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Análise semântico-fenomenológica de termos de Gn 1,1-3 

 “E também ‘textos’ podem ‘responder”1 

 

 

 

 

Nesta Tese, “pesquisa semântico-fenomenológica” consiste numa espécie de 

“pesquisa de campo”, e, dir-se-ia, de caráter “participativo”. Escolhido o texto 

para análise, e isso com base na ocorrência, ali, de termos-chave da cosmogonia 

de Gn 1,1-3, assume-se que a perícope sob análise constitui-se de um conjunto de 

micro-regiões semânticas inter-relacionadas e recursivas. Articuladas no nível 

pragmático do “discurso-texto”2, tantas micro-regiões soem proporcionar a 

emergência de uma “estrutura” discursiva3 cujo referencial é a “fala” recursiva e 

recorrente de um “sujeito” contextualmente sócio-histórico, que a elabora, ele 

mesmo, desde a agenda social, perpassada por seu interesse práxico4. 

Cada termo, portanto, na condição de micro-região semântica culturalmente 

determinada, constitui uma “agenda” de pré-teste “antropológico”: “‘textos podem 

‘responder’”5. É necessário permitir que a própria cultura, de onde emergem, 

defina a restrição ou a abrangência semântica dessas micro-regiões. O interesse 

                                                
1 K.-O. APEL, Transformação da Filosofia. II: O A Priori da Comunidade de Comunicação, p. 
125. 
2 Ou seja, o texto como “objetivação de consciências” (cf. A. PIATIGORSKY, Mythological 
Deliberations: Lectures on the Phenomenology of Myth, p. 29-67). 
3 Deve-se recorrer, aqui, às duas proposições da “essência do sentido” oferecidas por Edgar Morin: 
“1. o sentido é uma emergência que, saída das atividades da linguagem, não somente retroage de 
maneira initerrupta sobre essas atividades, mas constitui o seu nível sintético global” e “2. o 
sentido é hologramático”, isto é, compõe uma estrutura emergente “em que não apenas a parte está 
no todo, mas também o todo está na parte (...). Assim, as palavras definem-se mutuamente, 
melhor, dialogicamente, em um círculo infinito” (cf. E. MORIN, O Método 4. As Idéias: habitat, 
vida, costumes, organização, p. 205 e 207). 
4 Importante: “as palavras usuais são polissêmicas, isto é, comportam, na maioria, uma pluralidade 
de sentidos que se sobrepõem produzindo como que franjas de interferência (metáfora que nos 
remete novamente ao conceito de holograma); segundo o contexto (da situação, do discurso, da 
frase), um dos seus sentidos exclui os outros e impõe-se ao enunciado; uma vez mais, o todo  
contribui para dar sentido à parte, a qual contribui para dar sentido ao todo” (cf. E. MORIN, O 
Método 4. As Idéias: habitat, vida, costumes, organização, p. 208). 
5 Cf. K.-O. APEL, Transformação da Filosofia. II: O A Priori da Comunidade de Comunicação, 
p. 125: “as elucidações comportamentais apostas a objetos ‘mudos’ só podem ser verificadas por 
meio de observações; as ‘hipóteses’ hermenêuticas, ao contrário, são verificadas primeiramente 
por meio de respostas dos interlocutores na comunicação – E também ‘textos’ podem responder’”. 
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pelo levantamento semântico-fenomenológico consiste na tentativa de inquirir 

pela agenda semântico-práxica de cada termo, a partir de “entrevistas” 

interpretativas contextuais, o que exige a “investigação” – indicária – de cada 

ocorrência de determinado termo no conjunto e em cada uma das suas ocorrências 

na Bíblia Hebraica6. 

Nesse sentido, algumas vezes, a “simples” consulta a um dicionário ou a um 

léxico não resolve, porque corre-se o risco de tomar como sentido de um termo 

aquilo que se lhe terá sido impo(r)(s)tado desde fora – o que, para fins 

estritamente historiográficos e exegéticos, constitui empecilho metodológico ao 

trabalho. Outras vezes, o levantamento semântico-fenomenológico confirma as 

opções dos verbetes disponíveis. Mas isso só se pode efetivamente constatar 

depois do levantamento, não antes. 

O presente capítulo procederá ao levantamento semântico-fenomenológico 

dos termos de Gn 1,1-3. O pesquisador escolheu o “texto”. O “texto” fornece os 

termos. O conjunto das articulações semântico-contextuais de cada uma das suas 

ocorrências na Bíblia Hebraica fornece a agenda ideológico-noológica e práxico-

pragmática do campo semântico em que operam no texto sob investigação. 

Por recomendação expressa do orientador final da Tese, a análise desdobrar-

se-á apenas sobre aqueles termos empregados em literatura próximo-temporal de 

Gn 1,1-3. 

 

 

 

4.1 

Aspectos propriamente semânticos de Br´Br´Br´Br´    na Bíblia Hebraica 

 “É razoável assumir que em Gn 1,1-3 nós 
estamos lidando com exatamente o tipo de 
histórias de criação que nós encontramos em 
outros lugares no Oriente Próximo”7 

 

 

 

                                                
6 Nos termos presupostos no já famoso artigo-capítulo Sinais: Raízes de um Paradigma Indiciário, 
em C. GINZBURG, Mitos, Emblemas, Sinais – Morfologia e História, p. 143-180. 
7 Cf. M. F. J. BAASTEN, First Things First: The Syntax of Gn 1:1-3 Revisited, in: M. F. J. 
BAASTEN e R. MUNK (ed), Studies in Hebrew Language and Jewish Culture, p. 181. 
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As ocorrências de Br´ na Bíblia Hebraica podem ser reunidas em torno dos 

seguintes grupos semântico-fenomenológicos, apresentados em ordem crescente 

de relevância para esta Tese. Primeiro, as ocorrências do piel de arb que, no nível 

pragmático, como se mostrará, situam-se num território semântico relacionado ao 

das ocorrências do segundo tipo (Js 17,15.18; Ez 21,24; 23,47). Segundo, as 

ocorrências que demonstram a relação dificilmente contornável entre “criação” e 

“construção” (a “construção da cidade” e/ou a “implementação de um sistema 

organizado de governo nessa cidade”: Sl 102,19; Is 65,17.18; 43,1.7; 45,182x; 

54,16; 57,19; Ex 34,10 Ez 21,35; Ez 28,13.15; Sl 89,13.48; Is 45,72x.8.12). 

Terceiro, o caso exemplar de Is 48. 

 

 

4.1.1 

O piel de Br´  Br´  Br´  Br´ – “cortar” –  [como] destruir – [para] construir 

 

 

As ocorrências da raiz a rb na forma piel são muito relevantes para a 

elucidação do sema “construir” dessa raiz8. Uma leitura de Js 17,14-18 (piel de Br´ 

                                                
8 É forçoso informar que HALOT (primeira edição publicada entre 1953 e 1958) classifica a raiz 
Br´ sob três rubricas, tratando, como distintas, e em entradas diferentes, as acepções “criar” (I), 
“engordar” (II) e “cortar” (III). O mesmo o faz L. ALONSO-SCHÖKEL, Dicionário, p. 116-117, 
bem como M. CHÁVEZ, (III) a rb, in: Diccionario de Hebreo Biblico, p. 98. Se a investigação 
semântico-fenomenológica da Tese for procedente, revelar-se-á equivocada, certamente, a 
separação entre os cognatos “criar” e “cortar”, aparecendo a relação entre ambos como, apenas, 
resultado da força intensiva do piel em face de qal. Com isso se estaria, então, acatando o juízo de  
E. Dantinne, que, em dois sentidos, ratifica a impressão geral da Tese. Primeiro, os hebreus 
tratavam de forma intercambiante os sentidos de “cortar” e “criar” presentes em Br´, e, segundo, os 
dicionários deveriam tratar como uma única raiz todas as ocorrências de Br´ na Bíblia Hebraica (E. 
DANTINNE, Création et Séparation, p. 446; cf. S. PAAS, Creation and Judgement: Creation 
Texts in Some Eighth Century Prophets, p. 74-75). W. H. Schmidt reconhece a possibilidade e a 
historia. Ela teria sido reforçada pela descoberta de uma inscrição púnica, em que a raiz Br´ impõe 
ser traduzida pelo sentido de “esculpir”/“escultor” – logo, “cortar”. Alternativamente, resultaria de 
uma raiz biconsonantal (Br) que significaria “separar”. Mas W. H. Schmidt não se sente 
confortável para acatar a hipótese de uma Br´ I igual a uma Br´ III. E argumenta: a) primeiro, o 
sentido de “cortar” não pressupõe a peculiaridade do sujeito exclusivo “Yahweh/´élöhîm”, e b) 
não se poderia seguir, pelo menos dentro do Antigo Testamento, uma “evolução” do sentido da 
raiz de “cortar” para “criar” (cf. W. H. Schmidt, a r b Br´, in: E. JENNI e C. WESTERMANN (ed), 
Diccionario Teológico Manual del Antiguo Testamento, p. 486-491). Penso que a Tese pode 
contibuir para o impasse a que Schmidt chegou. Primeiro, argumentando que o “consenso” em 
torno do sujeito exclusivo operador de Br´ dá-se, justamente, pela disjunção das raízes que não 
suportam o sentido “teológico” de criar, daquelas que o suportam, gerando, assim, um conceito a 
posteriori de dupla raiz – Br´ I (“criar”) e Br´ III (“cortar”). As evidências esboroam o consenso, e 
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em Js 17,15.18) é ideal para demonstrar: 

 
14E falaram os filhos de José com Josué, dizendo: ‘Por que deste para mim uma 
herança sorteada9 apenas, e uma região apenas, e eu (que sou) um povo numeroso, 
visto que, até aqui, abençoou-me Yahweh?’. 15E disse-lhes Josué: ‘Se um povo 
numeroso és tu, sobe para a floresta10, e corta para ti um lugar na terra dos ferezeus 
e dos refaim, já que é estreita11 para ti a montanha de Efraim’. 16E disseram os 
filhos de José: ‘Não é suficiente12 para nós a montanha, e carro de ferro (está) com 
cada cananeu que governa13 na terra do vale, tanto em bêt-šü´än e nas suas vilas, 
quanto no vale de yizrü`e´l’. 17E disse Josué aos filhos de José, para Efraim e para 
Manasses, dizendo: ‘Povo numero és tu, e grande força tens. Não terás outro 

                                                                                                                                 
apontam na direção de considerar-se que essa exclusivação subjetiva da raiz seja um fenômeno 
recente na história judaica. Logo, não se aplica à etimologia histórica de Br´. Além disso, a Tese 
esclarece o contexto fenomenológico da cosmogonia judaica, deixando claro que, ao contrário do 
que considera W. H. Schmidt, pode-se, sim, estabelecer “indícios” da evolução de Br´ na cultura 
judaica – e um deles passa pela consideração de que, em Js 17,15.18, “cortar” e “criar” sejam 
conceitos metonimicamente intercambiáveis. Além do mais, o conjunto dos dicionários e 
analíticos disponíveis desconhecem/desconsideram o fato de que já tão cedo quanto 1844, 
Gesenius tratava todas as ocorrências da raiz Br´ na Bíblia Hebraica numa mesma entrada (!), o 
que pode ser verificado em GESENIUS, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament: 
Including the Biblical Chaldee. Translated by Edward Robinson. New Edition. Boston: Crocker 
and Brewser, 1844, p. 159-160. Mais do que “simplesmente” desconsiderar uma decomposição da 
raiz em cognatos I, II e III, e tratar todas as suas atualizações literário-discursivas como expressões 
da potência semântica da mesma raiz, Gesenius inicia assim o verbete “ar "B ': [qal] 1. propriamente 
cortar, esculpir, formar, cortando ou esculpindo”. Na seqüência imediata, informa que a 
correspondente raiz árabe significa “talhar, para desbastar ou derrubar”. Somente, agora, na 
seqüência, Gesenius introduz o sentido – “derivado” – “2. formar, criar, produzir”. Será nessa 
seção, sem distinções nem reservas “teológicas”, que Gesenius fará referênia a Gn 1,1. A seguir, 
abrirá, ainda, os semas “[3] dar à luz” e “[4] cortar a fome = alimentar, engordar”. Abrirá, então, a 
sub-entrada nifal e, finalmente, piel, onde, a essa altura, não há mais novidades: Br´, no piel, 
significa tanto cortar (para construir) quanto já, diretamente, “formar, fabricar, fazer Ez 21,24”. 
Finalmente, fecha-se a rubrica com a sub-entrada do hifil (1 Sm 2,29). Ora, com a proposição de 
Gesenius, já se estava no trilho de compreender que “criar” – Br´ – carrega, dentro de si, uma 
“evolução” semântica – tambem dentro da Bíblia Hebraica! – que, contudo, não perde a marca 
característica do sentido básico da raiz. “Criar” (Br´) carrega, sempre, em si, o sentido de “cortar”, 
isto é, cortar [alguma coisa] para construir [aí] alguma coisa. Assim, “esculpir”, porque está-se, 
assim, “criando uma escultura, arrotear, porque se está cortando árvores para, aí, plantar-se ou 
construirem-se habitações – e, eis a idéia fundamental desta Tese – “criar”, ou seja, “construir a 
civilização humana”, desobstruindo o lugar (terraplanando), e, inclusive, enfrentando todas as 
condições adversas à operação. Em Gn 1,1-3, quando ´élöhîm cria, ele está, na verdade, em 
sentido técnico, “esculpindo”, “arroteando”, “terraplenando”, e, em sentido mítico-cosmogônico, 
“enfrentando treva e vento, acalmando as águas, e tirando daí, das águas “cortadas”, a sua 
“criação”. Cf., nesse sentido, F. K. FLINN, The Phenomenology of Symbol – Genesis I and II, in: 
W. S. HAMRICK (ed), Phenomenology in Practice and Theory, p. 233. 
9 “Herança sorteada”, traduzindo, com L. ALONSO-SCHÖKEL, Dicionário, p. 136, naHálâ 
Gôräl. 
10 “Sobe para a floresta”, traduzindo `álË lükä hayya`râ. Segundo L. ALONSO-SCHÖKEL, 
Dicionário, p. 497, há casos em que ocorre a “perda do sema subir. Passa a significar deslocar-se, 
dirigir-se, acorrer”. Nesse caso, diante da reclamação dos filhos de José de que o território que 
lhes teria cabido por sorteio era pouco para eles, que eles então fossem eles mesmos “cortar” um 
novo território para si. “Cortar” aí é, a um só tempo, tomar posse da terra (a floresta), prepará-la 
(“cortar” as árvores, arrotear o terreno) e construir (instalar-se). 
11 Cf. L. ALONSO-SCHÖKEL, Dicionário, p. 34: “te estreita, aperta Js 17,15”.  
12 Idem, p. 396. 
13 “Governa”. Cf. N. K. GOTTWALD, Tribos de Yahweh, p. 531. 
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sorteio14. 18Porque a montanha será tua. Sim, floresta é, mas a cortarás, e terás os 
limites dela, pois expulsarás o cananeu, ainda que ele tenha carro de ferro e ele seja 
forte. 
 
A narrativa é bastante clara. Os filhos de José reclamam de sua herança, e 

Josué dá de ombros. Não haverá outro sorteio. O que os filhos de José devem 

fazer é subir até as mais altas regiões de floresta da montanha e habitar ali – onde 

“habitar” implica em, antes, “criar” a habitação – subir até as montanhas, derrubar 

as árvores, erguer as moradias, levantar os muros, instalar-se. 

Saindo do nível ideológico da narrativa, interessa perceber o papel que o 

verbo “cortar” exerce ali. O que os filhos de Josué estão querendo é um lugar para 

habitar. O espaço da montanha onde estão parece-lhes pequeno. Acima deles, a 

montanha está coberta de florestas. Abaixo, os cananeus e seus carros de ferro. 

Querem outro território. Josué lhes nega. Eles devem, eles mesmos, “urbanizar” as 

florestas nas regiões mais altas da montanha. Devem derrubar as árvores (daí 

“cortar”), e, então, instalar-se – erguer tendas, construir casas, benfeitorias, muros 

etc. “Cortar”, aí, é uma metonímia: descreve o objetivo último da ação através da 

descrição pragmática da operação inicial que leva até ele. O que se pretende é 

“construir”: o que se tem de fazer, antes, e para tanto, é “cortar” árvores. Assim, 

“cortar” significa, em última análise, “construir”, e construir um espaço 

geopolítico15. Aliás, chegou-se ao ponto de entrever-se o sentido de “cortar” já em 

                                                
14 Josué não atende o pedido dos filhos de José. Atender, seria conceder-lhes “outro” sorteio. Isso é 
negado. O que eles devem fazer, contra seus argumentos, e consoante o argumento de Josué, é 
subir até a floresta, cortá-la, e morar ali, ou enfrentar os cananeus. Numa palavra: “Se virem”. 
15 Duas observações muito significativas. Primeira: em 1907, Daniel MacDonald publicou um 
livro sobre as línguas oceânicas, no qual defendia a Arábia como sendo sua “terra-mãe”, não no 
sentido linear, mas no sentido de macro-região de influência. Assim, registrou ter testemunhado 
paralelos entre as línguas oceânicas e palavras e procedimentos sintáticos entre elas e as línguas 
etíope, hebraica e árabe. Consta da obra um dicionário etimológico comparativo aplicado a uma 
das línguas – Efate (Novas Hébridas). Na entrada “Beru”, faz-se constar: “limpar para uma 
plantação [= arrotear], derrubar árvores, cortar ou arrotear uma floresta”. A seguir, MacDonald 
apresenta uma breve série de dialetos locais, todos, sempre, significando a derrubada de árvores 
com vistas ao aproveitamente do local onde elas estavam para plantação e/ou construção, e, então, 
pode-se ler: “H[ebraico] bere’, Piel de bare’, derrubar, cortando – “‘go into the wood and cut out 
room for thee there’ Josh xvii. 15” (cf. D. MACDONALD, The Oceanic Languages, Their 
Grammatical Structure, Vocabulary, and Origin, 1907: para a Arábia como “terra-mãe” das 
línguas oceânicas, cf. p. 90-96, para “Beru”, cf. p. 137. Cf., entretanto, S. H. RAY, Comparative 
Study of the Melanesian Island Languages, p. 197: “uma gramática e dicionário do dialeto de 
Havannah Harbour [=Efate] danificado [“marred”] pela sua intenção de provar uma origem 
semítica das linguagens oceânicas”). Trata-se, evidentemente, de uma possível confirmação 
indireta das proposições desta Tese. Segunda: não se deixe passar a analogia – mais, a relação 
fenomenológica – entre essa passagem e as observações de E. Trías a respeito do “templo”: “a raiz 
etmológica da palavra latina templum, e de sua correspondente expressão grega temenos, é tem, de 
onde se forma o verbo temnein, que significa ‘cortar’. Temenos, particípio passivo, significa 
‘recortado’, ‘demarcado’. Todo templo é uma demarcação: um recorte mediante o qual se 
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Gn 1,1, falando-se do “sentido de criação inerente ao verbo hebraico Bärä´ usado 

em Gênesis 1, um verbo cujos cognatos incluem (...) ‘cortar’ (e.g., uma 

carcassa)”16. 

A passagem torna-se ainda mais claramente relacionada ao tema 

cosmogônico, se não for negligenciado o fato de que 

 

se se trata de arrotear uma terra inculta ou de conquistar e ocupar um 
território já habitado por “outros” seres humanos, a tomada de posse ritual 
deve, de qualquer modo, repetir a cosmogonia. Porque, da perspectiva das 
sociedades arcaicas, tudo o que não é “nosso mundo” não é ainda um 
“mundo”. Não se faz “nosso” um território senão “criando-o” de novo, quer 
dizer: consagrando-o17. 
 
Mircea Eliade descreve a experiência dos colonos escandinavos que 

tomaram posse da Islândia e a arrotearam, isto é, derrubaram suas árvores para a 

construção de território ocupável. Segundo ele, a compreensão que tinham tais 

colonos do que faziam transcendia a mera instalação humana num território 

ocupado: “para eles, o seu labor não era mais do que a repetição de um acto 

primordial: a transformação do Caos em Cosmos, pelo acto divino da Criação”. 

Seu trabalho era o mesmo trabalho com que as divindades, organizando o caos, 

haviam criado o mundo, dando-lhe estrutura, formas e normas18. 

No campo etimológico-fenomenológico, ainda se pode considerar uma 

observação muito relevante: o uso, na cultura helênica, de um dos verbos gregos 

utilizados pela LXX para traduzir Br´. Baseando-se em W. Forster, Claus 

Westermann afirma que os verbos gregos são poie,w e kti,zw. Ainda segundo 

informação de Westermann, esse verbo, utilizado pela LXX para a tradução de Br´ 

– kti,zw –, era empregado na Grécia para referir-se à fundação de cidades, e os 

                                                                                                                                 
desvenda um espaço administrado ao qual se atribui caráter sagrado. Se trata de uma clareira, 
mediante a qual se supera a densidade indiferenciada de um ambiente (quiçá pelas frondes das 
árvores e arbustos), de maneira que resulta um clareira na qual podem produzir-se e oficiar-se 
eventos de natureza peculiar, de verdadeira incidência na vida de uma determinada comunidade” 
(cf. E. TRÍAS, El Templo, in:, P. AZARA, R. MAR, E. RIU-BARRERA e E. SUBÍAS, La 
fundación mítica de la ciudad, p. 15). 
16 Cf. E. S. CASEY, The Fate of Place: A Philosophical History, p. 24. 
17 M. ELIADE, O Sagrado e o Profano, p. 45. Eliade acrescenta que a prática de consagração – 
criação – dos territórios ocupados manteve-se até a Época Moderna, e cita a prática cristã de 
erguer uma cruz nos territórios espanhóis e portugueses descobertos e conquistados: “a ereção da 
Cruz equivalia à consagração da região, portanto, de certo modo, a um ‘novo nascimento’” (p. 46). 
18 Cf. M. Eliade, Der Mythos der ewigen Wiederkehr, Dusseldorf, 1953, p. 23, apud M. ELIADE, 
O Sagrado e o Profano, p. 45, nota 1. 
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fundadores dessas cidades – os kti,sthj – eram honrados pelos deuses19. Nos 

séculos IV e III, quando, se presume, a LXX foi traduzida, ainda se faziam votos 

de culto honorário aos fundadores helênicos de cidades20. Não se estaria 

avançando inadvertidamente, caso se cogitasse da possibilidade de interpretar-se a 

passagem como análoga àquela de fundadores de cidades – kti,sthj – “cortando”, 

vale dizer, “criando”, no meio da(s) floresta(s), sua “cidade”. 

Uma tal idéia de “preparar terreno” ecoa, indiretamente, em Ez 21,24. A 

narrativa descreve como Yahweh manda o “profeta” traçar dois caminhos desde a 

Babilônia, um até Rabá dos filhos de Amon, e outro até Jerusalém. Não 

necessariamente pelos sortilégios praticados na cabeceira da bifurcação, mas por 

conta dos pecados do seu rei, a espada do monarca da Babilônia tomará o caminho 

contra Judá, cujo destino será o cativeiro (Ez 21,23-3221). 

Aí, wüyäd Bärë´ Bürö´š Derek-`îr Bärë´ é a forma como o texto hebraico 

instrui o “profeta” a “cortar → construir” um marco no ponto onde, saindo da 

cidade da Babilônia, o caminho se bifurca em dois, um, em direção à Rabá, outro, 

em direção a Jerusalém. Ali, o rei praticará sortilégios de toda sorte: “adivinhar 

adivinhação”, perscrutar as flechas, consultar os terafins, observar o fígado. 

Literalmente, Yahweh diz ao profeta: “um marco22 cortar no começo do caminho 

da cidade cortarás”23. “Cortar (...) cortarás” significa, aí, “construir”. Não que o 

profeta vá efetivamente “construir” alguma estrutura de sustentação para os 

sortilégios do rei e de seu exército em marcha. Trata-se, parece mais plausível, de 

um expediente retórico-discursivo. Mas o importante é que, ainda que no 

expediente discursivo, e, por isso mesmo, dado o caráter simpático do discurso 

mágico, o sentido de “cortar” como “construir” se evidencia. E, ali, nem se 

percebe a transposição metonímica de “cortar” (árvores, por exemplo) para 

“construir”. Ali, “cortar” já é “construir” – como o propusera Gesenius para o piel 

                                                
19 Cf. C. WESTERMANN, Genesis 1-11. A Continental Commentary, p. 100. Para o tema, Cf. H. 
S. LUND, Lysimachus: A Study in Early Hellenistic Kingship, p. 174-182. 
20 Cf. H. S. LUND, Lysimachus: A Study in Early Hellenistic Kingship, p. 174. Cf. E. ÍMAZ, 
Topía y Utopía, in: Utopías del Renacimiento, p. 7-36. 
21 Cf. D. I. BLOCK, The Book of Ezekiel. Chapters 1-24, p. 659-698. 
22 Cf. L. ALONSO-SCHÖKEL, Diccionario, p. 265: “marco Ez 21,24”. “Sinal”, em M. 
CHÁVEZ, Diccionario, p. 237. Cf. 1 Sm 15,12. 
23 Em 1844 (pelo menos), Gesenius propunha que essa forma piel de Br´ fosse traduzida como 
“formar, fabricar, fazer” (cf. GESENIUS, a rb, in: A Hebrew and English Lexicon of the Old 
Testament: Including the Biblical Chaldee, p. 159-160). Assim: “põe um sinal na partida de cada 
rota” (cf. L. ALONSO-SCHÖKEL e J. L. SICRE-DÍAZ, Profetas II. Ezequiel, Profetas Menores, 
Daniel, Baruc e Carta de Jeremias, p. 782). 
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da raiz Br´ já em 1844. É nesse “marco” que o profeta construirá que o rei da 

Babilônia estacionará as tropas, praticará todas as consultas mágico-simpáticas, e 

findará por seguir o caminho de Jerusalém24. 

Retornando à passagem de Josué, a região montanhosa de floresta, que cabe 

aos filhos de José desmatar e urbanizar, é uma região que a hendíade de Gn 1,2, 

“um deserto e uma desolação”, descreveria bem25. As árvores ocupam todo o 

território, de modo que não é possível habitar ali. É necessário superar esse estado 

de desolação e desabitação das regiões mais altas da montanha, a fim de que se 

possa, por isso mesmo, habitar lá. O sema da raiz Br´ na forma piel traduz 

justamente essa idéia. Não se trata de cortar uma árvore aqui e outra ali, porque se 

está atrás de boa madeira para fazer um móvel, ou mesmo uma casa, em outro 

lugar26. Trata-se de derrubar as árvores todas de um lugar, fazer surgir aí mesmo, 

no meio daquilo que era, então, uma floresta, uma clareira, um espaço edificável, 

e começar, sempre aí, e desde aí, a erguer as estruturas do acampamento, da vila, 

da cidade. 

A relação da raiz Br´ na forma piel com o estado impróprio para a habitação 

das altas florestas na montanha, relação em que o sema verbal carrega a idéia de 

superação desse estado, tornando-o, assim, “habitável”, guarda relações muito 

próximas, lingüístico-culturalmente equivalentes, eu diria, com a relação que o 

mesmo verbo (Bürö´, infinitivo de qal) tem com a expressão idiomática töhû 

wäböhû em Gn 1,1-2a. A “terra”, quando ´élöhîm começa a “criação”, está um 

“deserto e uma desolação”. É a ação do sujeito do verbo Bürö´ que promoverá a 

                                                
24 Para um “paralelo” da “simpatia de determinação de rota” entre Ez 21,24 e um texto de Mari, cf. 
A. MALAMAT, Mari and the Bible, 131-133. É provável que a consulta às observações de 
Malamat dispensem a sugestão de crítica textual proposta por HALOT (cf. 1415 III a r b) para Ez 
21,24, que propõe suprimir o verbo Bärä´ do TM (a rE(B ' r y[ iÞ -% r <D <( va r oïB . a r EêB ' d y" åw>), alterando-o para %r ,D, 

va r oB .: r y [ i $ .r,D , var oB . d y" w> – mas são três ocorrências da raiz, uma depois da outra, e não de qualquer 
raiz, mas de Br´. À luz do “paralelo” de Mari, segundo o qual a prática de oráculo determinativo de 
rota é atestada fora da Bíblia Hebraica, pode-se interpretar a passagem como a intenção do 
“profeta” de insistir na determinação divina em executar seu juízo contra Jerusalém. 
25 Assim como a descrição da Babilônia destruída faz recordar Gn 1,2 (cf. M. KESSLER, Battle of 
the Gods: The God of Israel Versus Marduk of Babylon: a Literary/Theological Interpetation of 
Jeremiah 50-51, p. 80). 
26 A sugestão de HALOT para ler-se ~t ,ar eb e W em lugar de ~t ,ab e h ] w: em Ageu 1,8 (cf. HALOT, 1415 III  
a r b, piel) não atende à exigência de a raiz Bärä´, no piel (cf. Js 17,15.18 e Ez 21,24) não significar 
tecnicamente “cortar” por “cortar”, mas “cortar” para “construir”, e construir não com o que se 
corta, mas onde se corta. Assim, o escultor que corta a pedra não construirá nada com as lascas de 
pedra cortadas, mas com o bloco de pedra sobre o qual trabalha, cortando-o, engravando-o, 
esculpindo. “Criação” é esculpir – construir – a cidade. 
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superação desse estado da terra. Em termos cosmogônicos, ´élöhîm. Em termos 

histórico-sociais, o grupo social por trás da “cosmogonia”. ´élöhîm (nível mítico-

teológico) e a golah (nível pragmático) devem fazer na terra, dado constituir ela, 

agora, “uma desolação e um deserto”, o mesmo que os filhos de José nas altas 

florestas das montanhas de Efraim – cada um a seu tempo e modo devem 

construir sua respectiva cidade. 

Verificam-se dois níveis de (trans)significação na raiz Br´. Segundo Js 

17,14-18, no piel, o verbo significa, literalmente, cortar, mas, metonimicamente, 

preparar um território para habitação27. Da relação “cortar – construir”, 

observando, agora, a funcionalidade lingüístico-cultural de Bürö´ em Gn 1,1, salta-

se para o sentido de “criar”. Pergunta-se: se o sentido de “construir” está 

controlando o sentido de “cortar” (Js 17,15.18), estaria também o sentido de 

“criar” (Gn 1,1) sendo controlado também pelo de “construir”? E “construir” o 

quê? 

Um começo de resposta resposta insinua-se na última ocorrência do piel de 

Br´: Ez 23,4728. Essa passagem faz parte da grande “história simbólica de 

Jerusalém e Samaria” (Ez 23), onde, referindo-se, sempre, às duas cidades, a 

estrutura geopolítica e sua população, desenvolve-se um discurso como que de 

duas mulheres. 

                                                
27 Em suas anotações críticas sobre a Tese, com vistas à banca de doutorado, o Prof. Dr. Ludovico 
Garmus pergunta: “você (...) afirma que sua tese tem uma contribuição para o tema da ecologia 
(...). Ao comentar Js 17,15.18, onde Josué recomenda aos filhos de José que eles construam para si 
espaço geo-político, ‘cortando’ a mata, isso não implica em agressão ao ambiente naturual, em 
prejuízo das plantas e de outros seres vivos?”. Sim, sem dúvida. Com efeito, toda instalação 
“viva”, logo, ecologicamente situada, dá-se por meio de “negociações” com o “meio” – a 
manutenção da vida implica, necessariamente, em “consumo” de componentes do meio, também 
estes, eventualmente, “vivos”, e isso, entretanto, no limite da manutenção do equilíbrio 
ecossistêmico (cf. MORIN, O Método 2). A contribuição que a Tese entende, indiretamente, 
prover à abordagem ecológica contemporânea é a “informação” de que o tema 
“criação/cosmogonia”, conforme manejado na Bíblia Hebraica, e, desde aí, projetando-se sobre a 
construção ideológica do Ocidente, traduz-se na “construção”, pelos próprios seres humanos, de 
seus respectivos espaços civilizatórios, os quais são, mítico-simpaticamnete, tornados 
significativos por meio de mitos cosmogônicos – dessa “informação”, decorre a conscientização de 
que a inserção ecológica humana deve objetivar, sempre, o equilíbrio entre seres humanos e nicho 
ecológico. A “criação” implica em “responsabilidade” ecológica humana, o que, contudo, não 
significa o endeusamento da “Natureza”. 
28 HALOT sugere que essa ocorrência seja corrigida para q T ob ; W (cf. (cf. HALOT, 1415 III a r b, piel, 
CF. Ez 16,40). É, de fato, um modo simples de contornar-se a grande dificuldade decorrente da 
presença de Br´ Em Ez 23,47. Gesenius, contudo, considera natural considerar-se que o verbo Br´ 
signifique “cortar, cortar, durrubando, como com uma espada” (cf. F. H. W. GESENIUS, 
Gesenius’ Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old Testament Scriptures, p. 159-160). L. Alonso-
Schökel e J. L. Sicre-Díaz mantêm “cortar”, mas não se manifestam a respeito (cf. L. ALONSO-
SCHÖKEL e J. L. SICRE-DÍAZ, Profetas II, p. 793). 
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São ´ohólâ, Samaria, e ´ohólîbâ, Jerusalém. Ezequiel fala pouco da 

primeira. Tendo encontrado-a no Egito, apalpada por estranhos, Yahweh toma-a 

para si, e faz-lhe filhos e filhas. Mas é tarde: ela já se acostumara às carícias 

íntimas dos amantes, e vai deitar-se com os assírios, os mesmos nas mãos dos 

quais seu marido a entrega. Ela morre à espada: “o seu caso ficou famoso entre as 

mulheres, porque ela sofreu castigo” (BJ). Já aí se tem clara a correlação entre 

“mulher” e “cidade”. 

Continua a história da irmã menor, ´ohólîbâ. Diz-se que chegou a fazer 

pior do que a mais velha, de modo que ela terá de beber a mesma taça que bebera 

a insaciável ´ohólâ. A narrativa carrega na descrição dos pecados da moça, e, 

saciada a descrição, chega a hora da sentença: “porque assim diz Yahweh: fazer 

subir contra elas uma multidão, e entregar elas ao terror e ao saque (que as 

apedreje a multidão!), e cortar elas com as espadas deles (...), e as casas delas com 

fogo queimarão” (Ez 23,46-47). 

Os v. 46-47 jogam com os dois níveis da narrativa, ora descrevendo a 

destruição de Jerusalém como apedrejamento das mulheres, ora descrevendo-a 

como invasão militar. É assim, porque as mulheres são apenas forma simbólica 

para a composição de juízo político-teológico sobre Jerusalém. A “mulher” é, aí, a 

“cidade”. As suas casas serão incendiadas, logo, destruídas. Sobre elas mesmas 

cairá, “cortará” (Br´, piel) a espada. O recurso narrativo é dinâmico: as mulheres-

cidades são “cortadas”, isto é, “destruídas”. As mulheres são, ao mesmo tempo, a 

cidade e seus habitantes, de modo que a destruição cai sobre ambos: o fogo e a 

espada destroem tudo. Não fica nada. Como os filhos de José devem, eles 

mesmos, subir às partes mais altas da montanha e derrubar todas as árvores 

(“cortar”), desimpedindo, assim, o território (“destruir”) para habitar nele 

(“construir”: “cortar” – “destruir” – “construir”), assim também , mas ao 

contrário, Jerusalém (construída), será completamente arrasada (destruída) quando 

a espada vir sobre ela (“cortar”). Quando a espada vier sobre ela, Jerusalém será 

“cortada” – isto é – descriada. 

Resumindo, na sua forma piel, a raiz Br´ compõe um sema peculiar. No nível 

pragmático, significa “cortar”. Esse nível semântico opera, contudo, num segundo 

nível, teleológico: “cortar” significa “destruir”, “pôr abaixo”, “derrubar”. Nesse 

ponto, o eixo semântico pode bifurcar-se: pode-se, por um lado, ter por interesse, 
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apenas, a própria destruição (Ez 23,47), ou pode-se, por outro lado, como 

atualização teleológico-pragmática de “cortar”, ter nessa destruição operada pelo 

sema o estágio prévio do interesse último que se objetiva: “construir” (Js 

17,15.18; Ez 21,24). “Cortar” é destruir aquilo que estava lá, ou construído (Ez 

23,47), ou obstruindo uma construção (Js 17,15.18), e, ou destruir por destruir (Ez 

23,47), ou destruir para construir (Js 17,15.18). Essa relação semântica de “cortar” 

com destruir, de um lado, e construir, de outro, chega mesmo a significar, 

diretamente, “construir” (Ez 21,24)29. 

 

4.1.2 

Br´Br´Br´Br´    como “criar” – construir 

 

 

Se o piel da raiz Br´ se articula na região semântica conotativa “destruir – 

construir”, mas chegando aí por meio da denotação semântica de “cortar”, pode-se 

suspeitar de uma relação possível entre “criar” e “construir”, porque, afinal, Br´ é 

“criar” – “cortar”, quando piel, e “criar”, quando qal. Talvez esse piel tenha, 

afinal, e de fato, uma elucidativa relação de intensidade em relação ao respectivo 

qal. Qal constituiria um sema brando, “criar – construir”, enquanto que o piel 

constituiria um sema duro, “criar – construir – destruindo”30. 

As passagens na Bíblia Hebraica em que Br´ expressa o sentido 

(trans)significante de “criar” – “construir” são: Ex 34,10; Sl 89,13.48; Sl 102,19; 

Is 43,1.7; Is 45,72x.8.12; Is 45,182x; Is 54,16; Is 57,19; Is 65,17.18; Ez 21,35 e Ez 

28,13.15. 

                                                
29 A conclusão da Tese, se procedente, deveria ser absorvida pelos léxicos e dicionários de 
hebraico, porque, uma vez que a reconstrução semântico-arqueológica do sentido da raiz foi 
elaborada por meio de perspectivas fenomenológico-religiosas não apreciadas, ainda, pela 
pesquisa, o quadro geral de significação de Br´ pode não ter sido configurado adequadamente pela 
literatura pertinente. Assim, re-enquadrado o quadro referencial do sema de Br´ (desbastar e/ou 
destruir, cortando, para, eventualmene, aí, construir), as desconfortáveis passagens de Js 17,15.18, 
Ez 21,24 e 23,47, agora re-enquadradas, ratificariam a percepção da pesquisa de que o 
classificação comum I a r B  e III ar B mostra-se inadequada, contribuindo, assim, para o postulado 
da necessária fusão de todas as ococrrências da raiz numa mesma rubrica, conforme o fazia – e 
deixou-se de fazer por razões puramente teológicas – Gesenius, já em 1844 (cf. nota 387). 
30 Cf. a discussão anterior, a respeito do piel de Br´. Para uma fundamentação léxica da seção, cf. 
GESENIUS, ar b, in: A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament: Including the Biblical 
Chaldee; F. K. FLINN, The Phenomenology of Symbol – Genesis I and II, in: W. S. HAMRICK 
(ed), Phenomenology in Practice and Theory, p. 234. 
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Sl 102,1931 compõe um poema (v. 13-2332), no qual se registra a oração do 

fiel pela reconstrução de Jerusalém, e que constitui um modelo tão exemplar que 

deve ser analisado por inteiro. 

 

Sl 102, 13-23 
13E tu, Yahweh, para sempre estás entronizado, 

e tua memória é de geração após geração. 
wü´aTTâ yhwh lü`ôläm Tëšëb wüzikrükä lüdör wädör 

14Tu (mesmo) te levantarás, terás compaixão de Sião. 
Porque é tempo de ter piedade dela. Sim, chegou a hora! 

´aTTâ täqûm TüraHëm ciyyôn Kî-`ët lüHenünäh Kî-bä´ mô`ëd 

15Porque amam os teus servos as pedras dela, 
e do pó dela (eles) têm piedade. 

Kî-räcû `ábädÊkä ´et-´ábänÊhä wü´et-`ápäräh yüHönënû 

16Então temerão as nações o nome de Yahweh, 
e todos os reinos da terra a tua glória. 

wüyîr´û gôyìm ´et-šëm yhwh wükol-malkê hä´ärec ´et-Kübôdekä 

17Porque construiu Yahweh Sião – revelou-se na sua glória! 
Kî-bänâ yhwh ciyyôn nir´â Bikbôdô 

18Voltou a face para a oração do desterrado33, 
e não desprezou a oração dele. 

Pänâ ´el-Tüpillat hä`ar`är wülö´-bäzâ ´et-Tüpillätäm 
19Isto será escrito para a geração futura, 

e o povo criado louvará Yah. 
TiKKäteb zö´t lüdôr ´aHárôn wü`am nibrä´ yühallel-yäh 

20Porque olhou desde o lugar do seu santuário Yahweh, 
dos céus a terra contemplou, 

Kî|-hišqîp mimmürôm qodšô yhwh miššämayim ´el-´erec hiBBî† 
21para ouvir o choro do prisioneiro, 
para libertar os filhos da morte34, 

                                                
31 Cf. M. MARTTILA, Collective Reinterpretation in the Psalms: A Study of the Redaction 
History of the Psalter, p. 118-134; J. A. MIDDLEMAS, The Troubles of Templeless Judah, p. 169. 
32 Martilla considera que o substrato original do Sl 102 fosse constituído pelos v. 2-3, 7-23. É 
muito pertinente, e acrescentaria argumentos à Tese. Do v. 7-12, o salmista “situa-se” – ele está no 
deserto (v. 7a), entre ruínas (v. 7b), porque Yahweh o “levantou” e “jogou longe” (v. 11). O 
salmista consta dentre aqueles “desterrados”, “prisioneiros” e “filhos da morte”, a que se referirá 
nos v. 18 e 21. O salmista quer ver reunidos os desterrados, e, assim, contemplar a criação (v. 19) 
(cf. M. MARTTILA, Collective Reinterpretation in the Psalms: A Study of the Redaction History 
of the Psalter, p. 132). Segundo Marttila, a composição atual do salmo estaria pronta por volta de 
200 a.C., depois de, sobre o substrato básico (v. 2-3, 7-23), serem acrescentados, em três levas 
redacionais, (I) os v. 4-6, 24-27, (II) v. 28-29, 31-32 e, sem muita segurança, o v. 30. Cf. S. L. 
TERRIEN, The Psalms: Strophic Structure and Theological Commentary, p. 694-700. 
33 O termo hebraico hä`ar`är é raro. Ocorre apenas aqui e em Jr 17,6, onde se diz que um homem, 
cujo coração está afastado de Yahweh, é como um “cardo no deserto” (Kü`ar`är Bä`áräbâ). 
ALONSO-SCHÖKEL dá um por “cardo” e outro por “indefeso, desamparado” (p. 518). HALOT 
informa tratar-se de um homem nu, mais propriamente o penitente despojado de seus trajes 
urbanos, indicando ainda que, nas traduções gregas e siríacas, propõem-se “humilde” e 
“mesquinho”. Pense-se, aqui, não exclusivamente no “cardo” em si, mas no fato de ser próprio dos 
lugares ermos e desérticos – essa condição expressaria, também, o estado de abandono em que se 
sente o fiel, longe de Jerusalém. A “oração” desse “desterrado” é atendida com a construção de 
Sião. A construção de Sião era mesmo a oração dele. Pense-se, para ele, num membro da golah. 
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lišmöª` ´enqat ´äsîr lüpaTTëªH Bünê tümûtâ 

22para anunciar em Sião o nome de Yahweh, 
e o seu louvor em Jerusalém, 

lüsaPPër Büciyyôn šëm yhwh ûtühillätô Bîrûšäläim 
23em o reunirem-se dos povos juntamente, 

e os reinos, para servir a Yahweh. 
Bühiqqäbëc `ammîm yaHDäw ûmamläkôt la`áböd ´et-yhwh 

 

A oração tem um objetivo: a (re)construção de Jerusalém. Yahweh está 

sentado em seu trono (v. 13-14), e, por isso, Jerusalém está arruinada (v. 14-15). 

Mas basta que ele se levante (v. 14), e a reconstrua (v. 14-15 e 17) – mais nada. E 

a hora chegou (v. 14)! Essa é a oração do salmista (v. 18), que encarna a alma dos 

deportados: “desterrado(s)” (v. 18), “prisioneiro(s)” e “filhos da morte” (v. 21). 

Não parecem genéricas essas descrições, mas, ao contrário, parecem descrever o 

estado de “espírito”, se não já o estado social do “povo”, longe de Jerusalém35. 

O salmista ensaia argumentos para convencer Yahweh a agir. Sua glória 

será patente aos olhos das nações, que temerão o seu nome (v. 16). Yahweh 

atenderá a oração do “desterrado” e, então, em Jerusalém, os “filhos da morte”, 

libertos, o louvarão (cf. Is 51,1b-3). 

Quando o salmista argumenta nesse sentido: o “desterrado”, o “prisioneiro” 

e os “filhos da morte”, tendo sido atendida a sua oração, havendo sido 

(re)construída Sião, estarão todos reunidos lá, para louvar Yah, celebrando-o por 

seu feito prodigioso – a reconstrução de Jerusalém –, é justamente essa reunião da 

golah em Jerusalém, propiciada por aquele ato maravilhoso de Yahweh, que é 

(trans)significado, sendo empregado para descrevê-la o verbo Br´: “17Porque36 

construiu Yahweh Sião – revelou-se na sua glória! 18Voltou a face para a oração 

                                                                                                                                 
34 “Prisioneiro” e “filhos da morte”, figuras de descrição do fiel contemplado na oração, e que co-
determinam o sentido de “desterrado” no v. 18 (cf. nota anterior). 
35 Para uma datação relacionada ao Segundo Templo, cf. S. L. TERRIEN, The Psalms: Strophic 
Structure and Theological Commentary, p. 699. 
36 Alonso-Schökel e Carniti consideram difícil a sintaxe da seção 17-23 – e de fato o é –, e o 
justificam justamente pela partícula Ki, que abre o v. 17, a qual interpretam de modo “temporal” – 
“quando o Senhor reconstruir Sião” (cf. L. ALONSO-SCHÖKEL e C. CARNITI, Salmos II – 73-
150, p. 1260). Mas o verbo não é infinitio, é completo. A Tese interpreta toda a seção como uma 
seqüência de súplica e antecipação retórica do cumprimento – v. 13-16: súplica a que Yahweh 
reconstrua Sião, v. 17-19: antecipação retórica da reconstrução de Sião (“porque reconstruiu Sião 
etc.), v. 20: antecipação retórica da conseqüencia da reconstrução (“isto será escrito para a geração 
futura” – redação da cosmogonia, e “e um povo criado louvará Yah” – “criação” do povo = 
reconstituição da comunidade, em Jerusalém), v. 21-23: antecipação retórica dos efeitos do 
repatriamento do povo e da recosntrução de Sião. O poeta não constrói linearmente seu argumento, 
mas vai e volta, no tempo, antecipando, como já acontecido, aquilo que ele, de fato, ainda deseja 
ser realizado. 
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do desterrado, e não desprezou a oração dele.19Isto será escrito para a geração 

futura, e o povo criado louvará Yah”. O “povo criado” é o povo repatriado. A 

repatriação é a criação. A repatriação é criação, porque a repatriação acontece, nos 

termos do salmo, porque Jerusalém foi reconstruída. Construção é criação. 

Construção e repatriação, juntas – isso é criação. A terra de Gn 1,2 está “uma 

desolação e um deserto”. A Jerusalém do Sl 102,13-23, também: é, agora, um 

amontoado triste de pedras e pó – desolada, desabitada, deserta, destruída. Mas 

que Yahweh se levante de seu trono: é hora!, que reconstrua Jerusalém: já é 

tempo! Reconstruída Jerusalém, o povo, liberto, volta pra casa – esse povo é 

criado. 

A Tese encontra, em Sl 102,13-23, a conjugação de três elementos 

diretamente relacionados a Gn 1,1-2,4a: 1) a referência à “criação” (do povo) – 

Br´ (v. 19b) –, 2) a relação (aqui explícita) entre “criação” e “(re)construção” (v. 

17a – ter pena de Sião (v. 13), é reconstruí-la (v. 17), e 3) a redação da 

cosmogonia (v. 19b – “isto será escrito para a geração futura”). “Isto” que “será 

escrito” o que é, senão o conjunto daquilo que o salmista antecipa – a 

reconstrução de Jerusalém, o retorno do povo, a “criação”? “Isso” que “será 

escrito” pode referir-se, antecipadamente, a Gn 1,1-2,4a, porque, se a Tese estiver 

correta, foi exatamente “isso” que foi escrito, quando Jerualém – o Templo de 

Jerusalém – foi (re)construído, porque Gn 1,1-2,4a é – propõe a Tese – a 

Cosmogonia de Inauguração do Templo de Jerusalém. 

Is 65,17.18. A relação suspeita-tornando-se-insuspeita entre “criar” e 

“construir” salta aos olhos numa passagem como Is 65,17-18. No v. 17, o 

“profeta” anuncia a “criação” (bôrë´) de novos céus e nova terra. Anuncia-se uma 

completa renovação – os “princípios” (häri´šönôt) não serão (mais) lembrados. 

Não, os princípios do “passado”. Serão novos os novos princípios. O contexto de 

“criação” fica evidente, principalmente se for percebida a coincidência de termos 

com Gn 1,1: “princípio”, “céus” e “terra”. Nenhuma novidade. Eis, contudo, o v. 

18: 

 

Is 65,18 

Pois, ah, alegrai-vos! 
E regozijai-vos para sempre, 

porque eu sou criador. 
Kî-´im-SîSû wügîlû `ádê-`ad ´ášer ´ánî bôrë´ 
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Porque eis que eu crio 
 Jerusalém – regozijo! –37 
E o povo dela – alegria! 

Kî hinnî bôrë´ ´et-yürûšälaim Gîlâ wü`ammäh mäSôS 
 

Quase se chega a acompanhar a tradução de Croatto: “pois eis que recrio 

Jerusalém como ‘Alegria’, e seu povo como ‘Gozo’38. “Criar” Jerusalém é, 

mesmo, (re)construí-la, é construí-la “de novo”, de tal forma que os “princípios” 

(v. 17) sejam esquecidos, quer dizer, os “princípios” antigos, para que Jerusalém 

seja (re)construída, vale dizer, “criada”, a partir de um novo (re)começo. Mas 

Croatto insinua um conectivo de comparação (“como”) que inexiste no texto 

hebraico. De fato, Alexander Reid Gordon traduz: “For behold, I am creating 

Jerusalem an exultation, and my people a joy”39, que é mais literal do que a 

proposta de J. C. Reeves: “I am creating (as a place for) rejoicing, and her people 

(as a cause for) delight”40. Com efeito, ao verbo Br´ – ainda que particípio – segue-

se o sinal de acusativo (´et): “Kî hinnî bôrë´ ´et-yürûšälaim”. Cabe traduzir: ou “eis 

que eu crio Jerusalém” ou “eis que eu crio com Jerusalém” (tratando-se, nesse 

caso, ´et como preposição). A saída que Lucien Deiss encontra é pertinente: “I am 

going to create Jerusalem ‘Joy’ and its people ‘Gladness’”, porque pressupõe-se 

que yürûšälaim Gîlâ constitua um substantivo composto, “Jerusalém ‘Joy’”, o 

mesmo valendo para wü`ammäh mäSôS, “People ‘Gladness’”41. 

Não é necessário, contudo, recorrer-se à estratégia de Croatto e Reeves, bem 

como pode-se resolver o problema sintático da leitura de Gordon por meio do 

recurso à performance oral, e isso com base exegética, conforme se depreende do 

quiasmo: 

 

A    Pois, ah, alegrai-vos! 
B   E regozijai-vos para sempre, 

                                                
37 “I am going to create Jerusalem ‘Joy’ and its people ‘Gladness’” (cf. L. DEISS, The Mass, p. 
105). Não se trata da mesma interpretação, mas a sintaxe é análoga, e perfeiamente adequada ao 
texto hebraico. 
38 Cf. J. S. CROATTO, Isaías III, p. 312 (grifo meu). 
39 Cf. A. R. GORDON, Isaías 65,18b, em, J. M. P. SMITH, T. J. MEEK, L. WATERMAN, A. R. 
GORDON e E. J. GOODSPEED, The Complete Bible – an american translation, 1951; O. H. 
STECK, Der neue Himmel und die neue Erde. Beobachtungen zur Rezeption von Gen 1-3 in Jes 
65,16b-25, in: J. VAN RUITEN e M. VERVENNE (org), Studies in the Book of Isaiah: Festschrift 
Willem A.M. Beuken, p. 349: “Ja, siehe, ich schaffe Jerusalem zum Jubel und ihr Volk zur Freude”. 
40 Cf. J. C. REEVES, Trajectories in Near Eastern Apocalyptic: A Postrabbinic Jewish 
Apocalypse Reader, p. 143. 
41 Cf. L. DEISS, The Mass, p. 105. 
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C   porque eu sou criador. 
C’ Porque eis que eu crio 
B’ Jerusalém – regozijo! – 
A’ e o povo dela – Alegria! 

 

O poeta conclama seus ouvintes a que se alegrem (A), e, de novo, insiste 

que se regozijem (B). Mas por quê? Porque Yahweh é criador (C), e, criador que 

é, ele cria (C’) Jerusalém, de modo que os ouvintes devem regojizar-se (B’), e o 

povo de Jerusalém, ah, devem alegrar-se (A’). Festa cosmogônica. 

Em Is 65,17.18 estão os mesmos elementos do Sl 102,17.19: lá, Sião é 

reconstruída, e, conseqüentemente, porque (re)construção é “criação”, o povo 

reunido nela e em torno dela é, assim, “criado”. Aqui, ambos, Jerusalém e o povo, 

são criados “novamente” – um novo princípio, sob uma nova “criação”. Jon D. 

Levenson comenta que é por isso que Is 65,18 usou o verbo Br´ (criar), e não bnh 

(construir). Mesmo que essa “nova” criação – a criação de Jerusalém e do povo 

dela – esteja claramente ligada à construção física da cidade de Jerusalém42. O 

“profeta” continua sua prédica, dando a saber aos ouvintes que Yahweh se enche 

de alegria e de regozijo por causa de Jerusalém e de seu povo, assim, “criados” 

(Br´). É “lá” que “não haverá mais criança de poucos dias, ou velho que não 

complete seus dias” (v. 20). Eles construirão casas, e as habitarão, plantarão 

vinhas, e comerão delas (v. 21). Não será que construirão para outros, nem que 

plantarão sem que desfrutem do fruto do seu trabalho – eles mesmos viverão ali e 

comeram dali (v. 23). E, finalmente, não darão à luz filhos para a morte (v. 24). A 

Jerusalém que Yahweh cria, e pela qual ele tanto se alegra, quanto conclama à 

alegria, é uma Jerusalém onde seu povo vai viver, e viver bem, e viver em paz. 

Utópico43? Irrelevante, no que diz respeito à relação “criar” e “construir”. O 

                                                
42 O que já o disse – com todas as letras – Jon D. LEVENSON, Creation and the Persistence of 
Evil: The Jewish Drama of Divine Omnipotence, p. 89, que assume o conceito de “homologia” 
entre “templo” – expressamente, o Templo de Jerusalém – e “cosmos”, e afirma que textos escritos 
por ocasião da reconstrução do Templo de Jerusalém denunciam a consciência que seus 
respectivos autores tinham da condição do templo como microcosmo. Para Levenson, está muito 
claro o transbordamento de Gn 1,1-2,4a sobre Is 65,18 – a “construção do templo é criação”. A 
Tese não apenas acata sua afirmação. A Tese também a inverte – a “criação” de Gn 1,1-2,4a é, 
pelas mesmas razões que justificam o movimento de Levenson, a construção do (Segundo) 
Templo de Jerusalém, evento cosmogônico esse que a narrativa simboliza mítico-liturgicamente. 
43 Diferentemente de John N. Oswalt, não se afirma, aqui, tratar-se de uma “profecia” para o futuro 
(cf. J. N. OSWALT, The Book of Isaiah. Chapters 40-66, p. 657), mas de uma referência político-
retórica sobre as condições de vida na Jerusalém “histórica”, que está sendo construída no 
horizonte de produção do oráculo. A Tese prefere seguir a orientação de P. Steengaard, e 
considerar que, também nessa passagem, a referência é às transformações históricas pelas quais as 
sociedades humanas passam (cf. P. STEENGAARD, Time in Judaism, in: A. N. BALSLEV e J. N. 
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salmista “sabe” que “criar” é “construir” espaço de existência humana, uma 

“terra” habitável e um povo habitante. Como insiste Is 45,18, Yahweh não “cria” 

a terra para que fique “desabitada” (töhû), mas para que seja, pelo contrário, 

apinhada de gente – e isso depois de ter dito que Ciro construiria a sua cidade, 

cidade de Yahweh (Is 45,13). Por isso, “criar” Jerusalém é “criar”, também, o 

povo de Jerusalém, porque uma cidade construída, é construída para ser habitada. 

É, contudo, sob essa perspectiva (a reconstrução de Jerusalém – alegria! – e 

do povo dela – júbilo!) que o v. 17 deve ser compreendido: Kî-hinnî bôrë´ 

šämayim Hádäšîm wä´ärec Hádäšâ wülö´ tizzäkarnâ häri´šönôt wülö´ 

ta`álÊnâ `al-lëb (“porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não serão 

lembrados os princípios, nem subirão ao coração”). Os “novos céus e a nova 

terra”, criados (Br´), correspondem, sintática e fenomenológico-traditivamente, a 

Jerusalém e seu povo, criados (Br´). Os häri´šönôt, os princípios, os antigos, eles 

não devem mais ser lembrados, porque Yahweh constrói, não, melhor dizer, cria – 

mas é a mesma coisa! – Jerusalém, Jerusalém e o povo dela (cf. Sl 102,17-19 = Is 

65,17-18). São novos esses agora novos “princípios”. 

A multidão de palavras-motivos que se sucedem, comparativamente, em Gn 

1,1-3 e Is 65,17-18 (“princípio[s]”, “criar”, “céus” e “terra”) provocaram uma 

sobredeterminação hermenêutica de Gn 1,1-3 sobre Is 65,17-18 – aqui, como lá, 

estar-se-ia falando da “criação” do Universo: lá, o “velho”, aqui, o “novo”44. Mas, 

à luz da pesquisa que aqui se defende, as duas passagens referem-se à mesma 

situação, e usam os mesmos motivos, porque descrevem a mesma realidade – a 

reconstrução de Jerusalém, sob o regime cosmogônico, porque reconstrução é 

cosmogonia45. “De fato, a reconstrução do templo-cidade é explicitamente 

                                                                                                                                 
MOHANTY (ed), Religion and Time, p. 85) – nesse caso específico: a reconstrução de Jerusalém. 
Porque, se o Novo Êxodo é o retorno da golah para Jerusalém, a Nova Criação, que é, senão a 
reconstrução do templo, da cidade, de Judá (cf. J. F. A. SAWYER, Isaiah, v. 1, p. 126-127, que 
menciona as duas metáforas, identifica a primeira, e silencia sobre a segunda)? 
44 “A História culmina em novos céus e nova terra” (cf. L. L. GRABBE, Judaic religion in the 
Second Temple period. Belief and Pratice from the Exile to Yahvne, p. 19 e 119). Para Lester 
Grabbe, trata-se, aí, de “escatologia” e “universalismo” (cf. L. L. GRABBE, A History of the Jews 
and Judaism in the Second Temple Period. V. 1: Yehud – a history of the Persian Province of 
Judah, p. 92.). 
45 É curioso. Quando John J. Collins historia os primórdios da apocalíptica, ele afirma que houve 
dois grupos sociais muito marcados, em Judá, imediatamente após o exílio. Um, que seria 
encabeçado por Ageu, por exemplo, reuniu-se em torno do projeto de reconstrução do templo, e 
pôs aí as suas esperanças – frustradass, segundo Collins. Outro grupo, então, ter-se-ia constituído 
dos “apocalípticos”, que Collins ilustra pela concentração temática dos temas de “criação dos céus 
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chamada um ato de criação num texto (Is 65,17-18) cuja similaridade com Gn 1,1 

provavelmente não é coincidência”46. De fato. Walter Brueggemann afirmou que 

“Israel” soube pensar seu retorno do cativeiro – o Nullpunkt de Walter Zimmerly 

– e a reconstrução de Jerusalém como “criação”47. Sim, sim, soube, sim. E por 

que, Brueggemann? Porque, Brueggemann, “Israel” sabia que “criação” é 

“construção”. “Porque eis que eu crio novos céus e nova terra ... eis que eu crio 

Jerusalém – regozijo! – e o povo dela – alegria! 

Is 43,1.7. Is 43,1-748 abre e fecha com Br´: yhwh Böra´ákä ya`áqöb 

wüyöcerkä yiSrä´ël – Yahweh, teu criador, Jacó, teu formador, Israel” (v. 1) e Köl 

hanniqrä´ bišmî wülikbôdî Bürä´tîw yücarTîw ´ap-`áSîtîw – “e todo o que é 

chamado pelo meu nome, e que para minha glória eu o criei e o formei, sim, eu o 

fiz” (v. 7)49. Tem a aparência, assim, de uma ocorrência imediatamente pós-

exílica, desdobrando-se a partir do sema “criação – construção”, nos termos do Sl 

102,13-23 e de Is 65,17-1850. O poema inteiro constituir-se-ia de Is 42,18-43,851. 

                                                                                                                                 
e da terra” – cósmicos, para Collins, cosmogônicos, para mim – e acentua o confronto entre os 
dois grupos por meio da citação de Is 66,1-2. A essa altura, então, Collins menciona Is 65,17 como 
representando a visão dos judeus apocalípticos, desse modo: “eles eram não menos escatológicos 
em suas pespectivas do que os proponentes da reconstrução (Is 65,17)” (cf. J. J. COLLINS, The 
Sense of an Ending in Pre-Christan Judaism, in: C. KLEINHENZ e F. LEMOINE (ed), Fearful 
Hope: Approaching the New Millennium, p. 27). Collins serve-se de Is 65,17, porque a passagem 
fala de “novos céus e nova terra”, e a fórmula já se tornou clássica nos estudos de apocalíptica. 
Contudo, se Collins, em lugar de citar apenas Is 65,17, juntasse a necessária continuação, Is 65,18, 
ali apareceria o motivo da reconstrução: Jerusalém é reconstruída. Os “novos céus” e a “nova 
terra” correspondem a Jerusalém reconstruída (cf. J. D. LEVENSON, Creation and the 
Persistence of Evil: The Jewish Drama of Divine Omnipotence, p. 89; cf. W. BRUEGGEMANN, 
Faith in at Nullpunkt, in: J. C. POLKINGHORNE e M. WELKER, The End of the World and the 
Ends of God: Science and Theology on Eschatology, p. 150-151). Os argumentos de Collins 
precisam ser revistos, senão no todo, ao menos naquilo que depender de Is 65,17-18 para 
fundamentação. Não há apocalíptica aí – há tradição cosmogônica. O que, claro, não impediu que, 
no futuro, a passagem tenha sido manejada por comunidades escatológicas e cristãs. Mas essa é 
outra história. 
46 Cf. J. D. LEVENSON, Creation and the Persistence of Evil: The Jewish Drama of Divine 
Omnipotence, p. 89. Cf. W. BRUEGGEMANN, Faith in at Nullpunkt, in: J. C. POLKINGHORNE 
e M. WELKER, The End of the World and the Ends of God: Science and Theology on 
Eschatology, p. 150-151. 
47 Cf. W. BRUEGGEMANN, Faith in at Nullpunkt, in: J. C. POLKINGHORNE e Michael 
WELKER, The End of the World and the Ends of God: Science and Theology on Eschatology, p. 
150-151. Cf. J. HELBERG, The significance of the capacity of God as Creator for His relationship 
to the Land in the Old Testament, in: M. SHARON (org), The Holy Land in History and Thought: 
Papers Submitted to the International Conference on the Relations Between the Holy Land and the 
World Outside It, Johhanesburg, 1986, p. 57-58, que se serve largamente de obras de 
Brueggemann para relacionar “exílio”, “restauração” e “criação”. 
48 Cf. Is 48,20; 65,21-22. Cf. C. WESTERMANN, Isaiah 40-66. A commentary, p. 119: “a 
perfectly clear promise of the return of the diaspora from exile”. 
49 Cf. C. WESTERMANN, Isaiah 40-66. A Commentary, p. 119. 
50 Rainer Albertz não considera que a moldura, constituída pela presença de Br´ nos v. 1 e 7 seja 
sinal de unidade literária. Os v. 1-3a seriam originais, e um RE1 teria acrescentado ao texto os v. 
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Na primeira parte do poema, fala-se da “destruição” do povo. Era um povo 

“surdo” e “cego” (42,18-19), que até tinha olhos e ouvidos, mas imprestáveis (v. 

20), ainda que Yahweh insistisse em sua Lei (v. 21). Por causa disso, Yahweh os 

entrega ao desterro, às masmorras, porque não quiseram ouvir a sua Lei (v. 22-

24). Não houve jeito, senão destruí-lo (v. 25). Mas, agora, “Jacó” é “criado”, 

“Israel” é “formado” (43,1a). Jacó/Israel não deve ter mais medo – ele agora é de 

Yahweh, que o protegerá em todas as circunstâncias (v. 1b-4). Yahweh vai 

recolher todos os que estão longe (v. 5-6), todos os que ele “criou” e “formou” (v. 

7), e que, por isso, retornarão para casa (v. 8). 

O poema consiste numa leitura teológica da catástrofe – num horizonte que 

pressupõe a sua superação. Trata-se da “queda” de Jerusalém e do retorno 

possível, dada a sua restauração52? Se, sim, a referência conjunta a “criação” e 

“povo criado” (cf. Sl 102,17-19, Is 65,17-19) deve, assume-se, indicar para o 

contexto da (trans)significação “criação” – “construção”. Por trás do “chamado” 

de Yahweh, entrevê-se a reconstrução de Jerusalém, de modo que o “povo” 

constitui-se, agora, “criação”, desde que e quando reunido naquele espaço 

cosmogonicamente (trans)significado. O que se pede e pressupõe em Sl 102,13-

23, o que se diz criar Yahweh em Is 65,17-18, aqui acaba de ser concretizado, e 

espera-se pelo seu pleno resultado, para o que se depende do retorno da diáspora53. 

Crescer e multiplicar é, também, voltar pra casa54. 

                                                                                                                                 
3b-4 e 5-7. A datação, contudo, permanece circunscrita ao imediato final do exílio e início do pós-
exílio (cf. R. ALBERTZ, Israel in Exile: The History and Literature of the Sixth Century B.C.E., 
p. 142. Contra a posição, C. WESTERMANN, Isaiah 40-66. A Commentary, p. 114-119. O 
oráculo revela unidade de composição, suas duas partes constitutivas (v. 1-4 e 5-7) são 
estrututalmente equivalentes, e o oráculo refere-se à situação de exílio da comunidade judaíta. 
51 Essa é a estrutura pressuposta pela TEB. “É certamente verdade que Is 42,18-25 e 43,1-7 estão 
intimamente relacionados” (J. L. KOOLE, Isaiah III. Volume I – Isaiah 40-48, p. 284). Para J. S. 
CROATTO, Isaías II, p. 77-92, maior: 42,13-43,13. Para uma discussão da estrutura e posição no 
contexto literário, cf. J. L. KOOLE, op. cit., p. 284-285. 
52 Koole fala de aventadas identidades dessa “criação”: a chamada de Abraão (Delitzsch, 
Feldmann), Êxodo e Sinai (Muilenburg, Westermann, McKenzie) e “provavelmente” a “história de 
Israel”, de Abraão ao estabelecimento na terra (Whybray, Angerstorfer) (cf. J. L. KOOLE, Isaiah 
III. Volume I – Isaiah 40-48, p. 286). Nenhum deles conhece Sl 102,17-19 e Is 65,17-18? Criação, 
em ambos textos, corresponde, expressamente, à reconstrução de Jerusalém. E não é por isso que o 
oráculo pode convocar a diáspora de volta pra casa? 
53 Cf. C. WESTERMANN, Isaiah 40-66. A Commentary, p. 118 e 119. Por sua vez, Horst D. 
Preuss sabe que também em Is 43,1-7 “o trabalho criativo de Yahweh é claramente atribuído à sua 
atividade histórica” (cf. H. D. PREUSS, Old Testament Theology, v. 1, p. 234). Mas é claro! 
Porque a “criação” só pode ser histórica, uma vez que, para Judá, no século VI, ela corresponde 
inescapavelmente à reconstrução da criação, quer dizer, à criação de Jerusalém. 
54 Francesc Ramis i Darder vê relação entre Gn 1,1-2,4a e Is 43,1-7, porque, enquanto lá, o “povo” 
foi libertado dos ídolos, aqui, ele o foi do exílio (cf. F. RAMIS I DARDER, Perdó i reconciliació 
em Isaïes 40-55, in: Armand PUIG I TÀRRECH (org), Perdó i reconciliació en la tradició jueva, 
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Is 45,18. Is 45,14-2555 guarda duas ocorrências em Is 45,182x: Kî kò ´ämar-

yhwh Bôrë´ haššämayim hû´ hä´élöhîm yöcër hä´ärec wü`öSâ hû´ kônünäh lö´-

töhû bürä´äh läšebet yücäräh – “porque assim diz Yahweh, criador dos céus – ele 

(é) o ´élöhîm –, formador da terra e fazedor dela – ele (é que) a estabeleceu. Não 

uma desolação (ele) a criou: para ser habitada (ele) a formou”. Com a segunda 

ocorrência, articulada: lö´-töhû bürä´äh – “não uma desolação (ele) a criou” –, 

quer-se insistir que “criação” é “criação” de espaço humano para habitação 

humana56, de modo que não faz sentido uma “criação” que seja “uma desolação e 

um deserto”. Mesmo porque, aquilo que esteja “uma desolação e um deserto” não 

é “criação”, como depreende-se de Gn 1,1-2 – mas descriação. Lá, sobre uma terra 

que está “uma desolação e um deserto”, ergue-se a criação – Jerusalém –, para que 

ela seja povoada. “Frutificar e multiplicar” (Gn 1,28) é a palavra-de-ordem57. 

Jersualém deve ser povoada, agora que Yahweh já disse de Ciro que “ele vai 

reconstruir minha cidade” (Is 45,13). Em termos político-cosmogônicos – e 

cosmogonia é política58 –, a “criação” começa sempre onde e depois que a “terra” 

está “uma desolação e um deserto”. E ela é obra não de um “Deus” (já/quase) 

                                                                                                                                 
p. 173). A relação que a Tese pressupõe já está clara a essa altura: lá, encena-se traditivo-
miticamente, fenomenologicamente, a construção da Casa. Aqui, chamam-se os filhos para entrar 
nela (idem, p. 173). 
55 Delimitação em J. S. CROATTO, Isaías II, p. 139-141. Korpel e De Moor tratam os capítulos Is 
45-46 conjuntamente, e vêem na macro-estrutura um conjunto de três cantos, com nove subcantos 
no total, cada qual referindo-se ao “ministério” de Ciro (cf. M. C. A. KORPEL e J. C. DE MOOR, 
The Structure of Classical Hebrew Poetry: Isaiah 40-55, p. 576-604). C. Westermann trata, 
separamente, Is 44,24-45,7, 45,8, 45,9-13, 45,14-17, 45,18-19 e, finalmente, 45,20-25 (cf. C. 
WESTERMANN, Isaiah 40-66. A Commentary, p. 152-176. 
56 Cf. J. G. JANZEN, What Does the Priestly Blessing Do?, in: J. L. R. WOOD, J. E. HARVEY e 
M. LEUCHTER, From Babel to Babylon: Essays on Biblical History and Literature in Honour of 
Brian Peckham, p. 31. 
57 Mark F. Hooker chega a relacionar Is 45,18a a Gn 1,2 e Is 45,18b a Gn 1,3-31 (cf. M. F. 
HOOKER, Gn 1,1-3: Creation or Re-creation?, in: R. B. ZUCK, Vital Old Testament Issues: 
Examining Textual and Topical Questions, p. 16). Mas está-se fazendo “teologia”, aí, discutindo-
se a “Gap Theory” (uma criação perfeita, Gn 1,1, subitamente, prejudicada, Gn 1,2). Não se trata 
disso, eventualemente. Enquanto, em Gn 1,1-3, a terra está “uma desolação e um deserto” – por 
causa de destruição babilônica, sob Nabucodonozor, no início do século VI –, e vai ser “criada” (= 
reconstrução de Jerusalém), em Is 45,18 essa mesma terra – Jerusalém – já foi criada, mas está 
relativamente pouco povoada, porque a diáspora não retorna. O contexto do poema convoca a 
diáspora ao retorno, porque Yahweh não “criou a terra” para que ela fique um deserto: ela deve é 
ser habitada, o que significa dizer que a golah – os deportados – devem voltar para casa (cf. Is 
45,13, dizendo-se, de Ciro, que “ele construirá minha cidade e a golah libertará” – a “terra” criada 
corresponde à cidade reconstruída [ainda que apenas mais tarde]). 
58 Cf. J. G. MCCONVILLE, God and Earthly Power: An Old Testament Political Theology: 
Genesis-Kings, p. 31-34; B. F. BATTO, Creation Theology in Genesis, in: R. J. CLIFFORD e J. J. 
COLLINS, Creation in the Biblical Traditions, p. 37. 
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universal59, mas é obra do “Deus” dessa terra, dessa cidade, desse templo60. 

Is 54,16. Uma passagem cheia de informações, um verdadeiro “campo” de 

pesquisa sócio-antropológica é Is 54,1-1761. Br´, propriamente, aparece em Is 

54,16, mas as reverberações de sua “agenda” sócio-cultural espalham-se por todo 

o poema, e, em Is 54,5a, a figura de Yahweh [cübä´ôt] como “fazedor” articula as 

duas regiões topográficas do poema. Porque Yahweh [cübä´ôt] é o “teu fazedor”, 

os filhos da estéril serão numerosos (v. 1). Ela – Jerusalém – deve alargar o lugar 

da tenda dela (v. 2-3), o que significa que, ela, Jerusalém, já está “construída”: 

Yahweh [cübä´ôt] já a construiu, porque ele é o “criador” do Häräš (v. 16) – o 

profissional da construção. (Re)construída, não precisa recordar-se da humilhação 

dos dias da sua viuvez (v. 4), porque quem a fez é, também, seu “esposo” (v. 5). A 

“viuvez” é, aí, também o “desterro”, isto é, o tempo do “cativeiro”, quando 

Yahweh [cübä´ôt] a havia deixado por um “momento pequeno” (v. 6-8). Aqui, um 

“pré-teste” aplicado ao campo de pesquisa, advertiria para o sema da 

                                                
59 Contra – “o incipiente monoteísmo não veio a ter plena expressão até mais tarde, nos poemas do 
assim chamado Segundo Isaías, compostos durante o exílio (por exemplo, Is 45,18)” – B. W. 
ANDERSON, Contours of Old Testament Theology, p. 66. A noção de “Deus Criador” não é 
necessariamente articulada com o de “monoteísmo”, nem com o de monolatria. Todas as culturas 
no entorno jerosolimitado tinham deuses criadores, e, nem por isso, eram ou tornaram-se 
“monoteístas”. Será apenas com a formulação de leis de interdito ao sagrado, político-sacerdotais, 
decerto, que o “monoteísmo” será desenhado em Judá. E não sem força. E a leitura de textos como 
Is 45,18 por meio do roteiro “monoteísta” apenas indica o quanto nos formamos sob o efeito 
daquela força. Além disso, não se pode perder de vista que Is 45,1 (limšîHô lükôreš ´ášer-
heHézaqTî bîmînô – “ao meu ungido, a Ciro, a quem tomei pela destra”) é discurso programático, 
político, e está, nesse mesmo momento, sendo repetido em todas as cidades sobre as quais a Pérsia 
faz sentir o peso de sua mão direita. Quanto a Is 45,18 – ´ánî yhwh wü´ên `ôd: “eu sou Yahweh, e 
não há outro”, talvez se devesse caminhar por meio de uma recomposição da tese, que Norman K. 
Gottwal declara ter buscado em T. C. Vriezan, de um “monojavismo” (cf. N. K. GOTTWALD, As 
Tribos de Yahweh – uma sociologia da religião de Israel liberto: 1250-1050 a.C., p. 615) e 
ampliar a noção para um necessário e compreensível poli/plurijavismo, qual seja, aquela situação 
em que diferentes grupos sociais manejam o mesno “nome” – Yahweh – mas cada qual fazendo-o 
ser representado por uma maneira, a partir, naturalmente, dos interesses de cada grupo (cf. É. 
SANT’ANNA, Polijavismo como categoria hermanêutica para os processos de ralações religiosas 
no Primeiro Testamento, in: H. REIMER e V. DA SILVA (org), Hermenêuticas Bíblicas: 
Contribuições ao I congresso Brasileiro de Pesquisa Bíblica, p. 148-152). Is 45,18 está, decerto, 
reivindicando para si – respectivamente o grupo social portador do “poema” – a exclusividade do 
manejo do “nome” de Yahweh. O único Yahweh que de fato há – deve haver – é aquele para quem 
Ciro reconstruiu a cidade (Is, 45,13). Tratar-se-ia do mesmo fenômeno que leva a comunidade 
joanina a identificar o “verdadeiro” Jesus Cristo com o nazareno “encarnado” – e isso, 
naturalmente, contra demais representações. São querelas domésticas, essas. 
60 Cf. M. OTTOSSOM, Eden and the Land of Promise, in: J. A. EMERTON (ed),  Congress 
Volume: Jerusalem, 1986, p. 177-188 
61 Para a delimitação, cf. M. C. A. KORPEL e J. C. DE MOOR, The Structure of Classical 
Hebrew Poetry: Isaiah 40-55, p. 576-604; J. S. CROATTO, Isaías II, p. 288-300. Westermann 
trata os v. 1-10 e 11-17 separadamente (C. WESTERMANN, Isaiah 40-66. A Commentary, p. 
269-276 e 276-280). 
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“destruição”–“descriação”, complemento lógico do sema “criação”– 

(re)construção”. A insinuação do tema (trans)significante do “dilúvio” já emerge 

no v. 8, e, de forma incontornável, no v. 9: o cativeiro foi uma “inundação da 

ira”62. Perceba-se a articulação (trans)significante: viuvez – cativeiro – destruição 

– dilúvio!, que, por sua vez, reflete o seu oposto: criação – construção – libertação 

– esposamento! 

Aqui é importante respirar, entrar pragmaticamente na dimensão histórico-

social do “texto”. A referência ao dilúvio, insinuada já no v. 8, é muito, muito 

significativa63. O poema começa pressupondo Jerusalém como reconstruída – a 

questão é o impulso de (re)povoamento e de expansão da cidade. Disso se toma 

conhecimento, por exemplo, no v. 3. No v. 2, o impulso de expansão de Jerusalém 

é revelado pelos pólos de tensão: de um lado, “a tua tenda”, “as peles dos teus 

tabernáculos”, “as tuas cordas” e “as tuas estacas”, e, de outro lado, os verbos 

“alargar”, “esticar”, “alongar”, “fincar”. Os substantivos traduzem o julgamento 

pessimista com que se analisa a situação atual da cidade: não passa de um 

acampamento. Os verbos, por sua vez, determinam a intenção programática do 

verso: expansão. Justamente esse objetivo desdobra-se no v. 3: “porque à direita e 

à esquerda te dilatarás, e a tua semente as nações possuirá, e as cidades devastadas 

(eles) repovoarão”. Não se trata, mais, de Jerusalém ser reconstruída, mas de ela 

consolidar sua expansão. 

Tendo em mente tal informação, faz sentido que, agora, no outro lado do 

eixo “criação” (v. 5a), o poema se sinta obrigado a explicar o retorno de Jerusalém 

à condição de “esposa”. Agora que está reconstruída, é “esposa”: criatura e esposa 

– “reconstrução” e “criação”. Mas, logo ali atrás, Jerusalém não era esposa, era 

viúva, isto é, estava “destruída” – logo, “descriada”. O raciocínio traz à cena a 

(trans)significação mítico-política do “dilúvio”. “Dilúvio” é “descriação” par 

excellence. No v. 4, pois, depois da insinuação – “inundação da ira” – no v. 3, é 

natural que o poema traga “Noé” à cena: “como as águas de Noé é isto para mim”. 

O dilúvio é reconhecido aqui como figura, não, como (trans)significação político-

cultural da supressão da ordem social, mormente por conflagração bélica. 
                                                
62 @c, q, @c,v,B . (Büšecep qecep): com J. S. CROATTO, Isaías II, p. 289, ou com a TEB: “num 
transbordar de irritação”. L. ALONSO-SCHÖKEL, Dicionário, p. 690, propõe: “arrebatamento, 
ímpeto, impulso repentino Is 54,8”. HALOT: “flowing, streaming”. O v. 9 determina o sema. 
63 Cf. A. PEACOCKE, Creation and the world of science: the re-shaping of belief, p. 82; W. 
BRUEGGEMANN, Reverberations of faith: A Theological Handbook of Old Testament Themes, 
p. 29. 
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Jerusalém, na qualidade de viúva, estava sob as águas de Noé – fora descriada. 

Mas, agora, foi reconstruída, “criada”, as águas se foram, duraram só um 

momento tanto elas quanto a ira de Yahweh, e a viúva, agora, é esposa. Deve ter 

muitos filhos e expandir-se além de suas fronteiras. E o esposo, agora, passado o 

breve instante de ira, vai cuidar dela. Jurou, e não vai mais destruí-la (v. 6-14). 

Nas mãos de Yahweh está todo o poder – de “criar” e de “descriar”, de “construir” 

e de “destruir” – se houver rumores de “conspiração”, nada há que temer, porque 

não vem de Yahweh (v. 15), porque Yahweh é o “criador” tanto do construtor 

(“eu crio o Häräš”), quanto do destruidor (“eu crio o mašHît”) (v. 16), e nenhuma 

arma produzirá efeito contra Jerusalém (v. 17). Quando, no v. 9, Yahweh faz 

Jerusalém se recordar da promessa do dilúvio: “jurei não passar as águas de Noé 

novamente sobre a terra” (eixo mítico do discurso), isto é, “não me irar contra ti e 

não te ameaçar” (eixo teológico do discurso), ele, na verdade, estava dizendo, que 

não tornaria a trazer sobre Jerusalém uma invasão militar (eixo pragmático do 

discurso) – os v. 9 e 16 se correspondem, e deixam exposto o regime de 

(trans)significação mítico-cultural “criação” – “construção” – “destruição” – 

“descriação”. 

Is 57,19. Is 57,19 (cf. Is 54,14-2164) situa-se num contexto de argumentação 

próximo do de Is 54,16: depois de uma irritação momentânea, não obstante, 

Yahweh recebe de volta os fiéis. Como lá, aqui o sema “criação” expressa o 

resultado da restauração: dela, criação é tanto pressuposto quanto resultado. Mas o 

contexto parece enfraquecido, e talvez deva ser considerado como uma 

composição cronologicamente distante do centro nervoso do tema “criação” como 

“(re)construção”, tendo sobrevivido apenas a proximidade semântica com seus 

efeitos pragmáticos. Vestígio, mais que evidência. De todo modo, vestígio. O que 

se reforça pela tradução e pelo comentário de Is 57,18-19 de José Severino 

Croatto: 

 

 a quero curá-lo 

  b guiá-lo, plenificá-lo com consolos 
   c a ele e aos que o choram 

                                                
64 Delimitação conforme J. S. CROATTO, Isaías III, p. 68-83. Para uma datação imediatamente 
pós-exílica, cf. L.-S. TIEMEYER, Priestly Rites and Prophetic Rage: Post-exilic Prophetic 
Critique of the Priesthood, p. 38-39. Também, por conta do duplo šälôm, “o contexto deixa claro 
que isso se refere à restauração do exílio” (cf. T. J. HIBBARD, Intertextuality in Isaiah 24-27: The 
Reuse and Evocation of Earlier Texts and Traditions, p. 128, nota 148). 
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   c’ Eu crio o fruto dos lábios. 
  b’ Bem-estar, bem-estar, ao de perto e ao de longe – diz Javé – 
 a’ e o curarei65. 

 

Croatto sabe que se trata da diáspora, mas, também, do “que está aqui”. 

Aqui onde? Jerusalém, naturalmente, que, depois de os ter ferido (v. 17), Yahweh 

os quer curar – e os curará66. E os curará como? “Trazendo-os” de volta, para casa, 

e envolvendo-os de šälôm. Ora, o “fruto dos lábios” que Yahweh cria (Br´), 

Croatto sabe tratar-se de louvor67. Mas desconcerta-se diante do verbo: “e por que 

Javé mesmo cria o louvor”? E responde: “o autor quer talvez ressaltar a ação de 

Javé que salva e que, por isso, cria, de certa maneira também a oração de 

gratidão”68. Sim, talvez. Ou – caso se vá a Sl 102,17-19 e a Is 65,18 – louvor, 

regozijo e alegria fazem-se seguir à reconstrução, isto é, “criação” (Br´) de 

Jerusalém, que tem, por conseqüência, a “criação” também do povo, povo esse 

que se regozija, alegra, louva. Também esse pode ser o caso aqui, uma vez que 

curar e salvar aqueles “moídos” (v. 15) significa trazê-los para casa. Que casa? 

wühaHôsè bî yinHal-´erec wüyîraš har-qodšî – “mas aquele que se refugia em 

mim, herdará a terra, e possuirá meu monte santo” (v. 13b69). “A terra” aí – como 

em Gn 1,2 – corresponde a Sião. A sua casa. A sua terra. A sua “criação”. E, lá 

chegados, no Templo, terão, na vida, šälôm, e na boca, o louvor. 

Ex 34,10. Ex 34,10 é a única ocorrência de Br´ num texto “legal”70. Se se 

observa que se trata da abertura redacional do “Decálogo Cultual” (Ex 34,11-

2671), a sua presença pode ser tomada como reveladora. Ex 34,10a: wayyö´mer 

                                                
65 Cf. J. S. CROATTO, Isaías III, p. 80. 
66 Idem, p. 71. 
67 Cf. Idem, p. 80. Cf. H. J. VAN TILL, R. SNOW, J. H. STEK e D. A. YOUNG. Portraits of 
Creation: Biblical and Scientific Perspectives on the World's Formation, p. 208. 
68 J. S. CROATTO, Isaías III, p. 80. 
69 Para uma crítica à disjunção entre Is 56,9-57,13 e Is 57,14-21, cf. L.-S. TIEMEYER, Priestly 
Rites and Prophetic Rage: Post-exilic Prophetic Critique of the Priesthood, p. 38-39. 
70 O que J. G. Janzen interpreta como “uma coisa nova” no conjunto da Lei (cf. J. G. JANZEN, 
Exodus, p. 257-258. 
71 Ex 34,11-26, segundo Molly M. Zahn, que, a partir da posição de Bernard Levinson, considera o 
texto um “retrabalho” de Ex 23,10-19, logo, posterior ao Código da Aliança (cf. M. M. ZAHN, 
Reexamining Empirical Models: The Case of Exodus 13, in: E. OTTO e R. ACHENBACH (org), 
Das Deuteronomium zwischen Pentateuch und deuteronomistischem Geschichtswerk, p. 40. Cf. B. 
M. LEVINSON, Deuteronomy and the Hermeneutics of Legal Innovation, p. 66, nota 42, e p. 70-
71; F. M. CROSS, Canaanite Myth and Hebrew Epic: Essays in the History of the Religion of 
Israel, p. 84, nota 15; J. D. NEWSOME, Exodus, p. 117. Para Ex 34, cf. B. S. CHILDS, Book of 
Exodus. A Critical, Theological Commentary, p. 601-624. Para uma discussão acerca “dos 
decálogos”, cf. D. H. AARON, Etched in Stone: The Emergence of the Decalogue, p. 282-320. 
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hinnË ´änökî Körët Bürît neged Käl-`ammükä ´e`éSè niplä´öt ´ášer lö´-nibrü´û 

bükol-hä´ärec ûbükol-haGGôyìm – “e disse: eis que eu corto uma aliança diante 

de todo o teu povo, e farei maravilhas que não foram criadas no meio da terra e de 

todas as gentes”. Depois de anunciar que “cortará uma Bürît”72, Yahweh anuncia: 

“farei maravilhas que não foram ‘criadas’ na terra nem em todas as gentes” (v. 

10). Yahweh então afirma que expulsará “de diante de ti” o amorreu, o cananeu, o 

heteu, o pereseu, o heveu e o jebuseu (v. 11), devendo Moisés e o povo 

abdicarem-se de contatos com eles, além de promoverem a destruição de todos os 

elementos cultuais “deixados” por eles (v. 12-13). Segue-se o “Decálogo Cultual” 

propriamente dito. Sem entrar na questão da sua “datação”, chama a atenção a 

relação entre Br´, de um lado, e a “ocupação da terra”, do outro73. Para todos os 

efeitos, trata-se da “criação” organizada da “terra”74. Os preceitos do “código” 

estabelecem os “pilares” da Nova Ordem75. 

Chamaria a atenção para uma relação bastante próxima. Na “narrativa 

sacerdotal do dilúvio” – que, a rigor, consiste numa espécie de Gn 1,1-2,4a às 

avessas76 – quando anuncia que destruirá a terra, “preparando-a” para os 

                                                
72 Cf. W. ZIMMERLI, Old Testament Theology in Outline, p. 48-58. Para o caráter distintivo de 
Ex 34,11-26 como relacionado à aliança, então, “mandamentos”, relativamente a Ex 20,1-16, as 
“Dez Palavras”, cf. J. PIXLEY, Exodus 20,1-17 – A Latin American Perspective, in: P. POPE-
LEVISON e J. R. LEVISON (org), Return to Babel: Global Perspectives on the Bible, p. 40, nota 
2. 
73 Embora excessivamente “teológico” na abordagem, cf. J. G. JANZEN, Exodus, p. 257-258. 
74 Pixley chama atenção para o fato de que “este é o único capítulo (34) do Livro do Êxodo em que 
esta terra é foco da atenção” (cf. J. PIXLEY, Êxodo, p. 175). Porque coloca-se na dimensão da 
narrativa, Pixley comenta que isso se explica como “maneira apropriada de fechar o relato do Sinai 
com olhos postos na meta do movimento”, isto é, a jornada para Canaã. Fora da narrativa, contudo, 
depreende-se que se trata, a fortiori, de um texto escrito quando há, de fato, preocupação com “a 
terra” e o estilo de vida que ali, se pretende, “o povo” deve desenvolver. Mircea Eliade chama 
atenção para a fórmula de Ex 34,22: “na revolução do ano”, o que, mais uma vez, aponta para 
contextos cosmogônicos (cf. M. Eliade, The Myth of the Eternal Return: Or, Cosmos and History, 
p. 60; a versão brasileira traduz, equivocadamente, “na passagem do ano”, cf. Mito do Eterno 
Retorno, p. 61 – o hebraico traz wüHag hä´äsîp Tüqûpat haššänâ: “a festa da colheira [na] 
revolução/no circuito do ano”. “Passagem” traduz idéia de linearidade, ao passo que “revolução” e 
“circuito” denunciam a cultura de circularidade do tempo pressuposta na narrativa, e condizente 
com a perspectiva cosmogônica da recriação anual/cíclica do cosmos. 
75 Que, de imediato, recorda a definição e descrição que Rainer Albertz dá e faz da golah 
babilônica (cf. R. ALBERTZ, Israel in Exile: The History and Literature of the Sixth Century 
B.C.E., p. 134-135). Albertz afirma, aí, que a golah babilônica desenvolvera-se à luz dos ideais da 
“reforma de Josias”, e que, quando retornou para Jerusalém, pôs em prática rotinas de 
transformação da religião judaica. Excelente cenário para o Decálogo Cultual – respectivamente, 
para a identificação do motivo “criação” = “(re)construção”. Cf. M. WEINFELD, The Ban on the 
Canaanites in the Biblical Codes and its Historical Development, in: A. LEMAIRE e B. OTZEN, 
History and Traditions of Early Israel, p. 142-160. 
76 Cf. o capítulo A Casa Não Cai (Gênesis 6-9), em M. SCHWANTES, Projetos de Esperança. 
Meditações sobre Gênesis 1-11, p. 37-51. 
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“escolhidos”, ´élöhîm anuncia que “levantará” uma “aliança” com Noé (Gn 6,18). 

Narra-se a “destruição da terra” e, então, quando chega a hora da “(re)criação”, 

´élöhîm torna a mencionar sete vezes (Gn 9,11.12.13.15.16.17) o levantamento da 

Bürît77. Se, no contexto imediatamente pós-exílico, Br´ significa (re)organização 

político-social de uma entidade geopolítica – “criação” = “(re)construção –, então 

talvez seja possível considerar que Ex 34,10 testemunhe o mesmo tipo de “uso” 

do verbo hebraico, e que, afinal, “expulsar” aquele número de “povos” tenha o 

mesmo sentido teológico que o afogamento da população da terra no dilúvio78, e 

que, ao fim e ao cabo, trate-se, lá e acolá, de modos mítico-políticos de não apenas 

“legitimar” a reorganização político-social de Judá, mas de o fazer mediante o 

expediente cultural apropriado, uma vez que” cosmogonia” é “política”. 

Ez 21,35. Ez 21,35 (v. 23-3779) contém uma referência indireta, figurativa, 

da relação entre “criação” e “construção”, efeito que obtém por meio do jogo de 

ironia entre “destruição” e “descriação”. Na abertura do oráculo, brande-se a 

espada (v. 33b-3480): Hereb Hereb PütûHâ lü†ebaH – “espada, espada, 

desembainhada para a matança” (v. 33b). Yahweh ordena que a espada volte para 

a sua bainha (v. 35a), e sentencia: Bimqôm ´ášer-nibrë´t Bü´erec mükùrôtayik 

´ešPö† ´ötäk – “no lugar em que foste criada, na terra da tua origem, julgar-te-ei” 

(v. 35b). O discurso desdobra-se em diferentes níveis de (trans)significação: trata-

se da “espada”, mas, na verdade, trata-se do “soldado” que porta a espada, quer 

dizer, não exatamente do soldado, mas da “terra” do soldado da espada – a cidade 

de onde a espada e o soldado saíram para a matança. HALOT, com razão, afirma 

que o verbo Br´, refere-se aos Amonitas81, mas apenas por metonímia, porque, 

sintaticamente, trata-se da espada: Bimqôm ´ášer-nibrë´t – “no lugar que tu (f.) 

nasceste”. Mas HALOT tem razão, é a espada pelo guerreiro, o guerreiro pela 

cidade, e a cidade é que será destruída. 

                                                
77 Assim o indica, por exemplo, T. L. THOMPSON, The Mythic Past: Biblical Archaeology and 
the Myth of Israel, p. 61. 
78 Cf. S. GALLAZZI, A Teocracia Sadocita. Sua História e Ideologia, p. 30. Preuss também 
percebe a relação entre as duas passagens (cf. H. D. PREUSS, Old Testament Theology, p. 224). 
Cf. Terence E. FRETHEIM, Exodus. Louisville: John Knox Press, 1991, p. 303-304. 
79 Cf. L. ALONSO-SCHÖKEL e J. L. SICRE-DÍAZ, Profetas II, p. 782-784. 
80 Segundo dos dois oráculos contra nações constantes de Ez 21,23-37, cf. L. ALONSO-
SCHÖKEL e J. L. SICRE-DÍAZ, Profetas II, p. 784. Cf. T. RENZ, The Rhetorical Function of the 
Book of Ezekiel. p. 195. 
81 Cf. HALOT, 1413 I a r b, “Amonitas, Ez 21,35”. Também T. RENZ, The Rhetorical Function of 
the Book of Ezekiel, p. 195. 
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O uso do verbo “criar”, aí, aparentemente, constituiria um “desvio” 

semântico, já que uma espada é “forjada”, não criada, e, somando-se o fato de que 

isso vai dito numa narrativa onde o recurso plástico descritivo é o ambiente da 

forja, que vá dito ali “criar” e não “forjar” é bastante revelador, porque denuncia, 

será o caso?, a consciência que tem o “profeta” de, em sua “profecia”, estar co-

determinando mágico-simpaticamente não a destruição da espada, nem a morte do 

guerreiro, também isso, mas não simplesmente isso, mas algo muito mais 

contundente e efetivo: a destruição da terra deles, a desolação de sua cidade. No v. 

37a, por exemplo, o “profeta” diz: lä´ëš Tihyè lü´oklâ – “para o fogo servirás de 

alimento”. Dificilmente se poderia deixar de reconhecer que se trata, afinal, de 

uma “cidade” sendo destruída pelo fogo, durante um cerco e uma invasão 

militar82. 

O verbo Bärä´, ali, articula-se à destruição da cidade de origem do guerreiro. 

Yahweh vai “derramar” sobre a cidade do guerreiro da espada a sua maldição, e 

vai “soprar” contra ela com o fogo da sua ira, e vai entregá-la na mão de homens 

incendiários, trabalhadores da destruição (v. 36). A série de maldições constrói-se 

sob o regime da ironia: são todas, imagens próprias do ofício dos Häräšîm, 

operários dos metais: de um lado, “derramar” o metal derretido e “soprar” o fogo, 

para atiçá-lo, e, de outro, a referência aos operários dos metais como “homens do 

fogo”83. Esses predicados todos se referem, em condições normais, à “fabricação” 

– inclusive de espadas. Daí a referência a “criar”, no v.  35. Os Häräšîm fabricam 

utensílios de metal, e, além disso, constroem os templos e as cidades, como, por 

exemplo, a cidade do guerreiro da espada “criada”, isto é, “construída”, lá, desde 

onde se levanta da terra, e de onde saiu o exército sob o comando dela. Como se 

trata de ironia, as imagens de “fabricação/construção” são usadas para o seu 

contrário – destruição. De modo que resulta irônico, mas lógico, que o “profeta” 

tenha se referido à construção da cidade como “criação”, já que “criação” é, 

afinal, “construção”. Um dia ela foi construída – “criada”. Chegou, agora, a hora 

da sua descriação. 

Ez 28,13.15. Ez 28,13.15 (v. 11-1984). Trata-se de uma passagem em que o 

                                                
82 Cf. P. C. CRAIGIE, Ezekiel, p. 163 ; J. BLENKINSOPP, Ezekiel, p. 94-95. 
83 Quanto aos Häräšîm, homens do fogo, cf. M. ELIADE, Ferreiros e Alquimistas, 1987. 
84 Cf. P. C. CRAIGIE, Ezekiel, p. 206-208, excessivamente teológico, contudo. O mesmo se diga 
quanto a R. E. CLEMENTS, Ezekiel, p. 127-129. 
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uso de Bärä´ é muito semelhante ao de Ez 21,35. Um oráculo contra “o rei de 

Tiro” – que, por extensão, aplica-se à própria cidade. No dia da sua “criação”, o 

“rei de Tiro” recebeu toda sorte de pedras preciosas (v. 13). Desde o dia da sua 

“criação”, portou-se com perfeição (v. 15). A julgar pela declaração do “profeta”, 

contudo, essa perfeição deu lugar a “orgulho” (v. 17) – os muitos comércios foram 

a causa de meter-se o “rei de Tiro” com violência e pecado (v. 1685). Por causa 

disso, Yahweh fez “sair um fogo do meio de ti” e “tornei-te cinza sobre a terra” 

(v. 19)86. 

A passagem é controlada, de dentro, pelo recurso à (trans)significação 

discursiva. A narrativa dirige-se ao “rei de Tiro”, mas o que se descreve é o que 

acontece à própria cidade de Tiro. É ela, e não o rei, que é incendiada, e reduz-se a 

cinzas. Descreve-se, assim, como a grande cidade de Tiro pôde sofrer tamanha 

destruição, no dia de sua queda, justo ela, que tanta riqueza e fausto, tanto poder e 

glória tinha, desde o dia de sua “criação”, respectivamente, “construção”87. 

Sl 89,13.48. Em dois momentos, o Sl 8988 menciona Yahweh como agente 

operador de Br´: v. 13 e 48. O v. 13 é “insuspeito” – passa-se por ele com 

“naturalidade”, tomando-o como uma referência corriqueira à “criação”: cäpôn 

wüyämîn ´aTTâ bürä´täm Täbôr wüHermôn Büšimkä yürannënû – “o Norte e o 

Sul tu os criaste, Tabor e Hermon em teu nome jubilam”. Já o v. 48: `al-mà-

ššäw´ Bärä´tä kol-Bünê-´ädäm): “sobre que vazio criaste todos os Bünê-´ädäm?” é 

(muito mais) difícil, e arriscada a aproximação. Dois “semas” exigem 

aprofundamento: o próprio Br´, de um lado, e, de outro, Bünê-´ädäm. 

Aparentemente, o v. 48 consistiria num desdobramento “insuspeito” do v. 

13 – um pelo outro, e teríamos, lá, a criação dos céus e da terra (Norte e Sul), e, 

                                                
85 Cf. P. C. CRAIGIE, Ezekiel, p. 208. 
86 Para uma interpretação da passagem à luz do “mito da rebelião cósmica”, cf. H. R. PAGE Jr., 
The Myth of Cosmic Rebellion: A Study of Its Reflexes in Ugaritic and Biblical Literature, p. 140-
157. 
87 Ronald M. Hals prefere tomar a presença do verbo Br´ da mesma forma como explica a 
referência ao “Éden” (como interpreta Gan-´élöhîm, no v. 13) e ao ugarítico Dn´l (Ez 14,14) – o 
escritor de Ezequiel serve-se de tradições internacionais para compor seus poemas (cf. R. M. 
HALS, Ezekiel, p. 200). Mas a (trans)significação “criação” – “construção” é, também, 
internacional. Dá no mesmo.  
88 Para uma defesa da integridade redacional do Sl 89, à luz dos temas da cosmogonia, da dinastia 
e do lamento, cf. J. M. WARD, The Literary Form and the Liturgical Background of Psalm 
LXXXIX, p. 321-329. 
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aqui, a criação dos “homens”89. 

Há, contudo, outra possibilidade, que, além de aqui ensaiada, pode-se 

encontrar também defendida por Luís Alonso-Schökel e Cecília Carniti90. Os dois 

autores encontram evidências para defender a hipótese de leitura do salmo como  

uma “súplica” real: “uma desgraça grave do rei ou da dinastia” seria a “situação” 

histórica por trás da composição91. Entrevêem, ainda, uma possibilidade de relação 

entre uma presumível dependência cosmogônico-traditiva da Babilônia (as 

referências a Yahweh vencendo o “caos”, como pressupõem) e o tema da 

“construção” presente no salmo92. À luz dessas “suspeitas” dos autores, o salmo 

adquire novo significado. 

Retorne-se ao v. 48: “sobre que vazio criaste todos os Bünê-´ädäm?”. A 

presença de Bünê-´ädäm pode ser determinante. Primeiro, porque o “salmista” 

reporta-se à promessa que Yahweh teria feito a Davi (v. 16-46). O “salmista fala 

da “eleição” e da “unção de Davi (v. 21), e estende até às gerações eternas a 

promessa da sua dinastia (v. 29-30) – e isso, mesmo caso algum representante da 

dinastia transgrida, eventualmente, a “lei” de Yahweh (v. 31-35). 

Topograficamente, a maior parte do “território” discursivo do salmo reserva-se à 

lembrança da eleição de Davi e de sua dinastia. Todo o longo trecho dos v. 16-38, 

que têm por razão recordar a eleição e a unção de Davi, bem como a promessa de 

sucessão ininterrupta da dinastia, desdobra-se, com toda força, na murmuração do 

v. 50: “onde (estão) as tuas lealdades antigas, ´ádönäy, que juraste a Davi na tua 

fidelidade?”. O “salmista” vê sob risco a promessa, mas ainda se agarra a ela. 

E mais: se a forma como o “salmista” se define no v. 52 – “o teu ungido” – 

for uma referência à sua própria “identidade”, e, nesse caso, real, então talvez se 

deva pôr as três referências – Bünê-´ädäm, a “promessa feita a Davi”, e “ungido” 

                                                
89 Por exemplo, “filhos dos homens” (cf. L. STADELMANN, Salmos, in: L. GARMUS, Bíblia 
Sagrada, 12 ed. Petrópolis: Vozes, 1991); TEB: “criaste o homem para um final tão irrisório!”; I. 
STORNIOLO e E. M. BALANCIN, Salmos – a oração do povo de Deus, in: Bíblia Sagrada – 
edição pastoral. São Paulo: Paulinas, 1992: “como passam rápido os homens que criaste”; J. M. P. 
SMITH, The Psalms, in: J. M. P. SMITH, T. J. MEEK, L. WATERMAN, A. R. GORDON e E. J. 
GOODSPEED, The Complete Bible – an american translation: “for what frailty thou hast created 
all the sons of men”. Cf., contudo, BJ: “para qual vazio criaste os filhos de Adão?”. 
90 Cf. L. ALONSO-SCHÖKEL e C. CARNITI, Salmos II, p. 1114-1137. 
91 L. ALONSO-SCHÖKEL e C. CARNITI, Salmos II, p. 1121. Cf. S. L. TERRIEN, The Psalms: 
Strophic Structure and Theological Commentary, p. 23; J. M. WARD, The Literary Form and the 
Liturgical Background of Psalm LXXXIX, p. 321-339; J. A. MIDDLEMAS, The Troubles of 
Templeless Judah, p. 159. 
92 Cf. L. ALONSO-SCHÖKEL e C. CARNITI, Salmos II, p. 1124-1126. 
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– gravitando em torno da dignidade real, e tomar o “salmista” como hipóstase do 

rei. 

O outro lado da moeda: se o núcleo do Sl 89 argumenta entre “promessa 

davídica” e “crise dinástica”, a “moldura” do salmo assenta o tema da “criação”93. 

Os v. 6-15 descrevem os atos “criadores” de Yahweh. Yahweh “reina” poderoso e 

temível, na e desde a sua morada celeste (v. 6-9). Domina o mar (v. 10), 

transpassa rähab, “funda” os céus e a terra, e, agora, reina, entronizado (v. 14-15). 

Desse ponto em diante, isto é, desde o seu próprio trono (v. 15), Yahweh elege e 

entroniza, abaixo de si, Davi, e, por conseguinte, promete-lhe a dinastia perpétua 

(v. 16-38). A “colagem” dos temas não é incidental. 

Nos v. 2-5, o tema da “eleição de Davi”94 e da “criação” estão 

entrelaçados95. O “salmista” abre o salmo cantando as lealdades e a benignidade 

de Yahweh (v. 2), as mesmas que cobrará dele no v. 50. No v. 3, o salmista diz 

que a “lealdade” (Hesed) e a “fidelidade”, as mesmas que são cantadas no v. 2, e 

cobradas no 50, estão “construídas nos céus” (yiBBänè šämayim). Foram 

“construídas” e “estabelecidas” nos céus. Imediatamente, no v. 4, o salmista 

lembra-se da fala de Yahweh: “fiz uma aliança com o meu escolhido”. Yahweh 

jura a Davi que a sua semente será estabelecida para sempre no trono, e que, de 

geração em geração, o próprio Yahweh “construirá” um trono para Davi” (v. 4b-

                                                
93 Quanto à eventual influência ugarítica no Sl 89, o que lhe concederia o caráter ideológico 
assinalado, cf. A. LACOCQUE, Allusions to creation in Daniel 7, in: J. J. COLLINS, P. W. 
FLINT e C. VANEPPS, The Book of Daniel: Composition and Reception, p. 118. 
94 Para um estudo sobre a monarquia no Antigo Testamento cf. T. ISHIDA, The Royal Dynasties 
in Ancient Israel: A Study on the Formation and Development, 1977. 
95 Cf. J.-B. DUMORTIER, Un rituel d’intronisation – le Ps. LXXXIX, 2-38, p. 176-196. Dumortier 
explica que um dos objetivos do seu artigo é demonstrar que os motivos da dinastia e da 
cosmogonia são intrínsecos à redação do salmo, e que o fazia em crítica aos argumentos, a seu ver 
“frágeis”, da opinião de E. Lipinski, que, com base em fragmentos qumrânicos dos v. 1-5 e 20-38 
do Sl 89, defendia a tese de que a sua composição atual é fruto de redação a partir de fragmentos 
independetes (cf. E. LIPINSKI, Le Poème Royal du Psalme LXXXIX 1-5, 20-38 (Cahiers de la 
Revue Biblique, 6) Paris: J. Gabalda, 1967, p. 9, nota 3 apud J.-B. DUMORTIER, op. cit., p. 176 e 
nota 3). A favor da inter-relação entre “cosmogonia” e “dinastia”, cf. J. M. WARD, The Literary 
Form and the Liturgical Background of Psalm LXXXIX, p. 321-339 e J. D. LEVENSON, Creation 
and the Persistence of Evil: The Jewish Drama of Divine Omnipotence, p. 116. Para Frank Moore 
Cross, trata-se, aí, de uma evidência do contexto litúrgico do salmo, relacionado que estaria, 
conseqüentemente, a celebrações de Ano Novo (cf. F. M. CROSS, Canaanite Myth and Hebrew 
Epic: Essays in the History of the Religion of Israel, p. 257). Importa, antes, notar a própria 
relação em si como evidente de contextos pragmáticos específicos – “cosmogonia” e “dinastia”. 
Crítico da generalização da teoria, mas concordando que ela se aplica ao Sl 89, cf. A. R. ANGEL, 
Chaos and the Son of Man: The Hebrew Chaoskampf Tradition in the Period 515 BCE and 200 
CE., p. 10. Ver, ainda, T. L. THOMPSON, The Mythic Past: Biblical Archaeology and the Myth of 
Israel, p. 278; H.-J. FABRY (ed), a S eKi Kissë´, in: G. J. BOTTERWECK, H. RINGGREN, H.-J. 
FABRY (ed), Theological Dictionary of the Old Testament, p. 246-247. 
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5). 

Nos v. 2-5, entrelaçam-se termos cosmogônicos e dinásticos, tomados 

mutuamente. À luz do quadro imediatamente abaixo, fica evidente que é 

proposital o intercâmbio de termos de uma categoria temática 

(“criação”/”cosmogonia”) para outra (“realeza”/“dinastia”), e vice-versa. Resulta 

daí a percepção de que, no Sl 89, os versos iniciais já se constroem sob a 

perspectiva da (trans)significação “criação–construção”, mas, agora, sob um outro 

impulso: o “poder” que rege a “construção” – o “governo” legitimado da 

“cidade”. “Criar” é mais do que derrubar árvores e construir ali uma cidade (Js 

17,15.18). É mesmo mais do que construir uma cidade e pôr – criar – nela um 

povo (Sl 102,17-19; Is 65,18). É também isso, mas é criar uma cidade e um povo 

sob o regime da ordem. “Criar” é construir para a ordem. “Criar” é ordenação 

política de um espaço humano. Criar é mais do que política – é poder. E, aí, o rei 

é, como se disse, o véritable lieu-tenant da terra96. 

 

 

 
Criação 

 

Dinastia 

Temas propriamente dinásticos 
 

Hesed  

3aKî-´ämarTî `ôläm HesedHesedHesedHesed yiBBänè 
šämayim 

3a “Pois eu disse: perpetuamente a 
lealdade está construída nos céus,” 

2aHasdêHasdêHasdêHasdê yhwh `ôläm ´äšîrâ 
2a “As lealdades de Yahweh perpetuamente 

cantarei,” 

´émûnâ 

3bTäkìn ´émûnätkä´émûnätkä´émûnätkä´émûnätkä bähem 
3b “(tu) estabeleceste a tua 

fidelidade neles’.” 

2blüdör wädör ´ôdîª` ´émûnätkä´émûnätkä´émûnätkä´émûnätkä Büpî 
2b “de geração a geração, anunciarei a tua 

fidelidade com a minha boca.” 

 
4aKäraTTî bürît libHîrî 

4a “Fiz uma aliança com meu eleito, 
4b e jurei a Davi, meu servo:” 

4bnišBa`Tî lüdäwìd `abDî 
 

bnh 

3a “Pois eu disse: perpetuamente a 
lealdade está construída,” 

3aKî-´ämarTî `ôläm Hesed yiBBänèyiBBänèyiBBänèyiBBänè  

5b “‘Eu construirei de geração em geração o 
teu trono,” 

5bûbänîtîûbänîtîûbänîtîûbänîtî lüdör-wädôr Kis´ákä 

kwn 

3b “os céus, (tu) estabeleceste a tua 
fidelidade neles’.” 

3b šämayim    Täkìn Täkìn Täkìn Täkìn ´émûnätkä bähem 

5a “para sempre estabelecerei a tua semente.” 
5a `ad-`ôläm ´äkîn´äkîn´äkîn´äkîn zar`ekä 

 

                                                
96 Cf. J.-B. DUMORTIER, Un rituel d’intronisation – le Ps. LXXXIX, 2-38, p. 187. Dumortier não 
se ocupa da “lamentação”, e, por conta disso, analisa apenas a parte relativa ao assentamento da 
dinastia garantida pela cosmogonia (cf. p. 176, nota 4). Robert H. Cole vê, nesse rei, alguém “que 
governa como verdadeiro representante de Yahweh” (cf. R. L. COLE, The Shape and Message of 
Book III (Psalms 73-89), p. 178). Cf. C. J. A. VOS, Theopoetry of the Psalms, p. 66. 
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Temas propriamente cosmogônicos 

 
 

Criação 
 

 
Dinastia 

 

Com o que é necessário aprofundar o olhar para a última parte do salmo. 

Essa “região” concentra o interesse de toda a narrativa – foi para suplicar o que ali 

vai que todo o Sl 89 foi escrito. Logo, ela deve corresponder às argumentações 

anteriores. Nelas, dois temas estão entrelaçados: “construção/criação” e 

“dinastia”: grosso modo, o salmo dividir-se-ia em cinco seções: I. 

(trans)significação criação/construção – dinastia (v. 2-5); II. Poder e criação de 

Yahweh (v. 6-1597); III. Eleição da dinastia davídica (v. 16-38); IV. Crise 

dinástico-nacional (v. 39-4698); V. súplica real (v. 47-52). Essa estrutura pode ser 

esclarecedora, e valeria a pena observá-la sob outra configuração visual: 

 

I. (trans)significação criação/construção – dinastia (v. 2-5) Criação e dinastia 

II. Poder real e criação de Yahweh (v. 6-15) Criação 

III. Eleição da dinastia davídica (v. 16-38 Dinastia 

IV. Crise dinástico-nacional (v. 39-46) Descriação 

V. súplica real (v. 47-52) Criação e dinastia 
 

Se a percepção estiver correta, Sl 89,47-52 tem de tratar dos temas da 

criação e da dinastia. De fato, logo no v. 48, pode-se ler: “sobre que vazio criaste 

todos os Bünê-´ädäm?”. Ora, apesar de aventarem a “hipótese babilônica”, 

Alonso-Schökel e Carniti generalizam o sentido de Bünê-´ädäm: “criaste em vão 

os humanos?”99. Mas essa “aparição” dos humanos aqui parece fantasmagórica e 

intrometida. Os comentaristas sentem-se ainda mais à vontade para a 

generalização, quando se deparam com o termo geber, no v. 49. O Dicionário 

Hebraico-Português, de L. Alonso-Schökel, dá o sentido de geber como: 

“homem, varão”100, e é com esse sentido que Alonso-Schökel e Cecília Carniti 

                                                
97 V. 6-15 e 16-38, cf. J. A. MIDDLEMAS, The Troubles of Templeless Judah, p. 159. 
98 Jill Anne Middlemas considera que se trate de um “lamento comunal”, relacionado a alguma 
crise do período da “Judá sem templo” (cf. Jill Anne MIDDLEMAS, The Troubles of Templeless 
Judah. New York/Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 159). V, 39-52, no conjunto da 
integridade redacional do Sl 89: “uma lamentação (v. 39-52) sobre a frustração das promessas de 
Deus para a dinastia davídica (v. 20-38), que se tornou possível dada sua soberania cósmica (6-
15)” (cf. James M. WARD, The Literary Form and the Liturgical Background of Psalm LXXXIX, 
Vetus Testamentum, n. 11, n. 3, 1961, p. 321). 
99 Cf. L. ALONSO-SCHÖKEL e C. CARNITI, Salmos II, p. 1117. 
100 Idem, p. 1129. 
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traduzem Sl 89,49: “que homem viverá sem ver a morte?”, e esclarecem a 

tradução dos v. 48-49 remetendo o leitor à “radical ‘vaidade’ da vida humana101. 

Pode ser. Há, contudo, uma outra “saída” para esse inusitado “acidente” na 

geografia do Sl 89, tão bem “montado” em torno de duas únicas idéias-tema: 

“criação” e “dinastia”. Para iniciar, não se traduzindo o v. 48b como Alonso-

Schökel e Carniti traduzem: “criaste em vão os humanos?”, mas de modo bastante 

literal: “sobre que vazio criaste todos os Bünê-´ädäm?”102. Pressupondo-se que 

esta “região” do salmo, à semelhança do que ocorre com os v. 2-5, correlaciona os 

temas da “criação” e da “dinastia”, dever-se-ia pressupor que, ali, Br´ corresponda 

ao tema da “criação”, enquanto que ao tema da “dinastia” corresponda Bünê-

´ädäm, de modo que esse termo se referiria especificamente ao “rei” (cf. Sl 146,3; 

58,2; 33,13.16; Is 52,14). Se essa interpretação estiver correta, deve haver outros 

“indícios” de articulação dos temas “criação” e “dinastia” além desse. 

E talvez haja mesmo. Por exemplo, no v. 50: “onde (estão) as tuas antigas 

lealdades, ´ádönäy, que juraste a Davi na tua fidelidade?” Ora, essa é uma 

referência direta aos temas da “região” de abertura do salmo. “Lealdades” e 

“fidelidade” aqui, remontam aos v. 2-3, onde, então, conjugam-se, viu-se, os 

temas “criação/construção” e “dinastia”. Se o “salmista” faz a ligação entre as 

duas “regiões” mais extremas do salmo, deve ser aí que se encontra, palpitando, o 

coração suplicante do rei. Essa pergunta que ele faz, onde estão as antigas 

lealdades, que lealdades são essas? A própria pergunta nos informa: “que juraste a 

Davi”. Ora, esse juramento está na mesma “região” de abertura do salmo, e ei-la: 

“Jurei a meu servo, Davi: para sempre estabelecerei a tua semente, e construirei de 

geração em geração o teu trono” (v. 4b-5). No que diz respeito ao “ungido” que 

suplica a lembrança do juramento de Yahweh, isso deve significar, literalmente, 

uma coisa – filho. O rei não tem descendente103! 

                                                
101 Idem, p. 1135. 
102 Em outras passagens da Bíblia Hebraica, os Bünê-´ädäm são claramente identificados como um 
grupo social específico dentro da hierarquia social judaica – o conjunto formado pelo rei e pelos 
oficiais do rei (cf. Sl 146,3; 58,2; 33,13.16; Is 52,14). 
103 Jill Anne Middlemas faz duas observações importantes. Primeiro, que a deportação da casa real 
para a Babilônia constitui a crise dinástica referida no salmo, e, segundo, que o período da Judá 
sem Templo é aquele a que se refere o mesmo salmo (cf. J. A. MIDDLEMAS, The Troubles of 
Templeless Judah, p. 160). Contudo, 2 Re 25,27-30 parece contradizer a primeira hipótese, assim 
como o surgimento de Zorobabel, quando da “restauração”, aponta para outra possibilidade. Ora – 
por que terá um “sacerdote” assumido o poder em Jerusalém, imediatamente após a reconstrução 
do templo? Talvez, se Middlemas adiantar em setenta anos a “crise”, ela poderia cair como uma 
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Essa hipótese de trabalho permite um retorno aos v. 48-49, para procurarem-

se “pistas” que a fundamentem. Com efeito, e mais uma vez, parece haver. No v. 

48, o “ungido” dirige-se a Yahweh nestes termos: “Lembra-te de mim – quem104 é 

a vida?, sobre que vazio criaste todos os Bünê-´ädäm?”, e propõe-se interpretar a 

súplica da seguinte maneira. “Lembra-te de mim”, porque, afinal, se trata de sua 

descendência. “Quem é a vida?”, porque, naturalmente, cabe a Yahweh conceder 

a vida – a descendência: filhos105. Se não há descendente, a dinastia desmorona, 

como a “terra”, construída sobre o vazio – “sobre que vazio criaste todos os Bünê-

´ädäm?”. Se não houver descendência, acaba a dinastia – a “criação” (“construirei 

de geração em geração o teu trono”, v. 5b) cai por terra, a dinastia acaba. Mas não 

pode acabar: Yahweh jurou (v. 4-5)106. Mas, se não há filho, o “ungido” viverá 

para sempre? Mas “quem é o valente que vive e não vê a morte, e escapa a vida 

dele da mão do šü´ôl?” (v. 49). Se não há herdeiro para o trono, mas a dinastia 

está sob juramento de Yahweh, então a única alternativa é o “ungido” não morrer, 

e ficar ele mesmo para sempre no trono. Impossível – mesmo os guerreiros 

morrem! De modo que não tem jeito: se não há filho, e o rei em breve desce ao 

šü´ôl, ou Yahweh lhe dá um filho, ou a dinastia acaba. Mas como assim acaba? 

Yahweh não jurou? E filhos bem paridos? O “ungido” deve recorrer de novo a 

                                                                                                                                 
luva, fazendo-se referir a um Zorobabel sem filhos, para quem, a julgar por Josué no “trono”, 
Yahweh frustrou as promessas dinásticas. Sandro Gallazzi afirma, com todas as letras, que “a 
monarquia davídica não terminou no ano 587, com a destruição de Jerusalém, mas ao redor do ano 
515, por um acordo político que levou os persas a substituir a monarquia davídica pela oligarquia 
sacerdotal sadocita” (S. GALLAZZI, A Teocracia Sadocita – sua história e ideologia, p. 40). Este 
pesquisador inclina-se, apenas, a substituir a hipótese do “acordo” pela conflagração de uma 
“guerra civil”, durante a qual, aí, sim, a “dinastia acaba”, mas, de resto, endossa a afirmação de 
Gallazzi da quebra da dinastia apenas em 515. O próprio Gallazzi, mais à frente, afirmaria: “a 
intervenção do rei da Assíria, o sátrapa, permitiu a mudança, talvez até sangrenta, que deve ter 
‘eliminado’ Zorobabel e decretado o fim de uma monarquia que tinha-se tornado incômoda para o 
império” (op. cit. p. 47). Quem sabe? Mas, talvez, uma vez que a própria Pérsia autorizara a 
restauração do projeto monárquico, o próprio Gallazzi o afirma (cf. op. cit., 39), essa 
eventualmente sangrenta “mudança” tenha sido operada pelo “povo da terra”, e, não, pelo próprio 
Império, cabendo a ele, apenas e então, a intervenção e a instalação de Josué no poder. Para o tema 
do risco de quebra da promessa dinástica como tema do salmo, cf. R. L. COLE, The Shape and 
Message of Book III (Psalms 73-89), p. 178. Para datação exílica do Sl 89, cf. J. DAY, How Many 
Pré-exilic Psalms are there?, in: J. DAY (ed), In Search of Pre-exilic Israel: Proceedings of the 
Oxford Old Testament Seminar, p. 110 e 226; J. DAY, Psalms, p. 95; U. SIMON, Four 
Approaches to the Book of Psalms: From Saadiah Gaon to Abraham Ibn Ezra, p. 332. Para 
datação pré-exílica, cf. S. MOWINCKEL, The Psalms in Israel's Worship, p. 118. 
104 Para hm , como “quem”, recorra-se, indiretamente, a GESENIUS, Hebrew Grammar, § 37, b, 
que se reporta a forma !m ;, “the regular Aramaic for who”.  
105 “Eis que herança de Yahweh (são os filhos), galardão, o fruto do ventre” (Sl 127,3). 
106 Para o caráter irrevogável, pressuposto na fórmula de entronização e garantia dinástica, cf. F. 
M. CROSS, Canaanite Myth and Hebrew Epic: Essays in the History of the Religion of Israel, p. 
258-259. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0410253/CA



 179 

Yahweh, e dizer isso a ele: “onde as lealdades antigas, ´ádönäy, que juraste a Davi 

na tua fidelidade?”. Já viu-se, o juramento é o juramento da descendência no 

trono. No que diz respeito ao “ungido”, falta-lhe justamente isso – o filho. Onde, 

então, a lealdade e a fidelidade? 

Os dois versos seguintes são difíceis. O próprio Sl 89 mereceria sua própria 

Tese. Mas, nos limites da argumentação periférica, talvez se possa propor uma 

leitura dos v. 51-52 consoante a mesma perspectiva. Falta um filho. Que Yahweh 

pode dar. Se não der, qual o fundamento da dinastia? O rei viverá para sempre? 

Não, é Yahweh quem tem de se lembrar de seu juramento. E o rei sabe da 

importância do herdeiro. É que ao rei cabe “carregar o povo no colo”: “carrego no 

colo toda uma multidão de gente” (v. 51b)107. Se, no v. 51b, a expressão Kol-

raBBîm `ammîm se refere ao “numeroso povo” sob os cuidados do rei, vale 

considerar que a primeira parte do verso tenha sob foco a mesma categoria: 

“lembra-te, ´ádönäy, da humilhação dos teus servos”. Se esses “servos” 

correspondem àquele “numeroso povo”, o rei argumenta com Yahweh quanto à 

necessidade que “eles” têm, também eles, da descendência real. Quem cuidará 

deles? Ainda mais eles, coitados, ultrajados que foram pelos inimigos de Yahweh, 

inimigos esses que, por sua vez, ultrajaram as “pegadas do teu ungido” (v. 52). 

Os v. 51-52 sugerem presumivelmente um quadro exílico/pós-exílico para a 

“súplica real”, contexto que Alonso-Schökel e Carniti experimentam sem muita 

confiança108. A expressão do v. 52b, “ultrajaram as pegadas do teu ungido” 

poderia descrever a humilhação pública durante o momento do desterro109. Nesse 

caso, “servos” e “numeroso povo”, no v. 51, representariam, principalmente, a 

golah. Entrevê-se aqui uma referência a Zorobabel, “que foi governador de Judá 

(e) assumiu status real”110, o que explicaria, por exemplo, quanto ao salmo, a 

referência conjunta à “catástrofe nacional” (v. 39-46), já passada, e à 

                                                
107 Cf. a tradução da TEB: “pensa (...) em todo este povo sob meu encargo”. Em Nm 11,12, Moisés 
diz o mesmo, com os mesmos termos: “carrega no teu colo (todo o povo). Cf. ainda, Is 40,11, e a 
rede de (trans)significação Yahweh – pastor – rei carregando nos braços os “cordeirinhos”. 
108 Cf. L. ALONSO-SCHÖKEL e C. CARNITI, Salmos II, p. 1124. Propõem-se que seja da época 
da “Monarquia Unida”, e, entre outras razões, argumenta-se por meio da referência a “Norte e Sul” 
e “Tabor e Hermon”, no v. 13 (cf. W. M. SCHNIEDEWIND, Society and the Promise to David: 
The Reception History of 2 Samuel 7:1-17, p. 42-43). Lidos, contudo, no contexto da referência 
cosmogônica, significam, apenas, o orbe da “criação”, constituído pela abóbada celeste côncava, a 
terra, e o espaço atmosférico. 
109 Cf. L. ALONSO-SCHÖKEL e C. CARNITI, Salmos II, p. 1136. 
110 Cf. G. W. E. NICKELSBURG, Ancient Judaism and Christian Origins: Diversity, Continuity, 
and Transformation, p. 92. Cf. Ag 1,14. 
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desconfortável ausência de herdeiro do trono (v. 48-52), particularmente grave 

nos momentos iniciais do retorno da golah: “até quando, Yahweh, te esconderás? 

Para sempre queimará como fogo a tua ira?” (v. 47). Por outro lado, uma tentativa 

de identificação do “ungido” com Zorobabel, e, nesse caso, atestada a sua “crise” 

dinástica, justificar-se-ia por que, como se sabe, tendo “desaparecido” Zorobabel 

das “profecias” de Zacarias e das referências em Esdras/Neemias, põe-se-lhe no 

lugar um sacerdote, em vez do descendente real111. 

Retome-se, contudo, o tema principal da abordagem: articulam-se, em 

regime de mútua sobredeterminação, os temas da “criação” e da “dinastia”. No Sl 

89, vai-se além da (trans)significação “criação–construção”, cosmogonia 

(trans)significando construção (de espaços organizados para a habitação humana). 

O tema “está” no salmo: fala-se de “construir” e de “criar”. “Construir” é erguer a 

cidade (palácio, templo, casas, benfeitorias), o que é legitimado político-

teologicamente pela (trans)significação mítica – “construir” é “criar”. Mas vai-se 

mais longe no Sl 89: a construção da cidade é obra do “rei”, e a sua manutenção é 

questão do “poder”112. Daí que “criação” é “construção” pela divindade, sob o 

trono da divindade, porque a “construção” é construção oficial, sob o trono da 

realeza. Quem diz “cosmogonia”, diz “construção” – e “construção” de espaços 

humanos organizados pelo e sob o “poder” (da realeza). A “criação” 

(trans)significa a “cidade”, e a “unção” legitima o “rei”. 

                                                
111 Em 1864, dizia-se: “ainda que a sucessão ao trono falhou em sua linha, a promessa a David (Sl 
89,30-37) foi revivida em Zorobabel e consumada em Cristo” (cf. R. JAMIESON, A. R. 
FAUSSET e D. A. BROWN, A Commentary: Critical, Practical and Explanatory, on the Old and 
New Testaments, v. 2, p. xxiii). À luz de 2 Re 25,27-30, e do aparecimento do próprio Zorobabel, 
parece contraditório pensar na “quebra” da dinastia “antes” de Zorobabel (a família real fora do 
trono ainda é a família real [cf. P. SACCHI, Historia del judaísmo en la época del segundo 
templo: Israel entre los siglos VI a.C. y I d.C., p. 137]). Até há certa verdade em dizer-se que, 
depois da tragédia de 587/586, “nunca novamente um descendente de Davi assentou-se no trono 
em Jerusalém” (cf. S. S. TUELL, First and Second Chronicles, p. 71), mas não se pode 
desconsiderar o papel de Zorobabel, e a possibilidade de o Sl 89 referir-se, antes, a ele, que ao rei e 
à família real originalmente deportados. O fato de que tenha sido, efetivamente, Josué, sumo-
sacerdote, e não Zorobabel ou um descendente, quem assumiu o “poder” em Judá, isso sim parece 
quebra de dinastia. Não havia um descendente do rei para assumir? E seus “filhos” e “filha” 
mencionados em 1 Cr 3,19 (cf. G. W. AHLSTRÖM, Aspects of Syncretism in Israelite Religion, p. 
84, que chama atenção para o fato de que os nomes hebraicos de seus filhos refletem apego à 
tradição judaíta, mesmo no cativeiro)? Não tinha Josias oito anos quando começou a reinar (2 Re 
22,1)? Mesmo se Zorobabel tivesse deixado um filho pequeno, ele poderia ter assumido. E por que 
não assumiu? E por que o próprio Zorobabel desapareceu? Esse momento parece excelente para a 
instalação, aí, do Sl 89, da crise dinástica e da quebra da dinastia. Para o que é apresentado como 
uma “sobrevivência” da esperança davídica, isto é, Zorobabel como herdeiro do trono davídico, cf. 
W. ZIMMERLI, Old Testament Theology in Outline, p. 92-93, e A. CHESTER, Messiah and 
Exaltation: Jewish Messianic and Visionary Traditions and New Testament Christology, p. 218. 
112 Cf. S. I. KANG, The “Molten Sea”, or Is It?, p. 103. 
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Sob essa ótica, faltar o “ungido” é suprimir o “fundamento” da construção, e 

a “criação” põe-se sob risco. Os argumentos do “ungido” não “usam” metáforas 

plásticas – eles recorrem à perspectiva político-cultural e teológico-religiosa, 

mítico-simpática, como os espaços humanos organizados são apreendidos pela 

população a partir dos “mitoplasmas” oficiais: sem o rei, não há ordem. Sem 

ordem, não há cidade. Sem cidade, não há “terra” – a criação desmancha-se no 

vazio. Sem “rei” não há criação113! 

Em resumo, o Sl 89 testemunha a conformidade pragmática da articulação 

(trans)significativa divindade → criação → construção → “rei”. O “ungido” está 

para a divindade criadora (o ungido é o construtor da cidade), assim como a 

“criação” está para a “construção”. 

Is 45,7.8.12. Is 45,72x.8.12 não é fácil de ser delimitado. Segue-se a 

orientação de Croatto: Is 44,24-45,13114. Br´ propriamente concentra-se nos versos 

7, 8 e 12, mas o sema criação, não. O poema abre-se com o tema de “criação” (v. 

24-25, e daí, passa para o da reconstrução de Jerusalém e do seu repovoamento (v. 

26). Yahweh secando o Abismo (cûlâ) e as Torrentes (nüharîm) (v. 27), Ciro, 

então, reconstruirá Jerusalém, e fundará o templo (v. 28). Segue-se uma elegia 

“ciro-javística”, onde, mais uma vez, Yahweh-criador é exaltado (45,1-7). 

Retorna, depois daí, o tema da criação (v. 8-12), concluindo-se o poema, mais 

uma vez, com a reconstrução de Jerusalém (v. 13)115. Segundo essa descrição, 

obtém-se a articulação “criação” – (re)construção – Yahweh/Ciro – “criação” – 

(re)construção. 

É o único poema em que o nome de Ciro está explicitamente mencionado 

(44,28 e 45,1), e essa menção articula-se entre a passagem da “criação” para a 

“(re)construção. Quem “seca” o Abismo e as Torrentes é Yahweh (44,27) – mito 

cosmogônico – e quem reconstrói Jerusalém é Ciro116 (44,28) – horizonte de 

                                                
113 Nancy L. DeClaissé-Walford chama atenção para o fato de que, diferentemente dos outros 
salmos reais, o Sl 89 termina sem uma nota de confiança – a ameaça lamentada parece difícil de 
ser revertida (cf. N. L. DECLAISSÉ-WALFORD, Reading from the Beginning: The Shaping of 
the Hebrew Psalter, p. 78-79). Também: J. KRAŠOVEC, Reward, Punishment, and Forgiveness: 
The Thinking and Beliefs of Ancient Israel in the Light of Greek and Modern Views, p. 323. 
114 Cf. J. S. CROATTO, Isaías II, p. 123. Também, J. BLENKINSOPP, A History of Prophecy in 
Israel. Revised and Enlarged, p. 186. B. S. Childs amplia a estrutura, englobando, assim, também 
Is 45,18 (cf. B. S. CHILDS, Isaiah, p. 344-355). 
115 Cf. B. S. CHILDS, Isaiah, p. 354. 
116 Porque refletindo teologicamente, W. P. Brown define a criação como um processo de 
cooperação entre Deus e sua própria criação – um “diálogo” fabril (cf. W. P. BROWN, The Ethos 
of the Cosmos: The Genesis of Moral Imagination in the Bible, p. 86). Obviamente que Brown 
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produção da cosmogonia, nela transignificado. É com razão que se chamou Is 

44,24-45,13 de “cosmogonia”117, porque o texto “sabe” da (trans)significação 

político-cosmogônica e mítico-simpática entre “criação” e “construção”. À 

semelhança do Sl 89, contudo, onde o “rei” se apresenta na condição de 

“fundamento” da “criação”, recorrendo ao argumento da (trans)significação 

mítica, aqui Ciro é o “construtor” – e não apenas “construtor”, também isso 

(44,28b; 45,13), mas “pastor” (= rei118) e restabelecedor da “ordem” (45,1-4). 

“Criação” não é, apenas, “construção” de estruturas materiais, mas, em termos 

político-sociais modernos, é, também, e justamente por isso, a implantação de 

modelos político-noológicos de governo, organizados segundo ideologias 

garantidoras de uma determinada ordem tomada, então, como “criação”119. 

Resumindo, há um sema em que Br´ “joga” com os sentidos 

(trans)significantes de ou “criação – construção”, ou “destruição” – “descriação”, 

ou, ainda, ambos, articulados. As passagens são: Sl 102,19; Is 65,17.18; 43,1.7; 

45,182x; 54,16; 57,19; Ex 34,10; Ez 21,35; Ez 28,13.15; Sl 89,13.48 e Is 

45,72x.8.12. Nessas passagens, todas, Br´ é utilizado para referir-se à “construção” 

de cidades. Nunca, aqui, isso será suficientemente afirmado – a raiz Br´ é 

costumeiramente usada na Bíblia Hebraica para referir-se à construção (criação!) 

de cidades, e, aí, bem como em todo Crescente Fértil, isso é “criação”. 

Em Sl 102,19 e Is 65,18, Br´ se aplica à “construção” de Jerusalém e de seu 

povo – já que o espaço da cidade se constitui enquanto tal na condição de ser 

habitado. Em Ez 21,35 e 28.13.15, a destruição de cidades estrangeiras ganha 

realce pela referência ao dia da criação delas, de modo que Br´, aí, exerce função 

indireta sobre a cena, determinando-a semioticamente. O que justamente torna 

relevante a sua presença nessas passagens: é quando se menciona a destruição das 

cidades, que se recorda do dia da sua criação – isto é, do dia em que foram 

construídas. E isso naturalmente, porque “criação” está para “construção” assim 

                                                                                                                                 
descreve o fenômeno desde dentro dele. Na prática, o que as culturas tradicionais consideravam 
“criação” é aquele trabalho que elas mesmas operam, sob a direção de um poder estabelecido, e, 
em torno do qual, como centro instalado no equipamento litúrgico – o palácio-templo – elas se 
instalam. Hipostasiar tal operação complexa como que obra dos deuses constitui uma operação 
noológica, mítica, simbólica e mágico-simpática, que pode-se compreender “à distância” (cf. R. A. 
SEGAL, The Myth and Ritual Theory: An Anthology, 1998, p. 111-115). 
117 Cf.  J. GOLDINGAY, The Message of Isaiah 40-55: A Literary-Theological Commentary, p. 
275. 
118 Cf. J. BLENKINSOPP, A History of Prophecy in Israel, p. 186 e B. S. CHILDS, Isaiah, p. 354. 
119 Cf. M. DEROCHE, Isaiah XLV 7 and the Creation of Chaos?, p. 11-21, 1992. 
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como “destruição” está para “descriação”. Da “destruição” das cidades, tomada 

como “descriação”, chega-se à “criação” delas – o dia em que foram 

“construídas”. Por meio do restante da série de ocorrências (Sl 89,13.48; Is 

45,72x.8.12), pode-se dar um passo ainda maior, porque a agenda cultural 

disponível nessas passagens faz saber que “criar” é, acima de tudo, “construir” 

desde o poder, pelo poder e para o poder. É o poder central quem dá fundamento à 

cidade, respectivamente, à “criação”. “Criação” não é apenas um espaço urbano 

habitado – é, mais do que isso, um espaço humano sob governo, logo, organizado, 

ordenado, sustentado pelo poder. Quando se diz, em Gn 1,2, que, aí, a terra estava 

uma desolação e um deserto, não se está dizendo outra coisa, a não ser isso: 

Jerusalém, aí, está destruída, desabitada, em ruínas – sem governo. Até que 

´élöhîm diga: “Seja a luz”, e a luz venha a ser. Na prática, é como Yahweh, 

secando o Abismo (Is 44,27), e Ciro reconstruindo Jerusalém (44,28). 

 

 

4.1.3 

Is 48,7 – fronteira entre duas “criações” 

 

 

Em 1986, entre 24 e 28 de agosto, uma série de comunicações foram 

apresentadas no Congress of  the International Organization for the Study of the 

Old Testament. Uma delas – Eden and the Land of Promise – foi lida por Magnus 

Ottossom. Dois anos depois, publicaram-se os anais do congresso. E lá está o 

paper de Magnus Ottossom120. Ottossom está interessado em investigar os 

fundamentos geográficos – geopolíticos! – de Gn 2,4b-3,24, e a sua conclusão não 

podia ser mais favorável às investigações da presente Tese. 

 

Eu espero ter sido bem-sucedido em mostrar que existe uma relação entre 
a história da criação em Gn 2 e a compreensão da Terra Prometida e sua 
demarcação. Gn 2 é, então, uma cosmogonia “político-religiosa” (!) que 
pretende englobar uma certa área como criada por Yahweh e 
conseqüentemente governada por ele. Aqui ele colocou os seres humanos 

                                                
120 Magnus OTTOSSOM, Eden and the Land of Promise, in: John Adney EMERTON (ed),  
Congress Volume: Jerusalem, 1986. Leiden: E. J. Brill, 1988, p. 177-188. Deixe-se registrado que 
o pesquisador leu (pela primeira vez) o artigo de Magnus Ottossom em 02/05/2008 – o aniversário 
é de sua esposa, mas quem ganhou o presente foi ele. 
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primevos para adorá-lo. Mas desta cosmogonia e dos episódios seguintes, 
um plano de história evoluiu para descrever a história de Israel. A 
demarcação da área criada era importante. Do mesmo modo como os 
deuses da Assíria e do Egito haviam criado suas terras e seres humanos, 
um ato que é substantivo em suas cosmogonias, Yahweh afirmava que 
tinha criado a área sob seus domínios. Daqui ele dirigiria toda a história121. 
 

Nesse trecho da conclusão de seu paper, Magnus Ottossom faz 

considerações fundamentais. Primeiro: a cosmogonia – próximo-oriental – não 

constitui um padrão cosmológico-universal: o que é criado em cada cosmogonia é 

a terra sob o “poder” do(s) deus(es) – e apenas isso. Segundo – também em Israel 

a cosmogonia, originalmente, correspondia à legitimação político-religiosa de 

uma extensão geopolítica específica – aquela sob real senhorio de Yahweh, 

respectivamente, “Israel” (= Judá). Terceiro, Gn 2,4b-3,24 constitui uma 

“cosmogonia político-religiosa” – ou seja, ela sabe, desde sua redação, que o que 

está sendo criado – no horizonte de produção da cosmogonia – é um território que 

lhe é pertinente: mais uma vez, “Israel” (= Judá). Quarto – o horizonte de 

produção da cosmogonia, na forma de hipóstase, está projetado dentro da 

cosmogonia, de modo que ela não fala propriamente do passado, mas do presente. 

Ora – tudo isso a Tese vem dizendo desde sua abertura – com uma ressalva: 

aplicando cada uma das quadro assertivas a Gn 1,1-3 (→ Gn 1,1-2,4a). Gn 1,1-

2,4a não descreve, na sua origem redacional – hipótese da Tese – a criação do 

Universo, mas, apenas (e “apenas” somente do “nosso” ponto de vista, porque, à 

época, essa cláusula de circunstância sequer seria suscitada) – “apenas” – a 

criação de Judá/Jerusalém – servindo, quanto a isso, como Cosmogonia de 

Inauguração do Templo de Jerusalém, “centro” político-religioso, 

fenomenológico-religioso, da “criação”. 

O artigo de Magnus Ottossom constitui uma muito relevante e significativa 

“evidência” positiva para a hipótese desta Tese. Contudo – ela pode e deve ser – a 

meu ver – aperfeiçoada em suas assertivas. A aproximação a Is 48,1-11 fornecerá 

os argumentos para a justificativa de tal juízo. 

Is 48,1-11122 é um texto espetacular. Analisa-se a ocorrência em separado, 

tamanha é a sua relevância na condição de “pesquisa de campo”. A suspeita com 

                                                
121 Cf. M. OTTOSSOM, Eden and the Land of Promise, in: J. Adney EMERTON (ed),  Congress 
Volume: Jerusalem, 1986, p. 187 (a interjeição e o negrito são meus). 
122 Para a delimitação, cf. L. ALONSO-SCHÖKEL e J. L. SICRE-DÍAZ, Profetas I, p. 318-320; J. 
GOLDINGAY e D. PAYNE, A Critical and Exegetical Commentary on Isaiah 40-55, v. 2, p. 119. 
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que se percorre a entrada principal de Gn 1,1-2,4a, confirma-se, mesmo para o 

pesquisador, de forma surpreendemente “clara”. A perícope está localizada em 

uma região de fronteira, e diametralmente oposta à “narrativa sacerdotal da 

criação”. Gn 1,1-2,4a abre uma zona temporal desde aproximadamente 515 a.C.: é 

a (primeira) “nova” criação. Is 48,1-11 situa-se meio século depois123, pouco mais, 

pouco menos e anuncia – “vem aí a (segunda) ‘nova’ criação”. Antes de Is 48,1-

11, Gn 1,1-2,4a. Depois de Is 48,1-11, Gn 2,4b-3,24124. Duas “criações”, uma 

depois da outra. É que a primeira ficou velha cedo demais – ela não lavou 

suficientemente a fundo o `äpär min-hä´ádämâ com que Yahweh-´élöhîm 

formara o ´ädäm. Judá foi retirada das águas, sim, mas não foi suficientemente 

lavada. Nada de alarmes: de matéria de lavar o que é imundo, o Templo entende 

muito bem. 

 

 Is 48,1-11125 
1aOuvi isto, Casa de Jacó, 
os que são chamados pelo nome de Israel, 
e das águas de Judá saíram, 

1bos que juram pelo nome de Yahweh, 
e o ë´löhê yiSrä´ël invocam  
– não em verdade, nem em justiça, 

2ainda que “da Cidade Santa” se chamem, 
e no ë´löhê yiSrä´ël se apóiem  
– Yahweh-cübä´ôt (é) o nome dele. 
 
3Os “princípios” desde então proclamei. 
De minha boca saíram, 
e os fiz serem ouvidos. 
Tão logo fiz, 
então (eles) surgiram. 

4Porque eu sabia que duro (és) tu, 
e (que) um nervo de ferro (é) a tua nuca, 
e as tuas frontes, de bronze, 

5então proclamei para ti antecipadamente, 

                                                
123 Com efeito, referindo-se a Is 48,1-11, Snaith fala de “os ‘reformadores’ pós-exílicos” (cf. N. H. 
SNAITH, Isaiah 40-66. A Study of the Teaching of the Second Isaiah and its Consequences, in: H. 
M. ORLINSKI e N. H. SNAITH, Studies on the Second Part of the Book of Isaiah, p. 175). 
124 Deslocando-se, o quê?, 50 anos, adiante, a hipóste defendida em T. STORDALEN, Echoes of 
Eden: Genesis 2-3 and Symbolism of the Eden Garden in Biblical Hebrew Literature, p. 212 e 213. 
Para a datação de Gn 2,4b-3,24 como “tardia” (= sapiencial), cf. J. BLENKINSOPP, The 
Pentateuch – An Introduction to the First Five Books of the Bible, p. 67. Como posterior a “P”, cf. 
E. OTTO, Die Paradieserzählung Genesis 2–3: Eine nachpriesterschriftliche Lehrerzählung in 
ihrem religionshistorischen Kontext, in: A. A. DIESEL (org). “Jedes Ding hat seine Zeit...”: 
Studien zur Israelitischen und altorientalischen Weisheit, p. 167-192. 
125 Estrutura organizada com base em J. GOLDINGAY e D. PAYNE, A Critical and Exegetical 
Commentary on Isaiah 40-55, v. 2, p. 119. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0410253/CA



 186 

antes que eles surgissem, fiz-te ouvir, 
para que não dissesses: 
‘o meu ídolo os fez, 
e minha imagem e estátua ordenou-os’. 
6a(Tu) ouviste! 
(Tu) viste a totalidade dela! 
E vós (mesmos) por acaso não proclamais? 
 
6bFaço-te ouvir uma “novidade” desde agora, 
e “segredos” – e não os conheces. 

7Agora são criados, 
e não antes ou depois, 
nem (tu) os ouviste  
– para que não digas: 

‘Ah, (eu já) sabia disso’. 
8Não, não ouviste! 
Não, não sabias! 
Não, antes não estava aberto o teu ouvido! 
Porque eu sabia (que) trair trairias, 
e (que) Rebelde-desde-o-ventre (és) chamado. 
 
9Por causa do meu nome contenho a minha ira, 
e (por causa da) minha reputação contenho-me contra ti  
– para não destruir-te! 

10Eis que acrisolei-te, mas não na prata, 
selecionei-te no crisol da desgraça. 

11Por minha causa! 
Por minha causa (eu) farei  
– por que como me desonraria? 
Mas a minha glória a outro não darei! 
 
Yahweh dirige-se à casa de Jacó, aos chamados pelo nome de Israel, que, 

tendo saído das “águas de Judá”, prestam juramento pelo nome de Yahweh, mas, 

segundo o juízo declarado, “não em verdade nem em justiça” (v. 1). Consideram-

se “da Cidade Santa”, e assumem-se sob a proteção do “´élöhîm de Israel” (v. 2). 

Isso significa que “Jerusalém” está reconstruída e constiui-se sob o regime de uma 

“hierocracia” (“Cidade Santa”126) – o “dilúvio” (“as águas de Judá”127) passou (cf. 

v. 10). Tendo passado o “dilúvio”, então a “criação” já se deu: “Os ‘princípios’ 

(härì´šönôt) desde então proclamei. Pois saíram de minha boca, e fiz que fossem 

ouvidos128. Tão logo fiz, (eles) surgiram” (v. 3). 

                                                
126 Um termo “tardio”, cf. I. KALIMI, An Ancient Israelite Historian: Studies in the Chronicler, 
His Time, Place and Writing, p. 91. 
127 Silverman vê, aí, uma referência ao “sêmen” de Judá (cf. E. K. SILVERMAN, From Abraham 
to America: A History of Jewish Circumcision, p. 44). 
128 Verifica-se aqui a presença de um sufixo de terceira pessoal plural masculino. Esperava-se 
feminino. O mesmo ocorre no v. 5, e lá, indiscutivelmente, se refere-se aos “princípios”, feminino, 
cujos sufixos nesse gênero também estão lá, lado a lado com o masculino. Não atino a razão (cf. J. 
L. KOOLE, Isaiah III. Volume I – Isaiah 40-48, p. 568). 
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O v. 3 merece atenção especial. “Princípios” é uma palavra feminina e 

plural. O último verbo da oração, waTTäbö´nâ, carrega um sufixo feminino de 

terceira pessoa do plural. Literalmente, “elas surgiram”. “Elas”, aí, são “os 

princípios”, de modo que há uma referência imagética a Gn 1,1-2,4a129. E isso 

significa, então, que “estar Jerusalém reconstruída”, “ter”, essa mesma Jerusalém, 

“saído das águas de Judá”, “constituir-se”, já, também ela, “Cidade Santa”, e 

“terem os ‘princípios’ já sido ‘proclamados’” (trans)significam-se mutuamente, 

não apenas sob o regime dos “semas” “criação–construção–destruição–

descriação”, mas sob a perspectiva de que, juntos, esses temas reúnem-se numa 

narrativa a um só tempo histórica e mítica. Enquanto “história narrativa”, informa 

que Jerusalém foi reconstruída, depois da catástrofe (“crisol da desgraça”). 

Enquanto “mito” (trans)significante e legitimador, anuncia que passou o “dilúvio” 

(“águas de Judá”) e que a “criação” saiu da boca da divindade. Para além das 

perspectivas histórica e mítica, a ideologia política maneja o discurso, desde sua 

ótica: essa construção é construção da parte do e pelo poder. 

Do que diz Is 48,1-3, portanto, deduz-se que o horizonte de produção do 

poema encontra-se em algum momento do pós-exílio130. O pouco que se diz 

permite imaginar-se um cenário em que, no Templo, entoa-se a Cosmogonia (de 

Inauguração) do Templo de Jerusalém – Gn 1,1-2,4a. Com ela, o “poder” pretende 

não apenas dar conta da (re)organização social de Judá – “criação” –, mas, 

fundamentalmente, do centro de detenção do poder cosmogônico. A divindade 

criadora fala desde esse centro. Tendo não apenas trazido à luz a “criação”, 

proclamando os “princípios”, ela espera ainda que essa mesma “criação” – sem 

rodeios: Jerusalém e seu povo – coloque-se sob a sua “proteção”, e, 

principalmente, reconheça quem é quem, e quem fez o que. 

Mas isso não é o que acontece, a crer-se no que o poema diz. Yahweh sabia 

que “tu” é um sujeito teimoso, recalcitrante, refugador, nuca-de-ferro, cabeça-

dura, que não “abaixa a cabeça” nunca (v. 4). Por isso “proclamei para ti desde 

então”, e “antes que eles viessem, fiz-te ouvir” – e isso “para que não dissesses: 

meu ídolo os fez, e minha imagem e minha estátua os mandou” (v. 5). Yahweh 

                                                
129 Assim também, mas por outros argumentos, J. GOLDINGAY e D. PAYNE, A Critical and 
Exegetical Commentary on Isaiah 40-55, v. 2, p. 125-126. 
130 É a posição de N. H. SNAITH, Isaiah 40-66. A Study of the Teaching of the Second Isaiah and 
its Consequences, in: H. M. ORLINSKI e N. H. SNAITH, Studies on the Second Part of the Book 
of Isaiah, p. 173-175. 
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insiste: “(Tu) ouviste! (Tu) viste a totalidade dela! E vós (mesmos) por acaso não 

proclamais? Faço-te ouvir “novas” desde agora, e “segredos” – e (tu) não os 

conheces”. Como ler essas concisas declarações em série? No seu conjunto, como 

uma “crise” de ansiedade política. As frases são curtas. Apressadas. Capturam o 

leitor pela concisão e pressa. São recursos retóricos. Diretos no queixo. São fortes. 

No nível pragmático, dependem, até o limite, e sob risco de perda de poder de 

comunicação e coerção, de “sintonia” fina com os ouvintes, que ora é “tu”, a 

“massa” como um todo, ora é “vós”, todos os “sujeitos” enquanto “sujeitos”-na-

massa131. A recuperação do sentido das frases depende da reconstrução da rede 

intersubjetiva que a demarca desde o campo pragmático. Experimente-se: “(Tu) 

ouviste!”: a proclamação da cosmogonia –  Jerusalém está “criada”, e ´élöhîm é 

seu criador. “(Tu) viste a totalidade dela!” – tu viste Jerusalém (re)construída! “E 

vós (mesmos) por acaso não proclamais?”, isto é, vós mesmos não entoais a 

cosmogonia?, depois de criada/reconstruída Jerusalém (Sl 102,17 e Is 65,18), o 

povo criado não louvará (Sl 102,19), com júbilo e alegria (Is 65,18)? 

Nesse ponto haveria um ruptura na prédica. O cume do monte da 

argumentação foi alcançado. Pelo conjunto, argumenta-se: a) depois da catástrofe, 

Jerusalém foi reconstruída; b) o establishment político-ideológico – a golah – 

legitima por meio do mecanismo ideológico-cultural – a cosmogonia – a sua 

perspectiva de apropriação do espaço político-econômico de Judá, e impõe sua 

ideologia132; c) o “povo” refuga, não abaixa a cabeça, e ainda articula suas 

experiências vitais e existenciais com representações noológico-teológicas 

próprias, localizadas fora do campo de poder da golah, e elaboradas em franca 

oposição a ele. Em poucas palavras: se a golah pretende legitimar noológico-

teologicamente seu projeto de poder, deve intervir de novo. E deve, dessa vez, 

corrigir mais do que a forma como a população deve ler “a criação”. Se pretende 

eficiência e eficácia ideológica, a golah deve corrigir a forma como a população 

se vê na “criação”. É necessária, portanto, outra cosmogonia – e uma que, agora, 

                                                
131 Roy F. Melugin considera inconsistentes as tentativas que, ele alega, Duhm, Westermann e 
Begrich teriam ensaiado de, por causa e a partir da dupla referência, aí, a “tu” e “vós”, considerar, 
por isso, compósita a narrativa, e posiciona-se a favor da sua unidade de composição, declarando-
se de, por isso, favorável a Von Waldow (cf. R. F. MELUGIN, The Formation of Isaiah 40-55, p. 
39). Para uma discussão, cf. J. N. OSWALT, The Book of Isaiah. Chapters 40-66, p. 257-259. 
132 É igualmente a opinião de Snaith, tanto quanto à participação da golah no poder 
jerosolimitando, quanto na sua mão por trás de Is 48,1-11 (cf. N. H. SNAITH, Isaiah 40-66. A 
Study of the Teaching of the Second Isaiah and its Consequences, in: H. M. ORLINSKI e N. H. 
SNAITH, Studies on the Second Part of the Book of Isaiah, p. 175. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0410253/CA



 189 

desça ao nível do sujeito. Uma nova cosmogonia que intervenha diretamente na 

autocompreensão das pessoas. Sem concessões retóricas: é necessária uma nova 

cosmogonia que subtraia do sujeito a sua capacidade de ressignificação ideológica 

do discurso oficial. 

Nesse ponto, abre-se a segunda parte do discurso: v. 6b-11: “Faço-te ouvir 

“novas” desde agora, e “segredos” – e (tu) não os conheces. Agora são criados, e 

não antes nem depois133, e nem os ouvistes, para que não digas: ‘Ah, (eu já) sabia 

disso!’” (v. 6a-7). Todo esse cuidado em ressaltar a absoluta condição da 

“novidade” – “Não, não ouviste! Não, não soubeste! Não, antes não estava aberto 

o teu ouvido!134” – é porque se sabia que “trair trairias, e Rebelde-desde-o-ventre 

(és) chamado” (v. 8). Tão pérfido e rebelde é esse “tu”/“vós”, apenas por causa do 

seu próprio nome é que Yahweh segura a sua ira, e é por conta da reputação de 

Yahweh que ele se põe um freio, caso contrário, destruiria tudo (v. 9) – e eu diria, 

“de novo”. Sim, porque, segundo Yahweh, hinnË cürapTîkä wülö´ bükäsep 

BüHarTîkä Bükûr `önî: “eis que (te) te acrisolei135, mas não na prata, (eu) te 

selecionei136 no crisol da desgraça137” (v. 10). Não [me] resta alternativa, agora, 

senão considerar o v. 10 uma referência ao “cativeiro”, que, à luz do que se vem 

de dizer desde o v. 1, e particularmente sobre os v. 1-2, já passou, e Jerusalém está 

“criada”. Sem resultados satisfatórios, contudo, se a análise deve ser feita segundo 

a perspectiva da mão que engendra Is 48,1-11. Povo traidor, não apenas não 

abandonou os seus “ídolos”, mas atribui a suas “imagens e estátuas” aquilo que 

deveria ser atribuído ao ´élöhê yiSrä´ël, cujo nome é Yahweh cübä´ôt. Yahweh os 

podia destruir de novo, mas não: por causa do seu nome, vai conter a sua ira. Não 

os tirou de lá, do “crisol da desgraça”, para, agora, mostrar-se incapaz de os pôr 

nos eixos. Só resta uma alternativa a Yahweh: pô-los nos eixos. E é isso que 

                                                
133 “Não antes nem depois” traduz a frase wülö´ më´äz wülipnê-yôm. Literalmente, “e não desde 
então e adiante (cf. Ex 33,2.19) das faces do dia”. De um ponto presente x (o “agora” que abre o 
verso), exclui-se o seu passado e o seu futuro: “(é) agora (que) são criados, não antes nem depois”.  
134 Melugin considera tratar-se aí, da fórmula de disputa, segundo a qual há, por trás da narrativa, 
dois grupos “rivais” disputando por meio de palavras (cf. R. F. MELUGIN, The Formation of 
Isaiah 40-55, p. 40). Interessa-me ser tributário do sentido de conflito pressuposta na hipótese do 
Sitz im Leben da “disputa” entre sujeitos (cf. “diatribe”, em O. EISSFELDT, Introducción al 
Antiguo Testamento, p. 559). 
135 Cf.  L. ALONSO-SCHÖKEL, Dicionário, p. 567. Igualmente, “provar no fogo”. 
136 O aparato crítico da BHS indica, à luz de 1QIsa, possível corrupção textual, que a nota z da 
TEB esclarece, informando que “dois mss. hebr. e Qumran preferem: ‘eu te provei’”, 
recomendando observar Zc 13,9. 
137 “Crisol da desgraça”, com L. ALONSO-SCHÖKEL, Dicionário, p. 310. 
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anuncia desde os v. 6b-7. Vai “criar” de novo. Mas, dessa vez, vai fazer tudo sem 

anunciar nada, e, quando derem por si, eis a coisa feita. 

“Por minha causa! Por minha causa (eu) farei. Por que como me desonraria? 

Mas a minha glória, a outro não darei” (v. 11). A “novidade” e os “segredos” (v. 

6b) que vão ser “criados” agora (v. 7) virão à luz por causa da honra que Yahweh 

tem de manter – seu nome e reputação (v. 9). Se os “princípios” anteriormente 

anunciados eram a “criação”, isto é, já sabemos, a (re)construção de Jerusalém, 

reconstrução física da cidade, reorganização social da população, soerguimento de 

nova ordem político-econômica e teológico-religiosa, essa “novidade” e esses 

“segredos” que vêm aí devem ser tomados nesse mesmo nível: uma segunda 

reorganização teológico-religiosa da “criação”, uma (re)criação em sentido 

ideológico, que corrija não só o espaço de movimentação da sociedade, mas 

converta subjetivamente até a autocompreensão que cada componente dessa 

sociedade tem138. A primeira “criação” – reconstrução de Jerusalém, reconstrução 

do Templo de Jerusalém, recomposição das forças políticas, soerguimento da 

República de Judá – fora anunciada com estardalhaço. Resultado? Deu-se o 

crédito a “ídolos”, “estátuas” e “imagens”139. Yahweh vai agir de novo, vai “criar” 

uma novidade de novo – mas dessa vez, fará isso na calada da noite. Quando, de 

manhã, alguém acordar, ela já terá tomado conta de tudo e de todos. A nova 

criação140 já terá acontecido. 

Nesse ponto da argumentação, nada melhor do que retornar ao artigo de 
                                                
138 B. S. Childs afirma que houve várias tentativas (entre elas a de H.-C. Schmitt) de se explicar 
por que Is 48,1-11 apresenta um quadro retórico tão diferenciado do restante de Is 40-55 a partir da 
reconstrução do quadro sociológico novo e conflituoso do período pós-exílico, o que estaria 
transparecendo, agora, na redação da narrativa, mas que ele as considera, ainda, “especulativas”, 
da mesma forma como considera não convincentes as teorias de entrincheiramento e exclusivismo 
judaico como espírito redacional de Is 48,1-11 (cf. B. S. CHILDS, Isaiah, p. 372). A saída de 
Childs é tomar Is 48,1-11 como catalisador do Dêutero-Isaías, reverberando em si o conjunto das 
peças anteriores – inclusive trazendo Ciro para o cenário – bem ao estilo de seu “cannonical 
approach”. Para Ciro como o personagem por trás da “novidade” – “os eventos salvificos de 
Yahweh são trazidos por um pagão” (cf. J. E. Atwell, The Sources of the Old Testament: A Guide 
to the Religious Thought of the the Hebrew Bible, p. 191-192). 
139 Em linhas gerais, essa explicação adaptar-se-ia ao quadro que Melugin desenha: ações de 
Yahweh, anunciadas antes de executadas, e, então, creditadas a “ídolos” (cf. R. F. MELUGIN, The 
Formation of Isaiah 40-55, p. 40). 
140 Porque trabalha com o conceito linear de tempo, e analisa teologicamente a passagem – e 
“teologicamente” querendo dizer a partir da teologia cristã “madura” – Pannemberg afirma que 
essa “nova criação” não contradiz Gn 1,1-2,4a, e que seu signficado apenas indica que o “Segundo 
Isaías” reconhece o contínuo processo criativo de Deus (cf. W. PANNENBERG, Human Life: 
Creation versus Evolution, em Beiträge zur systematischen Theologie, p. 116). A meu ver, 
contudo, trata-se, aí, da articulação possível de ser “pensada” de uma “nova criação” por conta de 
uma plataforma noológica que pensa o tempo ciclicamente, e não linearmente (cf. S. J. GOULD, 
Seta do Tempo, Ciclo do Tempo. Mito e metáfora na descoberta do tempo geológico, 1991). 
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Magnus Ottossom, com o qual a presente seção foi aberta, e que se pretendia 

aperfeiçoar a partir da aproximação a Is 48,1-11. Pois bem, segundo Magnus 

Ottossom, Gn 2,4b-3,24 – ele refere-se a Gn 2 – a “idéia da ‘terra de Yahweh’, 

teria sido composta no tempo de Oséias141. Chega-se, ali, a essa proposta de 

datação, por meio de argumentos que, a rigor, não estão em Gn 2,4b-3,24. 

Ottossom conta que, depois de criada a Terra Prometida – Éden –, a leste e a 

oeste, os povos adoravam outros deuses. Yahweh tinha à sua disposição uma série 

de alternativas: destruir tais deuses ou usá-los como instrumento de punição para 

o seu próprio povo. Assim, as “bordas” da criação representavam constante risco 

para a “criação” e ameaça para o povo criado – e, à medida que o povo 

negligenciava a “lei”, mais grave se tornava o perigo. Nesse ponto, Ottossom 

afirma que o “momento” ideal para instalar a cosmogonia é “esse” – “Oséias”142. 

Os argumentos de Magnus Ottossom, agora, tornam-se menos seguros. 

Primeiro, porque retroage, como seguro, até “Oséias”, o impulso “monolátrico” 

judaíta, propriamente asseverável para o período pós-exílico – o tema é 

controvertido. Segundo, porque projeta para dentro de Gn 2,4b-3,24 o roteiro 

histórico-soteriológico clássico do que se convencionou chamar de “escola 

deuteronomista”. Se, por hipótese e segurança, adiantarmos o quadro até o século 

VI/V, final do VI, segundo quarto ou meados do V143 – monolatria asseverada e 

imposta, e teologia da lei estabelecida, a proposta de Magnus Ottossom enquadra-

se perfeitamente ao quadro histórico-social resultante: Gn 2,4b-3,24 refere-se, 

sim, à “criação” de Judá – de novo, depois de Gn 1,1-2,4a –, mas/e não a 

Judá/Israel do século VIII, mas a do século V. Is 48,1-11 – como se viu – reitera o 

segredo de uma “nova criação”. Na condição de pesquisador, apenas deixa-se 

registrado o pensamento sobre a consistência dessa “nova criação” depois de Gn 

1,1-2,4a já ter sido escrito (v. 3), já ter sido proclamado oficial e formalmente (v. 

                                                
141 Cf. M. OTTOSSOM, Eden and the Land of Promise, in: J. A. EMERTON (ed), Congress 
Volume: Jerusalem, 1986, p. 187. 
142 Idem, p. 187. 
143 Um pouco além do período histórico pressuposto e sugerido por Terje Stordalen – babilônico 
tardio ou persa inicial, e, mais precisamente, final do século VI (cf. T. STORDALEN, Echoes of 
Eden: Genesis 2-3 and Symbolism of the Eden Garden in Biblical Hebrew Literature, p. 212 e 
213). Mas, com isso, estamos em plena reconstrução do templo de Jerusalém – e a cosmogonia, aí, 
é Gn 1,1-2,4a. Ora – com o que o próprio Stordalen concorda – é possível que o estrato “J” de Gn 
1-11 seja mais novo do que o estrato “P” (p. 213). O resultado, então, corresponde ao quadro 
histórico-cronológico proposto pela Tese – Gn 1,1-2,4a em 515 a.C. [“criação”], e Gn 2,4b-3,24* 
por volta de 475/450 [“nova criação”]. Para uma revisão de Oséia e a defesa de uma redação em 
período tardio, cf. J. M. TROTTER, Reading Hosea in Achaemenid Yehud, 2001. 
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5), e já ter sido entoado nas liturgias públicas do templo (v. 6): trata-se da 

“narrativa pós-sacerdotal da criação” – Gn 2,4b-3,24. Duzentos anos depois de 

Magnus Ottossom – mas, ainda assim, a criação de Magnus Ottossom, que, até 

onde me consta, viu-a por primeiro, e, indiscutivelmente, antes de mim144. 

Em resumo, Is 48,1-11 (Br´ no v. 7) consiste numa proclamação oficial do 

Templo de Jerusalém. Faz saber aos cidadãos da República de Judá que uma nova 

ordem teológico-política será implementada. Ela mesma não é o anúncio da 

própria nova ordem, mas apenas justifica e legitima a sua implementação. Situa-se 

o poema em meados do século V. Jerusalém, reconstruída, foi mítico-

simpaticamente (trans)significada por meio da cosmogonia oficial, a “narrativa 

sacerdotal da criação”, mas os efeitos político-ideológicos pretendidos pela golah 

não foram alcançados. O diagnóstico é preciso: a população simplesmente não 

acata o discurso legitimador – ela o reinscreve transgressivamente em seu próprio 

contexto ideológico. É necessária uma operação ao mesmo tempo mais 

contundente e mais profunda, que promova uma “conversão” no nível pessoal e 

subjetivo. É necessária uma cosmogonia que não apenas desenhe 

programaticamente o modelo político-social idealizado pelo poder promulgador 

da Nova Ordem, mas que imponha restrições noológicas ao indivíduo desde o seu 

espaço subjetivo. O sujeito que emergir dessa nova criação deve ser privado de 

sua autonomia noológica, deve ser subjugado em seu amor-próprio, e deve 

submeter-se mais passiva e pacificamente ao “projeto” ideológico desdobrado. 

Esse projeto é justamente aquele que se desenvolve em Gn 2,4b-3,24 – a 

“narrativa pós-sacerdotal da criação”. 

 

 

4.1.4 

Conclusão sobre Br´Br´Br´Br´    na Bíblia Hebraica 

 

 

                                                
144 Obviamente, a hipótese precisa de aprofundamentos – ela mesma constitui tema para uma 
(outra) Tese. Por ora, indica-se para o trabalho de Torje Stordalen que, além do artigo de Magnus 
Ottossom, discute as propostas de uma série de scholars aplicados à pesquisa de Gn 2,4b-3,24 (cf. 
T. STORDALEN, Echoes of Eden: Genesis 2-3 and Symbolism of the Eden Garden in Biblical 
Hebrew Literature, 2000). F. B. Batto considera “menos óbvias” as evidências do uso de Gn 2,4b-
3,24 para “propaganda político-religiosa” (cf. B. F. BATTO, Creation Theology in Genesis, in: R. 
J. CLIFFORD e J. J. COLLINS, Creation in the Biblical Traditions, p. 37). “Menos” óbvias? 
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A Tese depara-se com um significativo conjunto de ocorrências que, 

sistematicamente, isoladas ou em conjunto, confirmam a intuição com que tem-se 

percorrido o pórtico da Bíblia Hebraica: Gn 1,1-2,4a, à época de sua redação, 

servira de Cosmognia de Inauguração do Templo de Jerusalém. 

O primeiro conjunto de ocorrências consiste naquelas em que a raiz Br´, 

atualizada no piel, (trans)significa a ação de “cortar”, destruindo, para “construir” 

– e “construir” (também) cidade – Js 17,15.18; Ez 21,24; 23,47. No que diz 

respeito à sua funcionalidade histórico-social, “criar” na Bíblia Hebraica chegou a 

significar a superação de obstáculos materiais – florestas, por exemplo – para o 

soerguimento de uma sociedade humana organizada e ordenada a partir de um 

centro de poder político. Quando os obstáculos são concretos – árvores –, é 

necessário, antes, destruir o obstáculo – cortar –, antes que se possa, efetivamente, 

e como na verdade é o que se objetiva, “construir” (= criar). 

O segundo grupo chegou mesmo a surpreender pela sua abundância – Sl 

102,19; Is 65,17.18; 43,1.7; 45,182x; 54,16; 57,19; Ex 34,10 Ez 21,35; Ez 

28,13.15; Sl 89,13.48; Is 45,72x.8.12; Is 48. Algumas dessas ocorrências são 

óbvias, como se constituíssem “vestígios arqueológicos” à flor da superfície. 

Outras estão num estrato mais profundo, e precisaram do exercício da suspeita 

direcionada, como uma investigação criminal sob hipótese – caso em que, 

reconhece-se, a hipótese exerce considerável influência sobre as “pistas”. No seu 

conjunto, deixam transparecer a mesma agenda que as ocorrências da raiz Br´ no 

piel. Br´ é “criar”, mas “criar”, objetivamente, cidades, e cidades sob governo 

central. O governo da cidade é responsável pela sua construção, e a construção 

levada a termo por esse governo é transignificada pelo sema “criar” daquele 

conjunto. A hipóstase mítico-simpática desse empreendimento é a “criação dos 

céus e da terra”, cujo poder, nesse caso, também como hipóstase do poder “real”, 

pertence à “divindade”. No mito (trans)significante, é ´élöhîm quem “cria” – e o 

que ele “cria” é a “terra”, a cidade. Mas a cidade quem “cria” é o rei, que a 

“constrói” (cf. Is 44,27-28). Num único movimento, o mito (trans)significante 

legitima a emergência da cidade e, nela, a emergência do poder central. 

À luz da investigação semântico-fenomenológica de Br´ na Bíblia Hebraica, 

a Tese sente-se segura e confortável em aplicar os resultados à leitura de Gn 1,1-3. 

As duas ocorrências de Br´ – Gn 1,1 e 2,4a –, ambas no infinitivo construto, 
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circunscrevem a “criação” entre um “quando agora começa” e um “agora já 

acabou”. No interior, articulam-se discursos ideológicos que destilam partes 

substanciais do projeto de poder que legitima e é legitimado pela cosmogonia. Gn 

1,1-2,4a é a (trans)significação mítico-política da reconstrução de Jerusalém. Nos 

termos da proposta da Tese: é a Cosmogonia de Inauguração do Templo de 

Jerusalém. 

 

 

4.2 

töhû wäböhûtöhû wäböhûtöhû wäböhûtöhû wäböhû    na Bíblia Hebraica 

 

 

 

Estes dois termos hebraicos – töhû e böhû – ocorrem de diferentes maneiras 

na Bíblia Hebraica: a) quando não articulados, töhû pode aparecer sozinho, sem 

böhû; mas böhû nunca é usado sem a companhia de töhû; b) quando articulados, 

podem, ba) ou apenas cooperar semântico-sintaticamente (Is 34,11), ou bb) chegar 

a constituir hendíade145 (Gn 1,2 e Jr 4,23)146. 

 

 

4.2.1 

Ocorrências apenas de töhûtöhûtöhûtöhû 

 

 

De modo geral, as ocorrências de töhû na Bíblia Hebraica podem ser 

                                                
145 Cf. C. M. D. DA SILVA, Metodologia de Exegese Bíblica, p. 314. 
146 Para a seção, recomenda-se o livro de David TSUMURA, Creation and Destruction – a 
reappraisal of the Chaoskampf Theory in the Old Testament. Indiana: Eisenbrauns, 2005. Após 
todo o trabalho de levantamento semântico-fenomenológico, o trabalho de Tsumura apresentou-se 
como confirmação a psoteriori e a fortiori das conclusões previamente registradas. Cf. M. GÖRG, 
Wh t o töhû, in: G. J. BOTTERWECK, H. RINGGREN e H.-J. FABRY (ed), Theological Dictionary 
of the Old Testament, v. XV, p. 604-608. Para a tradição do judaísmo, cf. N. M. SAMUELSON, 
Judaism and the Doctrine of Creation, p. 148. Quanto aos termos, cf. V. P. Hamilton, The Book of 
Genesis: Chapters 1-17, p. 108-109. Para a tradução, cf. A. DE VRIES e A. J. C. VERHEIJ, A 
Portion of Slippery Stones Wordplay in Four Twentieth-Century Translations of the Hebrew Bible, 
in: D. DELABASTITA (org), Traductio: Essays on Punning and Translation, p. 67-95 e C. 
KELLER, The Face of the Deep: A Theology of Becoming, p. 183-184. 
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descritas como as descreveu, para o Dêutero-Isaías, William P. Brown: referem-se 

ao estado de desolação, desertificação – em termos populacionais – e devastação 

da terra, entenda-se: de Judá, conseqüência da trágica invasão babilônica em fins 

do século VII até o derradeiro fim, no início do século VI147. 

 

 

 

4.2.1.1 

Ocorrências de töhûtöhûtöhûtöhû    como “região desértica e desabitada” 

 

Dt 32,10. A passagem descreve como, tendo-o encontrado “numa terra 

deserta e num ermo desabitado”, Yahweh cuida de Jacó. Literalmente, o texto 

hebraico traz a frase Bü´erec midBär ûbütöhû yülël yüšìmön, “em uma terra de 

deserto, e em uma desolação [töhû] de uivo148 de ermo149”. Assim, porque as duas 

expressões encontram-se sintática e semanticamente articuladas, a expressão 

Bü´erec midBär impõe que se tome o termo töhû em denotação topográfica: trata-

se de um lugar, e de um lugar que se pode considerar igual a uma “terra de 

deserto”. Ali se ouvem “uivos”, porque o local está desabitado150. 

Jó 12,24. Diz-se de Yahweh ser capaz de trazer à luz as nações, depois do 

que, toma os cabeças do povo da terra, “e os faz vaguear pelo deserto, sem 

caminho” (wayyat`ëm Bütöhû lö´-därek). Töhû aqui é um lugar deserto e 

desabitado151. 

Sl 107,40. Aqui, uma expressão idêntica à citada de Jó 12,24, além de 

igualmente denotar um lugar deserto e desabitado, agora também denota uma 

situação de aflição: Yahweh faz os nobres vaguearem pelo deserto, mas livra o 

                                                
147 Cf. W. P. BROWN, The Ethos of the Cosmos: The Genesis of Moral Imagination in the Bible, 
p. 230. 
148 L. ALONSO-SCHÖKEL, Dicionário, p. 279: “Uivo Dt 32,10”. 
149 Idem, p. 300. 
150 Cf. M. GÖRG, W h t o töhû, in: G. J. BOTTERWECK, H. RINGGREN e H.-J. FABRY (ed), 
Theological Dictionary of the Old Testament, v. XV, p. 568; K. M. HAYES, The Earth Mourns: 
Prophetic Metaphor and Oral Aesthetic, p. 67; D. TSUMURA, Creation and Destruction – a 
reappraisal of the Chaoskampf Theory in the Old Testament, p. 10 e 22-23. 
151 Cf. Cf. M. GÖRG, Wh t o töhû, in: G. J. BOTTERWECK, H. RINGGREN e H.-J. FABRY (ed), 
Theological Dictionary of the Old Testament, v. XV, p. 568; K. M. HAYES, The Earth Mourns: 
Prophetic Metaphor and Oral Aesthetic, p. 67; D. TSUMURA, Creation and Destruction – a 
reappraisal of the Chaoskampf Theory in the Old Testament, p. 22-23 e 27. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0410253/CA



 196 

pobre da aflição152. 

Is 24,10. “Quebrada (está) a cidade da desolação” – nišBürâ qiryat-Töhû. 

Essa é uma fórmula particularmente reveladora, porque, destruída que está ela, 

pode-se descrever o estado da cidade justamente pelo mesmo termo que, em Gn 

1,2, descreve-se o estado de desolação da terra. Enquanto Is 24,10 denota o estado 

de destruição da cidade153 utilizando-se da expressão “cidade da desolação”, Gn 

1,2 denota essa mesma idéia, apelando para a hendíade töhû wäböhû. Em última 

análise, tem-se em mira, tanto aqui, quanto em Gn 1,2, a mesma idéia: aqui, a 

cidade está destruída; lá, a “terra” foi destruída. Como lá, a “terra” é a “cidade”, 

podem-se considerar paralelas as duas plásticas narrativas. 

Is 40,17. Uma conotação topográfica, agora. Diz-se que, para Yahweh, as 

nações são como nada: “confim e deserto são consideradas por ele”. “Confim e 

deserto” aí traduz a hendíade (më´epes wätöhû). “Confim”, por sua vez, conota a 

parte mais extrema da “terra”, ou seja, lá, onde não há nada “construído” 

(“nações”, no sentido geopolítico), onde “ninguém mora” (“nações”, no sentido 

político-social). Também aqui töhû indica um lugar desolado, deserto, em 

oposição a um lugar edificado e habitado (“nações”)154. 

Is 45,18. Se não houvesse outras ocorrências que servissem de base para 

argumentação, Is 45,18 deixaria pouca dúvida sobre a relação explícita entre töhû, 

de um lado, e a idéia de um lugar desolado e desabitado, por outro155. Por força do 

argumento, convém apresentar uma parte considerável do verso: 

 

Kî kò ´ämar-yhwh 
Porque assim diz Yahweh, 

Bôrë´ haššämayim 
criador dos céus 
hû´ hä´élöhîm 

– ele (é) o Deus –, 
yöcër hä´ärec wü`öS  

                                                
152 Cf. Cf. M. GÖRG, Wh t o töhû, in: G. J. BOTTERWECK, H. RINGGREN e H.-J. FABRY (ed), 
Theological Dictionary of the Old Testament, v. XV, p. 568; K. M. HAYES, The Earth Mourns: 
Prophetic Metaphor and Oral Aesthetic, p. 67; D. TSUMURA, Creation and Destruction – a 
reappraisal of the Chaoskampf Theory in the Old Testament, p. 22-23. 
153 Cf. D. TSUMURA, Creation and Destruction – a reappraisal of the Chaoskampf Theory in the 
Old Testament, p. 22 e 24; M. GÖRG, Wht o töhû, in: G. J. BOTTERWECK, H. RINGGREN e H.-J. 
FABRY (ed), Theological Dictionary of the Old Testament, v. XV, p. 568. 
154 Cf. D. TSUMURA, Creation and Destruction – a reappraisal of the Chaoskampf Theory in the 
Old Testament, p. 22-23. 
155 Cf. K. M. HAYES, The Earth Mourns: Prophetic Metaphor and Oral Aesthetic, p. 67. 
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formador da terra e fazedor dela 
hû´ kônünäh  

– ele (é que) a estabeleceu. 
lö´-töhû bürä´äh 

Não uma desolação (ele) a criou: 
läšebet yücäräh 

para ser habitada (ele) a formou. 
 

O poema insiste na condição de Yahweh como criador. Ele é o criador dos 

céus e da terra. E, no que diz respeito a terra, ela foi criada para ser “habitada”. 

Yahweh não criou um “deserto”, não trouxe à luz uma “desolação”. O que ele 

criou, criou para que seja povoado. Se é verdade que não se pode saltar 

diretamente dessa afirmação para a (trans)significação criação-construção – 

construção-criação, não é menos verdade, contudo, que o poema dá ao termo töhû 

o sentido de “lugar desabitado”, “lugar desolado”. E isso em contexto claramente 

de “criação”. O que significa que o mesmo termo töhû deve poder assumir 

perfeitamente o mesmo sentido em Gn 1,2156. 

Is 45,19. Esse verso é a seqüência imediata de Is 45,18, que também se 

utiliza do termo töhû. Em Is 45,19, contudo, as coisas não estão tão claras. Três 

expressões são articuladas: a) bassëter, “no esconderijo”, b) Bimqôm ´erec 

Höšek, “no lugar de terra de escuridão", e c) töhû, desolação. As diferentes 

versões traduzem as três expressões, indistintamente, ora como adjunto adverbial 

de lugar, ora como adjunto adverbial de modo. Assim traduz Croatto: “Não falei 

em um esconderijo, em algum lugar obscuro da terra; não disse à estirpe de Jacó: 

‘busquem-me no vazio’”157, considerando todas as três expressões como adjuntos 

adverbiais de lugar, e comentando: 

 

A forma das negações supõe a afirmação contrária, a saber, que Javé se 
expressa na luz e quer que se a busque. Mas não no vazio. O termo tohu 
(aqui e antes no v. 18) foi escolhido por sua dupla conotação, de caos 
aquático e pré-criacional (como em Gênesis 1,2 [...]) e de lugar desértico, 
sem vida158. 

                                                
156 Cf. D. TSUMURA, Creation and Destruction – a reappraisal of the Chaoskampf Theory in the 
Old Testament, p. 22 e 25. M. GÖRG, Wh t o töhû, in: G. J. BOTTERWECK, H. RINGGREN e H.-J. 
FABRY (ed), Theological Dictionary of the Old Testament, v. XV, p. 569. 
157 Cf. J. S. CROATTO, Isaías II, p. 140 (grifos dele). A rigor, não existe no texto hebraico uma 
preposição que pudesse servir para justificar a fórmula adverbial a que Croatto recorreu para 
traduzir töhû. 
158 J. S. CROATTO, Isaías II, p. 146. Cf. D. TSUMURA, Creation and Destruction – a 
reappraisal of the Chaoskampf Theory in the Old Testament, p. 22, 26 e 29. 
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Recorre-se a Croatto para apontar a denotação de töhû como “lugar 

desértico, sem vida”. Segundo a percepção desta Tese, contudo, não é que o termo 

töhû indique, “ao mesmo” tempo, tanto a denotação de um lugar desértico, quanto 

a conotação de “caos aquático e pré-criacional”. Dir-se-ia, antes, que a conotação 

de um “caos aquático e pré-criacional”, para apenas usar os termos de Croatto, 

transignifica, isso sim, “um lugar deserto e sem vida”. Porque “criação” é 

“construção”. 

Resumindo, em Dt 32,10; Jó 12,24; Sl 107,40; Is 24,10; Is 40,17; 45,18.19, 

töhû significa “um lugar desértico e desabitado” (Dt 32,10; Is 40,17; 45,19), onde 

não há caminho(s) (Jó 12,24; Sl 107,40). Quando superado pela “criação”, deduz-

se que o objetivo é o povoamento do lugar (Is 45,18). Isso significa que o oposto 

de töhû é a “cidade”. Que, contudo, pode ser destruída, quando, então, retorna à 

sua condição original de “região desértica e desabitada” (Is 24,10). 

 

4.2.1.2 

Ocorrências de töhûtöhûtöhûtöhû    como “(o) vazio” 

 

Jó 26,7159. O sentido de “(o) vazio” constrói-se em articulação: “o que 

estende o Norte (cäpôn)160 sobre o vazio (töhû), o que levanta a terra sobre o 

nada” (nö†è cäpôn `al-Töhû Tölè ´erec `al-Bülî-mâ). 

O contexto cosmogônico da poesia é ratificado pelos v. 12-13, onde se 

mencionam três (ou quatro) “sinônimos” para o “dragão aquoso” contra quem 

Yahweh teria lutado – yäm (o Mar), rähab e a “serpente sinuosa” (näHäš 

BärîªH)161. A “criação” é descrita pelo processo de “estender” e de “levantar”. 

                                                
159 Jó 26 é um capítulo disputadíssimo. Alegados há problemas na composição sincrônica dos v. 1-
4 e 5-15. A Tese não vai discutir a questão. Para uma aproximação, cf. A. LO, Job 28 as Rhetoric: 
An Analysis of Job 28 in the Context of Job 22-31, p. 127. Para uma análise da estrutura da 
composição, cf. J. P. FOKKELMAN, Major Poems of the Hebrew Bible: At the Interface of 
Prosody and Structural Analysis. V. IV – Job 15-42, p. 134-139. 
160 “Norte (…) neste contexto, não é uma direção, mas um termo espacial para os altos céus, o 
lugar do trono de Deus” associado, em Ugarit, à Montanha onde estava o palácio-templo de Baal 
(cf. John E HARTLEY, The book of Job. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing 
Company, 1988, p. 365-366). 
161 Uma interessante proposta de correção textual – na verdade, apenas a separação de uma palavra 
(~ym v) em duas (~ y ~ v) – é apresentada por H. R. Cohen para Jó 26,13a: onde sê lê h r p v ~ ym v Ax Wr B, 
leia-se hr p v ~y  ~v Ax Wr B – “by his wind, he put Yam into his net”, o que redundaria em paralelo 
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Confundem-se a conotação cosmogônica – “estender cäpôn sobre töhû” – e a 

denotação civilizatória – “levantar a terra sobre o nada”. A terra é justamente o 

espaço ordenado, soerguido sobre a desordem “pré-criacional”. Não se trata de 

“caos” ontológico, conquanto, sob o registro cosmogônico, a imagética sugere 

tratar-se das “águas primevas”162. Trata-se, antes, do “vazio” cosmogônico 

pragmático – a “ausência de expressão e ordem geopolítica”163. 

Is 40,23. töhû é o inverso da “cidade”, porque é o espaço pré-ordenado, não 

habitado – logo, sem ordem e governo. Daí ser possível uma idéia como a de Is 

40,23: “(ele) reduz os governantes a nada, os juízes da terra como o vazio (ele) faz” 

(hannôtën rôznîm lü´äyin šöp†ê ´erec KaTTöhû `asa). Onde há governantes e 

juízes, a terra está ordenada. Ali há civilização, logo (e porque!) a “ordem” 

emergiu desde o “vazio”. Mas basta que Yahweh se decida, e eis que essa 

“ordem” retorna à sua condição primária – perdidos os meios de manutenção da 

“ordem”, tudo se perde164. 

Is 41,29. rûªH wätöhû nisKêhin: “vento e vazio (são) as estátuas deles”. A 

articulação entre “vazio” e “vento” denuncia a concepção plástica de töhû. Trata-

se da idéia pragmática de espaço desocupado165. Na primeira parte do verso, ´epes 

já sugere uma referência topográfica para o âmbito semântico em que circula a 

conotação da poesia. A conjugação de “vazio” e “vento” sugere, portanto, aquelas 

regiões desérticas, desabitadas, onde apenas sopra o vento. No caso do verso, 

como a dizer: “dentro das estátuas deles não tem nada”. 

Is 29,21. A transição do sentido de “vazio” para o de “desamparo” (com 

repercussões adverbiais), mostra-se clara no idiomatismo wayya††û baTTöhû 

caDDîq: “fazem estender no vazio o justo”, referindo-se à corrupção intencional do 

                                                                                                                                 
com o v. 13b: “trespassou a mão dele a Serpente Sinuosa” (cf. H. R. (Chaim) COHEN, Biblical 
Hapax Legomena in the Light of Akkadian and Ugaritic, p. 50. 
162 Cf. J. E HARTLEY, The book of Job, p. 366. 
163 Cf. D. TSUMURA, Creation and Destruction – a reappraisal of the Chaoskampf Theory in the 
Old Testament, p. 22 e 24; M. GÖRG, Wht o töhû, in: G. J. BOTTERWECK, H. RINGGREN e H.-J. 
FABRY (ed), Theological Dictionary of the Old Testament, v. XV, p. 569. 
164 Cf. D. TSUMURA, Creation and Destruction – a reappraisal of the Chaoskampf Theory in the 
Old Testament, p. 22-23; M. GÖRG, Wht o töhû, in: G. J. BOTTERWECK, H. RINGGREN e H.-J. 
FABRY (ed), Theological Dictionary of the Old Testament, v. XV, p. 569. 
165 Cf. D. TSUMURA, Creation and Destruction – a reappraisal of the Chaoskampf Theory in the 
Old Testament, p. 22-23. “Futilidade” (mas perdendo-se a imagética da referência!) – M. GÖRG, 
Wh t o töhû, in: G. J. BOTTERWECK, H. RINGGREN e H.-J. FABRY (ed), Theological Dictionary 
of the Old Testament, v. XV, p. 569-570. 
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direito. No “vazio”, o justo encontra-se desamparado (cf. 1 Sm 12,21)166. 

Resumindo, uma segunda categoria de ocorrências mais ou menos 

sistemáticas de töhû parece situar sua semântica num campo de conotação 

derivado do uso mais denotativo da categoria geopolítica com que os termos são 

empregados nas passagens anteriormente analisadas. Um primeiro impulso parece 

consistir no uso de um sentido apenas sutilmente conotativo, porque, aí, o termo 

töhû mantém relações muito próximas com a referência denotativa geopolítica. 

Deveriam ser classificadas aqui, em primeiro plano, as ocorrências de Jó 26,7; Is 

40,23 e 41,29. O uso de töhû como referência ao espaço geopolítico pode 

desdobrar-se em conotação metonímica. A “cidade”, o espaço geopolítico par 

excellence, é, por isso mesmo, o espaço da proteção e do amparo. Por 

conseguinte, a distância da cidade pode traduzir-se em desamparo e desproteção 

(Is 29,21). 

 

 

4.2.2 

Ocorrências conjuntas de töhûtöhûtöhûtöhû    e böhûböhûböhûböhû 

 

 

4.2.2.1 

Articulação sintático-semântica entre töhûtöhûtöhûtöhû    e böhûböhûböhûböhû 

 

Excetuando-se os dois casos em que constituem hendíade (Gn 1,2 e Jr 4,23), 

Is 34,11167 é o único caso na Bíblia Hebraica em que os termos töhû e böhû se 

articulam. Diz-se ali que Yahweh vai “estender sobre ela (Jerusalém) um prumo168 

                                                
166 Cf. D. TSUMURA, Creation and Destruction – a reappraisal of the Chaoskampf Theory in the 
Old Testament, p. 22-23. Para a questão do desamparo em face do direito, cf. J. S. CROATTO, 
Isaías I, p. 180-182. 
167 Cf. D. TSUMURA, Creation and Destruction – a reappraisal of the Chaoskampf Theory in the 
Old Testament, p. 15, 18, 22 e 32-33; M. GÖRG, Wh t o töhû, in: G. J. BOTTERWECK, H. 
RINGGREN e H.-J. FABRY (ed), Theological Dictionary of the Old Testament, v. XV, p. 568. 
168 Cf. L. ALONSO-SCHÖKEL, Dicionário, p. 573. “Provavelmente Jerusalém”, cf. M. GÖRG, 
Wh t o töhû, in: G. J. BOTTERWECK, H. RINGGREN e H.-J. FABRY (ed), Theological Dictionary 
of the Old Testament, v. XV, p. 568. 
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de desolação e um nível169 de deserto”170. A forma com que o hebraico o diz é 

significativa: wünä†â `älÊhä qaw-töhû wü´abnê-böhû. Três categorias de 

termos convergem para a articulação das idéias de construção-criação/destruição-

descriação. Sem maior atenção aos dois termos em análise (töhû e böhû), anotem-

se: a) os dois termos relacionados ao universo da construção civil, de um lado, e, 

de outro, b) o verbo nä†â, “[ele] estendeu”. Aqueles dois termos são “prumo” e 

“nível”, conjugados, respectivamente, com töhû e böhû: wünä†â `älÊhä qaw-

töhû wü´abnê-böhû: “prumo de desolação e nível de deserto”. No conjunto, o 

efeito é cumulativo: descreve-se uma cidade; a menção dos instrumentos de 

construção lembram a construção dessa cidade; o verbo nä†â (trans)significa a 

ação político-social em regime mítico-simpático: “estender” (= criar) é 

“construir”. Naturalmente que a série inteira constitui uma ironia: o ambiente 

semântico é o da (trans)significação de “construção” em “criação”. Mas isso é 

feito para anunciar não a construção da cidade, mas a sua destruição. Para que a 

presente leitura faça sentido, deve-se pressupor que o poeta conhece a relação 

(trans)significante entre “construir” e “criar”. Conhecendo a relação, o poeta 

utiliza-a para descrever a ação inversa: destruição (“prumo de desolação e nível de 

deserto”) e descriação (nä†â). 

 

4.2.2.2 

Hendíade constituída pelos termos töhûtöhûtöhûtöhû    e böhûböhûböhûböhû 

 

Jr 4,23. Que Jr 4,23 e Gn 1,2 têm relações diretas de intertextualidade 

dificilmente se pode deixar de reconhecer171. O que “isso” venha a significar já 

não é assim tão óbvio, mas os dois versos possuem, inclusive, correlação 

terminológica equivalente demais para se tratar de “mera coincidência”. 

 

                                                
169 L. ALONSO-SCHÖKEL, Dicionário, p. 24: “Instrumento de construção. Prumo Is 34,11 + wq; 
nível, cordel”. Aqui, a rigor, plural: “pedras (níveis) de deserto”. 
170 Cf. K. M. HAYES, The Earth Mourns: Prophetic Metaphor and Oral Aesthetic, p. 67. 
171 Cf. K. M. HAYES, The Earth Mourns: Prophetic Metaphor and Oral Aesthetic, p. 67; C. J. 
DEMPSEY, Jeremiah: Preacher of Grace, Poet of Truth, p. 88; W. BRUEGGEMANN, Faith in at 
Nullpunkt, in: J. C. POLKINGHORNE e M. WELKER, The End of the World and the Ends of 
God: Science and Theology on Eschatology, p. 150-151. É revelador que W. Brueggemann reúna, 
num mesmo fôlego, Gn 1,1-2, Jr 4,23-26 e Is 65,17-19a. Há um quiasmo aí. 
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rä´îtî ´et-hä´ärec  
Olhei a terra,  

wühinnË-töhû wäböhû 
e eis desolação e deserto, 

wü´el-haššämayim  
e para os céus,  
wü´ên ´ôräm 

e não havia a luz deles 
 

Ali estão termos importantes de Gn 1,1-3: “terra”, “céus”, “luz” e, 

naturalmente, “desolação” e “deserto”. Em Jr 4,23, “Jeremias” olha para “a terra”. 

É um ato de “observação”, de “inspeção”, cujo sentido é denunciado pelo “sentido 

diferenciado (...) [de] ação durativa”172 do verbo. Essa “terra”, para a qual ele 

“olha”, e que ele “vê”, diz-se (“e eis”) “uma desolação e um deserto” (= Gn 1,2). 

O que se quer é descrever o estado da terra que “Jeremias” vê, o que se poderia, a 

rigor, dizer tanto com a expletiva hinnË (“e eis”), opção do “profeta”, quanto 

pelo recurso ao verbo “estar”, como em Gn 1,2: wühä´ärec häytâ töhû wäböhû: 

“e a terra estava uma desolação e um deserto”173. Há mesmo uma equivalência 

entre o modo como a terra é “observada”, logo, “descrita”, nas duas passagens. 

Ambas fazem seus respectivos “ouvintes” imaginarem a “terra” como uma 

grandeza concreta, apresentada na condição de uma desolação deserta e um 

deserto desolado. 

Que a equivalência terminológica continua, fica claro pela presença de 

“céus” e “luz” na segunda parte do texto citado: “e para os céus, e não havia a luz 

deles”. Em Jr 4,23, o movimento de olhos do “profeta” vai da “terra” para os 

“céus”. Na “terra”, desolação e deserto. Nos céus, cadê a luz deles? O 

estranhamento trai a condição normal da presença da luz nos “céus” – sua 

ausência é sinal de que a normalidade foi rompida. Não haver a luz dos “céus” é 

tão absurdo quanto a “terra” estar, ei-la, “uma desolação e um deserto”. 

Em Jr 4,23, essas duas situações anormais são colocadas lado a lado. 

Devem-se aos mesmos acontecimentos, foram gerados pela mesma “causa”, têm o 

mesmo significado: a “cidade” está destruída. Gn 1,2, por sua vez, consiste num 

                                                
172 Cf. L. ALONSO-SCHÖKEL, Dicionário, p. 597. 
173 Katherine M. Hayes considera que a presença de böhû aí deva-se a um escritor posterior, que 
viu relações “teológico-escriturísticas” entre a passagem de Jeremias (sem böhû) e Gn 1,2, e, 
então, fez a “conexão” (cf. K. M. HAYES, The Earth Mourns: Prophetic Metaphor and Oral 
Aesthetic, p. 67). Por sua vez, Vitor Eppstein considera que toda a passagem seja de 
responsabilidade de um escriba de orientação apocalíptica, e, portanto, muito posterior (cf. V. 
EPPSTEIN, The Day of Yahweh in Jer 4:23-28, p. 96). 
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momento específico de uma cena maior, e a referência à luz está no verso 

seguinte, quando ´élöhîm fala pela primeira vez: “seja a luz, e a luz foi”. Em Gn 

1,1-3 (e daí em diante), a superação do estado de “desértica desolação” da terra 

dá-se pela evocação da luz. Em Jr 4,23, quando o “profeta” dá-se conta do estado 

de desértica desolação da “terra”, ele olha para os “céus”, e constata: foi-se a luz 

deles. Em Jr 4,23, o desaparecimento da luz dos “céus” está para a desertificação e 

desolação da “terra”, assim como, em Gn 1,1-3(ss), a superação do estado de 

desertificação e desolação da “terra” está para o surgimento da luz. Pode-se dizer 

que descreve-se o mesmo “fenômeno” – mas na ordem inversa. Em ambos casos, 

trata-se da descrição de uma cidade desolada – pela guerra – e deserta. Uma, 

acabou de ficar assim (Jr 4,23). A outra, está assim há “setenta anos” (Gn 1,2). 

Nos dois casos – Jerusalém (cf. Sl 102,17-19 e Is 65,17-18 – também Is 44,27-

28). 

Gn 1,2. “A terra estava uma desolação e um deserto” – wühä´ärec häytâ 

töhû wäböhû – pode (proposta acadêmica) – deve (aposta pessoal) – ser tomada 

como uma descrição espacial geopolítica. Seu paralelo intertextual perfeito se 

encontraria, então, em Jr 4,23 – töhû wäböhû. O uso de töhû, então, equivaleria 

àquela denotação espacial geopolítica de Dt 32,10; Jó 12,24; Sl 107,40; Is 24,10; 

Is 40,17; 45,18.19. Gn 1,2 descreve a “terra” na forma de uma grandeza espacial 

geopolítica enquanto em estado de desolação e deserto. A terra – essa terra 

desolada e deserta – está assim, “uma desolação e um deserto”, pela mesma razão 

que a terra de Jr 4,23 está töhû wäböhû. Aliás, ambas passagens descrevem a 

mesma terra, a mesma desolação, o mesmo deserto – aquele dia babilônico, 

terrível dia, em que Jerusalém afundou até os abismos (mito) e transformou-se 

num monte de escombros (história). Assim, poder-se-ia considerar, afinal, que, em 

Gn 1,2, “terra” é terra mesmo, sem que se imponha a necessidade de qualquer 

recurso (trans)significante para a sua (adequada) interpretação. 

 

 

 

4.3 

HöšekHöšekHöšekHöšek    na Bíblia Hebraica 
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A raiz Hšk distribui-se na Bíblia Hebraica sob três rubricas: formas verbais, 

forma adjetiva, e formas nominais. 

Na condição de forma verbal: qal: escurecer (Ex, 10,15; Jó 3,9; Ec 12,2.3; 

Lm 4,8; 5,17) e obscurecer (Sl 69,24), e hifil: denegrir (Jó 38,2) e escurecer (Am 

5,8). Na condição de adjetivo: Pr 22,29 – HášuKKîm, “escurecidos” ≠ müläkîm, 

reis. Na condição de substantivo (Höšek): a “escuridão”, em sentido genérico (Ec 

2,13; Is 5,20; Is 29,18; 42,7; 45,3.7174.19; 49,9; 58,10; 60,2; Ez 8,12). 

Especificamente, a “escuridão” das minas (Jó 28,3); da noite, tanto 

denotativamente (Js 2,5; Jó 24,16; 38,19; Sl 104,20), quanto conotativamente (Jó 

3,4.5; 5,14; 34,22; Sl 139,11.12; Ec 6,4). No campo abstrato, “escuridão” como 

metáfora para a ignorância humana (Jó 37,19); para “confusão” a que estão 

sujeitos tanto o ímpio (1 Sm 2,9; Jó 15,22.23; 17,12; 18,6; 20,26; Sl 35,6; Pr 2,13; 

20,20; Ec 2,14), quanto o fiel (2 Sm 22,29 = Sl 18,29; 19,8; 22,11; 23,17; 29,3; Sl 

107,10.14; 112,4; Ec 5,16; 11,8; Is 9,1; 59,9; Lm 3,2), quanto os “líderes do 

povo” (Jó 12,25), ou ainda a que causa falta de “visões” dos profetas (Mi 3,6). Por 

conseqüência semântica, a condição da “morte” (Jó 10,21; 12,22; 15,30; 17,23; 

18,18; Sl 88,13; Jr 13,16; Na 1,8). No campo mais propriamente teológico-

traditivo, a “treva” que Moisés faz cair sobre o Egito (Ex 10,212x.22; Sl 105,28); a 

“treva” causada, pela “nuvem”, sobre o exército egípcio (Ex 14,20); a que cobria 

o Horebe (Dt 4,11; 5,23); a que envolve o “terrível guerreiro Yahweh” (2 Sm 

22,12 = Sl 18,12); a “treva” do “grande e terrível dia de Yahweh” (Am 5,18.20; 

8,9); e, finalmente, a do tipo que interessa diretamente a essa pesquisa – a “treva” 

que cobre as águas cosmogônicas (Jó 26,10; Is 5,30; 13,10; 47,5; Ez 32,8; Jl 2,2 

[cf. 3,4]; Am 5,8 [hifil]; Mi 7,8; So 1,15). 

Esse último tipo de ocorrência de Höšek desdobra-se em passagens cujo 

substrato semântico-traditivo é rigorosamente adequado àquelas mesmas 

passagens anteriormente estudadas, quanto às ocorrências de Br´ e töhû wäböhû. 

                                                
174 Em Is 45,7, “treva” (Höšek oê) e “luz” (´ôr) constroem-se em paralelo, respectivamente, com 
“paz” (šälôm) e “desgraça” (rä`). Diz-se que é Yahweh quem “faz” tudo isso. Talvez o plano 
discursivo seja o cosmogônico – “luz” e šälôm descreveriam as ações criadoras, enquanto que 
“treva” e “desgraça”, as descriadoras – isto é, o levantamento e a queda dos reinos. Inclusive esse 
– o de Ciro. Apenas deixo o registro: a meu ver, propaganda persa específica para Judá. 
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Em Jó, Höšek serve particularmente à descrição da morte, da confusão, da 

ignorância. O espírito pessimista de Jó justifica a abundância das ocorrências 

metafórico-metonímicas de Höšek, ainda que haja casos de emprego mais 

denotativo do sema da raiz – a escuridão das minas e da noite. Numa passagem, 

porém, descreve um cenário plasticamente semelhante ao de Gn 1,1-3: 

 

Jó 26,10-13175 
10Traçou um círculo sobre a superfície das águas,  

até as fronteiras da luz com a treva. 
11As colunas dos céus estremecem, 

e ficam apavoradas com a ameaça dele. 
12Com a sua força aquietou176 o Mar, 

e com sua inteligência esmagou rähab. 
13Com seu sopro varreu177 os céus, 

trespassou a mão dele a Serpente Sinuosa 

Höq-Häg `al-Pünê-mäyim 

`ad-Taklît ´ôr `im-Höšek 
`ammûdê šämayim yürôpäpû 
wüyitmühû miGGa`árätô 
BüköHô räga` hayyäm 
ûbitûbnätô mäHac rähab 
BürûHô šämayim šiprâ 
Hölálâ yädô näHäš BärîªH 

 

A expressão “as fronteiras da luz com a treva” deve indicar para o fato de 

que a “criação” aparece como uma emergência no meio da treva. Desde as águas, 

excentricamente, a luz é estendida (“[ele] estendeu o Norte178 sobre o vazio (töhû), 

e suspende a terra sobre o nada”, v. 7). Trata-se da descrição do surgimento da 

terra do e no meio da águas, para o que e com o que, a treva afasta-se, empurrada 

para todos os lados, enquanto a luz vai ganhando espaço. Se é assim, se esse 

fenômeno de a luz ir empurrando a treva é acompanhado, chega-se a um ponto e a 

um momento em que a luz pára de avançar – a fronteira (Jó 26,10). Do lado de cá, 

a luz. Do de lá, a treva179. 

É desde as “águas” que a “luz” se espande para todos os lados, empurrando 

                                                
175 Para estrutura, cf. J. P. FOKKELMAN, Major Poems of the Hebrew Bible: At the Interface of 
Prosody and Structural Analysis. V. IV – Job 15-42, p. 134-139. Para diversas reconfigurações da 
ordem dos versos de Jó 24-27, com repercussões em Jó 26,1-14, cf. A. LO, Job 28 as Rhetoric: An 
Analysis of Job 28 in the Context of Job 22-31, p. 127. Também, L. ALONSO-SCHÖKEL e J. L. 
SICRE-DÍAZ, Job: Comentario teológico y literario, p. 448-460. 
176 Com S. TERRIEN, Jó, p. 208. Cf. L. ALONSO-SCHÖKEL, Dicionário, p. 606: “Q. Aquietar? 
Jó 26,12”. 
177 Com TERRIEN, Jó, p. 208. Cf. TEB. Mas cf. L. ALONSO-SCHÖKEL, Dicionário, p. 690, 
“resplendor, esplendor Jó 26,13”, e Bíblia do Peregrino: “ao seu sopro o céu resplandece”. Ainda 
HALOT: “the heavens became bare with his wind”. 
178 “Norte (…) neste contexto, não é uma direção, mas um termo espacial para os altos céus, o 
lugar do trono de Deus” associado, em Ugarit, à Montanha onde estava o palácio-templo de Baal 
(cf. J. E HARTLEY, The book of Job, p. 365-366). 
179 Cf. S. AALEN, r Aa ´ôr, in: G. J. BOTTERWECK e H. RINGGREN, Theological dictionary of 
the Old Testament, v. 1, p. 147-166. Para um resumo das opiniões de diversos comentaristas de Jó 
26,5-14 (Janzen, Dell, Whedbee, Habel, Westermann, Clines, Newson, Miles), cf. A. LO, Job 28 
as Rhetoric: An Analysis of Job 28 in the Context of Job 22-31, p. 134-141. 
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a “treva”. Mas essas “águas”, também elas precisam ser vencidas, porque é do 

meio delas que sai a “terra”. É aí que se instalam as colunas dos “céus”. Há um 

sentido de enfrentamento entre as forças da criação e as forças contra-criativas – 

que, contudo, permanecem  como fundamento  cosmogônico  da  novel  criação  – 

porque é no lugar onde estão a “treva” 

e as “águas”, que, expulsando-as daí, 

inflando no meio delas uma como que 

“clareira” de ordem, que a “criação” 

acontece, emerge, se faz,  é “construída”. 

Na cosmogonia, a “luz” é uma bolsa, 

uma clareira, um balão, uma bolha – 

no meio das trevas180. Os limites da 

“criação” permanecem como a 

“fronteira” – o front – entre a “luz” e a 

“treva”. De um lado, o poder e a 

inteligência de Yahweh, seu sopro e sua mão. Do outro, o Mar, rähab, os céus, a 

Serpente Sinuosa181. Não é que sejam vários “monstros”, mas todos representam 

as mesmas forças contra-criativas. O Mar transignifica a condição da terra antes 

da “criação” – Yahweh deverá enfrentar o Mar, tirar de dentro dele “os céus e a 

terra”. Percebem-se aí dois níveis de descrição: de um lado, a força e os atributos 

físicos do guerreiro derrotam as forças contra-criativas: o mar aquieta-se, os céus 

se configuram, a terra emerge – por exemplo: hä´ömër laccûlâ Hóräbî 

wünahárötayik ´ôbîš – “o que diz para o Abismo: ‘seca’ e ‘(eu) secarei as tuas 

torrentes’ (Is 44,27 → 44,28 = construção de Jerusalém). Do outro, a “luz” invade 

a “treva”, desde dentro, e, expandindo-se, a vai empurrando, como uma grande 

“bolha” de luz no meio dela. Assim, a terra e os céus são uma grande “bolha” de 

criação no meio das “águas” – que, contudo, podem invadir, de novo, a terra (cf. 

Jó 7,12). Da mesma forma como a “luz” é uma grande “bolha” de criação no meio 

da treva182. 

                                                
180 O que justifica a imagem do “mundo” israelita/judaíta descrito por G. J. GLOVER, Beyond the 
Firmament: Understanding Science and the Theology of Creation, p. 80-83. Cf. J. E. WRIGHT, 
The Early History of Heaven, p. 52-97. 
181 Cf. J. A. WHARTON, Job, p. 108. 
182 Como se o dissessem, cf. K. LÖNING e E. ZENGER, To Begin With, God Created...: Biblical 
Theologies of Creation, p. 20. 
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Em linhas gerais, a poesia de Jó 26,10-13 tem contatos imagéticos com Gn 

1,1-2,4a183. O ponto crítico é a função diferenciada de rûªH nesses versos, 

relativamente a que o “vento” exerce em Gn 1,1-3. À luz dos v. 12-13, uma vez 

que aparece como termo paralelo de “força”, “inteligência” e “mão”, rûªH é uma 

das “garantias” de Yahweh, com as quais venceu as forças contra-criativas184. Gn 

1,2 testemunharia uma referência a rûªH como atributo criativo de ´élöhîm185? À 

luz de Jó 26,10-13? Mas não se depende apenas de Jó 26,10-13 para decidir. 

Pode-se recorrer, ainda, a Pr 30,4. E Pr 30,4186 tem outra idéia – exatamente 

inversa – a respeito: 

 
4aQuem subiu os céus e desceu? 
4bQuem aprisionou o vento com seus punhos? 
4cQuem encerrou as águas no manto? 

                                                
183 William P. Brown (cf. Structure, Role, and Ideology in the Hebrew and Greek Textes of 
Genesis 1,1-2,3, 1993) afirmou que, em Gn 1,1-2,3, “P” minimizou o papel antagônico das águas 
no “processo de criação” (p. 207-248), hipótese a que chegou tanto pela comparação crítica do TM 
com o texto da LXX, que, segundo ele, representa uma lectio difficilior para a cosmogonia de “P” 
(p. 21-58), quanto pela comparação com o substrato cultural próximo-oriental, onde as águas 
representam um papel importante, deuteragonístico, nas criações (p. 207-248). Para uma crítica à 
monografia de W. P. Brown, cf. J. COOK, The Septuagint of Genesis – Text and/or Interpretation? 
In: A. WÉNIN (ed), Studies in the Books of Genesis – literature, redaction and history, p. 317-
321). Seja como for, permanece – no texto hebraico (BHS) de Gn 1,1-3 – a descrição “agonística” 
das águas, da treva, do vento, em Gn 1,1-3. 
184 Cf. S. TERRIEN, Jó, p. 228. dispensando-se suas observações quanto ao fato de Jó não tratar a 
cosmogonia como a tratam os povos tradicionais. Preocupação de Terrien, não de Jó. Cf. A. LO, 
Job 28 as Rhetoric: An Analysis of Job 28 in the Context of Job 22-31, p. 131. 
185 Para uma discussão crítica a respeito do papel do vento como ação co-criativa de Baal e 
Marduk em seus respectivos ciclos cosmogônicos – o vento é a arma contra os dragões –, com 
desdobramentos em Jó 26,5-14, cf. A. I. BAUMGARTEN, The Phoenician History of Philo of 
Byblos: A Commentary, p. 131-139. 
186 R. J. Clifford não reconhece, na primeira pergunta de Pr 30,4, o motivo cosmogônico da 
extensão dos céus como um rolo, e prefere aproximá-la do tema da entrega da Lei desde “os céus”. 
Resultado: declara que as três perguntas seguintes, claramente cosmogônicas, estão fora de 
contexto, e devem ser consideradas acréscimo – com o que a Tese não pode, contudo, de modo 
algum, concordar (cf. R. J. CLIFFORD, Proverbs. A commentary, p. 261. Entre os muslins do 
Egito rural, ainda hoje, o céu é “a tenda azul” e Allah é seu dono (cf. E.-S. EL-ASWAD, Religion 
and Folk Cosmology: Scenarios of the Visible and Invisible in Rural Egypt, p. 66). Para uma 
aproximação à história da recepção de rûªH ´élöhîm na tradição siríaca – que cedo dividiu-se entre 
identificar ou não rûªH com o “Espírito Santo”, cf. S. P. BROCK, The rûªH ´élöhîm of Gen 1,2 and 
its Reception History in the Syriac Tradition, in: A. WÉNIN e J.-M. AUWERS, Lectures et 
relectures de la Bible: Festschrift P.-M. Bogaert, p. 327-349. É relevante transcrever parte de uma 
homilia de Theodoro sobre Gn 1,2: “havia trevas, e um vento soprava sobre as águas, um vento 
criado, e não o Santo, como se tem pensando. Moisés o chamou ‘um vento do Senhor’, como a 
dizer ‘uma criação do Senhor’ que estava pairando sobre as coisas criadas” (cf. THEODORO, 
Homiliae Selectae Mar-Jacobi Sarugensis, ed. P. Bédian, v. III, Paris/Leipzig, 1907, p. 23, apud S. 
P. BROCK, op. cit., p. 334). Se não é o (rûªH) Santo, como “se tem pensando”, e se não é uma 
força contra-criativa, como se pensa aqui, o que faz esse vento, lá, então? Não é sem razão que 
Marc Zvi Brettler refira-se a ele como “um misterioso vento” (cf. M. Z. BRETTLER, How to Read 
the Bible, p. 41) – sim, mas, para esta Tese, nem tão mais misterioso assim. 
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4dQuem levantou todo o confim da terra? 
 

Pr 30,4a, propõe-se, corresponde àquela pergunta agonístico-cosmogônica 

de Yasna 44, seção do Avesta destinada aos textos litúrgicos do sacrifício: “quem 

é aquele que sustentava cá em baixo a terra, e lá em cima o céu, para que não 

caíssem?”187. Sob essa ótica, as quatro perguntas formulam-se sob o regime 

cosmogônico, sendo que a segunda pergunta pelo “poder” que teria aprisionado o 

vento, isto é, durante o “enfrentamento” agonístico-cosmogônico. Enquanto Jó 

26,10-13 tem o vento como agente agonístico-cosmogônico de Yahweh, Pr 30,4 

tem, no vento, um agente agonístico-cosmogônico contra-criativo, que a 

divindade tem que aprisionar, para, então, pôr as águas no manto. 

De qualquer forma, Jó 26,10-13 ilustra bastante bem o papel imagético que 

a treva e a luz representam na Cosmogonia de Inauguração do Templo de 

Jerusalém, e denuncia a consciência que as narrativas cosmogônicas têm da 

fragilidade e provisoriedade da “criação” – a treva pode engolir a luz a qualquer 

momento, as águas podem invadir a terra a todo instante (cf. Jó 7,12). Apenas o 

poder da divindade garante a permanência da “criação”. 

A fragilidade e provisoriedade da “criação” é um conceito derivado da 

funcionalidade cultural que determina o mito da “criação” no imaginário político-

teológico dos textos da Bíblia Hebraica. Is 5,30 (Is 5,[25]26-30188) o permite 

ilustrar: 

 

wüyinhöm `äläyw Bayyôm hahû´ Künahámat-yäm 
30aE bramarão contra ele naquele dia, como o bramido do mar. 

wüniBBa† lä´ärec wühinnË-Höšek car 
30baE (ele) olhará para a terra: e eis treva espessa, 

wä´ôr Häšak Ba`árîpÊhä 
30bbe a luz obscurecida pelas fumaças dela189. 

                                                
187 Cf. J. HUIZINGA, Homo Ludens – o jogo como elemento da cultura, p. 128. Para a relação 
entre a “cosmogonia” veterotestamentária e o tratado Yasna 44 como juntamente dependentes de 
uma cultura comum – negando-se, portando, uma dependência judaico-israelita em relação à 
teo/mitologia persa, cf. M. SMITH, Studies in the Cult of Yahweh. V. 1. Studies in Historical 
Method, Ancient Israel, Ancient Judaism by Morton Smith, p. 73-83. À Tese importa, aqui, não 
estabelecer a dependência, mas a estrutura cosmogônica de Pr 30,4 à luz do verso do Yasna 44. 
188 Para a estrutura, cf. M. A. SWEENEY, Isaiah 1-39: With an Introduction to Prophetic 
Literature, p. 121-131; G. V. SMITH, Isaiah 1-39, p. 163-182; H. G. M. WILLIAMSON, A 
Critical and Exegetical Commentary on Isaiah 1-27. V. 1/3 – commentary on Isaiah 1-5, p. 395-
401. 
189 HALOT reconhece a incerteza etimológica e semântica do termo hebraico. Sugere “nuvem”. 
Quanto ao sufixo feminino, também não tem certeza: da terra?, ou cabe correção textual, com a 
BHS? Assume-se: “terra” – mas se trata, a rigor, da “cidade” em chamas: daí, “fumaças”. 
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Começando do fim, a cidade está em chamas (v. 30b). Acaba de sofrer uma 

invasão militar (“bramarão contra ele”)190. Nuvens de fumaça sobem desde dentro de seus 

muros (“e eis treva espessa”). A fumaça da destruição da guerra transignifica-se na 

“treva” mítico-poética (referência ao Mar – Yah [yäm])191. O verso começa já pela 

descrição mítico-poética: “e bramarão contra ele naquele dia, como o bramido do mar”. 

Em seguida, a descrição desdobra-se ambiguamente: denotando a destruição da cidade 

pelo exército invasor192, conotando-a mítico-poeticamente pelo recurso da invasão da 

“treva”. Quando se olha para a cidade – a “terra” e a “luz”, ela está incendiada – “as 

fumaças dela”: ou seja, a “treva” voltou para o seu lugar. É que a “cidade” é a “criação”. 

Se a cidade é destruída, a “criação” acaba. A luz, elemento plástico da “criação”193, perde 

a sua luta com a “treva”, e a “treva” engole a cidade194. Por isso ele olha, e vê “treva 

espessa” – a um tempo a visão concreta da cidade em chamas e a descrição mítico-

cultural, mítico-poética, do fim da “criação”. E isso tudo por quê? Porque o Mar invadiu a 

cidade, isto é, um exército inimigo a cercou, a invadiu, a destruiu. A cidade submerge, 

novamente, nas águas cosmogônicas de onde saíra. Lá estavam as águas, esperando, 

esperando, esperando. E a treva, esperando, esperando, esperando. Foi bramir contra ela 

aquele exército, e eis a oportunidade que eles queriam – o mar engole tudo, a treva apaga 

a luz. As “águas” e a “treva” voltam para o lugar, porque a “bolha” da criação, que as 

mantinha afastadas, além da “fronteira” (Jó 26,10), estourou. A cidade caiu. 

É o mesmo que se vê em Is 13,10, que compõe a perícope de Is 13,1-22195. 

Babilônia é invadida (v. 1). Yahweh arregimenta seus “consagrados” (v. 3-5), porque é 

chegado o yôm yhwh (v. 6.9). Chegou o dia de Yahweh, a terra foi deixada uma 

desolação (v. 9). “As estrelas dos céus e as suas constelações não brilham a sua luz, 

escurece-se o sol no seu sair, e a lua não irradia a luz dela” – kôkbê haššämayim 

ûküsîlêhem lö´ yähëllû ´ôräm Häšak haššemeš Bücë´tô wüyärëªH lö´-yaGGîªh 

´ôrô (v. 10). É morte para todos os lados (v. 11-12). “Os céus (eu) abalo, e treme a terra 

em seu lugar, pela ira de Yahweh cübä´ôt, e pelo dia de arder a sua ira” – šämayim 
                                                
190 Cf. G. V. SMITH, Isaiah 1-39, p. 163-164 e 180-182; M. A. SWEENEY, Isaiah 1-39: With an 
Introduction to Prophetic Literature, p. 128-129; A. S. HERBERT, The Book of the Prophet 
Isaiah: Chapters 1-39, p. 54-55; J. N. OSWALT, The Book of Isaiah. Chapters 40-66, p. 167-169. 
191 Cf. C. WESTERMANN, Genesis 1-11, p. 104; A. S. HERBERT, The Book of the Prophet 
Isaiah: Chapters 1-39, p. 54-55; G. W. LIGHT, Isaiah, p. 22. 
192 Cf. W. BRUEGGEMANN, Isaiah 1-39, p. 51-52. 
193 Cf. S. AALEN, r Aa ´ôr, in: G. J. BOTTERWECK e H. RINGGREN, Theological dictionary of 
the Old Testament, v. 1, p. 157. 
194 Cf. J. N. OSWALT, The Book of Isaiah. Chapters 40-66, p. 169-170. 
195 Para a estrutura e a relação com Is 14, cf. B. S. CHILDS, Isaiah, p. 117-127; M. A. 
SWEENEY, Isaiah 1-39: With an Introduction to Prophetic Literature, p. 218-239; e W. 
BRUEGGEMANN, Isaiah 1-39, p. 112-125. 
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´arGîz wütir`aš hä´ärec mimmüqômäh Bü`ebrat yhwh cübä´ôt ûbüyôm Hárôn 

´aPPô (v. 13). Conseqüência? Fuga desesperada (v. 14), morte (v. 15), 

infanticídio, saque, estupro (v. 16). São os medos que vêm (v. [5].17), e cravam de 

flechas jovens e crianças (v. 18). Babilônia ficará como Sodoma e Gomorra (v. 

19) e nunca mais será habitada (v. 20-22). Não se pode ver? A criação acaba196 (v. 

10.13), quando a cidade acaba197. Para Babilônica, chegou o fim do mundo. Bem 

entendido: “mundo” no sentido daquele mundo – aquele mundo é a “cidade”, 

apenas ela. Cosmogonias próximo-orientais são modos peculiaríssimos de 

descrever a emergência “dessa” cidade. Nem se fala da emergência das cidades. 

Trata-se da emergência de uma cidade específica, de uma “ordem” política, 

geopolítica, específica. É disso, também, que fala Gn 1,1-2,4a: não o universo198 – 

apenas Judá, Jerusalém, o Templo de Jerusalém. Nada mais. 

Outro oráculo a respeito da queda de Babilônica, Is 47,1-15199 (Höšek no v. 

5), ratifica a idéia de “treva” como ponte entre a destruição militar de uma cidade 

e a conseqüente descriação que isso significa em termos mítico-culturais. “Desce, 

senta-te no pó, virgem, filha de Babilônia, senta-te na terra – já não há trono, filha 

                                                
196 “Contexto de julgamento escatológico” + “evento cosmológico mundial” (cf. B. S. CHILDS, 
Isaiah, p. 124-125). Nem “escatologia” – em sentido teológico – nem “mundial”: trata-se apenas 
da maneira traditivo-cultural de descrever-se, pelo reverso cosmogônico, o fim “da cidade” – mas 
apenas “daquela cidade”. Não há absolutamente nada de “mundial” nem “escatológico” aí. Por 
outro lado, Brueggemann prefere interpetar a cena como descrita a partir da “crença” israelita do 
controle de Yahweh sobre os astros, em benefício de seu povo (cf. W. BRUEGGEMANN, Isaiah 
1-39, p. 118-119). Mais uma vez, desnecessária a “dedução”. Cidades – orbe – são “atualizações” 
da “criação”, que, por sua vez, são hipóstases da cidade. Não se trata do Sol, da Lua e das estrelas 
em sentido cosmológico – mas o conjunto mitoplástico desses astros como parte da abóbada 
celeste enquanto hipóstade da cidade. Não acontece nada de cosmologicamente físico e real, nem 
“os céus e a terra sentem os efeitos” do julgamento de Deus, como quer C. R. SEITZ, Isaiah 1-39, 
p. 133. Trata-se da maneira como o “poeta” expressa a sua auto-compreensão – bem como cultural 
– da situação humana no cosmos: a cidade é a única criação que ele tem em mira, e o discurso 
cosmogônico apenas traduz, de forma mítica, essa compreensão próximo-oriental (a rigor, 
“tradicional”). No dia seguinte à destruição da cidade, o sol vai sair, a luz, as estrelas vão brilhar, e 
o poeta não verá, nisso, um equívoco de sua parte, já que havia dito que sol, lua e estrelas se 
apagaram – mesmo aí, ele sabe que se trata de discurso (trans)significante, que funciona para 
aquela cultura, porque, nela e para ela, “criação” é construção” da cidade, de modo que a 
destruição dela é descriação – um evento cosmogônico, não cosmológico. Eventualmente, se 
poderia “pensar” o quadro geral por meio da metáfora psiquiátrico-psicológica da “depressão”. 
197 Cf. P. D. QUINN-MISCALL, Reading Isaiah: poetry and vision, p. 29. 
198 Contra V. P. HAMILTON, The Book of Genesis: Chapters 1-17, p. 103: “no princípio, Deus 
criou o universo”. Como afirmação de fé, indiscutível. Como tradução – que se pretende – de Gn 
1,1, improcedente (se a Tese logra êxito na argumentação de defesa de sua hipótese de trabalho). 
Cf. J. J. COLLINS, The Sense of an Ending in Pre-Christan Judaism, in: C. KLEINHENZ e F. 
LEMOINE (ed), Fearful Hope: Approaching the New Millennium, p. 25-26. 
199 Para a delimitação, cf. M. C. A. KORPEL e J. C. DE MOOR, The Structure of Classical 
Hebrew Poetry: Isaiah 40-55, p. 333-361; J. GOLDINGAY e D. PAYNE, A Critical and 
Exegetical Commentary on Isaiah 40-55, v. 2, p. 87-112; e B. S. CHILDS, Isaiah, p. 362-367. 
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dos caldeus” – rüdî ûšübî `al-`äpär Bütûlat Bat-Bäbel šübî-lä´ärec ´ên-Kissë´ Bat-

KaSDîm (v. 1). “senta calada e entra200 na treva, filha dos caldeus” – šübî dûmäm 

ûbö´î baHöšek Bat-KaSDîm (v. 5a). A “senhora soberba (v. 7), instrumento da ira 

de Yahweh (v. 6), vai tornar-se, agora, viúva e sem filhos (v. 9) – sobre ela vem a 

desgraça (rä`â – v. 11). Caiu a cidade, caiu o trono: Babilônia entrou na “treva” 

(v. 5) – quer dizer, caiu-lhe a desgraça (v. 11)201. Destruição é descriação. 

“Criação” é o espaço organizado/civilizado sob o poder – “criação” é construção 

de um espaço geopolítico. Caiu o poder – acabou a criação. “Senta calada e entra 

na treva, filha dos caldeus” (v. 5). “Entra na treva”! A criação acabou para 

Babilônia. Viúva e sem filhos (v. 9), Babilônia viu cair sobre ela uma desgraça à 

prova de sortilégios (v. 11), porque todos os seus sortilégios queimam no fogo, e 

não são brasas de aquecer, ou lareira de se sentar em frente (v. 14). 

Mas não é que uma justificada ira contra a Babilônia mova o poeta a brincar 

de metáforas com ela. Não. Não são metáforas, mas um jeito próprio, idiomático, 

idiossincraticamente veterotestamentário, próximo-oriental, cultural, mítico, 

simpático, mágico, de dizer que uma cidade poderosa, uma nação, caiu. Como em 

Ez 32,1-16 (Höšek no v. 8), onde, por ironia até, é a Babilônia quem trará o fim da 

criação – mas agora sobre o Egito202. O Egito é um leão-dragão (Küpîr-Tannîm)203, 

um “crocodilo” – mas Yahweh vai esmagá-lo, despedaçar seu corpo, escorrer seu 

sangue (v. 2b-6). Acaba o Egito assim: “cobrirei, no teu extinguir, os céus, e 

escurecerei as estrelas deles; o sol, com nuvens, cobrirei, e a lua não brilhará a luz 

dela; todos os astros de luz dos céus escurecerei sobre ti, e enviarei treva sobre a 

tua terra” – wühišqêtî ´erec cäpätkä miDDämkä ´el-hehärîm wa´ápìqîm 

yimmäl´ûn mimmeKKä wükissêtî bükaBBôtkä šämayim wühiqDarTî ´et-

Kökbêhem šemeš Be`änän ´ákassennû wüyärëªH lö´-yä´îr ´ôrô (v. 7-8). Quem o 

fará, quer dizer – na prática, já que sabemos que se trata – essas descrições 

cosmogônicas – da forma de anunciar uma invasão militar? “A espada do rei da 

                                                
200 “Hise herself” (esconder-se), cf. M. L. ANDREASEN, Isaiah the Gospel Prophet: A Preacher 
of Righteousness, v. 1, p. 181. De fato, a raiz bw´ comporta o sentido de “retornar para” (HALOT) 
– daí, “volta para a treva”. 
201 Cf. M. L. ANDREASEN, Isaiah the Gospel Prophet: A Preacher of Righteousness, v. 1, p. 
181. 
202 Cf. R. E. Clements, Ezekiel, p. 140-141. 
203 Representação teromórfica do faraó, cf. D. F. LAUNDERVILLE, Spirit and Reason: The 
Embodied Character of Ezekiel's Symbolic Thinking, p. 158. 
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Babilônia te atingirá” (v. 11). As tropas do Egito são destruídas (v. 12). A essa 

altura, os v. 13-15, que descrevem a completa destruição dos sistemas hidráulicos 

do Egito, conseqüentemente de sua população e economia, o que se traduz na 

completa devastação e desolação da terra, poderiam ser muito naturalmente 

comparados à descrição da terra em Gn 1,2 – “uma desolação e um deserto”: 

 

Ez 32,13-15 

wüha´ábadTî ´et-Kol-BühemTäh më`al mayim raBBîm 
13aexterminarei todos os seus animais de sobre as muitas águas 
wülö´ tidläHëm regel-´ädäm `ôd 
13bae não as turvará mais pé de homem  
ûparsôt Bühëmâ lö´ tidläHëm 
13bbnem cascos de animal as turvará 
´äz ´ašqîª` mêmêhem wünahárôtäm 
14aaEntão eu desrepresarei as águas deles, 
Kaššemen ´ôlîk nü´ùm ´ádönäy yhwh 
14abe as suas torrentes, como azeite, correrão  
 14b– oráculo de  ´ádönäy yhwh 
BütiTTî ´et-´erec micrayim šümämâ 
15aaNo eu fazer da terra do Egito uma desolação, 
ûnüšammâ ´erec mimmülö´äh 
15ab– então está despovoada a terra da plenitude dela; 
BühaKKôtî ´et-Kol-yôšbê bäh 
15agNo destruir eu todos os habitantes dela, 

wüyäd`û Kî-´ánî yhwh 
 15b– então saberão que eu sou Yahweh 
 

O Egito será destruído – a cidade, as tropas, os habitantes. Essa visão de absoluta 

destruição transfere automaticamente o discurso para o nível cosmogônico, como o impõe 

o trato cultural mítico-simpático – a essa altura já cabalmente demonstrado. Sendo assim, 

essa mesma destruição militar é descrita em caracteres mítico-cosmogônicos (v. 7-8 e 13-

14). As águas que os egípcios haviam represado – a cosmogonia hipostasia-se a partir da 

tecnologia civilizatória! – voltarão a correr, recobrirão as terras, o Egito, “a terra”. Criada 

a terra do Egito – pelo controle das vazantes do Nilo, logo, das “águas” –, pelas mesmas 

águas da criação o Egito será destruído. “Criação” é “(re)construção”. Sim. Mas o inverso 

também é verdade: “destruição” é “descriação”. É por isso que Yahweh diz que, quando 

extinguir o Egito, apagará as estrelas, o sol e a lua (v. 7) – a “treva” (Höšek!) voltará ao 

seu lugar (v. 8). Não se trata de “metáfora” poética. Trata-se de paradigma cultural. 

Jl 2,1-11 (Höšek no v. 2) descreve a marcha de um exército204 (isso se o 

                                                
204 Jl 2,1-11 descreve a invasão do “Exército de Yahweh do norte, como uma nuvem de 
gafanhotos, que estronda sobre a terra” (cf. J. NOGALSKI, Redactional Processes in the Book of 
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próprio exército não constitui, também, e já, metáfora para uma invasão de 

gafanhotos205 – o que em nada prejudicaria a argumentação). O oráculo ordena 

seja tocado o šôpär sobre Sião, apresentada como “a montanha da minha 

santidade”. Diante do que devem estremecer todos os habitantes da terra (v. 1). 

Rigorosamente como em Gn 1,1-2,4a, “terra” aí é o conjunto geopolítico de Judá. 

É para Judá que vem o “dia de Yahweh”206, dia de treva (Höšek) e de escuridão 

(´ápëlâ), de nuvem (`änän) e de densa neblina (`áräpel). Essas grandezas 

trevosas e negras todas aí são um povo numeroso que, como a “aurora”, se 

espalha sobre as montanhas (de Judá – Sião) (v. 2). Esse povo numeroso e 

poderoso destrói tudo à sua frente – se o que havia era um `ëden, eis agora um 

“deserto de desolação” (midBar šümämâ), porque o fogo destruiu tudo (v. 3). 

São cavalos (v. 4), são carros de guerra (v. 5), são valentes e bem treinados 

guerreiros (v. 7-8): é um exército inteiro... e eles entram na cidade (v. 9). A 

“terra”, então, estremece. O “céu” se abala. O sol e a luz “escurecem-se”. As 

estrelas, apagam-se (v. 10)207. Surpresa: é o próprio Yahweh quem traz o seu 

exército, para invadir sua própria montanha (v. 11a): “grande é o dia de Yahweh, 

muito terrível – quem o pode suportar?” – gädôl yôm-yhwh wünôrä´ mü´öd ûmî 

yükîlennû (v. 11b). 

 Está tudo aí: a “terra” é Judá. Será destruída. Já que será destruída, o 

registro narrativo deve servir-se da agenda cultural – o sema (cultural, traditivo, 

retórico) é “criação”. Judá é como um `éden (v. 3). Ela é a criação – lá está o sol, 

lá está a lua, lá estão as estrelas – nesse registro, hipóstases mítico-cosmogônicas 

do “orbe”, da abóbada civilizatória (v. 10). Estão lá – mas por pouco tempo. 

                                                                                                                                 
the Twelve, p. 43). Em nota, Nogalski comenta que, em termos imagéticos, trata-se de uma 
linguagem “apocalíptica” (também, P. C. CRAIGIE, Twelve Prophets. V. 1: Hosea, Joel, Amos, 
Obadiah and Jonah, p. 98; J. BARTON, Joel and Obadiah: A Commentary, p. 68) – bem, sim, 
mas se e somente se o termo, aí, não for articulado a partir de sua acepção moderna de 
conflagração cósmico-universal, que, é compreensível, acompanhou o processo de ontologização 
metafísica do mito cosmogônico – “criação”, do qual ele é a contra-parte. Construção de cidade = 
criação, destruição de cidade = descriação = “apocalipse”). Para “exército” – e não “gafanhotos” –, 
cf. M. A. SWEENEY, The Twelve Prophets. V. 1: Hoseah, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, p. 161-
167. 
205 Por exemplo, B. C. BIRCH, Hosea, Joel, and Amos, p. 142-143. Craigie opina tartar-se de uma 
“recente” invasão de gafanhotos, cuja imagética adapta-se, agora, à descrição do “dia de Yahweh 
(cf. P. C. CRAIGIE, Twelve Prophets. V. 1: Hosea, Joel, Amos, Obadiah and Jonah, p. 97-98). 
206 Cf. M. A. SWEENEY, The Place and Function of Joel in the Book of the Twelve, in: P. L. 
REDDITT e A. SCHART, Thematic Threads in the Book of the Twelve, p. 140. 
207 W. S. Prinsloo chama atenção para o paralelo temático entre Jl 2,1-11 e Is 13,10 (cf. W. S. 
PRINSLOO, The Theology of the Book of Joel, p. 47. 
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Yahweh arrebanha seu exército – numeroso, poderoso. Lá vem ele. Traz fogo 

diante de si – fogo que devora tudo à sua frente (v. 3). À medida que vão 

passando, os cavalos, os carros de guerra, os guerreiros, os valentes, vão todos 

deixando um rastro de destruição – o que era `éden é, agora, um deserto de 

desolação: deserto, desabitado, porque desolado, destruído. A cidade é invadida, 

destruída – acabou a “criação”: o sol, a lua e as estrelas apagam-se (v. 10). 

 

Jl 2,10-11 
10Diante dele, estremece a terra, 

abalam-se os céus, 
o sol e a lua escurecem-se, 

e as estrelas retêm a sua claridade. 
11E Yahweh levanta a sua voz diante do seu exército: 

– sim, muito numeroso é o seu acampamento, 
– sim, poderoso executor da palavra dele, 

– sim, grande é o dia de Yahweh, 
e muito terrível 

– e quem o suportará? 

 
lüpänäyw rägzâ ´erec 
rä`ášû šämäyim 
šemeš wüyärëªH qädärû 
wükôkäbîm ´äspû noghäm 
wyhwh nätan qôlô lipnê Hêlô 
Kî rab mü´öd maHánëhû 
Kî `äcûm `öSË dübärô 
Kî-gädôl yôm-yhwh 
ünôrä´ mü´öd 
ûmî yükîlennû 

 

Os v. 10 e 11 condensam toda a “teo/mitologia” da criação característica das 

cosmogonias próximo-orientais – destruição de cidades = “descriação”, porque 

destruição de cidade = criação. Quando o exército cai sobre a cidade, invade-a sob 

as ordens de Yahweh – é Yahweh quem traz o “acampamento” contra a cidade, de 

modo que esse “numeroso e poderoso fazedor da palavra dele” – o exército – é o 

agente de Yahweh para a... destruição! 

Essa destruição da cidade é (trans)significada – trata-se de descriação. Na 

descrição, a “terra” estremece, ela, que na “criação” fora estabelecida! Na 

descriação, os céus se abalam – eles, que na “criação” foram firmados! Na 

descriação, o sol se apaga, a lua, cadê?, as estrelas, encondem-se – todos eles, 

juntos, que, juntos, foram acesos na criação! Na descriação, a criação acaba – e, se 

a descriação consiste na destruição (bélico-militar) da cidade, resulta que a sua 

criação nada mais fora do que a sua construção. 

Não se protele a imediata comparação de Jl 2,1-11 com Gn 1,1-2,4a. Com 

uma diferença – o que aqui é descriação, na cosmogonia é criação. Mas se trata, 

em ambos casos, em ambas narrativas, do mesmo caso: criação é construção, vis à 
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vis, descriação é destruição208 – e destruição daquela criação que havia sido 

construída. Quando se vai construir – cosmogonia! Quando se vai destruir – 

cosmogonia ao contrário! Não é à toa que “dilúvio” é criação ao avesso. 

Outra ocorrência de Joel encontra-se na passagem de Jl 3,1-5. Os “motivos” 

cosmogônicos são os mesmos209, mas o contexto cultural é outro, de modo que a 

“cena” encontra-se apenas indiretamente relacionada à temática da destruição, 

que, contudo, ainda pode ser recuperada. O contexto “soteriológico” ampliado210 

não perdeu/ocultou a referência à destruição – “sangue, fogo, colunas de fumaça”, 

prodígios nos céus e na terra, o sol tornando-se treva (Höšek), a lua, sangue, 

porque chegou o grande e terrível dia de Yahweh (v. 3-4). Os servos de Yahweh 

serão preservados, pelo derramamento do rûªH Yahweh sobre eles (v. 1-2)211, de 

forma que haverá “sobreviventes” em Sião e Jerusalém. Por que “sobreviventes”? 

Porque os “prodígios” ainda aqui são referências mítico-poéticas, agora ampliadas 

cronológica e soteriologicamente212, para a destruição da cidade – de Sião e de 

Jerusalém. Aposte-se num oráculo de ameaça contra um governo estrangeiro 

sobre Judá – essa “criação” vai acabar: o dia de Yahweh virá, e apenas os seus 

serão reunidos sobre as montanhas. 

Em Amós (Am 5,8.18.20 e 8,9) há duas categorias de ocorrências de Höšek. 

Numa delas, a raiz Hšk contribui para a construção do “hino doxológico”213 

distribuído em Am 4,13; 5,8 e 9,5-6. Em 5,8, a divindade é descrita como aquele 

                                                
208 Cf. Is 27,10-11: “a cidade inespugnável está abandonada (...) deixada como um deserto”. Era 
um povo insensato, “por isso não se apieda o seu fazedor, e o seu formador não se compadece” 
(`al-Kën lö´-yüraHámennû `öSëhû wüyöcrô lö´ yüHunnennû). A relação entre “destruição” da 
cidade (`îr Bücûrâ) e cosmogonia evidencia-se na tradução da Bíblia do Peregrino: “porque é um 
povo insensato, por isso seu Criador não tem piedade, seu Criador não se compadece dele”. 
“Criação” é construção de cidade – para ser habitada. Descriação é destruição de cidade – e de 
seus habitantes. 
209 Nesse sentido, muito importante ler o comentário de Sweeney, que interpreta “vento” de 
Yahweh como uma referência ao vento das tradições do “vento oriental” e do “vento ocidental” de 
Ex 10,13.19, ligando a referência, então, ao motivo “criação”–exílio–destruição (cf. M. A. 
SWEENEY, The Place and Function of Joel in the Book of the Twelve, in: P. L. REDDITT e A. 
SCHART, Thematic Threads in the Book of the Twelve, p. 144-145). Nesse sentido, cf. o uso do 
verbo šPk (“derramar”) em Jl 3,1 e Am 5,8 – aqui, perceptivelmente agonístico-cosmogônico, 
como Sweeney o quer para Jl 3,1. 
210 Cf. J. NOGALSKI, Redactional Processes in the Book of the Twelve, p. 4. 
211 Idem, p. 265. 
212 Idem, p. 4. 
213 Para a “doxologia” de Amós, cf. J. JEREMIAS, The Book of Amos: A Commentary, p. 76-80. A 
“doxologia” teria sido intercalada no texto de Amós após o exílio: “nada mais permanece no 
caminho do ‘retorno’ de Israel” (p. 80). Mais uma vez, “criação” e “reconstrução” de Jerusalém, 
juntas, porque, só assim “Israel” pode “retornar” – para casa. Porque a “criação” é a sua casa. Cf. 
S. PAAS, Creation and Judgement: Creation Texts in Some Eighth Century Prophets, p. 183-326. 
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que fez kîmâ ûküsîl, “as Plêiades e o Órion”214. No final do verso, diz-se que a 

divindade chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Entre a criação das 

Plêiades e do Órion, e essa (re)submersão da terra nas águas, fala-se ainda que a 

divindade transforma a manhã em sombras, e faz o dia escurecer em noite 

(wüyôm laylâ heHšîk). As três séries de declarações são articuladas em suas 

expressões contrárias: a divindade cria (cf. as Plêiades e o Órion) e descria (cf. a 

superação da treva sobre a luz [dia e manhã], o prevalecimento das águas sobre a 

terra). Mais uma vez, ainda que em um contexto teológico claramente redacional, 

mas ainda guardando suas raízes culturais-funcionais – memórias difusas de seu 

Sitz im Leben primário –, Höšek articula-se em demandas descritivo-traditivas de 

“criação” e de “descriação”. “Criação”, quando Höšek é vencida pela luz, e 

“descriação”, quando Höšek prevalece sobre ela. A luz vence, quando a cidade é 

construída – mas perde, e a treva vence, quando a cidade é destruída, ocasião 

própria para dizer-se, paralelamente, que as águas tornam a cobrir a terra. Se 

tivéssemos apenas Am 5,8, seria extremamente difícil inferir que criação e 

descriação são tratos mítico-poéticos, mágico-simpáticos, pragmaticamente 

político-culturais, para a descrição narrativa de cidades construídas e destruídas. 

Mas, a essa altura, não se depende mais apenas de Am 5,8 – pelo contrário, Am 

5,8 é que se torna uma passagem “arqueologicamente” mais clara, à luz das 

passagens através das quais o Sitz im Leben da cosmogonia vaza para descrever a 

relação agonística entre “criação”/construção e “descriação”/destruição – do 

mundo, de cidades, do(s) templo(s). 

No outro tipo de ocorrências de Amós, Höšek ou não traz explícita a sua 

relação com o trato cultural, segundo o qual “criação” quer dizer “construção” e 

                                                
214 Cf. M. H. VAN HOOS, Orion l ys k, in: K. VAN DER TOORN, B. BECKING e P. W. VAN 
DER HORST, Dictionary of Deities and Demons in the Bible, p. 648-651. É-se informado por 
David Pingree de que A Ilíada testemunharia influência do legado astrológico mesopotâmico, o 
que seria evidente por meio de uma passagem de caráter cosmogônico, no qual se fala da 
fabricação do escudo de Aquiles. Nele se teriam feito os céus, a terra, o mar, as Plêiades, o Órion e 
outras costelações. Por meio de tradições astrológicas mesopotâmicas, Pingree relaciona Enlil, 
Anu e Ea, respectivamente, a terra, ao céu e ao mar. No conjunto, dipõe-se dos mesmos elementos 
constantes da doxologia de Amós (Am 4,13; 5,8-9 e 9,5-6 – cf. D. PINGREE, Legacies in 
Antronomy and Celestial Omes, in: S. DALLEY, A. T. REYES, D. PINGREE, A. SALVESEN e 
H. MCCALL, The Legacy of Mesopotâmia, p. 125-138). A afirmação, portanto, em si, de que 
“ele” criou as Plêiades e o Órion não pode, necessariamente, traduzir “polêmica” teológica – uma 
vez que na tradição mesopotâmica, afirma-se, tais “deuses” foram, a rigor, criados e, nem por isso, 
entrevê-se, ali, polêmica “monolátrica”. Contra isso, cf. S. N. ROSENBAUM, ylia er >f e Yih ; s A m[ ' – Amos 
of Israel: a New Interpretation, p. 67. Para um estudo do “hino cosmogônico” em Amós, cf. S. 
PAAS, Creation and Judgement: Creation Texts in Some Eighth Century Prophets, p. 282-284. 
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“descriação”, “destruição”, ou a relação mostra-se problemática. No primeiro caso 

(Am 5,18.20), a idéia é de paradoxo – espera-se luz (´ôr), e eis treva (Höšek). Em 

Am 5,18-20, fala-se do dia de Yahweh muito genericamente215. Espera-se que ele 

seja luz, mas será treva – e da qual não se poderá fugir (v. 19). 

No outro caso, Höšek encontra-se em Am 8,9, uma passagem que retorna o 

tema da transformação da “luz” em “treva” – o sol por-se-á ao meio-dia, e, num 

dia então de luz, de repente a “terra” entenebrecerá (Hšk [hifil]). No verso anterior, 

Am 8,8, encontra-se uma passagem que, então, constrói-se sob o tema da 

submersão da “terra” nas águas. Retoricamente, pergunta-se se a “terra” não 

tremerá, e se não estarão de luto todos os habitantes dela. Então, ainda aí, ainda 

retoricamente, afirma-se que “toda ela (isto é, toda a terra) se levantará como o 

Nilo”, e, num trecho corrompido, que ela se encherá e se esvaziará – como as 

enchentes do Nilo. Em Am 8,4-8, a injustiça social (v. 4-7) é causa da destruição 

da terra (v. 8)216, que, já não é surpresa, descreve-se através do motivo da 

“inundação”. Não é certo se o v. 9 pertence a esse oráculo217. Pertencesse218, 

contudo, mais uma vez estar-se-ia (inequivocamente) diante da articulação “treva” 

– “luz” e “águas”–“terra”: a treva e as águas voltam ao seu lugar, quando a 

criação acaba, isto é, quando a terra é destruída. Sem a garantia de que o v. 9 

pertença ao oráculo dos v. 4-8, apenas permanece subentendida a correlação – 

ainda que a (trans)significação mítico-poética permaneça evidente, nesse caso, 

pelo recurso isolado de Hšk. 

Não se despreze qualquer ocorrência, porque há muita terra a ser retirada, 

ainda, para que Jerusalém seja trazida à luz do dia! Veja-se, por exemplo, o 

insuspeito oráculo de Mi 7,8-10219: 

                                                
215 À luz de So 1,14-18 (Höšek no v. 15), não é de todo improvável que a alusão ao motivo 
“descriação” esteja escondida apenas de nós, leitores deslocados, mas não dos ouvintes originais 
do oráculo. No seu contexto, talvez se constituísse por aquilo que Carlo Ginzburg, reportando-se a 
Aristóteles, classifica como um dos tipos da retórica – o entimema (Cf. C. GINZBURG, Relações 
de Força, p. 47-63). Espécie de syllogismus simplificado, esse tipo de retórica deixa subentendidos 
elementos que seriam óbvios aos ouvintes. Ausentes na “narrativa”, estão presentes na pragmática 
discursiva, porque são componentes retóricos anafóricos. 
216 Cf. J. Jeremias, The Book of Amos: A Commentary, p. 146-149. 
217 Cláusula redacional, segundo J. Jeremias, The Book of Amos: A Commentary, p. 150. 
218 Segundo Sweeney, pertence sim – Am 8,4-14 (cf. M. A. SWEENEY, The Twelve Prophets. V. 
1: Hoseah, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, p. 251 e 262-268. 
219 Segundo Sweeney, Mi 7,7-20 (cf. M. A. SWEENEY, The Twelve Prophets. V. 1: Hoseah, Joel, 
Amos, Obadiah, Jonah, p. 409-414. Segundo J. C. de Moor, Mi 7,1-13 (cf. J. C. DE MOOR, 
Micah 7:1-13: The Lament of a Disillusioned Prophet, in: M. C. A. KORPEL e J. M. OESCH (ed), 
Delimitation Criticism: A New Tool in Biblical Scholarship, p. 149-196, que enumera uma 
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Mi 7,8-10 
 

8Não te rias de mim, inimiga minha! 
Sim, caí – levanto-me! 

Sim, habito na treva  
– Yahweh (é) a minha luz! 

9A ira de Yahweh (eu) carrego, 
porque pequei contra ele  

– até que (ele) julgue a minha causa, 
e faça o meu julgamento... 

(Ele) me fará sair para a luz, 
(eu) verei a justiça dele! 

10Pois verá a minha inimiga, 
e se cobrirá de vergonha  
– essa que diz para mim: 

“Onde (está) Yahweh, 
o teu Deus?” 

Meus olhos a contemplarão  
– agora (tu) servirás para pisada, 

como o barro das ruas 
 

 
´al-TiSmüHî ´öyabTî lî 

Kî näpalTî qämTî 

Kî-´ëšëb BaHöšek  

yhwh ´ôr lî 
za`ap yhwh ´eSSä´  

Kî Hä†ä´tî lô  

`ad ´ášer yärîb rîbî 

wü`äSâ mišPä†î 

yôcî´ënî lä´ôr 

´er´è Bücidqätô 
wütëre´ ´öyabTî 

ûtükassehä bûšâ  

hä´ömrâ ´ëlay 

´ayyô yhwh ´élöhäyik 

`ênay Tir´Ênnâ Bäh  
`aTTâ Tihyè lümirmäs  
Kü†î† Hûcôt 

 

Que se trata de uma cidade220 falando221 de outra fica claro pelo fato de que a 

expressão final, na verdade a “maldição final”, se repete com o mesmo sentido em 

Is 5,5 e 28,18. Lá, a vinha é destruída – passa a servir de pasto e para ser pisada. 

Aqui, a cidade que fizera um pacto com o šü´ôl, para permanecer ilesa, será 

destruída – e servirá para as pisadas do próprio šü´ôl. A cidade que fala em Mi 

7,8-10 deseja à sua inimiga o mesmo que lhe sucedera – porque a sua inimiga 

alegra-se pela desgraça dela. Devem ser Jerusalém e Edom (cf. Ob 11-15; Sl 

137,7). 

Sendo assim, como interpretar a poética do oráculo? “Caí”, isto é, Jerusalém 

foi destruída pelos exércitos de Babilônia. “Habito na treva”, isto é, em chave 

mítico-poética/mágico-simpática (= cosmogônica), Jerusalém sofreu descriação – 

                                                                                                                                 
considerável quantidade de propostas de divisão de Mi 7, todas diferentes, p. 154-155). Inclina-se, 
aqui, para a proposta de Sweeney, porque a possível “mulher” que fala em Mi 7,1-6 (cf. DE 
MOOR, op. cit., p. 170) não coaduna muito naturalmente com o contexto de Mi 7,7-20 – o motivo 
cosmogônico, discernível em 8-20, falta completamente em 1-6. 
220 Sweeney recorda-se de cidades/nações personificadas no gênero feminino: “Filistéia” (Is 14,29) 
e Edom (Lm 4,21) (cf. M. A. SWEENEY, The Twelve Prophets. V. 1: Hoseah, Joel, Amos, 
Obadiah, Jonah, p. 409). Para “cidade”, no oráculo, cf. J. C. DE MOOR, Micah 7:1-13: The 
Lament of a Disillusioned Prophet, in: M. C. A. KORPEL e J. M. OESCH (ed), Delimitation 
Criticism: A New Tool in Biblical Scholarship, p. 149-150. 
221 Cf. P. C. Craigie, Twelve Prophets. V. 2: Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, 
Zechariah and Malachi, p. 56. 
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a treva a engoliu. “Treva” significa a “desolação” da terra – a sua destruição222. 

Jerusalém foi destruída por conta da ira de Yahweh, mas ele mesmo é a sua “luz”. 

Mais: ele mesmo fará Jerusalém “sair para a luz”. O que isso significa? Que o 

oráculo espera a reconstrução de Jerusalém223. A reconstrução de Jerusalém é, para 

ela, a sua criação – (re)construção é igual a (re)criação, mas, como toda 

(re)criação é, na verdade, uma nova criação, (re)construção é “criação”. 

Jerusalém, no meio da treva está – agora! Mas só por um momento – logo sairá 

para a luz. Quando? Quando Yahweh disser: “seja a luz” – Gn 1,3 –, fórmula que, 

a essa altura, já está suficientemente clara: reconstrua-se Jerusalém! Ela, que é 

reconstruída, enquanto sua inimiga, para ela se reservem os pés que lhe pisem 

para sempre. 

Para encerrar o relatório de pesquisa da relação temática de Höšek com o 

tema de “destruição” como descriação, resta analisar a passagem de So 1,14-18 

(Höšek no v. 15). Fala-se da proximidade do terrível dia de Yahweh (v. 14a). Um 

dia em que o herói (GiBBôr) grita de terror (v. 14b). É “um dia de treva e 

escuridão, dia de nuvem e neblina espessa” – yôm Höšek wa´ápëlâ yôm `änän 

wa`áräpel (v. 15). Explica-se – yôm šôpär ûtürû`â – “dia de ‘trombeta’ e grito 

de guerra” (v. 16a). 16b: guerra contra as cidades fortificadas (he`ärîm 

haBBücùrôt) – ah, elas serão destruídas! 17a: guerra contra os homens – ah, eles 

serão todos mortos! Seu sangue, no pó, suas tripas, na terra (v. 17b). Por que tudo 

isso? Porque a ira de Yahweh se levanta: pelo fogo da sua ira será devorada toda a 

terra – Kol-hä´ärec (mas é Judá!) –, e todos os habitantes da terra serão destruídos 

(quer dizer, todos os habitantes de Judá/Jerusalém!, v. 18). 

Mais uma vez, Höšek serve de elemento descritivo para a destruição física, 

bélico-militar, de cidades. Se são destruídas, são descriadas. Descriadas as 

cidades, as trevas retornam ao “lugar”. O “lugar” sempre está lá – sob as trevas, 

debaixo d’água. Esse lugar que sempre está lá, que, digamos, “naturalmente” está 

                                                
222 Cf. P. C. CRAIGIE, Twelve Prophets. V. 2: Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, 
Zechariah and Malachi, p. 55-56. 
223 Cf. L. BOADT, Reading the Old Testament: An Introduction, p. 336; e S. VARGON, Micah 
7,8-9 – Message of Encouragement, in: U. SIMON, M. BAR ASHER e R. KASHER, Studies in 
Bible and Exegesis. Ramon Gat: Bar-Ilan University, 1986, p. 135-150, apud S. VARGON, The 
Historical Background and Significance of Is 1,10-17, in: G. GALIL e M. WEINFELD (ed), 
Studies in Historical Geography and Biblical Historiography: Presented to Zechriah Kallai, p. 
183. 
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lá, é o lugar de “desolação” e de “deserto” (töhû wäböhû). No lugar de töhû 

wäböhû, imperam a treva e as águas. Eis aí todo e qualquer lugar... até que 

Yahweh decida-se por “criar”. Mas, criar o quê? O que é “criar”? Nessas 

narrativas de trato cultural muito peculiar, “criar” é construir, nesse lugar de töhû 

wäböhû, uma comunidade humana organizada, dentro dos muros da cidade, em 

torno do poder central224. Para tanto, para surgir de dentro das águas, ali, naquele 

lugar de töhû wäböhû, a “cidade” – bem entendido, o rei e o povo da cidade – 

deve vencer as trevas e as águas que “estão” lá. Em hipóstase mítico-simpática, a 

divindade faz isso – empurra a treva com a luz, amontoa as águas lá longe. 

Empurradas a treva e a águas, a luz e a terra aparecem – são estabelecidas ali, no 

lugar. Eis o que é “criação” nas narrativas mais antigas da Bíblia Hebraica – 

naquelas, em que o deslocamento contextual e a proximidade com ambientes 

propriamente filosóficos não desviou os olhos da “terra” – a cidade – para os 

“céus” – o “Universo”. Aí, como, por exemplo, em 2 Mc 7,28, o “motivo” cultural 

torna-se frouxo demais, até perder-se por completo. Mas – sempre – 

venatoriamente disponível. 

Em resumo, Höšek possui um léxico relativamente variado, movendo-se 

entre atualizações denotativas e conotativas, aplicadas tanto ao universo físico, 

quanto antropológico. Para o interesse desta Tese, um pequeno grupo dessas 

ocorrências concentra-se na agenda cosmogônica: Jó 26,10; Is 5,30; 13,10; 47,5; 

Ez 32,8; Jl 2,2 (cf. 3,4); Am 5,8 (hifil); Mi 7,8; So 1,15. Nele, Höšek presta-se ao 

recurso da (trans)significação mítico-poética da destruição de cidades, mediante a 

descrição traditivo-teológica da regressão dessa cidade às águas anteriores. Nesse 

registro conotativo, a “luz” representa o estado organizado da cidade – uma vez 

que a cidade é destruída, e já que a construção dessa cidade recebe o 

(trans)significado de “criação”, nesse caso, então, com a destruição da cidade, 

acaba a criação, ocasião para que a treva retorne ao seu lugar. Desde sempre há 

treva e águas. Quando a criação acontece, quando a cidade é construída, as águas 

e as trevas são empurradas desde o lugar da criação, sendo mantidas para além da 

fronteira entre a luz e a treva. Mas um dia acaba a criação – um dia a cidade é 

                                                
224 Como o disse muito bem – quanto a Gn 2,4b-3,24 – Magnus Ottossom (cf. M. OTTOSSOM, 
Eden and the Land of Promise, in: J. A. EMERTON (ed),  Congress Volume: Jerusalem, 1986, p. 
187). 
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destruída. Nesse dia, nesse triste e terrível dia, a treva volta para seu lugar. 

Quando Gn 1,1-3 descreve a criação, começa por onde tem que começar: no 

“lugar” da criação, lá está a treva, lá estão as águas. Treva e vento. Vento 

tempestuoso. Mas a criação vai começar: “seja a luz” – e a luz é. A luz empurra a 

treva para longe, impondo-lhe uma fronteira. No interior da fronteira, na luz, na 

clareira da criação – aí começa-se a organizar a nova ordem. Aí constrói-se a 

cidade. Aí (re)constrói-se Jerusalém! 

4.4 

TTTTühômühômühômühôm    na Bíblia Hebraica 

 

 

 

As ocorrências de tühôm na Bíblia Hebraica podem ser distribuídas em 

quatro grupos. Como elemento constituinte da cosmovisão depreensível da 

narrativa, em seus desdobramentos funcionais: Gn 49,25; Dt 8,7; 33,13; Jó 28,14; 

38,16.30; 41,24; Sl 36,7; 135,6; 148,7; Pr 3,20; Ez 31,4; Am 7,4; Jn 2,6. Na 

esteira da ocorrência de Gn 1,2, em chave cosmogônica: Gn 7,11; 8,2; Sl 33,7; 

104,6; Pr 8,24.27.28. Como figura de expressão, traduzindo situações de 

calamidade civil ou pessoal, derivada da noção de “criação–descriação” pertinente 

ao nível pragmático do termo hebraico: Sl 42,82x; 71,20; 107,26; Ez 26,19; 

31,4.15; Hb 3,10. E como elemento da leitura teológica da história de Israel: Ex 

15,5.8; Sl 77,17; 78,15; 106,9; Is 51,10; 63,13; Hb 3,10. A distribuição das 

ocorrências de tühôm revela certo grau de arbitrariedade, porque, a rigor, cada um 

dos grupos se relaciona com o outro. A análise das ocorrências em separado 

responde mais a um apelo didático: a especificidade do recorte narrativo com que 

cada uma das ocorrências é articulada esclarece um aspecto do conjunto da 

expressão semântico-pragmática que caracteriza o termo hebraico. 

Sob uma determinada ótica225, o “mundo” está dividido em três regiões: no 

alto, os “céus” (šämayim), embaixo, “os mares e todos os abismos” (yammîm 

wükol-Tühômôt): entre eles, a “terra” (Sl 135,6; cf. Ex 20,4; Sl 139,8). Até lá em 

cima, sobem as montanhas altíssimas – até lá embaixo desce tühôm (Sl 36,7). 

                                                
225 Cf. a seção Ascent to Heaven in Biblical Thought, em J. E. WRIGHT, The Early History of 
Heaven, p. 85-97. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0410253/CA



 222 

Uma vez que tühôm é a parte mais abaixo da “terra”, sendo sobre ele que a “terra” 

se instala, emergindo daí, é justo considerar-se que o mar dá visão às emergências 

do “abismo”, porque tühôm constitui as fontes do mar (nibkê-yäm: Jó 38,16). Daí 

ser freqüente a assimilação poética entre “mar” e tühôm (Jó 28,14; 38,30), bem 

como poder-se descrever liwyätän nadando ao mesmo tempo no mar (yäm) e no 

abismo (tühôm – Jó 41,23-24), ou Jonas, afundando no mar, rodeado por tühôm 

(Jn 2,4-6). Eis uma imagem bastante aproximada: 

 

f3 

 

 

 

 

Sob outra ótica, contudo, o “mundo” é simplificadamente descrito como que 

dividido mesmo em “duas” faixas – os “céus”, em cima, e a “terra”, embaixo (cf. 

Sl 148: “céus”, v. 1-6, e “terra”, v. 7-12): ´erec wüšämäyim. Nesse caso, “todos 

os abismos” (wükol-Tühömôt) são “habitantes” da terra, eles e os “Tannînîm”: 

“louvai a Yahweh desde a terra: Tannînîm e todos os Tühömôt” (Sl 148,7). No 

modo peculiar do Sl 148, os “céus” e a “terra” têm seus “habitantes” – 

mensageiros, exércitos, sol, lua, estrelas, de um lado, e, de outro, Tannînîm, 

Tühömôt, fenômenos meteorológicos, montes e colinas, árvores, feras e animais 

domesticados, répteis, pássaros, reis e povos, jovens e donzelas, velhos e crianças. 

Interessa observar a estreita relação entre “terra”, de um lado”, e tühôm, de outro, 
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que recorda o recorte narrativo de Gn 1,1-3. Na cosmogonia “sacerdotal”, a 

“terra” sai de dentro das águas – de tühôm. No salmo, os “abismos” e os Tannînîm 

são reduzidos à condição de “habitantes” da terra. Perdeu-se a noção de 

fragilidade cosmogônica da “terra”? Esqueceu-se da própria cultura – segundo a 

qual, ai de nós, tühôm pode, de novo, e a qualquer momento, abrir a bocarra, e 

engolir inteira a “terra”? No que diz respeito à “geografia” do mundo – Gn 1,1-3 

alinha-se a que perspectiva? O “mundo” tem duas regiões – Sl 148? Três – Sl 

135? 

Seja como for, tühôm é um lugar de águas profundas, de onde saem as 

correntes, que, por sua vez, dão ocasião a que brotem as árvores (Ez 31,4), e, 

desde aí, sustente-se a vida – contanto que o fogo de Yahweh não o seque, dando 

ocasião à seca terrível (Am 7,4). O normal, contudo, o natural, é que Tühôm 

constitua fonte de grande fertilidade (Gn 49,25). Não é por outra razão que a terra 

sobre a qual os israelitas estão é tida por uma terra boa – porque é “uma terra de 

ribeiros de águas, de fontes e de abismos (tühömöt), que saem das montanhas e 

dos vales” (Dt 8,7). No que diz respeito às bênçãos sem as quais os homens não 

vivem, elas caem dos céus, mas também sobem do “abismo” (Dt 33,13) – porque 

é verdade que o céu orvalha, mas desde tühôm vêm correndo as correntes das 

águas (Pr 3,20). 

A essa cosmovisão corresponde uma cosmogonia. Uma interessante 

cosmogonia. Gn 7,11 e 8,2 são duas ocorrências que podem ser tratadas juntas, 

porque compõem a mesma história – a “narrativa ‘sacerdotal’ do dilúvio”. Essa 

narrativa do dilúvio tem relações muito estreitas com a (assim dita) “narrativa 

‘sacerdotal’ da criação”. Costuma-se afirmar que o “dilúvio” é uma “narração às 

avessas”. Em termos plásticos, sim. Vejamos: na criação sacerdotal, as águas são 

o “princípio”. Tudo começa nelas e com elas. O que quer que venha a ser a 

“criação”, está lá dentro – potencialmente. Nos termos processuais da cosmogonia 

“sacerdotal”, ´élöhîm separa as “águas” em duas porções. Para sustentar as 

“águas” de cima, ´élöhîm põe lá um räqîª` – um firmamentum. A esse firmamento 

chama-se šämäyim, “céus” – que aparece aí como uma fôrma e uma forma de 

manter as águas superiores lá em cima. Cá embaixo, permanecem as águas 

inferiores – agora, “as águas que estão debaixo dos céus”. Chega, então, a hora de 
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elas serem ajuntadas num canto (cf. Sl 33,7), e, naquele lugar onde elas estiveram 

até que fossem ajuntadas num canto, ´élöhîm faz com que apareça a “terra” – a 

porção seca (yaBBäšâ), que ´élöhîm chamou “terra”. 

Na “criação” “sacerdotal”, parte-se das “águas”. Os “céus” são postos entre 

a “separação” dessas águas em dois volumes. Do volume que fica sob os “céus”, 

surge a “terra”. Significa dizer que os “céus” e a “terra” são “criados” dentro das 

águas. As “águas” continuam lá – em cima, embaixo, em torno. À espera. À 

espreita No meio delas – a “terra”. 

Chega a hora do “dilúvio”. Para tanto, basta que ´élöhîm tome duas 

providências: abrir as janelas dos “céus” – o firmamento (räqîª`), e drenar as 

águas do “abismo” – Tühôm. Qual o resultado disso? Um retorno das “águas” ao 

seu lugar. No início, “águas”. Num momento, “criação” – “céus” e “terra”. Noutro 

momento, cadê? – dilúvio. Bastou que o “filme” exibido em Gn 1,1-2,4a fosse 

“rebobinado”, e pronto – o filme está pronto... para recomeçar. 

O “dilúvio” é uma cosmogonia ao contrário. Se Gn 1,1-2,4a é a própria 

cosmogonia, da qual o “dilúvio” sacerdotal é a imagem refletida, existem ainda 

outras narrativas que se reportam à “criação”, esclarecendo o papel que nelas cabe 

a tühôm. 

Por exemplo, Pr 8,22-31 (tühôm nos v. 24, 27 e 28). Ali, quem fala é a 

“sabedoria”, criada por Yahweh no “princípio dos seus caminhos” (v. 22), e 

estabelecida por ele antes da “terra” (v. 23). Nesse tempo, ainda não havia os 

“abismos” (Tühömôt), isto é, “as fontes carregadas de águas” (v. 24). Não havia 

montes nem outeiros (v. 25), nem “terra”, nem “campos”, nem “pó” (v. 26). A 

própria “criação” se dá, mercê da “sabedoria”, que estava lá, quando Yahweh faz 

com que os “céus” sejam estabelecidos, “quando ele riscava o horizonte sobre as 

faces de tühôm” (v. 27), tempo em que também consolidava as fontes do 

“abismo” (v. 28) – aquelas mesmas que serão descerradas quando do “dilúvio” 

sacerdotal. Lidar com tühôm é dispô-lo de modo a que a “terra” possa ser 

estabelecida – motivo pelo qual, então, a “sabedoria” está lá, quando Yahweh 

impõe um termo para as “águas”, de modo que elas não retornem para onde, 
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agora, estão lançadas as fundações226 da terra (v. 29). Estamos diante da mesma 

configuração imagética da cosmogonia de Gn 1,1-2,4a. 

A ação dos atributos “pessoais” da divindade não concorre para a 

“desnaturalização” da sua obra. Quando se reconhece, por exemplo, a ação 

criadora da “palavra” e do “sopro da sua boca” (Sl 33,6), ainda assim o que essa 

palavra e esse sopro fazem é aquilo que a doutrina cosmogônica já sabe: lidar com 

as águas cosmogônicas: “(ele) ajunta, como num dique, as águas do mar, coloca 

em depósitos os abismos” (Könës Kannëd mê hayyäm nötën Bü´öcärôt Tühômôt, 

Sl 33,7). Se a essa declaração corresponde alguma “atualização” da doutrina 

cosmogônica, não se trata da sua imagética – mas apenas de sua operação. 

Seja observado, agora, o caso especial do Sl 104 (tühôm no v. 6). 

 

Sl 104,1-9 
1aBendize, minh’alma, a Yahweh. 
1bYahweh, meu ´élöhîm, é muito grande  
1c– de majestade e de esplendor (ele) está 
vestido. 
2a(ele) envolve a luz227, como um manto 
2bestende os céus, como uma tenda228, 
3aconstrói nas águas as moradas dele 
(...) 
5a(Ele) estabeleceu a terra sobre os lugares 
dela  
5b– (ela) não vacilará, nunca e jamais! 
 
6aO abismo – com o manto tu o229 

 
 
Bärákî napšî ´et-yhwh 
yhwh ´élöhay GädalTä mmü´öd 
hôd wühädär läbäšTä 
`ö†è-´ôr KaSSalmâ 
nô†è šämayim Kayürî`â 
hamqärè bammayim 
`áliyyôtäyw 
(…) 
yäsad-´erec `al-mükônÊhä 
Bal-Timmô† `ôläm wä`ed 
Tühôm Kallübûš Kissîtô 

                                                
226 “Fundações da terra” traduz a expressão BüHûqô môsdê ´ärec. O termo hebraico môsäd é usado 
na Bíblia Hebraica especificamente para referência às fundações de benfeitorias, e, por extensão, 
da terra e das montanhas (Dt 32,22; 2 Cr 8,16; Sl 18,8; 82,5; Is 24,18; 28,16; 58,12; Jr 31,37; Mi 
6,2). Revelador o fato de que o termo transite entre os ambientes de “construção” civil e “criação” 
cosmogônica. 
227 Diferentemente de L. ALONSO-SCHÖKEL e C. CARNITI, Salmos II, p. 1275: “a luz envolve-
te como um manto”. Cf. o uso de hj[  hifil em Sl 84,7: Gam-Büräkôt ya`†è more – o verbo (3pms) 
é regido pelo sujeito chuva (masculino, em hebraico), de modo que a chuva “estende” as bênçãos 
sobre o vale, ou seja, a chuva cobre o vale com as bênçãos que ela, a chuva, traz. Assim, em Sl 
104,2, a “luz” envolve = “os céus” estendem-se. Yahweh estende a “luz” e os “céus” – como em 
Gn 1,1-2,4a. 
228 A rigor, a “cortina” (de pele curtida) com que se fazem tendas (HALOT). Na região rural do 
Egito, o céu é chamado de khïmah zargah (“a tenda azul”), assim como o que seria um dos mais 
populares nomes para Allah entre os muslins é Abu Khïmah Zargah – O Dono da Tenda Azul (cf. 
E.-S. EL-ASWAD, Religion and Folk Cosmology: Scenarios of the Visible and Invisible in Rural 
Egypt, p. 66). 
229 Propõem-se corrigir o sufixo para feminino (BHS, L. ALONSO-SCHÖKEL e C. CARNITI, 
Salmos II, p. 1281, versões). Pode ser, porém, que se trate já aqui da antecipação do v. 9 – o v. 6a 
“louva” já a vitória de Yahweh contra as águas agressivas (cf. nota seguinte). Esse “manto” (cf. Jó 
7,12; Pr 30,4) é a mesma “fronteira” do v. 9, bem como corresponderia à terceira pergunta 
agonístico-cosmogônica de Pr 30,4. 
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envolveste: 
6bsobre as montanhas prevaleciam230 as 
águas – 
7aà tua repreensão, (elas) fogem!, 
7bà voz de teu trovão, (elas) debandam! 
8a(Elas) sobem montes, descem vales, 
8baté o lugar que estabeleceste para elas. 
9aUma fronteira impuseste  
– (elas) nunca ultrapassarão! 
9bJamais tornarão a cobrir a terra! 

`al-härîm ya`amdû-mäyim 
min-Ga`árätkä yünûsûn 
min-qôl ra`amkä yëHäpëzûn 
ya`álû härîm yërdû büqä`ôt 
´el-müqôm zè yäsadTä lähem 
Gü|bûl-SamTä Bal-ya`ábörûn 
Bal-yüšûbûn lükassôt hä´ärec 

Em seu comentário ao Sl 104, Alonso-Schökel e Carniti afirmam que “Deus 

é o criador, portando, mas sua relação com o “universo” criado não é exatamente 

a de Gn 1”231. “Universo”? Não se trata de “universo”, bem como não parece 

correto dizer que, enquanto “no Sl 104, Deus permanece dentro do universo 

celeste, como soberano em sua corte, e continua ocupando-se de suas criaturas”232, 

“na primeira página da Bíblia, Deus é criador transcendente, que se mantém fora 

de sua obra”233. 

O v. 6a, “o abismo – com o manto tu o envolveste”, deve ser lido à 

semelhança de Jó 7,12: “O Mar sou eu, ou o Tannîn, para que coloques contra 

mim uma guarda?”, e da terceira pergunta de Pr 30,4: “quem encerrou as águas no 

manto?”. Trata-se das “águas” cosmogônicas – sim, as mesmas de Gn 1,9-10. A 

“separação” das águas, inferiores e superiores, e o “ajuntamento” das inferiores, 

de modo a dar ocasião ao surgimento da “terra”, são partes da “obra” divina. Em 

Gn 1,1-2,4a, ´élöhîm “descansa” – mas não depois de apreciar seu trabalho, e 

concluir que tudo estava “muito bom”. Yahweh faz o mesmo em Sl 104,31b: 

yiSmaH yhwh Büma`áSäyw – “regozije-se Yahweh com as suas obras”. Sl 

104,31b é um paralelo de Gn 1,31a (e cf. Is 65,18 e Sl 102,17-19), e as duas 

composições possuem ainda outras conexões imagéticas. 

É natural que o eixo narrativo de Sl 104 não seja coincidente com o de Gn 

1,1-2,4a. Mas isso deve ser reputado ao contexto funcional-instrumental do salmo 

– um “hino”, não uma “cosmogonia”. Contudo, é possível que mesmo esse “hino” 

guarde a informação traditivo-cultural de que “criação” é “construção”. Por, pelo 

menos, duas razões. 

                                                                                                                                 
230 Concordando, com L. ALONSO-SCHÖKEL e C. CARNITI, Salmos II, p. 1287, que se trata, 
aí, da “agressão” das águas contra as “montanhas”: “o movimento agressivo das águas como 
personagem ‘má’ do drama” (p. 1288). 
231 Cf. L. ALONSO-SCHÖKEL e C. CARNITI, Salmos II, p. 1281. 
232 Idem, p. 1281. 
233 Idem, p. 1281. 
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Primeira razão: a “criação” começa pela “construção” das “moradas” 

(celestes) de Yahweh nas “águas” – naturalmente, nas “águas” superiores. É 

acima dos “céus” – logo, nas “águas” superiores – que se encontra o “templo 

celeste” de Yahweh e seu “trono” (cf. 2 Sm 22,12; Jó 26,9; Sl 29,8-10; 33,13; 

53,3; Is 6,1-4). O “hino” segue a mesma seqüência da cosmogonia. Primeiro, a 

luz, cuja idéia é a de estendê-la – e já sabemos que a luz estende-se desde o meio 

da treva, espalhando-se excentricamente. Com a luz, dão-se as condições de 

possibilidade da “criação”. Nesse caso, o “hino” é mais explícito do que a 

cosmogonia – sabe que a “criação” deve começar pelo “templo celeste”. 

Estendendo, então, os “céus” – que sabemos, na condição de “firmamento”, 

sustenta sobre si as “águas” superiores –, Yahweh “constrói” nessas “águas” o seu 

templo. Esse “templo” deve tornar-se “modelo” do Templo de Jerusalém – da 

mesma forma como, no “Sinai”, Yahweh primeiro revela a “Moisés” o “modelo 

celeste” da Tenda, segundo o qual, Moisés então “constrói” a Tenda da 

Congregação (cf. Ex 25,9 versus Ex 40,16). 

Quanto à “construção” desse “templo celeste”, pode-se falar mais, a partir 

dos termos hebraicos utilizados na construção poética: hamqärè bammayim 

`áliyyôtäyw. A expressão hamqärè constrói-se com o piel de hrq2. Segundo 

Alonso-Schökel, essa raiz, no piel, significa “armar, construir; chapear?; montar 

ripas, barrotes, vigas Sl 104,3 Ne 2,8 3,3.6 2 Cr 34,11”234. O salmista 

intencionalmente emprega uma palavra relativamente “rara”, e especificamente 

relacionada à construção. Na boca de Neemias, e dirigindo-se ao rei da Pérsia, o 

verbo servirá para referir-se à reconstrução de Jerusalém. As madeiras para a 

reconstrução da cidade seriam extraídas da “floresta do rei” (Ne 2,8). Com elas, 

adiante, reconstroem-se as portas das muralhas de Jerusalém (Ne 3,3.6). E, não se 

surpreenda, em 2 Cr 34,11, serve para referir-se à reconstrução do próprio Templo 

de Yahweh. 

Trata-se de “construir” mesmo. E construir o quê? Os “salões, morada 

celeste de Yahweh”235. Com efeito, o termo possui um sentido de construção na 

parte superior: “quarto superior, do terraço, varanda, mirante”236. Enquanto Sl 

                                                
234 L. ALONSO-SCHÖKEL, Dicionário, p. 592. Segundo HALOT, “to construct from wood, 
build with beams”, apontando-se para as mesmas passagens que o Dicionário. 
235 Cf. L. ALONSO-SCHÖKEL, Dicionário, p. 499. 
236 Idem, p. 499. 
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104,3 dá conta da sua construção, o v. 13 afirma que é desde aí que Yahweh “rega 

os montes”. 

À luz disso, tem-se a inequívoca descrição da imagética teológico-cultural 

do salmista: na “criação”, Yahweh constrói seu “templo celeste” nas “águas” 

superiores. A partir daí, e como um corolário, começa a criação do “templo 

terrestre” nas “águas” inferiores – a “criação”. É o que se pode visualizar, por 

exemplo, na seguinte figura, esboçada por Othmar Keel, onde, acima das águas 

superiores, encontra-se, instalado, o templo celeste de Yahweh, sobre cujo trono 

voam Süräpîm, templo esse que se reproduz, na “terra” (= Jerusalém), na forma do 

Templo de Yahweh: 

 

 f4  
 

 

 

 

Com efeito, desde o “templo celeste” construído por Yahweh, desdobra-se a 

“criação”, que culmina com o estabelecimento da “terra” sobre o lugar dela. Nas 

“águas” superiores, o “templo celeste” de Yahweh. Nas “águas” inferiores, a 

“terra”. Mas alto lá! Onde se diz que a “terra” foi estabelecida? Isso – no lugar 

dela. Muito revelador... Observe-se que, adiante, na digressão sobre o 

enfrentamento entre Yahweh e tühôm (v. 6a-9b), chega-se a dizer que as “águas” 

(tühôm) são ameaçadas por Yahweh, e, por causa disso, elas fogem, apressadas, 

para “o lugar que estabeleceste para elas” (v. 8b). Posta aí a “fronteira”, elas não 

voltarão para o lugar da “terra” – pelo que se pode dizer que a “terra” nunca e 
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jamais será abalada (v. 5b). 

Um lugar para a “terra”. Um “lugar” para as “águas” inferiores. Mas não se 

trata da mesma palavra. O lugar estabelecido para a “terra” é mäkôn: yäsad-´erec 

`al-mükônÊhä – “(ele) estabeleceu a terra sobre os lugares dela”. O “lugar” das 

“águas” mäqôm. E quanta diferença entre mäkôn e mäqôm. 

Em Ex 15,17, mäkôn designa nada mais nada menos do que o “lugar” do 

Templo – a “montanha da tua possessão”, “lugar que para o teu habitar 

construíste”. Numa palavra – o miqqüdäš: o “santuário”. Trata-se do Templo de 

Jerusalém, conforme atestam ainda 1 Re 8,13; 2 Cr 6,2, tanto quanto do “templo 

celeste”, como faz questão de precisar 1 Re 8,39.43.49; 2 Cr 6,30.33.39: “(desde) 

os céus, lugar do teu habitar”, e do que está informado Sl 33,13-14. Que de tão 

especial tem esse mäkôn? Nada mais nada menos do que o “trono” de Yahweh – 

mükôn Kis´ekä –, lugar de justiça e direito, verdade e fidelidade, no que estão 

perfeitamente inteirados Sl 89,15 e 97,2. Lugar que Yahweh pode chamar de 

“meu lugar” (bimkônî), quando sabe que está se referindo ao seu “templo 

celeste”. Trata-se do preciso lugar onde a golah reconstrói a bêt yhwh, a bêt 

hä´élöhîm, reunindo os materiais necessários “para a estabelecer no lugar dela” 

(lüha`ámîdô `al-mükônô) – o que se pode não concluir, mas “ouvir” diretamente 

de Ed 2,67. Questão tão definitiva, que um texto tão recente quanto Dn 8,11 sabe 

disso. Um termo de carga semântico-pragmática tão política que Is 4,5, consciente 

de se tratar de um terminus tecnicus do Templo de Jerusalém, e pretendendo 

contestar o discurso hegemônico que se ouve desde os pronunciamentos oficiais 

de Judá, utiliza-o mediante o formulário da “reinscrição transgressiva”, para dizer 

que há um mäkôn, sim – um lugar “sagrado”, sim, o campo onde o camponês 

trabalha, e de onde retira seu orgulho. 

Não se perca o foco da questão: aboslutamente todas as – 17 – ocorrências 

de mäkôn referem-se ao “templo” de Yahweh – seja o “terrestre”, o primeiro, de 

Salomão, ou o segundo, de Josué, seja o “celeste”. Quando Sl 104,5 afirma que a 

“terra” foi estabelecida nos seus lugares, está-se rigorosamente lidando com o 

tema cosmogônico a partir de seu Sitz im Leben – “criação” é “construção”: 

construção do “templo”, construção da “cidade”, criação da “terra”. A “terra” é o 

“templo”, a “cidade” – a “terra” é o que a “criação” é. 
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Quanto às águas, ora, desde Gn 1,9 sabemos que elas têm o “lugar” delas – 

“sejam ajuntadas as águas de debaixo dos seus no ‘lugar’”. Sim – no mäqôm. Não 

no mäkôn – no mäqôm. Um termo sem implicações de qualquer ordem, comum 

até – 401 ocorrrências em 379 versos. Que não haja dúvidas: mesmo o famoso 

´ëlôn môrè, o “Carvalho de More” não está plantado num mäkôn (Gn 12,6). 

Também não é um mäkôn o lugar do altar que Abraão construíra, quando armara 

suas tendas entre Bêt-´ël e hä`äy (Gn 13,3), ainda que tenha sido nesse mäqôm 

que ele tenha invocado o nome de Yahweh (Gn 13,4). Se Abraão esteve diante das 

“faces de Yahweh” num determinado lugar – esse lugar, ainda assim, não é 

mäkôn – é mäqôm (Gn 19,27). Nem o “lugar” indicado para Abraão para lá 

sacrificar Isaque – também lá é mäqôm (Gn 22,3.4.9.14). Nem o “lugar” do sonho 

de Jacó, ainda que dele Jacó possa dizer: “Yahweh (está) neste ‘lugar’, e eu não 

sabia” – yhwh Bammäqôm hazzè wü´änökî lö´ yädä`Ti, Gn 28,16), e mesmo 

quando ele afirma que aquele não é outro lugar senão a casa de ´élöhîm e a porta 

dos céus (Gn 28,17; cf. 35,15). E não é pelo fato de ter sido sonho, porque nem 

mesmo Pünî´ël é mäkôn (Gn 32,31). Nem o “lugar”, famosíssimo, de Ex 3,5 – 

esse “lugar” é mäqôm. Não importa se o “lugar” está previsto no Código da 

Aliança, para celebração “do meu nome” – é mäqôm (Ex 20,24). Não importa 

tratar-se de um “lugar santo” – é mäqôm (Ex 29,31). Que se tenha sob vista a 

precisão do termo: o “lugar” da “arca” (´árôn), no “santíssimo” (Dübîr) é mäqôm. 

E seguem-se as centenas de outros exemplos... 

Se a tradição guarda com tamanha precisão – milimétrica!, paquimétrica! – 

o caráter técnico de mäkôn, sua presença em Sl 104,5 deve forçar a aplicação de 

seu sentido técnico à “criação” – conforme ali descrita: a “terra” é estabelecida no 

mäkôn dela. Esse mäkôn da “terra” faz dela uma referência ao “templo” – 

referência essa que, somada àquela outra, a saber, a declaração de que Yahweh 

“constrói” nas águas as suas moradas – o seu templo-palácio –, projeta no Sl 104 a 

força do registro traditivo-cultural presente em Gn 1,1-2,4a, mas aqui literalmente 

evidente – “criação” é construção. 

O Sl 104 sabe disso. Sabe que se trata, no caso da “terra”, do “templo” – 

Yahweh cria, ou seja: Judá “constrói”. Mas a “construção” de Judá é legítima, 
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estável, se for, ao mesmo tempo, a criação de Yahweh. Daí que a “criação” – 

“construção siga, também aqui, a “plataforma” de Gn 1,1-2,4a – da “criação” da 

luz, respectivamente, da “terra” (para o que é necessário o “aprisionamento” das 

águas), parte-se para a “organização” da “terra”: os animais (v. 11-12), as 

vegetações de toda sorte (v. 13-16), os “luminares” (v. 19), os “homens” (v. 23) – 

e até liwyätän (v. 26) não podia faltar, como não faltaram em Gn 1,21 os 

Tannînìm. Até apreciar a sua obra, a divindade aprecia (Gn 1,31 versus Sl 104,31) 

– e se, é verdade que, como o denunciam Alonso-Schökel e Carniti, na 

“cosmogonia sacerdotal”, ´élöhîm “retira-se para descansar”237, e nada disso se 

diga de Yahweh no Sl 104, a razão deve estar no fato de que aquela narrativa é, 

estrita e tecnicamente, uma “cosmogonia” – em sua funcionalidade instrumental 

(Sitz im Leben), presta-se à (trans)significação mítico-poética da “construção” do 

“templo”, nesse caso, de Jerusalém, ao passo que o “hino” do Sl 104, ainda que 

“saiba” da relação traditivo-cultural “criação” – “construção”, não sendo uma 

“cosmogonia”, apenas traduz esse conhecimento em poesia de legitimação do 

lugar sagrado – o mäkôn. 

E por que Gn 1,1-2,4a não menciona literalmente, explicitamente, 

inequivocamente, alguma palavra indiscutivelmente técnica, que informasse 

definitivamente, para todos, que se trata, também ali, da “construção” do templo? 

Bem – termos técnicos têm-se levantado em todo esse capítulo. A questão é – 

deixar claro para quem? Para nós – leitores ocidentais, situados a dois mil e 

quinhentos anos de distância do contexto funcional-instrumental da cosmogonia 

judaica? Ora, o Sitz im Leben da cosmogonia, por si só, faz parte do sentido da 

cosmogonia. Quem participa da instrumentalização da cosmogonia, seus 

operadores ideológicos, de um lado, e, de outro, seus destinatários histórico-

sociais, para eles seria inequívoca a relação. Declamada, entoada, primeiro, na 

inauguração do Templo de Jerusalém, e, depois, em todas as cerimônias de 

abertura do ano, leitores e ouvintes sabem do que se está falando – porque eles 

sabem o que está sendo “criado” em todas essas celebrações lúdico-litúrgicas e 

político-teológicas: Jerusalém, o Templo de Jerusalém, a “ordem” político-social 

                                                
237 Cf. L. ALONSO-SCHÖKEL e C. Carniti, Salmos II, p. 1281. 
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do Templo de Jerusalém238. 

Para retornar à temática do “trono” celeste de Yahweh, incontornável é o Sl 

29. Entra-se nele, naturalmente, pela pesquisa semântico-fenomenológica de 

mäyim: “a voz de Yahweh sobre as águas – o ´ël da glória troveja! Yahweh está 

sobre as muitas águas” – qôl yhwh `al-hammäyim ´ël-haKKäbôd hir`îm yhwh 

`al-mayim raBBîm, v. 3). Se a leitura faz-se apressada, dá conta tão somente de 

que se esteve diante do “deus da tempestade”. Mas o levantamento semântico-

fenomenológico não permite pressa. Convém aproveitar a estação, conversar com 

os transeuntes. Um deles, o v. 4, confirma a percepção – Yahweh é um deus da 

tempestade. Estrondam os trovões. Os Líbanos saltam com o tremor dos trovões, 

enquanto os raios caem sobre os cedros altíssimos das montanhas (v. 5-7). Lá no 

sul, também ouve-se a voz da sua tempestade (v. 8). “E no seu templo tudo diz: 

‘glória!’” (v. 9). Que templo? Não se falou em Jerusalém aqui. Será ela? Será a 

“criação”? Ou será aquilo a que se refere no v. 10: “Yahweh sobre o dilúvio está 

assentado, está assentado Yahweh – rei para sempre” (yhwh lammaBBûl yäšäb 

wayyëšeb yhwh melek lü`ôläm). Já se pode decompor o raciocínio do poeta – 

Yahweh está assentado sobre o “dilúvio”, porque seu “trono” está construído nas 

“águas” superiores, “águas” essas as da “criação” e, por conseqüência, do seu 

contrário, o “dilúvio”. Criar, para Yahweh, é construir, primeiro, seu “trono”, 

sobre as “águas” superiores, e, depois, o templo da “terra”, também sobre as 

“águas”, as inferiores. Criar é, para Yahweh, fazer dos “céus”, que separam as 

“águas”, um espelho – e fazer que seja em baixo como é em cima. Criar, para 

                                                
238 Em suas anotações críticas sobre a tese, com vistas à banca de doutorado, o Prof. Dr. Ludovico 
Garmus escreve: “você afirma, sem mais, que os leitores de Gn 1,1-2,4a sabiam que se tratava da 
criação de Jerusalém/templo, da ‘ordem’ político-social do Templo de Jerusalém (...). Não seria 
melhor dizer ‘ouvintes’? – E será que eles sabiam mesmo?”. Sim, imediatamente, retifico: 
“leitores e ouvintes”. Quanto a saberem, ambos, do que se trata(va), bem, na hipótese de a Tese 
caminhar pertinentemente, parece suficientemente bem assentado o manejo retórico consciente do 
registro cosmogônico por parte dos “escritores” e “redatores” de todas as passagens analisadas – 
com implicações, inclusive, para Gn 1,1-3. Ora, em sendo necessário que a eficiência 
comunicativa exige que emissores e receptores encontrem-se no mesmo nível ideológico-
discursivo, deve-se admitir que, se os “ouvintes” não “sabem” do que se trata, torna-se ineficiente 
toda a estratégia político-comunicativa. O “povo”, de modo geral, “tem de saber” que “Jerusalém”, 
o “templo de Jerusalém”, “Judá” – que são essas as grandezas e estruturas que estão sendo 
“criadas/construídas”, cujo processo é, mítico-simpatiucamente, descrito na narrativa 
cosmogônica. O registro mítico-poético da descrição não pode sobrepor-se ao objeto sob 
legitimação, sob risco de o próprio povo descolar as grandezas legitimadas da plasticidade cênica 
do mito, tomando o mito, então, como real, no lugar da “cidade/templo”: o resultado, 
naturalmente, torna-se improdutivo. Logo, é necessário suor que o discurso cosmogônico, na 
sociedade próximo-oriental, é manejado “conscientemente”, tanto pelos gestores político-
religiosos do povo, quanto pela população sob gestão. 
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Yahweh, é construir a “terra” – na tradição judaica mais original, nada além do 

“país”, isto é, da “terra”, ou seja, da “cidade” real239, ou, nos termos em que o 

Oriente Próximo apresenta o conjunto templo-palácio, a Grande Organização240. É 

que, na prática, a “criação” é um jogo político-religioso entre o “poder” temporal 

e o “poder” da divindade. O que o “deus” cria é o que o “rei” constrói. 

Agora se entende por que tühôm ocupa papel tão relevante na cosmovisão 

judaica – de resto, na cosmovisão próximo-oriental. Como poderia ser de outro 

modo, se as cidades nascem desde dentro do próprio “abismo”? Aliás, a relação 

reflexa entre “criação” e “dilúvio” provoca outros desdobramentos – se as 

cidades, quando “nascem”, emergem das “águas”, o que acontece com elas 

quando “morrem”? Não é difícil descobrir. 

Uma passagem como a de Ez 26,19-21 (tühôm no v. 19) não está muito 

preocupada – pelo contrário – em dificultar as coisas. 

 

Ez 26,19-21 
 

19Porque assim diz o Senhor Yahweh: 
quando eu fizer de ti uma cidade arruinada, 
como as cidades que não são (mais) 
habitadas, quando eu fizer subir contra ti o 
“abismo”, e te cobrirem as muitas “águas”, 
20então (eu) te farei descer com os que 
descem para a cova até o povo do passado, 
e te farei habitar nas profundezas da terra, 
como as ruínas do passado, com os que 
descem para a cova, para que não sejas 
habitada (...) 21Um espanto (eu) farei de ti, 
e (tu) não existirás mais – serás procurada, 
e não serás encontrada nunca mais. 
Oráculo do Senhor Yahweh. 

 
Kî kò ´ämar ´ádönäy yhwh BütiTTî 
´ötäk `ir neHérebet Ke`ärîm ´ášer 
lö´-nôšäbû Büha`álôt `älayik ´et-
Tühôm wükissûk hammayim 
häraBBîm wühôradTîk ´et-yôrdê 
bôr ´el-`am `ôläm wühôšabTîk 
Bü´erec TaHTiyyôt KoHóräbôt 
më`ôläm ´et-yôrdê bôr lüma`an lö´ 
tëšëbî wünätaTTî cübî Bü´erec 
Hayyîm (...) Ballähôt ´eTTünëk 
wü´ênëk ûtübuqšî wülö´-timmäc´î 
`ôd lü`ôläm nü´ùm ´ádönäy yhwh 

 

Trata-se da cidade de Tiro. Ela será destruída. Quando o for, o que 

acontecerá? Em que termos a destruição da cidade é descrita? Justamente como 

uma invasão do “abismo”, uma submersão nas águas (v. 19). Isso significa a 

reversão da “criação” – Tiro saiu das “águas”, quando foi “construída”. Retornará 

para lá, quando for destruída. Destruída fisicamente a cidade, também seus 

                                                
239 Cf. M. OTTOSSOM, Eden and the Land of Promise, in: J. Adney EMERTON (ed),  Congress 
Volume: Jerusalem, 1986, p. 187. 
240 Para a Grande Organização – temlo-palácio –, cf. O Templo, o Palácio e o Pequeno Produtor na 
Baixa Mesopotâmia Pré-sargônica, em E. BOUZON, Ensaios Babilônicos. Sociedade, economia e 
cultura na Babilônica pré-cristã, p. 13-38. 
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habitantes serão levados para o mundo dos mortos – e morarão nas profundezas na 

terra (v. 20). Essa conjunção de “destruição física da cidade” e de “morte dos seus 

habitantes” poderia perfeitamente ser descrita com a expressão clássica de Gn 1,2: 

töhû wäböhû: como a “terra”, isto é, como Jerusalém foi destruída, e, por isso, 

quando começa a ser (re)construída, encontra-se uma “desolação” e um “deserto”, 

também Tiro, agora ainda “construída”, será então “descriada”, voltará para o 

“abismo” – mas, no que diz respeito a ela, para nunca mais sair de lá. 

Do mesmo Ezequiel vem outro exemplo. Ez 31 anuncia a destruição do 

Egito. O Egito é descrito através da alegoria de um “cedro” (v. 3), motivo 

suficientemente propício para a referência a tühôm com um duplo acesso 

semântico – o “cedro” é nutrido pelas águas do “abismo” (v. 4), da mesma forma 

como o próprio Egito veio à tona desde lá, quando de sua emersão como “país” – 

cada país, uma “criação”! Sustentado pelas águas de tühôm, contudo, o Egito 

torna-se soberbo (v. 5-10). Anuncia-se, então, a sua invasão, seja já a de 

Nabucodonozor, em 568, seja de Cambises, em 525241 – “então eu te entregarei na 

mão do dominador das nações” (v. 11-13). Esse é o destino de todas as “grandes 

árvores” – estão todas destinadas à morte, às profundezas da terra, juntamente 

com os filhos de ´ädäm (Bünê ´ädäm), no meio dos que descem à cova (v. 14). 

Chegará o dia do Egito. E nesse dia, quando Yahweh o fizer descer até o šü´ôl, ele 

é coberto por tühôm – e tudo à sua volta escurece (v. 15). Sua queda é estrondosa 

(v. 16). Moral da história – do tühôm ao tühôm, a história das grandes cidades é 

nascer do “abismo”, e voltar para lá. Como o homem – do pó ao pó. 

Trata-se de um dado cultural, de uma imagética elaborada durante as 

articulações seculares da tradição judaica – e próximo-oriental. Por isso, lançar-se 

ao mar é lançar-se na fronteira. Quando os marinheiros “descem” ao mar, 

arriscam-se (Sl 107,23). Com efeito, são testemunhas das “obras” e das 

“maravilhas” que Yahweh faz na “profundeza” (tühômôt – v. 24). É que Yahweh 

“diz”, e um vento violento levanta as ondas (v. 25), que sobem até o céu, e 

descem até os “abismos” (tühômôt), arrastando com elas a vida deles (v. 26). No 

seu pavor, recorrem a Yahweh, ele acalma as ondas e eles chegam em paz ao 

porto desejado (v. 27-30). 

                                                
241 Cf. H. DONNER, História de Israel e dos Povos Vizinhos, v. 2, p. 414 e 450s. 
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Se é verdade que os marinheiros têm contato direto com tühôm, não é 

menos verdade que também qualquer israelita pode ser ameaçado pelas águas do 

abismo, seja o salmista, longe de Jerusalém, lamuriando-se com Yahweh, porque 

todos os abismos cobriram-no, todos os vagalhões e todas as ondas de Yahweh 

passaram sobre ele (Tühôm-´el-Tühôm – Sl 42,8), seja o ancião, às portas da morte, 

ainda esperando que Yahweh o retire dos “abismos” da terra (ûmiTTühömôt 

hä´ärec – Sl 71,20). 

Uma apropriação no campo pessoal deve derivar da apropriação civil de 

tühôm. De fato, o “abismo” compõe uma série de mitoplasmas na tradição 

nacional judaico-israelita. A “meditação” do Sl 77, por exemplo, é interessante 

nesse ponto, porque deixa ver como a reflexão sobre as maravilhas do passado 

servem como argumento para as angústias do salmista. O salmista recorda-se da 

travessia do mar, sob Moisés e Aarão (v. 21). Lá e então, “viram-te as águas, ó 

´élöhîm, viram-te as águas e tremeram, e estremeceram os abismos” (tühömôt – v. 

17). A passagem do mar transmuta-se em batalha – ´élöhîm aparece como um 

deus de tempestade, de raios e trovões (v. 18-19; cf. Hb 3,8-10), diante do qual o 

mar é obrigado a abrir caminho (v. 20). Se lá e então, ´élöhîm guiou o povo como 

um rebanho, aqui e agora pode fazer o mesmo. 

Ao lado da cosmogonia, as “origens” são o espaço mitoplástico preferencial 

para a lembrança de tühôm, sobre o qual a divindade sempre tem poder – e tanto, 

a ponto de forçá-lo a que dê de beber ao povo, no deserto das origens (Kithömôt 

raBBâ – Sl 78,15-16). Quando daquela travessia, quando Yahweh, ameaçando o 

Mar de sûp, o fez secar, fazendo com que o povo caminhasse pelos “abismos” 

como que num deserto (BaTTühömôt KammidBär – Sl 106,9; cf. Is 63,13 – 

môlîkäm BaTTühömôt), seu poder igualmente se demonstra pelo fato de que essas 

mesmas águas, ameaçadas por ele, ele agora as joga sobre o inimigo, de sorte que 

deles não tenha sobrado um só (v. 11). 

Não se trata de um detalhe da história, porque o “canto de vitória” de Ex 15 

também o considera, nos mesmos termos. A vitória não é tanto, ou apenas, a 

“travessia” – ela, em si já, uma demonstração do poder da divindade em abrir as 

águas. Mas sobretudo a destruição do exército egípcio, demonstração de absoluto 

poder da divindade sobre tühôm: ela diz: “Sai da frente!”, ele sai. Ela diz: “Cai 
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sobre eles!”, ele cai. “Os abismos os recobriram, e (eles) caíram nas profundezas, 

como uma pedra” (Tühömöt yükasyumû yärdû bimcôlöt Kümô-´äben – Ex 15,5) – 

é que Yahweh havia soprado com suas narinas, e as águas se ajuntaram, 

estancaram como uma represa, os abismos ficaram paralisados no coração do mar 

(v. 8). O povo passa. O inimigo o pretende. Quando o faz, Yahweh sopra de novo 

sobre as águas, e, então, as águas profundas engolem-no; “quem é como tu (...) 

Yahweh?” (v. 11). 

É curiosa essa passagem. São os carros de Faraó que afundam nos 

“abismos”, mas os v. 13 e 17 chamam atenção para a ligação abrupta (demais) 

entre “êxodo” e “templo”. Ex 15,13 louva a condução do povo até a habitação da 

santidade de Yahweh – o “templo”. O v. 17 ainda é mais claro: 

 

Ex 15,17 
17a(Tu) os introduzirás e plantarás na 
montanha da tua possessão, 17blugar 
que para a tua habitação edificaste, 
Yahweh, 17csantuário, Senhor, que 
estabeleceram as tuas mãos.  

 
Tübì´ëmô wüti††ä`ëmô Bühar naHálätkä 
mäkôn lüšibTükä Pä`alTä yhwh 
miqqüdäš ´ádönäy Kônünû yädÊkä 

 

Não se compreende esse “canto” senão como uma apropriação da memória 

do “êxodo” pela golah, que se vê retornando para o “templo”. De sorte que a 

queda de Babilônica esconde-se por trás do afogamento dos carros de Faraó. A 

queda de Babilônia é a demonstração, a um só tempo, de todo o poder de Yahweh 

– seu poder contra a Babilônia, afundada nos “abismos”, e a reconstrução do 

“templo” – criação par excelence. 

É como se a memória de tühôm evocasse, sempre, os contextos de “criação” 

e de “dilúvio”, de tal sorte que a “travessia” do mar representasse, ao mesmo 

tempo, “dilúvio” para os inimigos, e “criação”, para o povo242. Numa passagem 

como Is 51,9-11, por exemplo, as duas idéias estão reunidas – a “travessia” e a 

“criação”. 

 

Is 51,9-11b 
9aDesperta! Desperta! Veste-te de força, braço 

de Yahweh! 
9bDesperta, como nos dias do passado, as 

gerações antigas 

 
`ûrî `ûrî libšî-`öz zürôª` yhwh 
`ûrî Kîmê qedem Dörôt 
`ôlämîm hálô´ ´aT-hî´ 
hammaHcebet rahab müHôlelet 

                                                
242 Cf. a idéia de “êxodo” como constituição de uma entidade geopolítica em Am 9,7. 
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9c– não és (tu) aquele que despedaçou rahab, 
que feriu Tannîn? 

10aNão és (tu) aquele que secou o mar, as 
águas do grande abismo? 

10bQue expôs as profundezas do mar, caminho 
para passarem os resgatados? 

11aOs redimidos de Yahweh voltarão, e virão a 
Sião com alegria, 

11be (haverá) regozijo eterno sobre as suas 
cabeças. 

Tannîn hálô´ ´aT-hî´ 
hammaHárebet yäm me Tühôm 
raBBâ haSSämâ ma`ámaqqê-
yäm Derek la`ábör Gü´ûlîm 
ûpüdûyê yhwh yüšûbûn ûbä´û 
ciyyôn Bürinnâ wüSimHat 
`ôläm `al-rö´šäm 

 

O que constituía impressão a respeito de Ex 15, torna-se evidência em Is 

51,9-11 – os “resgatados” e “redimidos” de Yahweh “voltarão”, o que quer dizer 

que já estiveram em Sião. São palavras relacionadas ao retorno da golah, e um 

contexto imediatamente pós-exílico se deixa depreender. Já se está diante das 

expectativas da “criação”: Yahweh despedaçou rahab, e feriu Tannîn. Essa luta já 

aconteceu – e deve estar relacionada aos mitoplasmas cosmogônicos pré-exílicos, 

do período monárquico. De qualquer forma, Sião já esteve de pé – pode pôr-se de 

pé, mais uma vez. A recapitulação do “êxodo” faz sentido – tanto lá, na tradição 

original, quanto cá, na apropriação imediatamente pós-exílica, é com a “saída” do 

“povo” do Egito/Babilônia que se dá a condição para a (re)construção de Sião243. 

Sendo assim, é natural que o poeta clame por um despertamento do braço de 

Yahweh, naquilo que ele tem de poderoso contra os “monstros” aquáticos – 

“criação” – e contra o “abismo” – “êxodo”. No que diz respeito à golah, os 

“resgatados” e “redimidos”, o “êxodo” é parte integrante da “criação”, porque, 

para que Sião seja retirada do meio das “águas”, Babilônia tem que afundar até o 

mais profundo dos “abismos”. 

Confia-se, contudo, nessa manutenção – porque os hinos recordam a sua 

força, quer seja na “criação”, quer seja na “travessia do mar” (Is 51,9-11). 

Jerusalém não só saiu de dentro das “águas” – a “terra” – como igualmente seu 

povo passou pelo “abismo” como que pelo deserto – o “êxodo” (Ex 15). Um tal 

poder da divindade não só comove o fiel, como o enche de esperança. 

Chega-se a compor um salmo inteiro “apenas” para celebrar a preservação 

                                                
243 Naturalmente, não porque não houvesse gente lá – havia, e muito mais do que qualquer 
contingente que eventualmente desejasse o retorno do “cativeiro”. A ideologia da “criação”, 
contudo, faz parte da doutrina da golah, e presta-se à legitimação de seu projeto de 
renacionalização de Judá. Somente por conta disso “êxodo” e “criação” voltam a estar reunidos 
tematicamente. 
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da cidade diante da tentativa ameaçadora das águas de a invadirem: Sl 46244. O 

salmo começa afirmando que ´élöhîm é refúgio e força (v. 2). Por esta razão, “não 

tememos” – “quando a terra se transtorna245, e quando balançam as montanhas no 

coração das águas” – Bühämîr ´ärec ûbümô† härîm Bülëb yammîm (v. 3). “Terra” 

transtornando-se e “montanhas” abalando-se nas águas” sugerem ameaça militar à 

cidade. Se a leitura desta Tese estiver correta, o salmo deverá mencionar esse fato, 

porque nessas ocasiões, quando Yahweh faz cavalgarem os homens sobre as 

cabeças dos seus fiéis, é como se eles passassem “pelo fogo e pelas águas” (Sl 

66,12). No verso seguinte, acentua-se a convulsão das “águas”: “que rujam e 

espumem as suas águas, que se abalem as montanhas com o seu poder” – yehémû 

yeHmürû mêmäyw yir`ášû-härîm Büga´áwätô (v. 4). Aconteça o que acontecer, a 

confiança do salmista é que a “cidade de ´élöhîm” (`îr-´élöhîm – v. 5) – “não 

balançará” (Bal-Timmô†), porque “´élöhîm está no meio dela” (´élöhîm BüqirBâ – 

v. 6), e a ajudará ao romper da aurora. O que está acontecendo? Diz-se que 

“rugem os povos” (hämû gôyim – v. 7), o mesmo que se dissera das “águas”, no 

v. 4, e que os “reinos balançam” (mä†û mamläkôt), verbo que foi a empregado 

para descrever a situação das montanhas nas águas (v. 3), mas que não descreve a 

“cidade de ´élöhîm”, firme, no v. 6. Se somarem-se todas as referências, dir-se-ia 

que, pelo rugir dos povos, como o rugir das águas, os reinos se abalam, como 

aquelas montanhas, cujas fundações estão nas águas – mas não no caso da cidade 

de ´élöhîm, porque ´élöhîm está no meio dela, e a ajudará ao romper da manhã. 

Alonso-Schökel e Carniti pensam em duas possibilidades: cerco militar ou 

sublevação internacional. Nos dois casos, Jerusalém permaneceria intocada246. 

Apostam na primeira hipótese. Concorde-se. Nesse caso, a iminência da supressão 

da ordem convoca a narrativa temático-cosmogônica – e não por evocação 

poética, mas por decorrência traditivo-cultural e imagética. Se a cidade cair, 

acabou a criação. Daí que quem a ameça, ainda que sejam concretamente 

soldados, é o concurso das águas ameaçadoras da “criação”, isto é, vencidas 

quando da criação, mas que, agora, rugem e espumam para voltarem ao seu lugar. 

                                                
244 Para os aspectos cosmogônicos relacionados ao Sl 46, cf. P. STEENGAARD, Time in Judaism, 
in: A. N. BALSLEV e J. N. MOHANTY (ed), Religion and Time, p. 66. 
245 “Transtorna”, com L. ALONSO-SCHÖKEL, Dicionário, p. 362. 
246 Cf. L. ALONSO-SCHÖKEL e C. CARNITI, Salmos I, p. 639. 
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Mas o esforço delas será inútil – lá está o “santuário”, no meio da cidade de 

´élöhîm (v. 5). Jerusalém é inespugnável. Essa alusão ao templo como 

fundamento da criação, baluarte contra as forças da descrição, lembra o Sl 104, e 

ratifica, mais uma vez, que cosmogonia é “construção”, transignificada mítico-

poeticamente, traditivo-culturalmente, imageticamente, simpaticamente, 

magicamente – em “criação”. 

Resumindo, tühôm ocupa um papel significativo na cosmovisão judaico-

israelita. Corresponde à parte inferior das “águas” originais, encurraladas debaixo 

do “firmamento” pelo poder “criativo” da divindade. Acima dele, os “céus”, e, 

acima destes, as “águas” superiores. Nelas, a divindade constrói seu próprio 

templo. Nas outras, isto é, em tühôm, a divindade constrói seu templo terrestre – a 

sua “criação” (Sl 104). A “criação” é, pois, a organização dos espaços humanos 

relacionados ao deus criador, construídos por e para a divindade, conseqüência de 

sua supremacia sobre as “águas”. A vida do povo desse deus está, desde agora e 

para sempre, dependente dessa mesma supremacia. Para que o tühôm mantenha-

se regando a terra, e, assim, propiciando a vida, é necessário que a divindade 

mantenha seu controle sobre as águas – quando ele decide o contrário, a “cidade” 

submerge novamente no “abismo” de onde, um dia, a “criação” saíra (Ez 26,19-

21). 

 

 

 

 

4.5 

rûªHrûªHrûªHrûªH    na Bíblia Hebraica 

 

 

 

Não se trata de apenas decidir-se pela tradução de rûªH ´élöhîm ou como 

“vento de ´élöhîm” ou “espírito de ´élöhîm”. Trata-se de ir mais adiante, e 

perguntar-se pelo papel desse rûªH ´élöhîm em Gn 1,2. W. P. Brown, por exemlo, 

sabe que a tradução depende – como foi dito acima – de como o v. 2bb é 
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interpretado: se está relacionado às forças anti-cosmogônicas, ou se à ação criativa 

de ´élöhîm247. 

Gerhard von Rad sugere que Dn 7,2 seja utilizado como referência para a 

interpretação de rûªH ´élöhîm em Gn 1,2248. O texto hebraico é o seguinte: `änË 

däniyyë´l wü´ämar HäzË háwêt BüHezwî `im-lêlyä´ wa´árû ´arBa` rûHê 

šümayyä´ mügîHän lüyammä´ raBBä´ – “respondeu Daniel, e disse: ‘vendo eu 

estava na minha visão da noite, e – ah – quatro ventos dos céus agitavam as 

grandes águas” (Dn 7,2a). Pois bem – do meio da tempestade que cobria as 

grandes águas, confundindo-se com elas, parte delas, saem quatro seres 

teromórficos – monstros (v. 2b). Cada um deles é descrito, um a um, numa 

sucessão de “criaturas” que emergem do mar – sendo a última, de poder 

inigualável (v. 3-15). Daniel está intranqüilo, e pede explicações (v. 16). Recebe – 

os quatro seres representam poderes geopolíticos que, sucessivamente, exerceram 

poder sobre os povos (v. 17-27). Daniel termina perturbado (v. 28). 

Von Rad tem razão – Dn 7 consiste numa chave hermenêutica para Gn 1,2. 

Assim como, lá, os seres – os poderes, os reis que detêm esses poderes, os 

impérios desses reis, as terras desses reis – emergem das “grandes águas”, aqui, 

em Gn 1,2, “a terra” sai do meio das águas (mäyim) – do abismo (tühôm). Do 

mesmo modo como Magnus Ottossom afirma que `ëden, em Gn 2,4b-3,24 é a 

hipóstase mítico-cosmogônica da Terra Prometida249, aqui, em Gn 1,2, ´erec é a 

hipóstase mítico-cosmogônica de Jerusalém. É Jerusalém saindo das águas, tanto 

quanto, em Dn 7,2, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, uma a uma, vão saindo das 

“grandes águas”. Porque essas águas são as apriorísticas águas da “criação”, e 

porque é de lá, delas, que toda terra sai, por força e poder de seu respectivo deus 

criador250. Com isso se está diante de descrições que em todos os sentidos 

lembram as declarações de R. J. Clifford a respeito das cosmogonias próximo-

orientais antigas, particularmente aquela que descreve essa espécie de cosmogonia 

                                                
247 Cf. W. P. BROWN, Structure, Role, and Ideology in the Hebrew and Greek Textes of Genesis 
1,1-2,3, p. 75-77. 
248 Cf. G. VON RAD, Genesis. A Commentary, p. 47. 
249 Cf. M. OTTOSSOM, Eden and the Land of Promise, in: J. Adney EMERTON (ed),  Congress 
Volume: Jerusalem, 1986, p. 187. 
250 Magnus Ottossom refere-se, especificamente, como ilustração, à Assíria, ao Egito e a 
Judá/Israel – mas Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma podem ser acrescentadas à lista (cf. M. 
OTTOSSOM, Eden and the Land of Promise, in: J. Adney EMERTON (ed),  Congress Volume: 
Jerusalem, 1986, p. 187). 
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como estando 

 

particularmente interessada na emergência de uma sociedade particular, 
organizada com deuses patronos e sistemas de culto, um rei divinamente 
apontado (ou algum outro tipo de líder), e um sistema monárquico251. 
 

O paralelo cosmogônico é extraordinário – quanto mais se for considerada a 

distância cronológica entre os períodos de redação de Gn 1,1-2,4a e Dn 7,1-28. 

Nesse caso, é plausível seguir a orientação de von Rad e considerar essa passagem 

como chave hermenêutica para a interpretação de Gn 1,2 – e isso inclusive quanto 

ao papel de rûªH ´élöhîm. Von Rad traduz rûªH ´élöhîm – de Gn 1,2 – como 

“tempestade de Deus”, e ainda assim, no sentido superlativo que o vocábulo 

´élöhîm aí exerce, ou seja, “tempestade terrível”252. Von Rad não está dizendo que 

Gn 1,2 seja mero “plágio” da cosmogonia babilônica – tühôm = Tiamat e böhû = 

Baau, “a mãe deusa noturna da mitologia fenícia”. Ele está apenas dizendo que o 

substrato “mítico-cosmogônico” permanece lavrado na fórmula “sacerdotal”, de 

modo que a descrição que aí se faz da criação “dos céus e da terra” faz-se por 

meio do recorte retórico-traditivo próximo-oriental253. Para von Rad, então, rûªH 

´élöhîm – “a tempestade terrível” – é parte da descrição do “caos”, e, não, da 

atividade criadora de ´élöhîm254. A BJ, por exemplo, depois de traduzir rûªH 

´élöhîm por “um vento de Deus pairava”, comenta: “não se trata aqui do Espírito 

de Deus e de seu papel na criação. Esta será obra da ‘palavra de Deus’ (v. 3s) ou 

de sua ‘ação’ (v. 7.16.25.26)255”. 

A Tese acompanha os argumentos de Gerhard von Rad – e da BJ. Em Gn 

1,2, rûªH ´élöhîm não apenas deve ser traduzido como “vento tempestuoso”, 

como, a fortiori, deve ser interpretado como parte da descrição do estado de 

desolação e de deserto da terra – töhû wäböhû = Höšek + rûªH ´élöhîm / ´erec256 –, 

que assim estava antes que ´élöhîm desse a ordem para a criação: yühî ´ôr – “seja 

a luz”. E a luz foi. 

                                                
251 R. J. CLIFFORD, The Hebrew Scriptures and the theology of creation, p. 510. 
252 Cf. G. VON RAD, Genesis. A Commentary, p. 47. 
253 Idem, p. 48. 
254 Idem, p. 48. 
255 Cf. BJ, Gn 1,2, nota d. 
256 Fórmula que, a rigor, serve perfeitamente para Jr 4,5-31 – inclusive quanto ao vento (cf. v. 11 e 
13). 
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A luz, então, dissipa as trevas – “e a luz foi”. Mas – e quanto ao vento? 

Nada é dito – aí – quanto ao vento. Mesmo as hipóteses que apostam na 

identificação de rûªH ´élöhîm com a ação criativa da divindade “assumem-no”, 

sem que haja evidências incontornáveis na narrativa para um lado ou outro. 

O caminho da Tese é recorrer a uma evidência externa à narrativa, mas 

ligada imagética e retoricamente a ela – Pr 30,4: 

 
4aQuem subiu os céus e desceu? 
4bQuem aprisionou o vento com seus punhos? 
4cQuem encerrou as águas no manto? 
4dQuem levantou todo o confim da terra? 
   

Esse pequeno poema constitui um roteiro cosmogônico completo. A 

seqüência narrativa segue a mesma de Gn 1,1-2,4a. Os v. 4a e 4d constituem a 

moldura, e 4b e 4c, o núcleo do quiasmo. Na moldura, “subir os céus e descer” 

significa levantar a tenda dos céus, sobre o “orbe” – o firmamentum, e “levantar 

todo o confim da terra” significa fazer emergir do meio das águas o “orbe”, o 

“disco” da terra. Assim, compõe-se o básico da criação – a terra em que o povo do 

deus criador vive (Babilônia, para Marduk e os babilônicos, Ugarit, para 

El/Asherah/Baal e os moradores da cidade-estado, Heliópolis/Egito, para Atum e 

os egípcios – e Jerusalém/Judá, para Yahweh e os judeus). No caso judaíta – a que 

custo? O de Yahweh superar as trevas – e, segundo Gn 1,3, superou –, as águas – 

e, segundo Gn 1,6-10, superou, sim – e o “vento tempestuoso”. E superou? 

Segundo a “lição” de Pr 30,4, sim. Aí, diz-se que ele “aprisionou o vento com 

seus punhos” (Pr 30,4b) e, então, “encerrou as águas no manto”. Primeiro, 

aprisionar o vento – depois, dar conta da água. Porque o vento deixa as águas 

tempestuosas, é preciso acalmá-las antes, para, então, “domadas”, moldarem-se 

mais facilmente aos desígnios cosmogônicos do criador. 

 

 

4.5.1 

´élöhîm´élöhîm´élöhîm´élöhîm    como superlativo em    rûªH ´élöhîmrûªH ´élöhîmrûªH ´élöhîmrûªH ´élöhîm    

 

 

Claus Westermann traduz a expressão rûªH ´élöhîm por “vento de Deus” 
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(God’s wind). Segundo ele, contudo, J. M. P. Smith teria sugerido, já em 1928, 

que o termo ´élöhîm, aí, teria uma função adjetiva de superlativo257, de modo que 

resultaria o sentido de “vento poderoso”, “vento terrível”, para  rûªH ´élöhîm258. 

Com efeito, já em 1860, Michel de Serres afirmava que, em Gn 1,2, ´élöhîm 

constitui superlativo, de modo que, aí, “vento de Deus não quer dizer outra coisa 

que não um grande vento ou um vento impetuoso”259. Por sua vez, a tradução de 

rûªH como “vento” seria tão antiga quanto o Targum Onkelos260, e, segundo 

Umberto Cassuto, “de acordo com a interpretação talmúdica (Hagiga 12a), a 

palavra x:Wr rûªH denota aqui um vento real, movendo o ar – uma entidade criada 

por Deus no primeiro dia”261 262. 

 

 

4.5.2 

müraHepetmüraHepetmüraHepetmüraHepet    na Bíblia Hebraica 

 

 

O termo müraHepet é a forma do particípio feminino singular absoluto qal 

verbo rHp, e, sintaticamente, constitui, em Gn 1,2, o núcleo do predicado verbal, 

cujo sujeito é rûªH ´élöhîm. Na Bíblia Hebraica, ocorre apenas três vezes: Gn 1,2; 

                                                
257 Cf. J. M. P. SMITH, The Use of divine names as superlative, p. 212-213. G. von Rad conhece e 
reconhece as proposições de Powis Smith (mas através de outra literatura: J. M. P. SMITH, Old 
Testament Essays, 1927, 166s apud G. VON RAD, Genesis. A Commentary, p. 45). 
258 Segundo Claus Westermann, essa seria a posição de “modern scholars”: W. F. Albright, J. P. 
Peters, H. G. May, W. H. McClellan, H. M. Orlinsky, K. Galling, G. von Rad, W. H. Schmidt, E. 
A. Speiser (cf. C. WESTERMANN, Genesis 1-11, p. 107). 
259 Cf. M. DE SERRES, De la cosmogonie de Moïse comparée aux faits géologiques, p. 44-45. 
260 “O Targum Onkelos é provavelmente o primeiro a compreender a palavra como ‘vento’” (W. 
H. SCHMIDT, Die Schöpfungsgeschichte der Priesterschrift. Zur Überlieferungsgeschichte von 
Genesis 1,1-2,4a und 2,4b-3,24, Neukirchen-Vluyn, 1973, p. 83, apud C. WESTERMANN, 
Genesis 1-11, p. 108). 
261 U. CASSUTO, From Adam to Noah, p. 24. 
262 Em sua avaliação da Tese, com vistas já à banca de doutorado, o Prof. Dr. Haroldo Reimer, da 
Universidade Católica de Goiás, escreveu: “o tratamento semântico-analítico do v. 2 também é 
convincente. Há muito já se suspeita que o termo rûªH ´élöhîm não se refere a Deus, mas é 
designativa de um vento forte ou tempestuoso. Contudo, fica também aqui a pergunta: por que os 
autores teriam utilizado em tão curto espaço (v. 2 e 3) duas palavras homônimas com sentidos tão 
distintos. Essa explicação a Tese ficou a dever” (notas críticas apresentadas durante a banca e 
entregues ao examinando, ao fim da mesma). À questão, respondi, in loco, com outra provocação 
– por que ´élöhîm e não Yahweh? Entretanto, tratou-se, apenas, de retórica. A questão é 
pertinenete e, de fato, a Tese não encontra, ainda, uma “explicação” suficiente para ela – e isso na 
hipótese de a Tese não laborar em equívoco maior, e, nesse caso, a expressão referir-se, com 
efeito, a “Deus”. Não é, contudo, o “caminho” que a Tese prefere investigar. 
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Dt 32,11 e Jr 23,9, as duas primeiras, piel, a última, qal. 

A tradução de Jr 23,9 de L. Alonso-Schökel e J. L. Sicre-Díaz é a seguinte: 

“meu coração está quebrantado dentro de mim, meus ossos desarticulam-se, estou 

como um bêbado, por causa do Senhor e por causa de suas santas palavras”263. 

“Desarticulam-se” traduz räHápû, que corresponde à forma qal do verbo rHp. A 

idéia que a tradução deixa transparecer é a da desarticulação, causada por uma 

comoção. Com efeito, HALOT traduz “tremble” essa precisa ocorrência. Anote-se 

que a forma qal é a forma “simples” da raiz, e que, já aí, o sentido comporta a 

noção de “estremecimento”, de “tremor”, como o arábico “raHafa – to quake (of 

the earth)” (HALOT). 

Em Dt 32,11, a forma é piel, a mesma da ocorrência de Gn 1,2. 

 
11aaComo uma águia desperta264 a ninhada265 dela, 
11absobre os filhotes dela (ela) rufla266, 
11ba(ela) estende as asas dela, toma-os, 
11bbleva-os sobre a envergadura dela. 

Künešer yä`îr qinnô 
`al-Gôzäläyw yüraHëp 
yipröS Künäpäyw yiqqäHëhû 
yiSSä´ëhû `al-´ebrätô 

 

O termo “rufla” traduz, em Dt 32,11, a ocorrência do verbo rHp. A cena é 

chave hermenêutica para a sua correta interpretação, respectivamente, tradução. A 

águia põe-se à beira do ninho, dentro do qual dormem os filhotes. Ela os desperta 

(v. 11aa), “ruflando” as asas sobre eles. A cena não traduz um vôo rasante de ave 

de rapina267, mas a ação da águia de, pousada à beira do ninho, bater as asas com 

rapidez268, com o que ela produz, ao mesmo tempo, vento e barulho, com o 

objetivo de acordar os filhotes. Ruflando as asas, a águia desperta a ninhada. Ela, 

então, estende as asas, recolhe sobre elas os filhotes, então despertos, e os leva 

sobre a envergadura de suas asas. 

                                                
263 L. ALONSO-SCHÖKEL e J. L. SICRE-DÍAZ, Profetas I, p. 541. 
264 Cf. L. ALONSO-SCHÖKEL, Dicionário, p. 486. 
265 Cf. HALOT, 1.b. 
266 De “ruflar”: “agitar-se, produzindo rumor como ave que esvoaça” (J. B. DA LUZ, Dicionário 
Popular Brasileiro. Considere-se o equivalente a “bater as asas”, de L. ALONSO-SCHÖKEL, 
Dicionário, p. 616. 
267 Como subentende HALOT: “pi. (Jenni Pi‘el: to set quivering, meaning to hover with fluttering 
wings, characteristic flying behaviour of birds of prey)”. 
268 HALOT, baseando-se em W. H. SCHMIDT, Die Schöpfungsgeschichte der Priesterschrift. Zur 
Überlieferungsgeschichte von Genesis 1,1-2,4a und 2,4b-3,24, p. 83, nota 2, registra que um 
comentarista judeu de 1885 teria afirmado tratar-se o verbo do comportamento dos pássaros de 
“bater suas asas para frente e para trás” (cf. GRÜNBAUM, Zeitschrift der Deutschen 
Morgenländischen Gesellschaft, 39, 1885, p. 607). Pense-se no movimento de bater as asas do 
galo, quando ele “canta”, ao nascer do sol. 
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Deve-se guardar dessa ocorrência muito mais o efeito das asas batendo – o 

vento, o barulho, vento e barulho que despertam a ninhada – do que a própria ação 

das asas da águia. A intenção é “despertar” – logo, o oposto de “tranqüilizar”, a 

ninhada. Não se trata de uma ação a que se pudesse agregar o sentido de “pairar”, 

“voejar”, “revoar”, como pretende o Dicionário de L. Alonso-Schökel. As 

traduções propostas estão comprometidas com a história dos efeitos de Gn 1,2. 

Partindo-se de qal, em Jr 23,9, com o sentido de “tremer”, passando por Dt 

32,11, já piel, com o sentido de “ruflar” – e não “voejar” –, chega-se a Gn 1,2. 

Claus Westermann põe diante de si duas possibilidades: ou o verbo significaria 

“chocar”, ou comportaria a idéia de “movimento”. Abondona-se o sentido de 

“chocar”, e acompanha-se, de um lado, E. A. Speiser: “o cognato ugarítico 

descreve a forma de movimento como oposta ao estado de suspensão ou 

descanso”, e, de outro, B. S. Childs, “o verbo pode melhor ser representado por 

algum verbo como ‘flutuar’ (hover269), ‘adejar’ (flutter) ou ‘bater as asas’ 

(flap)”270. Acrescente-se von Rad: “o muito disputado müraHepet (…) não pode 

ser traduzido por “chocar”, mas, de acordo com Dt 32,11 e Jr 23,9, o verbo parece 

ter o significado de ‘vibrar’, ‘tremer’, ‘mover’, ‘agitar’”271. 

Considerando-se o sentido de rHp como propriamente relacionado à idéia de 

movimento, deve-se, imediatamente, acrescentar a essa a idéia de “intensidade”, 

já porque na forma simples – qal – o sentido de “tremor”, logo, de um forte 

estremecimento, está implicado, já porque, afinal, a ocorrência de Gn 1,2 é piel, e 

deve, necessariamente, evocar um acréscimo de intensidade à ação prevista em 

qal. Claus Westermann argumenta que “o particípio não descreve uma ação de 

rûªH, mas o modo pelo qual ele se move através da superfície do abismo”272, mas 

se trata de uma afirmação improcedente, uma vez que inúmeras passagens da 

                                                
269 “To hover” pode significar, ainda, “cobrir os filhotes com as asas” (A. HOUAISS e C. B. 
AVERY, The New Barsa Dictionary of the English and Portuguese Languages, New York: 
Appleton Century Crofts, 1967, p. 286), mas B. S. Childs – e C. Westermann – estão 
argumentando contrariamente à tradução do verbo como “chocar”, e o sentido alternativo não seria 
apropriado para a argumentação dos autores, que contrapõem a ele o sentido de “pairar” – 
teologicamente clássico, naturalmente. 
270 Cf. C. WESTERMANN, Genesis 1-1, p. 106. 
271 G. VON RAD, Genesis. A Commentary, p. 47. 
272 Cf. C. WESTERMANN, Genesis 1-1, p. 106. 
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Bíblia Hebraica utilizam-se do particípio para referir-se à ação do sujeito273. Assim 

sendo, o verbo rHp referindo-se a rûªH ´élöhîm, aplica-lhe a idéia de movimento 

intenso sobre as águas. Uma vez que se traduza – como aqui se faz – rûªH por 

vento, deve-se admitir que esse vento “move-se” intensamente sobre as águas. A 

idéia é de uma tempestade sobre as águas. A idéia é de um vento tempestuoso, 

soprando sobre a superfície das águas. Daí: “e um vento tempetuoso soprava sobre 

a superfície das águas”. 

 

 

 

4.6 

mäyimmäyimmäyimmäyim    na Bíblia Hebraica 

 

 

 

“Criação”, “dilúvio” e o “Mar” são as três instâncias fundamentais onde 

“águas” representam papel teo/mitológico significativo. A rigor, poder-se-ia 

pensar, apenas, numa instância – “cosmogonia”. Em relação a ela, o “dilúvio” é 

uma “suspensão”, e o “Mar”, isto é, a passagem do povo pelas “águas” do “Mar”, 

uma prefiguração da cosmogonia, uma superação do “dilúvio” em direção a 

“terra”. Onipresentes na cosmogonia “sacerdotal”274, obviamente presentes no 

dilúvio, voltam a desempenhar papel teológico relevante na “saída” do Egito. 

Deixam-se as ocorrências da cosmogonia “sacerdotal” e as do “dilúvio” para o 

momento apropriado. Persigam-se as demais. 

Na passagem do “Mar”, Yahweh demonstra absoluto domínio sobre as 

“águas”. Em Ex 14, as “águas” são explicitamente mencionadas nos v. 21, 22, 26, 

28 e 29275. As passagens estão cheias de referências “veladas” aos temas 

cosmogônicos (cf. Sl 77,6.11-21; 78,12-18; 81,7-8). Moisés “estende” a mão 

sobre o “Mar” (v. 21), como os “céus”, também “estendidos” (cf. Jó 9,8; Is 40,22; 

42,5; 44,24; 45,12; 51,13; Jr 10,12; 51,15; Zc 12,1), e também sobre as “águas” 
                                                
273 Cf., por exemplo, Dn 7,2: “e eis que os quatro ventos dos céus agitavam o grande mar” (wa´árû 
´arBa` rûHê šümayyä´ mügîHän lüyammä´ raBBä´), !x 'ygIm ., verbo particípio feminino plural, paralelo 
sintático perfeito para Gn 1,2. Para “agitavam”, cf. HALOT, “to churn up, stir up the sea”. 
274 Não mencionada na “cosmogonia” pós-sacerdotal (a tradicional “javista”, Gn 2,4b-3,24). 
275 Que L. Alonso-Schökel (Bíblia do Peregrino) atribui a P. 
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(Gn 1,6-8). Também se diz aí que, depois de “Moisés” “estender” a mão sobre o 

“Mar”, Yahweh “retira o Mar com um vento oriental forte por toda a noite”. 

“Vento”, aí, traduz rûªH. Esse rûªH age sobre o “Mar”, fazendo-o “recuar”. É 

rigorosamente a mesma ação que se lhe reserva na “narrativa sacerdotal do 

dilúvio”. Depois que o “dilúvio” cobriu a “terra”, e quando lá está a arca 

flutuando sobre o “abismo”, “fez passar ´élöhîm um rûªH sobre a terra, e 

abaixaram as águas” – wayya`ábër ´élöhîm rûªH `al-hä´ärec wayyäšöKKû 

hammäyim. Tanto lá, quanto cá, é a ação do “vento” que, ou “retira”, ou “abaixa” 

as águas. 

O v. 21 continua dizendo, agora, que, primeiro, o “Mar” fica seco (Häräbâ), 

e, então, que as “águas” são “quebradas” – “bipartidas” (wayyiBBäq`û 

hammäyim). É possível considerar-se a “colagem” de duas narrativas nesse 

mesmo verso. Numa, “Moisés” estende a mão, e as águas são “quebradas”. Na 

outra, Yahweh faz soprar um vento, e o “Mar” se retira. Não importa tanto – nas 

duas “cenas”, os “motivos” cosmogônicos estão presentes. 

A narrativa continua e, no v. 22, afirma-se, primeiro, que o povo passa pelo 

meio do “Mar”, no “seco” (cf. v. 29a), e, então, que “as águas eram para eles um 

muro à sua esquerda e à sua direita” – wühammayim lähem Hömâ mîmînäm 

ûmiSSümö´läm, cf. v. 29b. O povo passa. No v. 26, Yahweh ordena a Moisés que 

volte a “estender” a sua mão sobre o “Mar”, a fim de que as “águas” retornem 

sobre os egípcios. Com efeito, no v. 28 as “águas” retornam, e os cobrem. 

Sincronicamente, na seqüência, “canta-se” Ex 15, de tantas evocações 

semântico-fenomenológicas com Gn 1,1-2,4a, desde a referência a tühôm 

engolindo as tropas e os carros do Faraó, no v. 15, até a referência ao Templo, 

utilizando-se do terminus tecnicus mäkôn, no v. 17. No “canto”, a cosmogonia 

está mais plasticamente evidente: “os abismos (Tühömöt) os recobriram, e (eles) 

caíram nas profundezas, como uma pedra” (v. 5). Descreve-se como: é que, pelo 

“vento” (rûªH) das narinas de Yahweh, as “águas” foram amontoadas276 (niccübû), 

“paradas, como um dique, aquelas que fluem, enrijecidos os abismos no coração 

do mar” (v. 8). Quando os egípcios decidem perseguir, ali, os israelitas, Yahweh 

                                                
276 “Amontoadas”, cf. L. ALONSO-SCHÖKEL, Dicionário, p. 518. HALOT: “to surge up, the 
waters piled up”. 
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sopra com o “vento” (rûªH) dele, o mar os cobre e eles afundam277 como chumbo 

nas águas caudalosas” (v. 10). Faraó e suas tropas são tragados pelos “abismos”, 

porque “fez tornar Yahweh sobre eles as águas do mar, e os filhos de Israel 

passaram no seco, no meio do mar” (v. 19, cf. Ex 14,22.28-29). As evocações 

cosmogônicas em Ex 14 e 15 não passam (mais) despercebidas, principalmente se 

lidas, por exemplo, contra uma descrição cosmogonicamente desinteressada, 

como Dt 11,4: “que fez correrem as águas do Mar de sûp sobre eles” – ´ášer hëcîp 

´et-mê yam-sûp `al-Pünêhem. 

“Secar” as “águas”, por exemplo, já é um “motivo” propriamente 

cosmogônico: “que secou Yahweh as águas do Mar de diante de vós” – ´ášer-

hôbîš yhwh ´et-mê yam-sûp miPPünêkem, Js 2,10278 (cf. Is 44,27-28: secar os 

abismos → construir a cidade). Fazer ainda mais – a “terra” seca sair das “águas”, 

quem não há de reconhecer? Em Josué, o interesse propriamente cosmogônico 

transfere-se para a “outra” travessia – o Jordão279. Com efeito, a “arca de Yahweh” 

representa, aí, um papel teológico fundamental. Yahweh fala com Josué, que deve 

falar com os sacerdotes, que, tomando a arca da aliança (´árôn-haBBürît), se 

dirigem às “águas” do Jordão (Js 3,8). A travessia do Jordão é apresentada por 

Josué ao povo como “sinal” da expulsão dos cananeus (v. 10), isto é, da 

“instalação” de Israel na “terra”. Solenemente, então, anuncia-se: “eis que a arca 

da aliança do Senhor de toda a terra passa adiante de vós o Jordão” (hinnË ´árôn 

haBBürît ´ádôn Kol-hä´ärec `öbër lipnêkem BayyarDën, v. 11), fórmula que, a seu 

modo, recorda a teologia cosmogônica do Sl 104, na qual a “criação” – logo, a 

“terra” (e, ali, o mäkôn teológico) – começa com a “construção” do templo 

celeste sobre as águas cosmogônicas. Aqui, a posse da “terra” começa pela 

travessia do Jordão, a seu modo, uma “cosmogonia” da arca da aliança. Continua 

a orientação litúrgica: 

 

                                                
277 cälálû: “afundam”, com L. ALONSO-SCHÖKEL, Dicionário, p. 561, raiz l l c3. HALOT: II l lc 
– “to sink” (afundar). 
278 Quando o verbo for aplicado à conclusão didática da histórica da travessia do Jordão (4,23; cf. 
5,1), a sobredeterminação cosmogônica da travessia do Mar de sûp já terá sido transferida para 
Josué. 
279 Js 3,7 pode significar uma intenção programática de sobrevalorização de Josué em face da 
“memória” de Moisés: “hoje começarei a te engrandecer aos olhos de todo Israel, para que saibam 
que, assim como estive com Moisés, eu estarei contigo”. 
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Js 3,13 
E acontecerá que, conforme descansem as 
plantas dos pés dos sacerdotes que 
carregam a arca da aliança do Senhor de 
toda a terra nas águas do Jordão, as águas 
do Jordão serão cortadas – as águas que 
descem de cima pararão, como um dique 

wühäyâ KünôªH KaPPôt raglê 
haKKöhánîm nöS´ê ´árôn yhwh 
´ádôn Kol-hä´ärec Bümê hayyarDën 
me hayyarDën yiKKärëtûn 
hammayim hayyördîm milümä`lâ 
wüya`amdû nëd ´eHäd 

 

É exatamente assim que as coisas acontecem (v. 14-16). É impressionante a 

reverberação da arca da aliança como fundamento cosmogônico: “e pararam os 

sacerdotes que carregam a arca da aliança de Yahweh no seco, no meio do Jordão, 

firmes” (wayya`amdû haKKöhánîm nöS´ê hä´ärôn Bürît-yhwh BeHä|räbâ Bütôk 

hayyarDën häkën, v. 17a). O particípio “firmes”, aplicado aos sacerdotes que 

carregam a arca, traduz a forma da raiz kwn, freqüentadora assídua das 

encenações cosmogônicas, sendo aplicada ou a “terra” cf. Is 45,18; Jr 10,12 = 

51,15), aos “céus” (cf. Pr 8,22), ou, ainda, aos luminares e ao sol (Sl 74,16b). 

Nos versos seguintes (4,1-9), conta-se como ordenou-se a retirada de doze 

pedras do lugar onde estiveram os pés dos sacerdotes, as quais serão “instaladas” 

em GilGäl (v. 19). Mas no v. 9, dá-se uma outra informação, sobremodo 

importante. Diz-se que Josué fez levantar doze pedras no lugar onde estiveram os 

pés dos sacerdotes, lá, no leito seco do Jordão, concluindo-se com a fórmula “e 

estão lá até hoje”. Haveria símbolo cosmogônico mais pertinente? As doze pedras, 

representando as doze tribos de Israel, estão no lugar onde os sacerdotes, portando 

nos ombros a arca da aliança de Yahweh, Senhor de toda a terra, “estabelecidos” – 

firmes –, pararam, enquanto o povo passava no seco do Jordão. As “fundações” de 

Israel estavam sendo ali firmadas – e quais são? A “arca de Yahweh”, 

prefiguração mítico-traditiva do Templo de Jerusalém como fundamento 

cosmogônico da “terra”. Agora que as pedras estão lá, como símbolo da fundação 

cosmogônica efetivamente constituída pelos pés “firmes” dos sacerdotes que 

carregam a arca da aliança, esses mesmos pés podem deixar o leito seco do Jordão 

– com o que as águas voltam a correr (4,18). Estabelece-se a didática: o Jordão é 

como o Mar de sûp (v. 23) – Josué é como Moisés280. 

                                                
280 Em termos sincrônicos, o Jordão “voltará” a ser “aberto” duas vezes, por Elias (2 Re 2,8) e 
Eliseu (2 Re 2,14). Não [me] parece haver indícios de apropriação imagética da cosmogonia 
nessas duas proezas. Nem poderia, porque nem um nem outro inauguram quer uma entidade 
geopolítica, quer um regime político. Apenas a “proeza” em si, deslocada de sua significação 
cosmogônica, presta-se à legitimação das personagens envolvidas. Salvo se [me] escapa algum 
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Naturalmente até, porque as “águas” são, também, aquelas que estão 

“debaixo da terra” (Ex 20,4; Dt 4,18; 5,8). Desde lá debaixo, os “abismos” 

emergem como “fontes”, das quais correm “ribeiros de águas” (naHálê mäyim 

`áyänöt ûtühömöt, Dt 8,7). E tanto assim que quando as “águas” (mayim) se 

congelam, por conta do frio da geada, é mesmo o “abismo” (tühôm) que fica 

congelado (Jó 38,30). 

Se estão relacionadas diretamente ao(s) “abismo(s)”, as águas podem 

assumir todos os seus papéis – os “bons”, e os “maus”. É assim que chegam a 

representar os poderes de descriação do dilúvio: “arrastaram-me281 os vagalhões 

da morte, as correntes da destruição me aterrorizaram” (´ápäpùnî mišBürê-mäwet 

naHálê büliyya`al yüba`átùnî, 2 Sm 22,5). Essas “águas” são como cordas do 

šü´ôl e laços da morte (2 Sm 22,6), assim como de Jó é dito que redes o cercam 

(Jó 22,10), ou seja: “treva – (tu) não vês, e abundância de águas – (ela) te cobre” 

(Höšek lö´-tir´è wüšip`at-mayim TükasseKKä, v. 11). Assim ameaçado, o 

salmista clama a Yahweh. Pronto! Yahweh fica irado, e por causa disso, “abala-se 

e treme a terra, as fundações dos céus estremecem e se abalam” (watGä`aš 

waTTir`aš hä´ärec môsdôt haššämayim yirGäzû wayyitGä`ášû, v. 8). Yahweh é 

então descrito através da imagem de uma tempestade poderosa: das suas narinas, 

sai fumaça, de sua boca, um fogo devorador, lançando áscuas para todo lado (v. 

9). Ele estende os céus, e desce, tendo escuridão debaixo dos pés (v. 10). Voando 

sobre as asas do vento, era como se estivesse cavalgando um Kürûb (v. 11). Ele 

coloca a “treva” em torno de si – como tendas, ajuntamento282 de águas, nuvens de 

nimbo (v. 12; cf. Sl 18,12). As nuvens negras iluminam-se com a tempestade (v. 

13). Estrondam trovões (v. 14). Disparam-se raios (v. 15). E, então, acontece: 

“apareceram os leitos do mar (“águas”, em Sl 18,16), e foram expostas as 

fundações do mundo, com a repreensão de Yahweh, pelo sopro do vento das suas 

                                                                                                                                 
detalhe. Como parte de sua segunda avaliação pré-banca desta Tese, o Professor Doutor frei 
Ludovico Garmus assinalou, a respeito desta nota: “parece que a missão que Elias recebe no Horeb 
tem um caráter altamente político – veja 1 Rs 19,15-18”. À luz da observação, recomenda-se uma 
análise futura quanto à relação imagético-funcional da travessia do Jordão por Elias. 
281 Alonso-Schökel sugere “cercar, rodear, envolver, encurralar, estreitar” (Dicionário, p. 73), e 
HALOT, “to encompass”. Mas trata-se de “ondas”, e, quando elas “envolvem” uma pessoa, elas a 
arrastam. 
282 HALOT pensa em “peneira” (“sieve”), pensando na “chuva”. Uma alternativa: a imagem das 
águas superiores, a “treva” para além da “luz” da “criação”, convocada como imagem da descida 
de Yahweh. 
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narinas” (wayyërä´û ´ápìqê yäm yiGGälû mösdôt Tëbël Büga`árat yhwh 

minnišmat rûªH ´aPPô, v. 16). Nesse momento, “enviou da altura, e me tomou, 

retirou-me das muitas águas” (yišlaH mimmärôm yiqqäHënî ya|mšënî 

mimmayim raBBîm, v. 17). O salmista é livrado dos seus inimigos – o que, sendo 

descrito na forma do enfrentamento “cosmogônico”, deixa à luz uma série de 

relações implícitas: o perigo que ameaça o salmista é descrito como um dilúvio, 

uma submersão nas “águas”. Yahweh, na qualidade de deus da tempestade – deus 

cosmogônico! –, ameaça o mar, que recua, e deixa expor suas fundações, de onde 

o salmista pode ser salvo, depois de ter sido tragado. 

A calamidade pessoal é motivo para a evocação da cena “cosmogônica” – 

quer dizer, do seu “contrário”283. No Sl 88, por exemplo, o salmista reclama que 

“os teus terrores” (v. 17) o cercam como as “águas” (v. 18). A vida do salmista 

está cheia de desgraças, e beira o sheol (v. 4). Já é contado entre “os que descem à 

cova” (v. 5-6; cf. Ez 26,20; 31,14.16), e aí ele se encontra na cova mais profunda, 

no lugar da treva, nas profundezas (v. 7). São “as tuas vagas” (wükol-mišBärÊkä, 

v. 8) que o afligem, e “o teu furor” que pesa sobre ele. Que, assim, está preso, na 

treva, nas profundezas, nas ondas, e não pode sair (v. 9). As “águas” que o cercam 

(v. 18) são as “águas” cosmogônicas, querendo voltar para o seu lugar (cf. Jó 

7,12). 

Ainda no campo pessoal, mas na polêmica característica de Jó, descreve-se 

como o “olho adúltero” na “treva” mina as casas, fugindo da “luz”, porque a 

manhã, para ele, é sombra e temor de morte, sendo dito tradicionalmente que 

depressa as “águas” o levarão – mas não, não é assim: antes, os valentes 

permanecem muito tempo sobre a terra (Jó 24,15-22). As superfícies das águas 

(Pünê-mayim) são, aí, referência ao trato teologicamente cosmogônico das 

“águas” como “ameaça de descriação” (cf. Pünê hammäyim, Gn 1,2; cf. Jó 27,20; 

Sl 32,6) dado ao tema da morte, “porque”, como diz Jó 26,5, “os mortos tremem 

debaixo das águas, com os habitantes delas” (härüpä´îm yüHôlälû miTTaHat 

mayim wüšöknêhem). 

                                                
283 Um interessante artigo de Nicholas Temple sugere a pertinente relação simpático-simbólica 
entre o “batismo” e a “cosmogonia”, a partir de cuja analogia se contemplaria a “recriação” do fiel, 
através do ritual de sua imersão  – descriação – e emersão – criação – das águas batismais (cf. N. 
TEMPLE, Baptism and sacrifice: cosmogony as private ontology, p. 47-60). 
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A imagética da ameaça das “águas” aplicada a situações de calamidade 

pessoal pode ser observada no Sl 69. As “águas” chegam ao pescoço do salmista 

(v. 2). Com o pé no lodo, não pode firmá-lo. Tendo entrado “nas profundezas das 

águas” (büma`ámaqqê-mayim), as correntes o arrastam (v. 3). O salmista, então, 

pede que Yahweh o tire do lamaçal, e que o salve das “profundezas das águas” (v. 

15): “Não me arraste a correntes das águas, e não me engula a profundeza, que 

não feche sobre mim o poço a boca dele” (´al-Tiš†üpënî šiBBölet mayìm wü´al-

Tiblä`ënî mücûlâ wü´al-Te´†ar-`älay Bü´ër Pîhä, v. 16). A partir daí, o salmista 

clama por “retribuição”, e, numa formulação imagética que lembra muito Gn 1,2, 

pede que “fique o acampamento deles desolado, nas tendas deles não haja quem 

habite” (Tühî-†îrätäm nüšammâ Bü´ohólêhem ´al-yühî yöšëb, v. 26), ou seja, que 

a “terra” deles fique uma “desolação” e um “deserto” – töhû wäböhû. O salmista 

confia na salvação, e termina seu salmo evocando os atributos “criadores” da 

divindade: “porque ´élöhîm salvará Sião, e reconstruirá as cidades de Judá, e 

habitarão ali, e a possuirão” (Kî ´élöhîm yôšîª` ciyyôn wüyibnè `ärê yühûdâ 

wüyäšbû šäm wîrëšûhä, v. 36). Criação → (re)cronstrução! 

Mencionou-se Jó 26,5. Com efeito, Jó 26,5-13 é um texto efervescente de 

referências cosmogônicas, ali, com o objetivo de afiançar o poder da divindade. 

Vale a pena lê-lo. 

 

Jó 26,5-13284  
5Os rüpä´îm tremem debaixo das águas, 

e os habitantes delas. 
härüpä´îm yüHôlälû miTTaHat mayim 
wüšöknêhem 

6Nu está o šü´ôl diante dele, 
e não há coberta para o ´ábaDDôn 

`ärôm šü´ôl negDô 
wü´ên Küsût lä´ábaDDôn 

7– o que estende o norte sobre o vazio, 
o que levanta a terra sobre o nada, 

nö†è cäpôn `al-Töhû 
Tölè ´erec `al-Bülî-mâ 

8o que prende as águas com os 
seus (dele) nimbos, 

sem que se rasgue a nuvem 
debaixo delas285, 

cörër-mayim Bü`äbäyw 
wülö´-nibqa` `änän TaHTäm 

9o que encobre as faces do trono, 
desdobra sobre ele a sua nuvem 

mü´aHëz Pünê-kissË 
Paršëz `äläyw `ánänô 

                                                
284 Cf. notas 552 a 554. 
285 As “águas” não estão “dentro” dos nimbos. Vejamos: a “nuvem” não se rasga debaixo delas. 
Delas quem? Das águas. Logo, as águas estão acima da “nuvem”. As águas estão presas aí, e, se 
não são presas “nas” nuvens, então é “com” as nuvens que as águas são presas. Os “nimbos dele” 
aí fazem as vezes do firmamento em Gn 1,6. 
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10Traçou um círculo sobre a 
superfície das águas, 

até as fronteiras da luz com a treva. 
Höq-Häg `al-Pünê-mäyim 
`ad-Taklît ´ôr `im-Höšek 

11As colunas dos céus estremecem, 
e ficam apavoradas com a ameaça 

dele. 
`ammûdê šämayim yürôpäpû 
wüyitmühû miGGa`árätô 

12Com a sua força aquietou o Mar, e 
com sua inteligência esmagou rähab. 

BüköHô räga` hayyäm ûbitûbnätô 
mäHac rähab 

13Com seu sopro os céus varreu, 
trespassou a mão dele a Serpente 

Sinuosa 

BürûHô šämayim šiprâ 
Hölálâ yädô näHäš BärîªH 

 

Jó 26,5 apresenta as faculdades da divindade: nada está além ou aquém do 

seu poder. E passa, então, a enumerar as suas credenciais. Apenas aquelas 

relacionadas à cosmogonia! Não se está disposto a concordar com Samuel Terrien 

quando, com base no v. 7, ele afirma que “o paralelo entre o vazio e o nada indica 

que o poeta, apesar de suas alusões ao mito do combate cosmogônico (vv. 12-13 

etc.), distancia-se do politeísmo semítico, segundo o qual o deus criador não é o 

autor da matéria aquosa. A sua posição é a do hebraísmo, a qual prepara a 

doutrina da criação ex nihilo”286. Em termos estritamente imagéticos, pode-se 

perfeitamente comparar Jó 26,7287 com Gn 1,1-6. Na “cosmogonia sacerdotal”, os 

“céus” são estendidos sobre as águas inferiores – depois da e para a sua 

“separação”, já que as “águas”, agora “superiores” e “inferiores”, eram, então, 

apenas o que são: as “águas”. Sabemos do restante. Quanto a Jó 26,7, ele entra na 

cosmogonia já pressupondo a “separação”, se cäpôn, no v. 7 refere-se aos “céus” 

(“o que estende o norte sobre o vazio”), como conclui-se, uma vez que, nos v. 8 e 

9, além de referir-se às mesmíssimas “águas” superiores de Gn 1,6-8, refere-se, 

ainda, ao “trono” (do templo) celeste, conforme Sl 104,2-3 (cf. Sl 93288) – 

inclusive na mesma ordem. Ao mesmo tempo, afirma que a terra é “suspensa” 

sobre o “nada”. 

Bem, e quanto a Jó 26,5? É verdade que Terrien traduz esse verso de forma 

sui generis: “os rafaim tremem sob [a terra]. / as águas e todos aqueles que as 

habitam (sic)”289. Terrien pretende reconstruir um “original” paralelismo, e 

pressupõe que o texto hebraico sofreu uma perda do termo (´erec), “terra”, 
                                                
286 S. TERRIEN, Jó, p. 207. 
287 Cf. D. PRESUTTA, The Biblical Cosmos Versus Modern Cosmology: Why the Bible Is Not the 
Word of God, p. 148-168; J. E HARTLEY, The book of Job, p. 366. 
288 Para os aspectos cosmogônicos do Sl 93, cf. P. STEENGAARD, Time in Judaism, in: A. N. 
BALSLEV e J. N. MOHANTY (ed), Religion and Time, p. 66. 
289 Cf. S. TERRIEN, Jó, p. 205. 
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exatamente depois do advérbio (miTTaHat), “debaixo de”. Com isso, obtém a sua 

tradução, que, desenvolvida, produz o seguinte efeito: “os rafaim tremem sob [a 

terra], (e tremem) as águas e todos aqueles que nelas habitam”. Ou seja, o verbo 

(yüHôlälû), passa a ter por sujeito também as águas, quando, seguindo a 

configuração do TM, elas constituem “adjunto adverbial de lugar” – os rüpä´îm e 

os habitants das águas é que tremem, e nas “águas”. 

O que Terrien consegue com isso? Bem, segundo a configuração 

apresentada pelo TM da BHS, as “águas” estão lá. Não se fala de “terra” – não 

ainda. Quando, no v. 7, o texto hebraico falar de “suspender a terra sobre o nada”, 

a operação de Terrien suprimirá do poema a referência topográfica da terra, 

impondo ao termo hebraico Bülî-mâ um sentido de “nada”, já em direção às 

implicações de uma teologia da criação ex nihilo, como ele mesmo afirma. Rápido 

demais o movimento exegético que Terrien executou. A rigor, o 

“constrangimento” da leitura de Jó 26,7 se reduz ao fato de o poeta ter empregado 

“justamente” esse termo, ao lado de Töhû, quando, primeiro, ele mesmo pressupõe 

a terra emergindo das águas, conforme se pode depreender da leitura dos v. 8 e 10, 

e, segundo, quando a história da atualização do termo hebraico (Töhû) na Bíblia 

Hebraica aponta para a sua (trans)significação das “águas” cosmogônicas. Se o 

poeta desconhece a relação dessas “águas” com a “construção” – “destruição” de 

cidades, é uma questão sobre a mesa, mesmo que a sua ciência da “construção” do 

“trono” nas “águas” superiores, vá lá, chegue a sugerir boa-vontade para com a 

hipótese. À luz do próprio poema, seria mais apropriado reverter os termos do v. 7 

à cosmogonia tradicional judaica – “o que estende o norte sobre o vazio, o que 

levanta a terra sobre o nada”, isto é, Töhû e Bülî-mâ como representações das 

“águas” cosmogônicas, mundo das ameaçadoras figuras míticas, que, contudo, 

tremem dele. Jó 26,5-13 não avança a cosmogonia em direção a uma criação ex 

nihilo – apenas se utiliza dela, em seu aspecto mais violento, para, a fortiori, 

ratificar o poder da divindade. 

Há momentos que não se sabe mais se a catástrofe ameaça um indivíduo, 

uma cidade, ou um povo inteiro – a única evidência é a imagem do enfrentamento 

das “águas”. É, por exemplo, o caso do Sl 74,13-17. 
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Sl 74,13-17 
13aTu fendeste com tua força o Mar, 
13be quebraste as cabeças dos 
tannînîm sobre as Águas. 14aTu 
despedaçastes as cabeças de 
liwyätän, 14be o deste como 
alimento ao povo dos desertos290. 
15aTu abriste fonte e ribeiro, 15btu 
secaste as correntes caudalosas. 
16aTeu é o dia e tua é a noite. 16bTu 
estabelecestes os luminares e o sol. 
17aTu estabedleceste todas as 
fronteiras da terra, 17bverão e 
inverno tu formaste. 

 
´aTTâ pôrarTä bü`ozzükä yäm 
šiBBarTä rä´šê tannînîm `al-hammäyim 
´aTTâ riccacTä rä´šê liwyätän 
TiTTünennû ma´ákäl lü`äm lüciyyîm 
´aTTâ bäqa`Tä ma`yän wänäHal 
´aTTâ hôbašTä nahárôt ´êtän 
lükä yôm ´ap-lükä läylâ 
´aTTâ hákînôtä mä´ôr wäšämeš 
´aTTâ hiccabTä Kol-Gübûlôt ´ärec 
qayic wäHörep ´aTTâ yücarTäm  

 

As imagens remontam à “criação” e ao “êxodo” (Mar) – a própria travessia, 

na condição de enfrentamento das “águas”, é “criação”291. O fato é que, seja por 

conta da “criação”, seja por conta da vitória sobre o Mar, o “povo” é “povo” 

adquirido. Como pode estar ameaçado? As idéias são articuladas desde o v. 2: 

“lembra-te da tua congregação, que criaste no começo, que resgataste, tribo da tua 

possessão, esta Montanha de Sião, em que (tu) habitas” (zükör `ádätkä qänîtä 

qqedem Gä´alTä šëbe† naHálätekä har-ciyyôn zè šäkanTä Bô). Essa, que é a “tua 

congregação”, foi “criada” no “começo”. “Criada” e “começo” são dois termos 

utilizados em Pr 8,22-31. Nos v. 22 e 23, diz-se: “Yahweh criou-me, princípio do 

seu caminho, começo das suas obras desde então” (yühwâ qänänî rë´šît DarKô 

qedem mip`äläyw më´äz), “desde o início fui formada, desde o princípio dos 

começos da terra” (më`ôläm nissakTî mërö´š miqqadmê-´ärec). Como em Pr 

8,22, a raiz é empregada no Sl 74,2 com o sentido de “criar”292 – “tua 

congregação” foi “criada” no começo, fórmula que pode remeter ao Sl 102,17-19 

e a Is 65,18, onde se afirma que, à construção de Jerusalém, corresponde a 

“criação” do povo. E não surpreende, portanto, que Sl 74,2 termine mencionando 

justamente a Montanha de Sião como habitação da divindade: “criação” é 

“construção” – mais uma vez. No v. 3, o próprio santuário é mencionado: “dirige 

os teus passos para essas desolações insistentes, todo escombro do inimigo no 

                                                
290 “Povos dos desertos” muito conjectural. Significado difícil, conforme L. ALONSO-SCHÖKEL 
e C. CARNITI, Salmos II, p. 959. 
291 Para os aspectos cosmogônicos do Sl 74, cf. P. STEENGAARD, Time in Judaism, in: A. N. 
BALSLEV e J. N. MOHANTY (ed), Religion and Time, 1993. 
292 HALOT reconhece esse como o terceiro sentido da raiz: “comprar, adquirir e criar”, este último 
como atributo da divindade. Mas considera que, em Sl 74,2, significa “adquirir”. 
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santuário” (härîmâ pü`ämÊkä lümaššù´ôt neaH Kol-hëra` ´ôyëb Baqqödeš), 

remetendo, agora, ainda mais diretamente aos escombros de Jerusalém, de que o 

salmista se lamenta ainda no Sl 102,13-23, superados os quais através da 

reconstrução da cidade, “cria-se” o povo = Is 65,18 (cf. Is 44,27-28). Sim, o 

santuário foi destruído: “lançaram no fogo o teu santuário, na terra profanaram o 

tabernáculo do teu nome” (šilHû bä´ëš miqDäšekä lä´ärec Hillülû mišKan-šümekä, 

v. 7). Jerusalém está destruída, o templo, destruído, “e não há entre nós quem 

saiba até quando” (wülö´-´iTTänû yödëª` `ad-mâ, v. 9). A congregação só pode 

perguntar: “Por que, ó ´élöhîm, nos rejeitaste para sempre?” (lämâ ´élöhîm 

zänaHTä länecaH, v. 1). Esse espírito de “rejeição” e a visão do templo arruinado e 

destruído inspirão a evocação cosmogônica dos v. 13-17. Lembrar-se a divindade 

da congregação que ele criou no começo, é evocar que seja ela criada novamente 

– agora. Exatamente como faz outro salmista no Sl 102,13-23. A congregação 

pode ser criada de novo. Como? Reconstruindo-se o Templo de Jerusalém, 

reconstruindo-se Jerusalém – criando-se o povo do Templo de Jerusalém. Por que 

– duvida-se, ainda? – criação é (re)construção. 

1 Re 14,15 formula a idéia de uma catástrofe sobre Israel empregando uma 

imagem concisa, e, por isso, se bem que forte, frágil. Para ilustrar que Israel será 

arrancado (nätaš) “deste bom chão” (´ádämâ) que fora dado aos seus pais, diz 

que “ferirá Yahweh a Israel como se fosse um caniço que oscila nas águas” 

(wühiKKâ yhwh ´et-yiSrä´ël Ka´ášer yänûd haqqänè Bammayìm). Israel é um 

caniço nascido e que cresce nas “águas”. É fácil de arrancar. A idéia é perfeita, 

porque, em termos traditivo-culturais, Israel, como “nação”, como entidade 

geopolítica, de fato nasceu e cresce nas “águas” – as águas cosmogônicas. Para 

esse Israel aí, a “criação” logo chegará ao fim. 

O episódio da leitura da lei, narrado a partir de Ne 8,1, é cheio de 

referências aos episódios fundantes da “teologia” cosmogônica. Um detalhe 

aparentemente banal, mas que pode consistir numa escolha proposital pela mesma 

razão, é o fato de que a cerimônia da leitura da lei acontece “na praça que está 

diante da Porta das Águas” (´el-härüHôb ´ášer lipnê ša`ar-hammäyim, Ne 8,1; cf. 

v. 3). Depois da leitura da lei, o povo é instruído a celebrar a Festa das Cabanas, e 

também aí, diante da Porta das Águas, são armadas cabanas para a celebração (v. 
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11). A festa durou sete dias e, no oitavo, reuniu-se a assembléia (v. 18). Depois de 

pó e cinza e confissões (9,1-4), os levitas fazem um discurso. Eis seus 

argumentos: Yahweh fez os “céus” (haššämayìm), os “céus dos céus” (šümê 

haššämayim) e todos os exércitos deles, a “terra”, as “águas” e tudo o que elas 

contêm, preservando-os vivos (v. 6). Yahweh fendeu o mar diante do seu povo, e 

os fez atravessar no seco, lançando os inimigos nas profundezas, como uma pedra 

nas águas caudalosas (v. 11). Duplo registro das “águas” – propriamente 

cosmogônicas – “criação” – e cúltico-traditivamente cosmogônicas – “êxodo”. O 

povo, que ali está, está duplamente “estabelecido”. 

 

 

 

4.7 

´ôr´ôr´ôr´ôr    na Bíblia Hebraica 

 

 

 

Interessam aqui aquelas ocorrências que guardam relação com o papel que 

´ôr assume em Gn 1,1-3. São elas Jó 3,9; 12,22.25; 18,18; 26,10; Sl 104,2; Ec 

12,2; Is 5,30; 9,1; 13,10; 30,26; 42,6; 45,7; 49,6; 51,4; 58,8.10; 59,9; 60,1.3; 

60,19.20; Jr 4,23; 13,16; 31,35; Lm 3,2; Ez 32,7.8; Am 5,18.20; Mi 7,8.9. Nelas, a 

“luz” representa a emergência da “criação”, inaugurando-a, ou reintroduzindo-a, 

depois de um período de prevalecimento da “treva”293. 

A maldição que Jó lança sobre o dia do seu nascimento é elaborada em 

referência ao tema da cosmogonia294, muito clara em Jó 3,1-10. Tal dia jamais 

deveria ter nascido (v. 3), transformando-se em trevas, sem ser convocado por 

´élôªh, sem que a “luz” resplandeça sobre ele (v. 4). A “noite” e as “sombras” 

deveriam ter engolido aquele dia (v. 5-7). “Amaldiçoem os amaldiçoadores do 

dia, especialistas em despertar liwyätän”295 (v. 8). Apaguem-se os astros, frustre-o 

                                                
293 Cf. S. AALEN, r Aa ´ôr, in: G. J. BOTTERWECK e H. RINGGREN, Theological dictionary of 
the Old Testament, v. 1, p. 147-166. 
294 Terrien fala de “mitologia semítica” (Cf. S. TERRIEN, Jó, p. 76). É possível ser mais preciso. 
295 Referência aos encantamentos relacionados aos eclipses: cf. S. TERRIEN, Jó, p. 76 (cf. nota c 
da TEB). 
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a luz (v. 9). 

Para além dessa série de murmurações, permanece transparente a relação 

entre “luz” e “criação”. A menção a liwyätän liga dois temas cosmogônicos – a 

“luz”, de um lado, e as “águas”. O “monstro primitivo” representa as “águas”, de 

onde sai a “criação” – representada pela luz. São dois recortes paralelos: “luz” – 

“terra”, de um lado, e “treva” – “águas”, de outro. liwyätän, aí, representa a força 

“contra-criativa”. “Engolindo” o “dia”, isto é, a “luz”, as “águas” impedem que a 

“terra” emerja – nesse caso, que Jó seja dado à luz. 

Uma idéia bastante parecida com essa de Jó é a de Ec 12,1-7 (´ôr no v. 2), 

onde a morte296 humana é comparada ao fim da criação297. Nesse caso, o que Jó 

desejava para o dia do seu nascimento é, afinal, o destino de todos os homens. No 

dia em que o pó voltar para a terra, e o sopro, para o ´élöhîm, que o deu (v. 7), 

escurecerão (teHšak) “o sol, a luz, e as estrelas”, e voltarão as nuvens depois da 

chuva (v. 2). Sugerir-se-ia que a conjunção do termo “criador298”, com a fórmula 

de “escurecimento” (raiz – Hšk) dos “luminares” – sol, luz, estrelas, a própria 

“luz” –, bem como com a afirmação de que “voltem as nuvens depois da chuva”, 

sugerindo a idéia de chuva ininterrupta – “águas”, “dilúvio” –, fosse elemento 

suficiente para a consideração de que Ec 12,1-7 tem sob mira a relação entre 

“vida” – “criação” e “morte” – “descriação”, aplicando à existência individual o 

trato cultural mais propriamente reservado para as cidades e os templos, como, 

por exemplo, Is 5,30, onde, mais uma vez, conjungam-se os binômios “luz” – 

“treva” e “águas” – “terra” (= cidade). 

Jó 12,17-25 (´ôr no v. 22 e 25) é bastante esclarecedor: 

 

O poeta se coloca em oposição total com a teologia hebraica da história, 
desde o javista até os apocalípticos. A sua amargura é ditada, sem dúvida, 
pelo profundo desencorajamento, que se poderia explicar pela catástrofe de 
587 a.C., isto é, pela quedra de Jerusalém, pela perda do Templo, pelo 
massacre ou pela prisão da família real e pelo cativeiro em Babilônia299. 
 
Nesse caso, o “exílio” é descrito como “treva” (Höšek – v. 22 e 25) e 

                                                
296 “O tema inequívoco é a morte” (J. VÍLCHEZ-LÍNDEZ, Eclesiastes, p. 410). 
297 Vílchez-Líndez chama a atenção para “criador” e “luz” (p. 400), mas igualmente para uma 
predominante variedade de leituras do poema (cf. J. VÍLCHEZ-LÍNDEZ, Eclesiastes, p. 401), 
dentre as quais ele não enumera o tema cosmogônico. 
298 A rigor, “criadores”. Para a discussão, cf. J. VÍLCHEZ-LÍNDEZ, Eclesiastes, p. 402s. 
299 Cf. S. TERRIEN, Jó, p. 130. 
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“desolação” (töhû – v. 24; cf. Gn 1,2). O que faz muito sentido, porque a 

“criação” desfez-se no dia em que Jerusalém caiu. O v. 22 representaria a 

descrição cosmogônica da queda de Jerusalém, enquanto os v. 23-25 recordariam 

os oficiais do Estado sendo engolidos pela descriação, porque sair do “mundo” é 

sair da “luz” (Jó 18,18), porque a “luz” corresponde à “criação”, enquanto a 

“treva” corresponde às regiões para além da “criação” – de sorte que há uma 

“fronteira” entre a “luz” e a “treva” (Jó 26,10). A “criação” não aparece como um 

todo – “criação” é um espaço restrito, o espaço da cidade, organizada e 

controlada. Para além dela – as “águas”, a “treva”, à espreita... para invadir o 

lugar, aquele lugar, que era seu300. A “criação” é, pois, o “espaço civil”, 

organizado, construído. Assim, desterrado de “casa”, o homem é lançado na 

“treva”. Para ele, a “criação” ficou para trás. Para um povo desterrado, somente a 

“luz” – a “criação”: o retorno para casa – interessa (cf. Is 8,23b-9,6, com ´ôr em 

9,1: “o povo que andava na treva viu uma grande luz, os habitantes de uma terra 

de sombra, uma luz brilhou sobre eles” – criação é voltar para casa!). 

Por isso, a criação começa pela “luz” (cf. Sl 104,2), estendida sobre a treva, 

expulsando-a, nos termos, por exemplo, em que suplica “Daniel”: “ilumina as tuas 

faces sobre o teu santuário devastado” – hä´ër PänÊkä `al-miqDäškä haššämëm, 

Dn 9,17301. Se o povo está sob a opressão inimiga, se ainda chora (Is 30,18-20a), 

se ainda não caíram as “torres”, se ainda não houve a “grande matança” (Is 30,25), 

é porque Yahweh ainda “espera para ter piedade de vós” (Is 30,18a). Quando ele 

decidir que chegou a hora, “então será a luz da luz como a luz do sol, e a luz do 

sol será o séptuplo, como a luz de sete dias”, isto é, “no dia de enfaixar Yahweh a 

fratura do seu povo, e a ferida do seu golpe ele curar” (Is 30,26). A conseqüência 

dessa “nova criação” – sete vezes maior do que a antiga – é que a “terra” será 

maravilhosamente fértil. Desnecessário pressupor que faça o oráculo “um 

autêntico salto lírico, desde o simples e doméstico para imagens fantásticas da 

escatologia”, conforme Alonso-Schökel e Sicre-Díaz entrevêem nos v. 25-26. Se a 

“cidade” está “fraturada”, se o povo está ferido, o que se espera é a (re)criação: a 

(re)construção da cidade. É para o presente imediato que aponta o oráculo. 

                                                
300 Cf. Is 8,21-23a. Texto difícil, mas deixa transparecer a idéia de uma terra invadida pela 
escuridão, depois de desastre nacional (cf. L. ALONSO-SCHÖKEL e J. L. SICRE DÍAZ, Profetas 
I, p.157s). 
301 A redação tardia de Daniel deixa ainda mais “clara” a relação “luz” – “criação” – “construção”. 
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Que a “luz” cosmogônica é legitimação (trans)significante da “ordem” civil, 

pode-se depreender do oráculo de Is 42,5-9. Contornado por duas molduras cujo 

tema é explicitamente a “criação” (v. 5 e v. 8-9), introduz-se o anúncio de que 

Yahweh chamou e formou “ele”: “(eu) te dei por aliança de um povo, e para luz 

das nações” (Is 42,6b). Observe-se o paralelo entre “luz” e “aliança”, e recupere-

se a memória da “aliança” que ´élöhîm faz com Noé depois do “dilúvio” – uma 

menção antes do dilúvio (Gn 6,18), sete menções depois dele (Gn 

9,9.11.12.13.15.16.17). Essa “aliança” com o povo, essa “luz”, traduzir-se-á em 

“vista” para os cegos (cf. Is 42,16), e “libertação” para os que estão presos – isto 

é, “os habitantes da treva” (– yöšbê Höšek). A “luz” vai tirá-los da “treva” – trata-

se de uma “novidade” (Hádäšôt), uma “novidade” depois de os “princípios” terem 

passado (härì´šönôt hinnË-bä´û: “os princípios, eis que se foram”). A “luz” é 

uma “novidade”, um “novo princípio”, uma “nova criação”, nova superação da 

“treva” – discurso cosmogônico. Efetivamente, uma “aliança” – uma nova nação 

que surge. “Criação” é “construção” – e “construção” sob poder político. 

Interessante observar que o “Servo” de Is 42,1-9 (´ôr no v. 6) tem uma dupla 

vocação: de um lado, fazer retornar Jacó, e reunir Israel (v. 5), insista-se, restaurar 

as tribos de Jacó e fazer voltar os sobreviventes de Israel” (v. 6a). A primeira 

vocação do “Servo” é consolidar a “nação”. A segunda: ele foi dado como “luz” 

das nações (´ôr Gôyìm), cuja finalidade é “para que chegue a minha salvação até o 

limite da terra” (v. 6b). O oráculo entrevê na figura do “Servo” um papel – ser 

coluna para Israel, e “luz” – salvação/criação – para as nações. Mas, antes que se 

caia em leituras teológicas descontextualizadas, eis o que, no oráculo, significam 

essa “luz” e essa “salvação”: “os reis verão, e se levantarão, os príncipes, e se 

prostarão, porque Yahweh, que é fiel, o Santo de Israel te escolheu” (müläkîm 

yir´û wäqämû Särîm wüyi|šTaHáwwû lüma`an yhwh ´ášer ne´émän qüdöš 

yiSrä´ël wayyibHäreKKä). Ser “luz” para as nações é ser aquele que “reina” sobre 

elas, como diria a nota sobre o v. 7 na Bíblia do Peregrino: “o rei está sentado no 

trono, os nobres da corte assistem de pé”. “Luz” é “criação” – e “criação” sob 

regime político. O “Servo” é “luz”, porque ele é “salvador” – isto é, “rei” sobre as 

nações, depois de já o ter sido sobre Israel. 

“Esse” “Servo” não está sozinho em sua expectativa de governo sobre as 
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nações. A mesma idéia transparece de Is 51,4-8302. Aquele que trata seus ouvintes 

como “povo meu e gente minha” (`ammî ûlü´ûmmî), diz assim: “uma lei desde 

mim sairá e o meu direito para luz dos povos eu implantarei” (tôrâ më´iTTî tëcë´ 

ûmišPä†î lü´ôr `ammîm ´arGîª`, v. 4). Mais uma vez, a “luz” – elemento 

cosmogônico – recebe uma atualização explicitamente política, igualmente 

presente, ainda que não explicitamente presente, na própria cosmogonia. No 

oráculo, contudo, é a “lei”, que “sairá desde mim”, e é o “meu direito” que são 

tratados na condição de “luz para os povos”. Que se trata de subordinação política, 

vê-se no verso seguinte: “perto está a minha justiça, saiu a minha salvação, e os 

meus braços julgarão os povos” (v. 5). “Aliança”, “lei”, “salvação” – nesses 

oráculos todos, “luz” é política – é ordem social implantada sob o poder político. 

Numa palavra: cosmogonia encarada de frente. Vista de cima. Por cima. 

Ainda que a “luz” seja utilizada num contexto polêmico entre religiosidade, 

de um lado, e insensibilidade social, de outro, sua presença traz consigo o tema da 

“criação” – “reconstrução”, como se depreende, por exemplo, de Is 58,1-12. 

Insiste-se, contra a religiosidade aparente, na justiça social (v. 1-7). Se o povo 

atende o apelo, então “romperá como a aurora a tua luz” (v. 8a). Insiste-se, ainda, 

que se a justiça for praticada (v. 9-10a), “surgirá na treva a tua luz, e será a tua 

escuridão como o meio-dia” (v. 10b), o deserto será transformado em jardim bem 

regado (v. 11), e as velhas ruínas serão reconstruídas, as fundações de geração em 

geração serão reerguidas (v. 12). O comentário de Alonso-Schökel na Bíblia do 

Peregrino303 faz da prática da justiça o agente da transformação da “desolação” em 

“paraíso”. Não importa – para o que aqui interessa, o oráculo sabe que a “luz” 

implica numa nova “criação”, respectivamente, na “(re)construção”. 

Depreende-se, também, a relação entre “luz” e “ordem social” de um 

oráculo como Is 59,9-15a304 – uma “confissão” de pecados. Os que se confessam 

sabem que é por conta de suas injustiças que eles esperam a “luz” (´ôr), mas eis a 

“treva” (Höšek), “claridade”, mas é na escuridão que andam (v. 9b). Isso quer 

                                                
302 A nota h da BJ também “percebe” a relação entre esse oráculo e “a obra atribuída ao Servo, 
especialmente nos dois primeiro cânticos”. 
303 “A terra é agora a cidade que será reconstruída. É preciso sair do egoísmo e constuir com a 
caridade. Se eles repartirem o pão, não haverá fome, e o deserto será um paraíso: se derem casa, a 
cidade será reconstruída”. 
304 Cf. J. S. CROATTO, Isaías. A palavra profética e sua releitura hermenêutica. Vol. III: 56-66. 
A utopia da nova criação, p. 115-137. 
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dizer que o direito (mišPä†) e a justiça (cüdäqâ) não os alcança (v. 9a). Vivos, é 

como se estivessem mortos (Kammëtîm), novamente porque o direito (mišPä†) e a 

salvação (yüšû`â) estão distantes deles: “ora, se a restauração do país é um bem, 

o oráculo expressa que sua factibilidade é uma bênção que resulta da práxis social 

de solidariedade para com os desvalidos”305. 

Um oráculo como Is 60,1-3.4-9306 já deixa pouca coisa mais a ser dita. 

Observe-se o discurso do oráculo. “Jerusalém”, ou seu “chefe”, não faz diferença, 

ouve: “levanta-te, brilha, pois chega a tua luz, a glória de Yahweh sobre ti 

amanhece” (v. 1). A treva (Höšek) cobre a “terra”, a “escuridão” (`áräpel) cobre 

os povos (v. 2a) – contudo, uma vez que “sobre ti amanhecerá Yahweh, e a sua 

glória sobre ti aparecerá” (v. 2b), por causa disso, “acorrerão os povos à tua luz, e 

os reis, ao resplendor da tua aurora” (v. 3). “Jerusalém” constituir-se-á no Novo 

Mundo – de todos os lugares, “teus filhos e tuas filhas” voltarão, trazendo consigo 

a riqueza das nações (v. 4-9a). A “luz” que surge na aurora de “Jerusalém” é uma 

Nova Ordem, um “novo dia” – uma nova política, na qual “Jerusalém” ocupa o 

centro. 

Enquanto (trans)significação da “ordem” política correspondente à 

“construção” da cidade, a “luz” é, contudo, frágil. Tão rápido quanto acende – 

apaga. Os oráculos sabem disso – e têm a solução: Is 60,19-22307. “Jerusalém” terá 

“luz” – mas não será mais o “sol”. Terá “claridade” – mas não será mais a lua (v. 

19a). Não, mas vejam: “servir-te-á Yahweh de luz perpétua, e teu ´élöhîm de teu 

esplendor (wühäyâ-läk yhwh lü´ôr `ôläm wë´löhayik lütip´arTëk, v. 19b)308. Para 

quê? Para que não haja “pôr-do-sol”, nem “lua minguante” (v. 20a) – pudera!, 

uma vez que “Yahweh te servirá de luz perpétua” (yhwh yihyè-lläk lü´ôr `ôläm, 

v. 20b) – “e terminaram os dias do teu luto” (wüšälmû yümê ´eblëk, v. 20c). 

Conseqüência? Eles “possuirão a terra para sempre” (lü`ôläm yîršû ´ärec, v. 21b). 

E o que é isso tudo? Ah, sim: “o broto que eu plantei” e “obra das minhas mãos” 

                                                
305 Idem, p. 107. 
306 Idem, p. 160-170. Cf. J. L. KOOLE, Isaiah. Part III. V. 3 – Isaiah 56-66, p. 215-267. 
307 Cf. L. ALONSO-SCHÖKEL e J. L. SICRE-DÍAZ, Profetas I, p. 376-378. Os autores sugerem 
ler, juntos, os v. 1-3.19-20, justamente por conta do tema da “luz”. Para B. S. Childs, v. 17-22 (cf. 
B. S. CHILDS, Isaiah. A Commentary, p. 498-500). Cf. J. L. KOOLE, Isaiah. Part III. V. 3 – 
Isaiah 56-66, p. 215-267. 
308 Para Yahweh como “luz”, cf. D. R. SADANANDA, The Johannine Exegesis of God: An 
Exploration Into the Johannine Understanding of God, p. 86-87. 
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(v. 21c.d) – começando sua história até tornar-se um povo numeroso (gôy `äcûm). 

No que diz respeito à cultura judaica, mesmo se a tomarmos em suas formulações 

imagéticas mais recentes – “luz” é “criação”, “criação” é “ordem geopolítica”, 

“luz” é, portanto, “organização político-social”. Is 60,19-22 não transgride a 

norma – postula tão somente que ela seja perpétua, e que terminem os dias de 

“luto” – nesse sentido, como Ap 21,1: “o mar já não exite”. Yahweh é aquele que 

tanto forma (yôcër) a “luz” (´ôr), quanto cria (bôrë´) a “treva”, que tanto forma a 

“paz” (šälôm), quanto cria a desgraça (rä`), declara-o categoricamente Is 45,7, 

consciente do agente criador da vez – Ciro (v. 1). “Criação” é “política”. “Luz” é 

“política”. Se Jerusalém está destruída, ela, contudo, sabe que pode deixar a 

“treva” e retornar para a “luz” (Mi 7,8-9). E isso acontecerá – breve, bastando que 

seus muros sejam logo levantados (v. 7,11)309. 

Mas é também por isso que a “criação” acaba, quando acaba a “luz”. E a 

“luz” acaba, quando a “terra” é destruída. Como acontecerá no “dia de Yahweh”, 

quando a sua ira deixar a terra uma desolação e destruir os pecadores dela 

(lüšammâ wüHa††ä´Êhä yašmîd mimmennâ, Is 13,9b). Nesse dia, a essa altura 

já estávamos esperando por isso, “as estrelas dos céus e as suas constelações não 

brilham a sua luz, escurece-se o sol no seu sair, e a lua não irradia a luz dela” (v. 

10 – cf. Jl 2,1-11). É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que sucede ao 

Egito, o “crocodilo” – quando destruído, os “céus” são cobertos, escurecidas as 

estrelas, encoberto o sol, apagada a lua, que não dá mais a sua “luz” (Ez 32,7). 

Não restam dúvidas – a destruição do Egito é o fim da criação (da criação do 

Egito!), o fim da “luz”, o império da “treva”: “todos os luminares de luz dos céus 

(eu) os escurecerei sobre ti, e enviarei treva sobre a tua terra” (Kol-mü´ôrê ´ôr 

Baššämayim ´aqDîrëm `älÊkä wünätaTTî Höšek `al-´arcükä). Forçosamente – 

porque a “terra” acabou... de ser descriada. Desolada e morta de seus habitantes, 

está, literalmente, uma “desolação e um deserto” (töhû wäböhû) – como a “terra” 

de Gn 1,2, antes da “criação”... de Jerusalém. 

Não é o caso de Jr 4,23? Quando o “profeta” olha para a terra, ela está um 

(töhû wäböhû), quando ele olha para os “céus”, “não há a luz deles” (wü´ên 

                                                
309 Para a relação de Is 60,1-22 com o tema da reconstrução de Jerusalém, cf. J. S. CROATTO, 
Isaías. A palavra profética e sua releitura hermenêutica. Vol. III: 56-66. A utopia da nova 
criação, p. 156-195. 
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´ôräm). Não é necessário transferir essa descrição para ambiente apocalípticos 

“futuros”. Se for levado a sério o fato de que “luz” é “criação”, e em sentido 

geopolítico, basta identificar-se de que catástrofe militar se trata, e se pode tomar 

a descrição, do jeito como ela está, como uma perfeita adaptação ao contexto 

cultural israelita-judaico – e mesmo, e principalmente, os mais antigos. 

Delimitemos à maneira da Bíblia do Peregrino: Jr 4,5-31310. Trata-se de 

Jerusalém (v. 5). Uma invasão está às portas. Vem do norte (v. 6). Um leão sai da 

sua cova para “arrasar311 a tua terra” (läSûm ´arcëk), “para catástrofe de tuas 

cidades” (lüšammâ `ärayik), para deixá-las sem habitantes (v. 7). Ah, é um 

“vento” que vem (v. 11), é um “vento que sopra as dunas do deserto” (rûªH caH 

šüpäyîm BammidBär)312. É um “vento cheio” (rûªH mälë´, v. 12a). É olhar e vê-lo 

já perto, vindo como uma nuvem, seus carros, como um furacão, seus carros, 

ligeiros: ´ôy länû Kî šuDDädnû (“ai de nós, que estamos perdidos!”)313. 

Ele chega. “Minhas entranhas! Minhas entranhas!” (më`ay më`ay). O 

profeta já escuta os gritos da guerra (v. 19), a “terra” já está destruída – šuDDüdâ 

Kol-hä´ärec, v. 20. O “profeta” olha para essa terra, destruída. O que ele vê? 

“Olhei a terra, e eis desolação e deserto” (rä´îtî ´et-hä´ärec wühinnË-töhû 

wäböhû), “e para os céus, e não havia a luz deles” (wü´el-haššämayim wü´ên 

´ôräm). Olha ainda, agora para as montanhas – elas tremem ([...] hehärîm [...] 

rö`ášîm: “as montanhas [...] tremem”, v. 24a). E as colinas? Todas elas se 

sacodem (kol-haGGübä`ôt hitqalqälû, v. 24b). Onde estão todos? “Olhei – e eis 

não havia o ´ädäm, e tudo quanto é pássaro dos céus tinha ido embora” (v. 25). 

Acaba a vida – “olhei, e eis a vegetação é o deserto” (rä´îtî wühinnË haKKarmel 

hammidBär, v. 26a). Mas não se perca de vista do que se trata: 

 

Jr 4,26b 
wükol-`äräyw niTTücû miPPünê yhwh miPPünê Hárôn ´aPPô 

Todas as cidades estão destruídas, 
por causa de Yahweh, 

                                                
310 Para a delimitação Jr 4,5-1, cf. K. M. HAYES, The Earth Mourns: Prophetic Metaphor and 
Oral Aesthetic, p. 71. 
311 “Arrasar”, cf. L. ALONSO-SCHÖKEL, Dicionário, p. 640. 
312 Cf. K. M. HAYES, The Earth Mourns: Prophetic Metaphor and Oral Aesthetic, p. 71s. 
313 Idem, p. 71. 
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por causa do incêndio da sua ira 
 

A “luz” que não há – que não há “mais”, a “terra” que é uma “desolação”, as 

montanhas que “tremem”, ´ädäm que não há – que não há “mais”, os pássaros que 

sumiram, a vegetação que se transformou num deserto – todas essas “imagens” 

têm por finalidade dizer o indizível: a “criação” chegou ao fim. E logo se vê, 

“criação” é o “sistema” Jerusalém – Judá. “Criação” é – ou era – o “sistema” 

geopolítico Jerusalém – Judá. Mas, agora, acabou. 

Acabou? Sim – “uma desolação permanecerá toda a terra”314 (šümämâ 

tihyè Kol-hä´ärec). A “terra” ficará de luto (cf. Ez 31,15), com os “céus” 

escurecidos sobre ela (v. 28a) – irrevogavelmente (v. 28b). Diante das tropas 

inimigas, debandam os moradores da cidade, que fica deserta (v. 29). Se ela ainda, 

a cidade, pensa que pode “seduzir”, engana-se – não é amor que eles querem, mas 

“a tua vida” (napšëk, v. 30). Ouve-se um grito – é o grito da filha de Sião: “Oh! 

Ai de mim! (v. 31). Acabou. Sim, para Sião, acabou a “criação”. É que o que 

acabou é a própria Sião... 

O que em Jr 4,23 consiste no momento de uma desgraça acontecendo, 

acontecida, em Jr 13,16 é o momento do anúncio da desgraça. Trata-se de Judá, 

mais precisamente, de Jerusalém, porque o rei e a rainha são nomeados (v. 18). 

Judá está às portas da invasão, e será deportada: “(eu) os espalharei como palha 

arrebatada pelo vento do deserto” (wa´ápîcëm Küqaš-`ôbër lürûªH midBär, v. 24). 

Como a “catástrofe” iminente é descrita? A essa altura, não há mais novidades. Os 

destinatários do oráculo devem render glória a Yahweh, “antes que escureça, e 

tropecem vossos pés sobre as montanhas de penumbra, e espereis por luz, e 

apareçam sombras, se instale a escuridão” (Bü†erem yaHšìk ûbü†erem yitnaGGüpû 

raglêkem `al-härê näšep wüqiwwîtem lü´ôr wüSämäh lücalmäwet yäšît 

la`áräpel). A invasão de Judá é a invasão da “treva” – o fim da “criação”. 

Jr 31,35 abre a pequena série dos v. 35-37, que, por sua vez, fecha a longa 

poesia de Jr 30,4-31,37. Anuncia-se uma “nova aliança” (Bürît Hádäšâ, 31,31-32) 

– uma aliança entre Yahweh e o coração de cada judaíta (v. 33-34). Yahweh vai 

“semear” em Israel e Judá semente de homens e de animais, e assim como, antes, 
                                                
314 L. ALONSO-SCHÖKEL e J. L. SICRE-DÍAZ, Profetas I, p. 687, pressupõe como admissível, 
e depressa concordo, que a frase seguinte: “mas devastação total eu não farei” (wükälâ lö´ 
´e`éSè) consista num acréscimo posterior. 
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vigiou para “arrancar, e para arruinar, e para aniquilar, e para destruir, e para 

maltratar” (lintôš wülintôc wülahárös ûlüha´ábîd ûlühärëª`), agora, vigiará “para 

construir e para plantar” (libnôt wülin†ôª`, v. 27-30). É que, depois de um passado 

de pecado, “Efraim” se lamenta, arrependido, e quer voltar (v. 18-19), e “Raquel” 

chora seus  filhos mortos (v. 15). Não chores Raquel, diz Yahweh (v. 16-17). 

Prepara-te para voltar, Efraim (v. 20-22a). Porque Yahweh vai fazer algo a 

respeito – vai “criar”, sim, “criar”: “porque cria Yahweh uma novidade na terra” 

(Kî-bärä´ yhwh Hádäšâ Bä´ärec, v. 22b)315. Com isso, voltarão para casa os filhos 

da terra, “lavradores” e “pastores” (v. 23-25). 

Para não correr o risco de tratar como unidade (Jr 30,4-31,37) uma 

composição (eventualmente) compósita, fiquemos por aqui. Qual o resultado do 

levantamento? Inventário: uma nação “em (re)construção”, mas em frangalhos; o 

empenho “divino” na restauração; o anúncio de uma “nova aliança”; o 

estabelecimento de um novo “regime” teológico – tudo isso consignado sob a 

rubrica “criar (Bärä´) uma novidade na terra”. Parece evidente que se trata de uma 

reprogramação político-teológica de Judá. Com efeito, eis como termina a 

composição” que, se não é a própria “cosmogonia”316, prepara-a317. 

 

Jr 31,35-37 
35aAssim diz Yahweh, 

35bque dá o sol para luz diariamente, 
35cos estatutos da lua e das 
estrelas para luz da noite, 

35do que controla318 o mar, e 

Kò ´ämar yhwh 

nötën šemeš lü´ôr yômäm 
Huqqöt yärëªH wükôkäbîm lü´ôr läylâ 
röga` hayyäm 
wayyehémû galläy 

                                                
315 Cf. M. A. SWEENEY, King Josiah of Judah: the lost messiah of Israel, p. 231. 
316 Que deve ser procurada em Gn 2,4b-3,24. A delimitação compreensivelmente imposta pelo 
regime da Tese impede a discussão deste tema no corpo do trabalho. Mas nada obsta que seja 
deixada aqui, insinuada. Gn 2,4b-3,24, e sua contra-parte sistêmica, a “narrativa pós-sacerdotal do 
dilúvio” (a “antiga” J), consiste numa reformulação da cosmogonia de Gn 1,1-2,4a, em 
atendimento a mudanças político-sociais, inclusive de regime político, determinadas pelo 
estabelecimento de um governo hierocrático em Judá. “Cosmogonia” é política. 
317 Inclusive, articulando a transposição do regime teológico “comunitário” para o “pessoal”. Uma 
simples leitura dos dois sistemas “criação” – “dilúvio” da Bíblia Hebraica seria suficiente para 
despertar interesse metodológico pela investigação da procedência da afirmação: o sistema 
“sacerdotal” atende à demanda prevista para o contexto da reconstrução do Templo de Jerusalém, 
ao passo que o “novo” sistema, pós-sacerdotal, atende às demandas imediatamente apresentadas 
em decorrência da reorganização hierocrática de Judá. O primeiro, final do século VI, o segundo, 
inícios/meados do V. 
318 Isto é, aquele que mantém o mar no seu vai e vem. O Dicionário de Alonso-Schökel vê duas 
raízes. A primeira, para cuja forma qal suspeita o sentido de “aquietar?”, indicando para Jó 26,12. 
A segunda, para cuja forma qal sugere “agitar, sacudir (talvez provocar ou suspender de repente 
um movimento) Is 51,15 Jr 31,35” (p. 606). HALOT vê apenas uma raiz, e, para a ocorrência de Jr 
31,35, apresenta “to stir up the sea”. Com efeito, é assim que a Bíblia do Peregrino traduz a raiz: 
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murmuram suas ondas 
– Yahweh cübä´ôt é o nome dele  

36a– se falharem319 esses estatutos 
diante de mim, oráculo de 

Yahweh, 
36btambém a semente de Israel 

deixará de ser um povo diante de 
mim todos os dias. 

37aAssim diz Yahweh: 
se forem medidos os céus lá nas 

alturas, 
37be sondadas as fundações da 

terra lá embaixo, 
37ctambém eu rejeitarei toda a 

semente de Israel, 
37dpor causa de tudo o que fizeram  

37e– oráculo de Yahweh 

wyhwh cübä´ôt šümô 
´im-yämušû haHuqqîm hä´ëllè 
millüpänay 
nü´um-yhwh 

Gam zera` yiSrä´ël yišBütû 
mihyôt Gôy lüpänay Kol-
hayyämîm 

Kò ´ämar yhwh 
´im-yimmaDDû šämayim milüma`lâ 
wüyëHäqrû môsdê-´erec lümä††â 
Gam-´ánî ´em´as Bükol-zera` yiSrä´ël 
`al-Kol-´ášer `äSû 
nü´um-yhwh 

 

À preparação em registro cosmogônico, um encerramento cosmogônico. O 

oráculo é formulado quase que nos termos de um “encantamento” sobre a 

“criação”. E faz todo sentido, porque, afinal, “Israel” – esse Israel – é “a” criação. 

No que diz respeito ao ambiente cultural em que um tipo de “oráculo” como esse 

é preparado, não é que, “dentro” da criação, Israel possua “seu” lugar – “Israel” 

não é uma “parte” constitutiva da “criação”. “Israel” é a “criação”. 

É tão grande a relação entre, de um lado, “luz”, isto é, “terra”, ou seja, 

“cidade construída”, e, de outro, “treva”, isto é, “desolação”, ou seja, “cidade 

destruída”, que mesmo quando a poesia se refere à catástrofe de um Geber, ela o 

pode articular transitando entre os universos desse “varão” e da “cidade” da qual 

ele era o campeão. É o que ocorre em Lm 3,1-21320. É um Geber quem fala (v. 1), 

mas logo o registro narrativo vai descrevê-lo enviesadamente, como se fosse uma 

cidade. E a poesia começa dando a saber que ele, o Geber, foi levado por Yahweh 

para a “treva” (Höšek), e não para a “luz” (´ôr). É a sua carne que está consumida 

(v. 4), mas ao mesmo tempo é assim porque ele “construiu contra mim” (Bänâ 

`älay, v. 5), e ainda, porque ele “‘circunvalou-me’ (ARC) e (eu) não posso sair” 

                                                                                                                                 
“que agita o mar” (cf. L. ALONSO-SCHÖKEL e J. Luís SICRE-DÍAZ, Profetas I, p. 579). O 
contexto, contudo, é cosmogônico e, nele, a divindade não “agita” o mar – aquieta-o, superando-o 
em poder. Uma vez que o acento em Jr 31,35-37, mais do que a “criação”, é a sua “manutenção”, o 
mitoplasta afirma que Yahweh controla o mar de tal modo que suas ondas não deixarão de 
quebrar. 
319 “Falharem”, com BJ e a Bíblia do Peregrino. A TEB traz “se eu perdesse o controle sobre”, 
paráfrase: se “eles” falham, é porque “ele” perdeu o controle. 
320 Cf. P. VAN HECKE, Metaphor in the Hebrew Bible, p. 11. 
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(v. 6), isto é, no contexto de Lamentações, trata-se do “cerco” de Jerusalém. O 

Geber caminha na “treva” – porque a cidade caiu. Cai a cidade, acaba a “luz”, 

impera (de novo) a “treva” – acabou a “criação”. Aquele foi um dia de “treva” e 

não de “luz” (cf. Am 5,18.20). Quando Yahweh quer, ele faz com que o sol se 

ponha ao meio-dia: “eu entenebrecerei a terra em dia de luz” (wühaHášakTî lä´ärec 

Büyôm ´ôr, cf. Am 8,9). Ele o faz – sim, quando quer acabar com a(quela) “terra”. 

 

 

 

4.8 

Conclusão 

 

 

 

Assim como a pesquisa “externa” (fenomenológico-religiosa, sobre o 

contexto histórico-social do Crescente Fértil) ratifica a afirmação muito plausível 

desta Tese de que Gn 1,1-3 constitua o prólogo da Cosmogonia de Inauguração do 

Templo de Jerusalém (uma vez que, no Antigo Oriente Próximo, cosmogonias 

tinham a função mítico-simpática e retórico-cultural de ressignificar e legitimar as 

construções [materiais e sócio-políticas: templo, cidade, povo] da oivkoume,nh do 

grupamento humano [rei + povo] responsável pela redação da cosmogonia), 

também a pesquisa “interna” (semântico-fenomenológica, sobre o conjunto, na 

Bíblia Hebraica, dos termos-chave de Gn 1,1-3) é inequívoca em ratificar a 

mesma proposição, porque, quando investigados individualmente, cada termo – 

sem exceção – do prólogo de Gn 1,1-3 encontra-se, da mesma forma, incrustrado 

em passagens que, se não especificamente cosmogônicas, em sentido estrito (o 

que apenas reforça o argumento e amplia seu espectro de aplicação), sempre, 

contudo, referindo-se mais ou menos acentuada e explicitamente ao motivo 

cosmogônico, reunem, de novo, todos os elementos que a Tese insiste em ver 

mitoplasmados em Gn 1,1-3: território, cidade, templo, reconstrução, rei e povo – 

numa palavra, ordem, oivkoume,nh –, de algum modo sempre (trans)significados por 

termos como “águas”, “abismo”, “treva”, “vento”, “desolação e/ou deserto” – 

numa palavra, “criação”, “cosmogonia”. 
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A Tese entende que o conjunto das evidências “externas” e “internas” é 

suficiente para sustentar o postulado que ela defende: Gn 1,1-3, como prólogo de 

Gn 1,1-2,4a, simboliza (mítico-simpaticamente = cosmogonia) e legitima 

(retórico-culturalmente = política) a reconstrução do Templo de Jerusalém como 

centro da oivkoume,nh judaíta. Em 515. A “criação” é Judá/Jerusalém/Templo. Gn 

1,1-3 é o prólogo da Cosmogonia de Inauguração do Templo de Jerusalém. 

Se resta uma tarefa, é situar ideologicamente a Cosmogonia de Inauguração 

do Templo de Jerusalém. Se em Judá/Jerusalém restou um enorme contingente 

populacional – de modo que falar de “criação” de um povo aí resulta 

compreensível sob a perspectiva cosmogônica, mas incompreensível do ponto de 

vista político-social, porque, a despeito disso, aí, foi possível falar de “criação”? A 

população restante em Jerusalém “precisava” de uma “cosmogonia” para “viver” 

– depois de “setenta anos” sem uma – ou, antes, é somente sob a ótica da golah 

que, de fato, a “cosmogonia” faz-se necessária? E por quê? E contra quem? 
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