sinagogas particulares em Jerusalém, nas
quais mesmo a Bíblia era lida em grego (BJ, p. 1911, nota b). Segundo Werner Jaeger (2002, p. 18, nota 8), o
tἷὄmὁΝ“hἷlἷὀiὅtaὅפΝἷὄaΝὁΝtἷὄmὁΝὁἸicialΝἷὀtre judeus e depois dentro do Cristianismo primitivo, para se referir às
pἷὅὅὁaὅΝquἷΝ“jὠΝὀãὁΝἸalavamΝὁΝὅἷuΝaὄamaicὁΝὁὄiἹiὀalΝὀaΝὅuaΝtἷὄὄa,ΝaiὀἶaΝquἷΝὁΝἷὀtἷὀἶἷὅὅἷm,ΝmaὅΝἹὄἷἹὁ,ΝpὁὄΝἷlἷὅΝ
ou as suas famílias terem vivido no estrangeiro em cidades helenizadas durante muito tempo, tendo regressado
ἶἷpὁiὅΝὡΝὅuaΝpὠtὄiaפέΝἥἷΝtὄata,Νpὁὄtaὀtὁ,ΝἶἷΝumaΝἶἷὀὁmiὀaὦãὁΝpὄὰpὄiaΝquἷΝiὀἶicaΝumaΝἶiviὅãὁΝἶἷὀtὄὁΝἶὁΝjuἶaíὅmὁΝ
quἷΝ“ἸὁiΝtὄaὀὅpὁὅtaΝpaὄaΝὁΝὅἷiὁΝἶaΝἙἹὄἷjaΝPὄimitivaפΝ(ἐJ,ΝpέΝńλńń,ΝὀὁtaΝb)έ
842
Cf. SILVA, 2008.
837
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helenismo, é também um dos maiores exemplos literários da influência da cultura helênica na
cultura judaica do período helenístico. Apesar do uso dos termos

e

υ α

ter servido cὁmὁΝ mἷtὠἸὁὄaΝ paὄaΝ “aΝ tἷὀὅãὁΝ ἷὀtὄἷΝ ὄaὐãὁΝ ἷΝ ὄἷliἹiãὁ,Ν ἷὀtὄἷΝ ὄaciὁὀaliἶaἶἷΝ ἷΝ
ἷὅpiὄitualiἶaἶἷ,Ν atὄavὧὅΝ ἶaὅΝ ἷὄaὅפ,Ν cὁmὁΝ lἷmbὄaΝ EὄichΝ ἥέΝ ἕὄuἷὀΝ (ἀίίη, p. 264), de fato a
questão não é tão simples. Esta oposição, firme e absoluta, é evidentemente uma construção
ideológica, bastante presente no livro de 2 Macabeus, mas cujo estudo do mesmo livro
permite que seja evidenciada sua artificialidade843. Afinal, o próprio livro, que se constrói
sobre esta oposição  סe colocando-se em defesa do
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ס, se apresenta carregado de

ἷlἷmἷὀtὁὅΝἶὁΝ“hἷlἷὀiὅmὁפ,ΝὀãὁΝapἷὀaὅΝἷmΝὅἷuὅΝaὅpἷctὁὅΝlitἷὄὠὄiὁὅ844, mas também em toda a
narrativa, tanto na estrutura de composição845 como no estilo846, tanto nos acontecimentos
narrados como na apresentação dos personagens847. Mesmo a própria oposição entre
υ α

e

segue um padrão helênico, imitando a usual diferenciação entre

gregos e bárbaros848. A realidade é muito mais complexa, sendo praticamente impossível de
se determinar onde exatamente a obra é influenciada por elementos gregos ou judaicos849. O
livro de 2 Macabeus é, portanto, uma obra tipicamente helenística850.
ἥἷΝ ἸaὐΝ ἷviἶἷὀtἷ,Ν pὁὄtaὀtὁ,Ν quἷΝ apἷὅaὄΝ ἶἷΝ ὅἷὄΝ “ἸὠcilΝ ἷΝ tἷὀtaἶὁὄפΝ iὀtἷὄpὄἷtaὄΝ ὁὅΝ
acὁὀtἷcimἷὀtὁὅΝ ἶaΝ ἤἷvὁltaΝ ἶὁὅΝ εacabἷuὅΝ cὁmὁΝ “umaΝ cὁὀἸὄὁὀtaὦãὁΝ de judeu e grego, um
ἷmbatἷΝ ἶἷΝ juἶaíὅmὁΝ ἷΝ hἷlἷὀiὅmὁפ,Ν ὁuΝ aiὀἶaΝ “aΝ ὄἷaἸiὄmaὦãὁΝ ἶaὅΝ tὄaἶiὦὴἷὅΝ ἶaΝ ὀaὦãὁΝ cὁὀtὄaΝ aΝ
aplicaὦãὁΝ cὁἷὄcitivaΝ ἶἷΝ umaΝ cultuὄaΝ ἷὅtὄaὀἹἷiὄaפΝ (ἕἤUEἠ,Ν ἀίίηΝ pέΝ ἀἄἅ),Ν ἶἷvἷ-se admitir, a
partir do estudo aprofundado de 2 Macabeus e mesmo do contexto histórico, que a questão é
“χlἹuὧmΝ pὁἶἷ cὁὀcluiὄΝ pὁὄΝἷὅtἷΝ cὁὀtὄaὅtἷΝ ἷὀtὄἷΝ ὁὅΝ ἶὁiὅΝ tἷὄmὁὅΝ quἷΝ ὁΝ ץjuἶaiὅmὁ’Ν palἷὅtiὀὁΝ ἷΝ ὁΝ ץhἷlἷὀiὅmὁ’Ν
representam forças que são opostas em princípio; esta suposição é, claro, contrariada pelo fato de que o judeu
Jasão [de Cirene] apresentou sua defesa do
υ α
Ν pἷlὁΝ uὅὁΝ ἶaΝ ἸἷiὦãὁΝ altamἷὀtἷΝ ὄἷtὰὄicaΝ ἶaΝ ὅὁlἷὀἷΝ
hiὅtὁὄiὁἹὄaἸiaΝhἷlἷὀíὅtica,ΝἶaΝqualΝὅuaΝὁbὄaΝ[ἀΝεacabἷὅ]ΝὧΝumΝἶὁὅΝἷxἷmplὁὅΝmaiὅΝbἷmΝcὁὀὅἷὄvaἶὁὅפΝ(ἘEἠἕEδ,Ν
1974, p. 2 [I]). Também John J. Collins destaca o fato de que 2 Macabeus, o locus classicus da antítese entre
judaísmo e helenismo, é um livro helenístico em vários sentidos. Cf. COLLINS, 2005, p. 3.
844
Cf. 1.2.
845
Cf. 1.2.1.
846
Cf. 1.2.2.
847
Cf. 3.3.3.
848
Cf. 2.1.3.
849
ἥἷΝὁbὅἷὄvaὄmὁὅΝquἷΝ“ὀiὀἹuὧmΝcὁὀὅἷἹuiuΝatὧΝaἹὁὄaΝὄiἹὁὄὁὅamἷὀtἷΝἶiὅtiὀἹuiὄΝἷὀtὄἷΝὁΝquἷΝὧΝhἷbὄaico e o que é
ἹὄἷἹὁΝἷmΝńΝεacabἷuὅפ,ΝcὁmὁΝaἸiὄmὁuΝχὄὀalἶὁΝεὁmiἹliaὀὁΝ(ńλἅἄ,ΝpέΝἄηκ),ΝὅἷὀἶὁΝumaΝὁbὄaΝquἷΝὅἷἹuἷΝaΝtὄaἶiὦãὁΝ
historiográfica bíblica e que foi escrita em hebraico, se pode notar a dificuldade ainda maior do empreendimento
no caso de 2 Macabeus, que é uma obra escrita em grego e a partir de elementos próprios da cultura grega, mas
que pertence à cultura judaica e, portanto, possui influência da literatura e mesmo da língua hebraica.
850
Assim como a historiografia é um gênero de influência grega, já que “ὁΝjuἶἷuΝcultὁΝἷὄaΝtὄaἶiciὁὀalmἷὀtἷΝumΝ
cὁmἷὀtaἶὁὄΝἶἷΝtἷxtὁὅΝὅaἹὄaἶὁὅΝἷΝὀãὁΝumΝhiὅtὁὄiaἶὁὄפΝ(εἡεἙἕδἙχἠἡ,Νἀίίἂ,ΝpέΝἂλ), também a historiografia
nacional escrita em grego era um aspecto típico do período helenístico, uma vez que, como destaca Momigliano,
“tὁἶaὅΝaὅΝὀaὦὴἷὅΝquἷΝἷὀtὄaὄamΝἷmΝcὁὀtatὁΝcὁmΝὁὅΝἹὄἷἹὁὅΝὀaΝὧpὁcaΝhἷlἷὀíὅticaΝ(ἷΝmἷὅmὁΝaὀtἷὅ)ΝpὄὁἶuὐiὄamΝlivὄὁὅΝ
ἷmΝ ἹὄἷἹὁΝ aΝ ὄἷὅpἷitὁΝ ἶἷΝ ὅuaὅΝ ὄἷὅpἷctivaὅΝ hiὅtὰὄiaὅΝ ὀaciὁὀaiὅפΝ (εἡεἙἕδἙχἠἡ,Ν ἀίίἂ,Ν pέΝ ἂἄ). Exemplos neste
sentido são a Babyloniaka de Berossus e a Aegyptiaka de Manetão, ou seja, as histórias nacionais da Babilônia e
Egito, respectivamente, escritas em grego. Sobre a Babyloniaka, cf. KUHRT, 1987; Sobre a Aegyptiaka, cf.
DILLERY, 1999. Sobre ambas as obras, cf. GMIRKIN, 2006.

843

198

muito mais complexa. Tal dicotomia, portanto, apesar de não somente estar presente como
ainda ser um dos elementos centrais na mensagem de 2 Macabeus, é não somente artificial,
maὅΝtambὧmΝ“ἷὀἹaὀaἶὁὄaΝἷΝiluὅὰὄiaפΝ(ἕἤUEἠ,Νἀί05, p. 267).
A Judeia, antes, durante e mesmo depois da Revolta dos Macabeus, certamente se
viu sob profundas e intensas trocas culturais, de modo que passou por uma verdadeira
“ὄἷvὁluὦãὁΝcultuὄalפ,ΝcὁmὁΝcὁlὁcaΝEὄichΝἥέΝἕὄuἷὀΝ(ἀίίη,ΝpέΝἀἄἅ)851. A ideia de uma oposição
absoluta entre

υ α

e

, na qual haveria a possibilidade de isenção da

influência helênica por parte da cultura judaica, não é somente artificial como também
ingênua852. Os judeus foram influenciados pelas culturas persa853 e helênica não somente por
ὅἷὄἷmΝὅἷuὅΝ“ἶὁmiὀaἶὁὄἷὅפ,ΝmaὅΝpἷlaὅΝὄἷlaὦὴἷὅΝquἷ,ΝἷἸἷtivamἷὀtἷΝὅἷΝὄἷaliὐavamέΝχὅὅimΝcὁmὁΝ
aΝ JuἶἷiaΝ “ὀãὁΝ ἷὄaΝ umaΝ ilhaΝ ἸὁὄtiἸicaἶaפΝ (ἕἤUEἠ,Ν ἀίίη,Ν pέΝ ἀἄη),Ν capaὐΝ ἶἷΝ ὅἷΝ ἶἷἸἷὀἶἷὄΝ ἶaὅΝ
influências culturais do mundo helenístico854, também as própriaὅΝpὄὁvíὀciaὅΝὅἷlêuciἶaὅΝ“ὀãὁΝ
ἷὄamΝ jaὄἶiὀὅΝ muὄaἶὁὅפΝ (KἡἥεἙἠ,Ν ἀίńἄ,Ν pέΝ ἂλ),Ν maὅΝ aὀtἷὅΝ ἷὅpaὦὁὅΝ ἶἷΝ ὄἷlaὦãὁΝ cultuὄalΝ cὁmΝ
troca de ideias e cosmovisões, seja pelas vias do comércio, como ainda por outros meios de
relação. Sendo assim, do mesmo modo que se faz necessário admitir-se a influência
helenística na cultura judaica em seus mais variados grupos  סincluindo até mesmo a
comunidade de Qumran ס, se faz necessário pensar-se também o inverso: a evidente
influência judaica sobre o mundo helenístico. Afinal, independentemente da efetiva
compreensão grega sobre a cultura judaica855, houve não somente uma recorrente valorização
ἶἷὅtaΝ“ὄaὦaΝἶἷΝἸilὰὅὁἸὁὅפ856, como ainda um impacto da religião judaica sobre o mundo greco851

Não se pode ignorar a influência transformadora do contato da Judeia com a cultura helenística, mesmo que
vἷὀhamὁὅΝaΝcὁὀὅiἶἷὄaὄΝtalΝiὀἸluêὀciaΝcὁmὁΝ“umΝpὄὁcἷὅὅὁΝmuitὁΝmaiὅΝlἷὀtὁפΝquἷΝἷmΝὁutὄὁὅΝcaὅὁὅ,ΝcὁmὁΝaἸiὄmὁuΝ
Gideon Bohak (2000, p. 351).
852
Concordamos, portanto, com Rachel εaiὄὅμΝ “QualquἷὄΝ ὀὁὦãὁΝ ἶἷΝ umΝ cὁὀἸlitὁΝ ὄíἹiἶὁΝ [stark conflict] entre
juἶaíὅmὁΝἷΝhἷlἷὀiὅmὁΝ(έέέ)ΝἶἷvἷΝὅἷὄΝὄἷjἷitaἶaפΝ(εχἙἤἥ,Νἀίńἁ,ΝpέΝἁńἀἁ)έ
853
Sobre as influências persas no judaísmo, cf. SOARES, 2009.
854
Como bem lembra Lester Grabbe, a extensão da influência helenística chegou aos lugares mais remotos como
Ai Khanum e a ilha de Failaka, no Golfo Pérsico, enquanto sua profundidade é percebida não somente em
iὀὅcὄiὦὴἷὅ,Ν maὅΝ tambὧmΝ ὀaΝ aὄquitἷtuὄa,Ν litἷὄatuὄa,Ν ἷtc,Ν ἶἷΝ mὁἶὁΝ quἷΝ “ὀἷὀhumaΝ ὄἷἹiãὁΝ pὁἶἷΝ ἷὅcapaὄΝ ἶἷΝ alἹuma
iὀἸluêὀciaפ,Ν pἷὄmaὀἷcἷὀἶὁΝ ὅὁmἷὀtἷΝ aΝ quἷὅtãὁΝ ἶἷΝ “ἷmΝ qualΝ mἷἶiἶaפΝ ἷὅtaΝ iὀἸluêὀciaΝ ὅἷΝ ἶἷuΝ ἷmΝ caἶaΝ ὄἷἹiãὁΝ
(GRABBE, 2002, p. 59). Cf. COLLINS, J. J., 2005, p. 43.
855
Gideon Bohak lembra que não se deve exagerar quanto à influência do monoteísmo judaico sobre o mundo
greco-ὄὁmaὀὁ,ΝaἸiὀal,ΝmἷὅmὁΝquἷΝaὅΝcatἷἹὁὄiaὅΝ“mὁὀὁtἷíὅmὁפΝἷΝ“pὁlitἷíὅmὁפΝὅἷjamΝimpὁὄtaὀtἷὅΝatualmἷὀtἷΝὀὁΝ
estudo das religiões, é provável que o que nos parece óbvio como diferença não fosse evidente aos antigos. Cf.
BOHAK, 2000, p. 21. Mesmo que houvesse uma grande distância entre as concepções teológicas de gregos e
judeus, tais diferenças não eram necessariamente compreendidas ou mesmo percebidas pelos gregos. Sobre a
leitura greco-romana da religião judaica, cf. FERNANDÉZ MARCOS, 1981.
856
Esta ideia marcou presença no pensamento de Clarco, Megastenes e Teofrasto de modo que, segundo Martin
Hengel, “ὁὅΝtἷὅtἷmuὀhὁὅΝἹὄἷἹὁὅΝmaiὅΝaὀtiἹὁὅ,ΝapἷὅaὄΝἶἷΝtὁἶaΝvaὄiἷἶaἶἷ,ΝapὄἷὅἷὀtamΝumaΝimaἹἷmΝὄἷlativamἷὀtἷΝ
uὀiἸὁὄmἷμΝ ἷlἷὅΝ ὄἷtὄatamΝ ὁὅΝ juἶἷuὅΝ cὁmὁΝ umΝ pὁvὁΝ ἶἷΝ ץἸilὰὅὁἸὁὅ’פΝ (ἘEἠἕEδ,Ν ńλἅἂ,Ν pέΝ ἀηη)έΝ Cf. GINSBURG,
1934, p. 120; MOMIGLIANO, 1975, p. 84-86. Esta perspectiva chegou a ser apropriada pelos próprios judeus,
tanto na apresentação do judaísmo por Filo de Alexandria como um sistema filosófico, ou ainda na concepção de
ἂΝεacabἷuὅΝ(ἅέἅ),ΝquἷΝapὄἷὅἷὀtaΝElἷaὐaὄΝcὁmὁΝ“ὁΝἸilὰὅὁἸὁΝcὁmΝaΝviἶaΝἶiviὀaפΝ( φ
φ Ν
υΝ υ)έ
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romano857, mesmo que em grande medida de modo negativo858.
A relação entre helenismo e judaísmo, portanto, como se pode perceber no estudo do
livro de 2 Macabeus  סmesmo que este defenda opinião diferente  סfoi muito mais um
exemplo de fusão e difusão cultural  סcaracterístico do mundo helenístico859 ס, do que
propriamente um conflito rígido entre duas culturas860. Trata-se de interação, e não
imposição861έΝχὁΝiὀvὧὅΝἶἷΝὅἷΝpἷὀὅaὄΝὀaΝ“hἷlἷὀiὐaὦãὁפΝἶaΝJuἶἷia862,ΝὁuΝmἷὅmὁΝὀaΝ“aὅiatiὐaὦãὁפΝ
da Grécia863, se deve ter em mente uma interação cultural de mão dupla, cuja intensidade e
profundidade é dificilmente medida, uma vez que não se trata da adaptação de elementos
culturais externos, mas da transformação interna de cada cultura em suas várias dimensões
(econômica, social, artística864, literária, etc).
Afinal, culturas não são estáticas e sólidas865, mas antes possuem qualidade
relacional, definindo suas identidades justamente quando estão em contato com o que lhe é
diferente e estranho, mesmo  סou talvez, principalmente  סquando se estabelece uma situação
de conflito. Ideologicamente, portanto, a oposição existiu, de modo a não somente delinear a
história subsequente dos judeus, mas também definir o próprio judaísmo. Lembramos aqui da
857

Como bem indicou Fergus Millar, pode-ὅἷΝpἷὄcἷbἷὄΝὀaΝχὀtiἹuiἶaἶἷΝὁΝ“cὄἷὅcimἷὀtὁΝἶἷΝumaΝcὁὀcἷpὦãὁΝἶἷΝumΝ
único deus supremo, referenciado em vários ὀὁmἷὅפΝ(εἙδδχἤ,Νἀίίἄb,ΝpέΝἅἁ)έΝχΝἷὅtἷΝὄἷὅpἷitὁ,ΝcἸέΝἦEἙXἙϊἡἤ,Ν
1977. Pode bem ser que a religião judaica, com sua proposta monoteísta, tenha influenciado em certa medida na
formação desta concepção, juntamente com outras influências paralelas, como a filosofia estoica. Isto não
significa que os estoicos, como Sêneca, tivessem uma perspectiva monoteísta, mas antes que concebiam deus
cὁmὁΝ “umaΝ ἶiviὀἶaἶἷΝ quἷΝ ὧ,Ν aΝ pὄiὀcípiὁ,Ν uὀitὠὄiaΝ ἷΝ ὅἷmΝ qualquἷὄΝ tipὁΝ ἶἷΝ apaὄêὀciaΝ ὁuΝ vὁὀtaἶἷΝ ὅἷmἷlhaὀtἷΝ ὡΝ
humaὀaפΝ (ἑἡἥἦχΝ JUἠἙἡἤ; FRIGHETTO, 2016, p. 54). Segundo Sérvio, citado na Enéida,Ν “ὧΝ claὄὁΝ paὄaΝ ὁὅΝ
ἷὅtὁicὁὅΝquἷΝἶἷuὅΝὧΝum,ΝcujὁὅΝὀὁmἷὅΝvaὄiamΝἶἷΝacὁὄἶὁΝcὁmΝὁὅΝὅἷuὅΝatὁὅΝἷΝἸuὀὦὴἷὅפΝ(et sciendum Stoicos dicere
unum esse deum, cui nomina variantur pro actibus et officiis, cf. Virgílio, Aen., 4.638). Um exemplo de
correlação entre a perspectiva estoica e a judaica se dá na apresentação de Estrabão da religião judaica (Geog.,
16.2.35), a qual é concebida aos moldes da filosofia estoica. Cf. LUDLAM, 2010, p. 525.
858
A negatividade da reação sobre a cultura judaica não elimina sua importância, até porque, como bem destacou
Yehoshua Amir, no que diz respeito às relações entre as culturas grega e judaica, seja em aspecto positivo ou
ὀἷἹativὁ,ΝἷὅtaὅΝ“ὀãὁΝἸalhaὄamΝἷmΝἶἷixaὄΝὅἷuὅΝἷἸἷitὁὅΝὀaὅ cultuὄaὅΝἶὁΝmuὀἶὁΝtὁἶὁפΝ(χεἙἤ,Νńλἅη,ΝpέΝἄἅ)έ
859
Cf. HADAS, 1959.
860
A posterior presença de elementos de ambas culturas na tradição cristã indica, segundo Eric M. Meyers, que a
ὄἷlaὦãὁΝἷὀtὄἷΝaὅΝcultuὄaὅΝἹὄἷἹaΝἷΝjuἶaicaΝ“ὀãὁΝpὄἷciὅaΝὅἷὄΝviὅtaΝtaὀtὁΝcὁmὁΝumΝconflito entre duas culturas, mas
aὀtἷὅΝcὁmὁΝὁΝἷὀcὁὀtὄὁΝἶἷΝἶuaὅΝtὄaἶiὦὴἷὅפΝ(εEYEἤἥ,Νńλλἀ,ΝpέΝλń)έ
861
Cf. 2.3.1.
862
Cf. p.e. HENGEL, 1989.
863
Como bem lembram Biazotto e Funari, o historiador inglês George Grote defendeu que a intenção de
Alexandre o Grande seriaΝjuὅtamἷὀtἷΝ“aὅiatiὐaὄפΝaΝἕὄὧciaΝἷΝaΝεacἷἶὲὀiaέΝἑἸέΝἐἙχZἡἦἦἡνΝἔUἠχἤἙ,Νἀίńη,ΝpέΝ
246, nota 2. Apesar desta percepção tirar a usual ênfase na influência grega sobre as demais culturas, mantém o
problema de apresentar o processo como unilateral  סafinal, apenas inverte a direção do mesmo.
864
O primeiro grande nome a não somente indicar que a influência grega pode ser percebida na arte judaica, mas
também estudar a mesma com profundidade, foi Erwin Ramsdell Goodenough (1893-1965), que além de uma
gigantesca obra sobre os símbolos judaicos no período helenístico (para a versão compilada, cf.
GOODENOUGH, 1988) também buscou apresentar os resultados de sua pesquisa sobre a compreensão da
helenização do judaísmo. Cf. p.e.: GOODENOUGH, 1937.
865
Como lembram Eugene CoetὐἷὄΝ ἷΝPiἷὄὄἷΝ JὁὄἶaaὀΝ (ἀίίλ,ΝpέΝ ńλί),Ν ὁΝjuἶaíὅmὁΝ “ὀãὁΝ ἶἷvἷΝ ὅἷὄΝ viὅtὁΝ cὁmὁΝ umΝ
conceito que foi moldado em uma ideia estática. É pelo contrário uma fonte de vida para a identidade política e
ὄἷliἹiὁὅaΝ ἶὁΝ pὁvὁΝ juἶἷuפέΝ ἥἷὀἶὁΝ aὅὅim,Ν ὁΝ “juἶaíὅmὁΝ ὧΝ umaΝ ἸὁὄὦaΝ ὅἷmpre mutante que levou uma nação a
ὅὁbὄἷvivἷὄΝpὁὄΝmaiὅΝἶἷΝtὄêὅΝmilêὀiὁὅΝἷΝmἷiὁפΝ(ἑἡEἦZEἤνΝJἡἤϊχχἠ,Νἀίίλ)έ
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já antes citada afirmação de Gideon Bohak (2000, p. 351) ἶἷΝ quἷΝ “muitὁΝ ἶaΝ hiὅtὰὄiaΝ ἶaΝ
civilização judaica no mundo Greco-Romano pode ser vista como uma luta para definir como
exatamente os judeus deveriam se relacionar cὁmΝἷὅtaΝcultuὄaΝἷὅtὄaὀἹἷiὄaפ. Acontece, porém,
que ἷὅtaΝ “hiὅtὰὄiaפΝ pὁἶἷΝ ὅἷὄΝ cὁmpὄἷἷὀἶiἶaΝ ὀãὁΝ ὅὁmἷὀtἷΝ ἷmΝ tἷὄmὁὅΝ hiὅtὁὄiὁἹὄὠἸicὁὅΝ  סcomo
leitura sobre o passado866 ס, mas também como realidade histórica867: os acontecimentos
subsequentes de fato foram influenciados pela variante relação com a cultura grega, como se
pode perceber no conflito entre os diversos grupos religiosos judaicos. Fariseus, saduceus,
essênios, zelotes e herodianos  סcada um destes grupos possuiu uma relação específica com a
cultura estrangeira e mesmo com o poder estrangeiro no território judeu868.
Historicamente, a relação entre gregos e judeus apresentada por 2 Macabeus possui
muitas semelhanças com a anterior relação entre gregos e persas, de modo que fica evidente
quἷΝἶaΝmἷὅmaΝἸὁὄmaΝquἷΝaὅΝἕuἷὄὄaὅΝεὧἶicaὅΝἸὁὄamΝἸuὀἶamἷὀtaiὅΝὀãὁΝὅὁmἷὀtἷΝὀaΝ“iὀvἷὀὦãὁΝ
ἶὁΝbὠὄbaὄὁפΝmaὅΝtambὧmΝὀaΝcὁὀὅtὄuὦãὁΝἶἷΝumaΝiἶἷὀtiἶaἶἷΝἹὄἷἹa869, a Revolta dos Macabeus
ὅἷΝ cὁὀὅtituiuΝ ἷmΝ umΝ ἷvἷὀtὁΝ ἸuὀἶamἷὀtalΝ ὀãὁΝ ὅὁmἷὀtἷΝ ὀaΝ cὄiaὦãὁΝ ἶaΝ iἶἷiaΝ ἶἷΝ “hἷlἷὀiὐaὦãὁפΝ
como também na própria construção da identidade judaica. Como bem identificado por Tessa
ἤajakΝ(ἀίίń,ΝpέΝἅ),ΝaΝ“ὁpὁὅiὦãὁΝὅimbὰlicaΝaὁΝhἷlἷὀiὅmὁ,Νaὅὅὁciaἶa à lembrança do tempo de
crise, foi uma parte óbvia no caminho no qual os judeus da Palestina construíram sua própria
iἶἷὀtiἶaἶἷפ,ΝumaΝvἷὐΝquἷΝἸὁiΝ“impὁὄtaὀtἷΝἷΝpὁὄΝἸimΝatὧΝcὄiativὁΝvἷὄΝὁὅΝἹὄἷἹὁὅΝcὁmὁΝἶiἸἷὄἷὀtἷὅΝ
ἶἷlἷὅΝἷmΝaὅpἷctὁὅΝpaὄticulaὄἷὅפέΝϊἷὅtἷΝmὁἶὁ, pode-se pensar que a função de 2 Macabeus na
constituição da identidade judaica foi em grande medida semelhante à função da literatura
trágica na definição da identidade grega870: forneceu a relação de oposição necessária ס

866

Que é o sentido utilizado na análise do segundo capítulo. Cf. 2.3.1.
Uma vez que o evento histórico, definido por Michael Oakeshott (2003) como eventus, tem como caráter
hiὅtὰὄicὁΝ “aΝ ἶiἸἷὄἷὀὦaΝ quἷΝ ἷlἷΝ ἸἷὐΝ ἷmΝ umaΝ paὅὅaἹἷmΝ ἶἷΝ ἷvἷὀtὁὅΝ hiὅtὰὄicὁὅΝ ciὄcuὀὅtaὀcialΝ ἷΝ ὅiἹὀiἸicativamἷὀtἷΝ
ὄἷlaciὁὀaἶὁὅפΝ(ἡχKEἥἘἡἦἦ,Νἀίίἁ,ΝpέΝńἀί),Νpὁἶἷ-se pensar na própria leitura de 2 Macabeus da Revolta dos
Macabeus não somente como história em sentido historiográfico, mas também em sentido eventual (realidade
histórica), uma vez que se apresenta como um evento (mesmo que processual) que se relaciona e influencia
eventos subsequentes, a partir de uma relação específica com eventos precedentes.
868
A respeito dos grupos religiosos judaicos mencionados, cf. p.e., SCHUBERT, 1979; SCARDELAI, 2008, p.
107-128; GOODMAN, 2007, p. 33-ἂἄέΝϊἷΝ Ἰatὁ,Ν “aὅΝiὀcuὄὅὴἷὅΝἶὁΝhἷlἷὀiὅmὁΝἹἷὄaὄamΝ umaΝatituἶἷΝ maiὅΝὅὧὄiaΝἷΝ
mais estrita entre os seguimentos daΝpὁpulaὦãὁΝjuἶaicaפ,ΝcὁmὁΝlἷmbὄaΝεἷyἷὄὅΝ(ńλλἀ,ΝpέΝκἄ),ΝἶἷΝmὁἶὁΝquἷΝ“ἸὁiΝ
ἷὅὅἷΝcὁὀtἷxtὁΝἶἷΝcὁὀἸluêὀciaΝἶἷΝcultuὄaὅΝquἷΝἸiὐἷὄaΝἷmἷὄἹiὄΝἹὄupὁὅΝἶivἷὄἹἷὀtἷὅΝὀὁΝcὁmplἷxὁΝuὀivἷὄὅὁΝjuἶaicὁפ,Ν
como indica Donizete Scardelai (2008, p. 111). Os grupos judaicos, portantὁ,Ν“ἸὁὄamΝὁΝὄἷὅultaἶὁΝἶἷὅὅἷΝἷὀcὁὀtὄὁΝ
cultuὄal,ΝὄἷjἷitaἶὁΝpὁὄΝuὀὅ,ΝmaὅΝajuὅtaἶὁΝpὁὄΝὁutὄὁὅפΝ(ἥἑχἤϊEδχἙ,Νἀίίκ,ΝpέΝńńń)έ
869
Cf. HALL, 1989, p. 57-62; MITCHELL, 2013a, p. 2990-2992. Segundo Paul Cartledge, a conquista da
Grécia pelo Império Persa colaborou na ampliaὦãὁΝ ἶὁΝ ὅiἹὀiἸicaἶὁΝ ἶὁΝ tἷὄmὁΝ
α ,Ν quἷΝ ἶἷΝ umaΝ ἶiἸἷὄἷὀὦaΝ
cultuὄal,ΝpaὅὅὁuΝaΝὅἷὄΝcὁὀὅiἶἷὄaἶὁ,ΝpὁὄΝἘἷὄὠclitὁ,Νpέἷέ,ΝcὁmὁΝumaΝἶiἸἷὄἷὀὦaΝἶἷΝὀatuὄἷὐaΝ(φ
),ΝaὁΝpὁὀtὁΝἶἷΝὅἷΝ
pὁἶἷὄΝἸalaὄΝἷmΝἶiἸἷὄἷὀὦaΝἶἷΝ“almaפΝ( υ )έΝἑἸέΝἑχἤἦδEϊἕE,Νἀίίἅ,ΝpέΝἁίκέ
870
Sobre a importância da tragédia na constituição da identidade grega, cf. HALL, 1989. A respeito desta
questão na obra Suplicantes de Ésquilo, cf. MITCHELL, 2006; na obra Os Persas de Ésquilo, cf. GOLDHILL,
2002; nas tragédias de Eurípides, cf. SAÏD, 2002. SegunἶὁΝἔὄaὀὦὁiὅΝἘaὄtὁἹ,Ν“aΝaἸiὄmaὦãὁΝἶἷΝuὀὅΝcὁmὁΝἹὄἷἹὁὅΝ
ἷὅtὠΝ liἹaἶaΝ ὡΝ cὁὀὅtituiὦãὁΝ ἶἷΝ ὁutὄὁὅΝ cὁmὁΝ bὠὄbaὄὁὅפ,Ν ἶἷΝ mὁἶὁΝ quἷΝ ὅἷΝ pὁἶἷΝ pἷὀὅaὄΝ quἷΝ ἷmΝ ἘὁmἷὄὁΝ “ὀãὁΝ hὠΝ
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mesmo que muito mais imaginária que real871  סpara a consolidação de uma identidade
cultural872έΝ ἦalΝ ὁpὁὅiὦãὁΝ chἷἹὁuΝ ὀãὁΝ ὅὁmἷὀtἷΝ aΝ ἶἷὅiἹὀaὄΝ ὁΝ “hἷlἷὀiὅmὁפΝ (
modo muito ὅἷmἷlhaὀtἷΝὡΝiἶἷiaΝἹὄἷἹaΝἶἷΝ“mἷἶiὅmὁפΝ(

) de

)873  סtanto em seu sentido de

assimilação cultural como de traição política874 ס, mas também culminou na criação do termo
“juἶaíὅmὁ ( פυ α

). Este novo termo surge fundamentado em uma concepção de

sacralidade territorial (

υ α)875, numa relação íntima e familiar com outros povos bárbaros

( υ

α)876, e no reconhecimento das manifestações da divindade local em prol de seu

povo ( π φ

α)877, ou seja, a partir de fenômenos próprios do mundo helenístico878,

demonstrando que o próprio conceito de judaísmo, portanto, mesmo sendo formado a partir
de uma oposição ao helenismo, foi propriamente uma invenção helenística.
Isto não significa que o judaísmo tenha sido criado a partir da cultura grega, como
parece sugerir Shaye J. D. Cohen879, ou que os judeus aprenderam a serem judeus com os
gregos, como critica Steven Weitzman880. Afinal, afirmar estas coisas seria negar a
originalidade dos judeus na apropriação da cultura helenística, seguindo uma ideia de
“hἷlἷὀiὐaὦãὁפΝ cὁmὁΝ impὁὅiὦãὁΝ ἷxtἷὄὀaΝ ἷΝ ὀãὁΝ cὁmὁΝ ἸuὅãὁΝ ἷΝ ἶiἸuὅãὁ,Ν talΝ cὁmὁΝ ὅuἹἷὄimὁὅΝ ὀaΝ
introdução deste trabalho. Sendo assim, afirmar que o judaísmo é uma invenção helenística
significa ver o mesmo como uma construção judaica dentro de um contexto e a partir de
elementos próprios do período helenístico, no qual os judeus não eram meros receptores
passivos, mas um povo ativo e criativo que utilizou o contexto cultural da época como
ferramenta para delinear sua própria identidade.
bὠὄbaὄὁὅפΝ ἷ,Ν cὁὀὅἷquἷὀtἷmἷὀtἷ,Ν “ὀãὁΝ hὠΝ tambὧmΝ ἹὄἷἹὁὅפΝ (Ἐχἤἦἡἕ,Ν ńλλλ,Ν pέΝ ἁἀἄ)έΝ ἡΝ pὄὰpὄiὁΝ cὁὀcἷitὁΝ ἶἷΝ
Ἕ
,Νpὁὄtaὀtὁ,ΝὅἷΝcὁὀὅtὄὰiΝἷmΝὁpὁὅiὦãὁΝaὁὅΝbὠὄbaὄὁὅέΝἑἸέΝWἙἠϊἙἥἑἘ,Νńλκη,ΝpέΝηίἂ-516 (II).
871
Segundo Suzanne Saïd, assim como se pode definir a geração das Guerras Persas (Médicas) como aquela que
“ὄἷalmἷὀtἷΝἷlabὁὄὁuΝaΝaὀtítἷὅἷΝἹὄἷἹὁήbὠὄbaὄὁפ,ΝὅἷΝpὁἶἷΝpἷὄcἷbἷὄΝὀaΝὁbὄaΝ Os Persas ἶἷΝÉὅquilὁΝ“aΝmaiὅΝpἷὄἸἷitaΝ
ἶἷἸἷὅaΝἷΝiluὅtὄaὦãὁΝἶἷὅtaΝviὅãὁΝἶἷΝmuὀἶὁΝbipὁlaὄפΝ(ἥχÏϊ,Νἀίίἀ,ΝpέΝλλ)έΝOs Persas, portanto, apresenta uma visão
um tanto quanto exagerada e imaginária, principalmente quando comparada à obra Orestes de Eurípides, na qual
ὅἷΝabὄἷΝaΝpὁὅὅibiliἶaἶἷΝἶἷΝtὄaὀὅpὁὅiὦãὁμΝἹὄἷἹὁὅΝpὁἶἷmΝὅἷΝtὁὄὀaὄΝbὠὄbaὄὁὅΝ( α α
,ΝcἸέΝEuὄípiἶἷὅ,Ν Or., 485),
por exemplo. Cf. SAÏD, 2002, p. 100. Não é de se surpreender, portanto, com a possibilidade de influência direta
de Os Persas em 2 Macabeus, tal como a semelhança entre duas passagens (Ésquilo, Pers., 744-751; 2 Mac 9.812), bem destacada por Daniel R. Schwartz (1998, p. 227), parece fundamentar.
872
Considerando-se o conceito de imaginário social, não somente se pode estabelecer uma consciência sobre o
potencial transformativo da interculturalidade, como ainda que os imaginários sociais de um dado grupo moldam
aὅΝ“iἶἷiaὅΝἷΝpὄὠticaὅΝἶὁὅΝὅἷuὅΝmἷmbὄὁὅΝἷΝὅãὁΝcὁὀὅἷquἷὀtἷmἷὀtἷΝpἷὄmaὀἷὀtἷmἷὀtἷΝὅujἷitaὅΝaΝtὄaὀὅἸὁὄmaὦὴἷὅΝἷmΝ
resposta a coὀtatὁὅΝcὁmΝὁΝmuὀἶὁΝἷxtἷὄiὁὄפΝ(ἥἦχVἤἙχἠἡPἡUδἡU,Νἀίńἁ,ΝpέΝńλλ)έ
873
ἑἸέΝὀὁtaΝἁκἂέΝἥὁbὄἷΝὁΝ“mἷἶiὅmὁפ,ΝcἸέΝἕἤχἔ,Νńλκἂέ
874
Cf. 2.1.2.
875
Cf. 1.3.1; 2.3.2; 2.3.4; 3.1.3 (esp.).
876
Cf. 3.2; 3.2.1 (esp.).
877
Cf. 1.3.3; 3.3 (esp.).
878
Como bem lembra I. Stavrianopoulou, nenhum destes três fenômenos surgiu no período helenístico, uma vez
que já existiam no período clássico, porém todos estes ganham destaque, aumentam em número e se apresentam
especialmente nas cidades subjugadas pelos Impérios helenísticos. Cf. STAVRIANOPOULOU, 2013, p. 180.
879
Cf. COHEN, 1999.
880
Cf. WEITZMAN, 2017, p. 207ss.
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PὁὄΝ Ἰim,Ν cabἷΝ ἶἷὅtacaὄΝ quἷΝ ἶiὐἷὄΝ “iὀvἷὀὦãὁפΝ ὀãὁΝ implicaΝ ἷmΝ ἸalὅiἶaἶἷΝ ὁuΝ mἷὅmὁΝ
completa artificialidade: não é porque a base sobre o qual o judaísmo se estabeleceu  סa
oposição com o helenismo  סfoi artificial que o judaísmo também será: afinal, mesmo que
tenha surgido a partir desta construção ideológica, a identidade judaica passa a ser uma
ὄἷaliἶaἶἷΝiὀtἷὄiὁὄ,ΝquἷΝ“tἷmΝcὁmὁΝἸuὀἶamἷὀtὁΝumΝὅἷὀtimἷὀtὁΝpἷὅὅὁal,Νemocional e intelectual
ἶὁΝquἷΝὧΝὅἷὄΝjuἶἷuפΝ(ἥἡἤJ,Νἀίίκ,ΝpέΝἁἀἁ), ultrapassando a ideologia inicial. A conclusão a que
chegamos, portanto, não significa que a atual ideia de judaísmo seja um engano nas mentes e
corações de quem se identifica por esta cultura, como alguns sugerem quando indicam a
historicidade da identidade judaica. Antes, significa que o judaísmo, assim como toda e
qualquer identidade cultural, necessitou de uma oposição para estabelecer seus fundamentos,
definir suas características, e consolidar sua identidade, que certamente mudou e ainda tem
mudado consideravelmente desde então. Afinal, seja a nível individual ou coletivo, somente
tὁmamὁὅΝ cὁὀὅciêὀciaΝ ἶὁΝ “ἷuפΝ ὀὁΝ cὁὀtatὁΝ cὁmΝ ὁΝ “tuפ

881

, com o outro. Somente com a

alteridade há de fato identidade, e esta é a grande lição da história de formação do conceito de
judaísmo, uma verdadeira invenção helenística.

881

ἥὁbὄἷΝἷὅtaΝὀἷcἷὅὅiἶaἶἷΝἶὁΝ“tuפΝὀaΝcὁὀὅtὄuὦãὁΝἶὁΝ“ἷuפ,ΝcἸέΝἐUἐEἤ,Νἀίίἁέ
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GLOSSÁRIO
ALEXANDRIA: principal cidade do Egito helenístico, fundada por Alexandre, o Grande,
sendo por muito tempo a capital do Império Ptolomaico. Nesta cidade havia uma grande
comunidade judaica, de modo que a cidade foi historicamente marcada por uma oposição
entre os judeus estrangeiros e os egípcios nativos.
ANTIGO TESTAMENTO: designação cristã da Bíblia Hebraica, contendo os mesmos
livros que esta, mas em ordem diferente. É a primeira parte do cânon cristão.
APÓCRIFOS: designação protestante dos livros deuterocanônicos, ou seja, Tobias, Judite,
Eclesiástico, 1 e 2 Macabeus, Sabedoria de Salomão e Baruque. São livros que fizeram parte
da Septuaginta (LXX), mas que não formam nem o cânon judaico (Bíblia Hebraica) nem o
cânon protestante.
ASMONEUS: dinastia dos reis judeus que assumiram o poder após a Revolta dos Macabeus,
tendo sido fundada por Simão, irmão de Judas Macabeu. Apesar de ter perdido o poder em 37
a.C., com a derrota para os romanos, permaneceram importantes, de modo que o rei designado
pelos romanos no tempo de Jesus, Herodes, o Grande, casa com Mariane, uma princesa da
dinastia dos Asmoneus.
BÍBLICA CATÓLICA: cânon católico que inclui não somente os livros da Bíblia Hebraica
e do Novo Testamento, mas também outros livros da tradição judaica, traduzidos para o grego
na Septuaginta (LXX).
BÍBLIA HEBRAICA: conjunto de livros tidos como sagrados para os judeus. É composta
pelos mesmos livros que o Antigo Testamento dos protestantes, mas em ordem diferente.
BÍBLICA ORTODOXA: designação referente aos diversos cânones utilizados pelas igrejas
ortodoxas, que podem incluir vários livros para além daqueles presentes na Bíblia Católica.
CÂNON: conjunto de livros tidos como sagrados para uma confissão religiosa.
CIRCUNCISÃO: retirada cirúrgica do prepúcio. Na comunidade judaica, é o símbolo da
aliança estabelecida entre Deus e Abraão, marcando a pertença de uma criança de sexo
masculino à comunidade.
DIA DE NICANOR: festa religiosa judaica realizada um dia antes do dia de Mordecai, ou
Purim. Celebração realizada em comemoração da derrota do general selêucida Nicanor contra
as tropas judaicas.
DIÁSPORA: designa tanto a dispersão dos judeus para outros territórios que não a Judeia,
assim como a comunidade formada nestas outras terras. Ainda hoje designa os territórios onde
vivem a comunidade judaica que não está na Judeia, assim como esta própria comunidade.
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ELEFANTINE: ilha no Nilo, no Sul do Egito, onde havia uma grande presença judaica, cuja
comunidade chegou inclusive a estabelecer um templo, dedicado ao Deus dos judeus.
ERA SELÊUCIDA: sistema de datação utilizado pelo Império Selêucida, iniciando com a
reconquista da Babilônia por Seleuco I Nicator, em 312/311 a.C. (0 SE). Haviam dois modos
de uso da Era Selêucida como datação: 1) o sistema babilônico, iniciando o ano em 1 Nisanu;
2) o sistema macedônio, cujo ano novo era marcado no outono.
FARISEUS: grupo religioso judaico marcado pela crença na ressurreição e pelo ensino da
Lei, em contraste com os saduceus, descrentes na ressurreição e centralizados no culto no
Templo.
FESTA DAS TENDAS: tambὧmΝchamaἶaΝἶἷΝ“ἸἷὅtaΝἶaὅΝcabaὀaὅפ,ΝὧΝumaΝcἷlἷbὄaὦãὁΝjuἶaicaΝ
realizada no dia 15 Tishrei, que busca recordar o tempo que o povo judeu passou no deserto,
habitando em tendas.
HANUKÁ: tambὧmΝ chamaἶὁΝ ἶἷΝ “ἸἷὅtivalΝ ἶaὅΝ luὐἷὅפ,Ν ὧΝ aΝ ἸἷὅtaΝ juἶaicaΝ quἷΝ cἷlἷbὄaΝ aΝ
rededicação do Templo de Jerusalém pelos macabeus, após a profanação do mesmo pelo rei
selêucida Antíoco Epifânio. Esta festa, que começa no pôr-do-sol do 24º dia do mês de
Kislev, dura oito dias.
HEBRAÍSMO: influência da língua hebraica sobre outras línguas, seja na escrita ou na fala.
HERAKLES: também chamado de Hércules, é um herói da mitologia grega, tomado como
um semideus, filho de Zeus. Dizia-se que os espartanos eram seus descendentes, assim como
diversas cidades adotaram seu culto.
ISRAEL: nome, segundo a tradição bíblica, dado por Deus a Jacó, patriarca dos judeus. É o
principal termo para expressar o conjunto da comunidade judaica em sentido religioso,
conectado a Deus. Durante a divisão da monarquia dos judeus, este termo designou o Reino
do Norte, que tinha a cidade de Samaria como capital.
JUDEIA: nome judaico da região da Palestina onde viviam os judeus. Durante a divisão da
monarquia, este termo designou o Reino do Sul, que teve a cidade de Jerusalém como capital.
JERUSALÉM: principal cidade e capital da Judeia, era também o centro da religião judaica,
onde se encontrava o grande Templo dos judeus.
LEONTOPOLIS: antiga cidade egípcia, também chamada de Heliópolis, era localizada no
Delta do Nilo, no Baixo Egito. Nesta cidade não somente havia uma grande comunidade
judaica mas também chegou a ser construído um templo dos judeus.
MACABEUS: termo que pode designar os membros da família dos Asmoneus, que lideraram
a revolta contra o domínio selêucida, ou ainda os judeus que participaram desta revolta,
denominada Revolta dos Macabeus.

255

MISANTROPIA: termo que se refere tanto ao ódio pela humanidade como à falta de
sociabilidade. Trata-se da principal acusação contra os judeus na Antiguidade.
MONTE GERIZIM: uma das mais altas montanhas da Cisjordânia, era onde ficava o
Templo dos samaritanos.
NANEIA: deusa adorada na Pérsia, Armênia e Síria, era o equivalente das deusas gregas
Artêmis e Afrodite, e da babilônia Ishtar, conhecida pelos sumérios como Inanna.
NOVO TESTAMENTO: segunda parte do cânon cristão. Conjunto de escritos tomados
como sagrados para os cristãos, tendo sido escritos nos primeiros séculos depois de Cristo por
Apóstolos ou pessoas próximas a estes.
PROSÉLITO: termo que designa um gentio convertido à religião judaica.
PTOLOMAICO: Império estabelecido por Ptolomeu, general de Alexandre, com base no
Egito, tendo como capital a cidade de Alexandria. Uma das monarquias helenísticas.
QUMRAN: é um sítio arqueológico descoberto ao noroeste do Mar Morto, onde foram
encontrados uma série de manuscritos que eram utilizados por uma comunidade que habitava
a região por volta do tempo de Jesus Cristo.
RESSURREIÇÃO: crença escatológica judaica e cristã de que Deus trará novamente à vida
seus escolhidos, em corpo. Difere, portanto, de crenças relativas à preservação da alma ou
salvação da mesma, em contraste com o corpo, que é destruído.
REVOLTA DE BAR KOKHBA: tambὧmΝchamaἶaΝἶἷΝ“ἦἷὄcἷiὄaΝἕuἷὄὄaΝJuἶaicὁ-ἤὁmaὀaפ,Ν
foi uma revolta judaica contra o Império Romano, liderada por Simão Bar Kokhba, que durou
entre 132 e 136 d.C., até ser suprimida pelos romanos.
REVOLTA DOS MACABEUS: revolta judaica liderada pelo sacerdote Matatias e seus
filhos contra o domínio selêucida na Judeia, tendo como aparente causa as medidas instituídas
por Antíoco IV contra a Lei judaica.
SÁBADO: sétimo e último dia da semana, tomado pelos judeus como sagrado, no qual se
deve descansar, uma vez que Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo descansou.
SADUCEUS: grupo religioso judaico centrado no culto no Templo de Jerusalém e nos
sacrifícios, conhecidos pela descrença na ressurreição e na existência de anjos, em contraste
com os fariseus.
SAMARITANOS: grupo étnico-religioso aparentado aos judeus, habitava a região ao norte
da Judeia, tendo como principal cidade e capital Samaria. Apesar da sua religião ser próxima
daquela dos judeus, não tomavam como centro de culto o templo em Jerusalém, mas o templo
que havia no Monte Gerizim.
SEGUNDO TEMPLO: Templo de Jerusalém construído pelos judeus após seu regresso do
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Cativeiro na Babilônia, por volta do séc. VI a.C. Foi destruído em 70 d.C. pelo general
romano Tito, quando saqueou a cidade de Jerusalém.
SELÊUCIDAS: Império fundado por Seleuco, general de Alexandre, o Grande, com base na
Síria, tendo como capital Antioquia. Uma das monarquias helenísticas.
SEPTUAGINTA (LXX): primeira tradução da Bíblia Hebraica. Esta tradução dos escritos
sagrados judaicos para o grego, supostamente feita em Alexandria por 70 tradutores (por isso
o seu nome) sob encomenda de Ptolomeu, continha não somente os textos presentes na Bíblia
Hebraica, mas também outras obras judaicas, incorporadas posteriormente pelos católicos ao
seu cânon.
SINAGOGA: local de culto da religião judaica, é local de leitura dos textos sagrados assim
como de orações e exposições a respeito das Escrituras.
SUMO SACERDOTE: principal sacerdote. No caso judaico, o sumo sacerdote foi, por certo
tempo, o líder não somente religioso como também político do povo judeu, tanto quando sob
domínio estrangeiro como quando enquanto Estado independente.
TANAKH: termo hebraico para a Bíblia Hebraica.
TORÁ: termo hebraico que designa a Lei judaica, ou seja, os cinco primeiros livros da Bíblia
Hebraica (e do Antigo Testamento), também chamados de Pentateuco.
TRIRREME: tipo de embarcação da Antiguidade que dispunha de três ordens de remos.
YAHWEH: adaptação do Tetragrama sagrado dos judeus, YHWH (

)י, tido como o nome

ἶἷΝϊἷuὅ,ΝἷΝcujaΝpὄὁὀήὀciaΝcὁὄὄἷtaΝὀãὁΝὅἷΝὅabἷΝaὁΝcἷὄtὁέΝἡutὄaὅΝvaὄiaὦὴἷὅΝὅãὁΝ“JavὧפΝἷΝ“Jἷὁvὠפέ
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APÊNDICE 1
GRADE DE LEITURA REFERENTE À DOCUMENTAÇÃO TEXTUAL
Referência

Termos principais

Contexto literário

Contexto espacial

Personagens

Ações

Intencionalidade

Fontes

Recepção
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APÊNDICE 2
GRADE DE LEITURA REFERENTE À DOCUMENTAÇÃO NUMISMÁTICA
Anverso
Figura

Gestual

Inscrição

Detalhes

Borda

Disposição

Dados gerais

Reverso
Figura

Inscrição

Gestual

Detalhes

Borda

Disposição

Dados gerais
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ANEXO 1
A DINASTIA DOS ASMONEUS
Matatias
( -166 a.C.)

João Gadi

Simão Tassi

Judas Macabeu Eleazar Avaran

(142-135 a.C.)

João Hircano I

Jônatas Afus
(152-142 a.C.)

Matatias

Judas

(134-104 a.C.)

Alexandra Salome

Aristóbulo I

(76-67 a.C.)

(104-103 a.C.)

Alexandre Janneu Antígono Absalão
(103-76 a.C.)

Hircano II

Aristóbulo II

(75-66/63-40 a.C.)

(66-63 a.C.)

Alexandra

Alexandre

Antígono Matatias
(40-37 a.C.)

Mariane I

Herodes, o Grande
(37 a.C.-4 d.C.)
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ANEXO 2
A DINASTIA DOS SELÊUCIDAS
Seleuco I
(305-281 a.C.)

Aqueu

Antíoco I

Stratonice

(152-142 a.C.)

Andrômaco

Antíoco II

Laodice I

(261-246 a.C.)

Aqueu

Laodice II

(220-213 a.C.)

Seleuco II

Antíoco Hierax

(246-226 a.C.)

(240-228 a.C.)

Seleuco III

Antíoco III

(226-223 a.C.)

(223-187 a.C.)

Seleuco IV

Laodice III

Antíoco IV

Laodice IV

(187-175 a.C.)

(175-163 a.C.)

Demétrio I

Antíoco V

(161-150 a.C.)

(163-161 a.C.)

Alexandre I

Cleópatra

Demétrio II

Antíoco VII

(150-146 a.C.)

(125-121 a.C.)

(145-125 a.C.)

(138-129 a.C.)

Antíoco VI

Seleuco V

Antíoco VIII

(144-142 a.C.)

(126-125 a.C.)

(125-96 a.C.)

Cleópatra

Antíoco IX
(116-96 a.C.)

Seleuco VI

Antíoco XI

Filipe I

Demétrio III

Antíoco XII

Antíoco X

(96-95 a.C.)

(95-92 a.C.)

(95-83 a.C.)

(95-88 a.C.)

(87-84 a.C.)

(95-83 a.C.)

Filipe II

Seleuco VII

Antíoco XIII

(69-63 a.C.)

(83-69 a.C.)

(69-64 a.C.)

