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PRÉFÁCIO*
Comadres queridas,
vocês sabem que nunca saberei seus nomes... mas, mesmo assim, sinto que vocês saíram do
anonimato milenar, ao longo dos últimos dois anos, e tornaram-se minhas amigas – ou melhor: minhas
companheiras e comadres! É por isso que quero agradecer e dedicar este trabalho, antes de mais nada,
a vocês que, para mim, tornaram-se símbolo de tantas mulheres de todos os tempos e lugares. Estou
muito contente de ter ido ao encontro de vocês, lá no palácio de Jerusalém e nas casinhas de Masfa,
para vislumbrar sua atuação profética, e não apenas ter olhado para aquelas entre vocês que foram
levadas para a Babilônia...
Lamento que na verdade foi bem pouco que consegui descobrir a seu respeito - existem coisas,
e muitas, que nem a cobra mais feroz entre as feministas descobrirá, de tão bem apagadas e eliminadas
que são do registro da história (e ainda me considero apenas uma cobrinha que há pouco tempo
começou a quebrar a casca do patriarcado). Mas, por outro lado, tive muitas surpresas felizes,
descobrindo detalhes de suas vidas que nem tinha imaginado que poderiam ser descobertos. Junto a
tudo isto, vocês tornaram-se, de fato, minhas “comadres”: mulheres das quais me aproximei para pedir
o apadrinhamento daquilo que estava gerando e tirando à luz, nas minhas varridas feministas da Vida e
da Bíblia.
Agradeço -lhes de todo coração por tudo que aprendi com vocês, com suas lutas e esperanças,
e me comprometo a colocá-lo a serviço das lutas e esperanças das mulheres – e dos homens! – de hoje
que acreditam que um mundo melhor seja possível. Mandam seus abraços também compadres e
comadres que merecem nossa gratidão por terem me acompanhado e ajudado muito a encontrar vocês
(para mencionar apenas alguns e algumas): Walderes, Tércio, Sandra, Milton, Mercedes, Maria Soave,
Luís, Lieve, Ivone, Ildo, Elisabeth, Elaine, Edmilson, Carlos, Athalya e Archibald.
Na esperança de todas e todos nós um dia viver na grande união da Vida, em felicidade, justiça
e paz, deixo meus abraços e beijos, com muito carinho
Monika

__________________________
* Carta dirigida às mulheres de Jr 38,22.
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INTRODUÇÃO
Eis que todas as mulheres que restarem na casa do rei de Judá
serão levadas para os chefes do rei da Babilônia,
e elas dirão:
“Enganaram-te e prevaleceram contra ti, os homens da tua paz.
Quando teus pés se afundaram na lama, eles se retiraram para trás”.
(Jr 38,22 – oráculo do profeta Jeremias para o rei Sedecias)

Partilhando a motivação da qual surgiu esta pesquisa
Quando me radiquei no Brasil, em 1989, fui motivada principalmente pelo desejo de
contribuir com os processos da libertação e da construção de uma sociedade mais justa que a igreja
católica do Brasil, especialmente na sua organização em Comunidades de Base, estava apoiando.
O instrumento privilegiado de tal apoio era e é a Bíblia, mais concretamente: a leitura popular que
liga a Vida e a Bíblia em prol de uma transformação da vida, inserida nos horizontes da Teologia da
Libertação e da Educação Popular. Unindo minha paixão pela libertação e pela Bíblia, tenho
trabalhado desde então no CEBI, Centro de Estudos Bíblicos, vivendo um profundo processo de
conversão pessoal e de revisão dos meus conceitos teológico-exegéticos. Faz parte deste processo
um crescente aperfeiçoamento da análise sócio -histórica das sociedades contemporâneas e
bíblicas, e especialmente o aperfeiçoamento da análise feminista, pois a busca pela libertação e
justiça ficará incompleta se ela não incluir libertação e justiça para a metade feminina da
humanidade. Neste contexto, a própria leitura bíblica latino-americana, especialmente em sua
vertente promovida pelo CEBI, está num processo de revisão de seus conceitos e conteúdos, para
tornar-se verdadeiramente libertadora, a serviço de uma vida em igualdade de direitos e dignidade
para todas as pessoas, homens e mulheres.
Estes processos tornaram prioritários meus estudos sobre a situação histórica de mulheres
na sociedade do Antigo Israel. Na fase de esboçar um projeto de pesquisa de mestrado estava
especialmente interessada na situação de mulheres escravas ou prisioneiras de guerra, ou seja, no
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fato de mulheres serem tratadas, de maneira extremada, como objetos. Este interesse levou-me à
perícope de Jr 38,14-28a onde, no v.22, mulheres são levadas como prisioneiras de guerra.
Portanto, o centro da minha pesquisa foi, desde o início, a situação sócio -histórica por trás deste
versículo Jr 38,22. No entanto, foi a própria pesquisa que me levou a modificar o foco dela, quando
percebi que não era suficiente tematizar o v.22 apenas sob o aspecto de mulheres serem vítimas de
uma prática de guerra extremamente cruel. Percebi que ele mostra um outro aspecto importante:
estas mulheres denunciam a política que causou suas desgraças, e as desgraças de todo um povo.
Muito além de serem apenas vítimas de sociedades e homens patriarcais e belicosos, elas são
sujeitos que formam seu juízo sobre a situação e o manifestam publicamente. Esta percepção me
fez ampliar as minhas pesquisas para os papéis sociais que lhes conferiam o poder de atuar assim,
e no decorrer das pesquisas mostrou-se que o próprio v.22 aponta para além de si, para questões
de sua preservação no âmbito literário do Livro de Jeremias. Desta maneira, a dinâmica própria da
pesquisa me levou a uma descoberta muito maior do que a esperada: a descoberta de aspectos
concretos do poder e da participação político-religiosa de mulheres no Antigo Israel.

Partilhando a metodologia na qual se baseia esta pesquisa
A minha pesquisa desenvolve-se no âmbito dos estudos sócio-históricos da Bíblia Hebraica
e do seu mundo histórico-cultural, em especial dos estudos da exegese feminista. Sua metodologia
é baseada no método histórico-crítico1 complementado por um método de análise feminista.
A análise feminista da literatura e história do mundo bíblico apresenta, hoje em dia, várias
vertentes metodológicas e hermenêuticas. Baseio -me nas minhas pesquisas principalmente nos
passos metodológicos da exegese feminista orientada na “Hermenêutica da Suspeita e
Relembrança”, desenvolvida por Elisabeth Schüssler Fiorenza, e também na “Hermenêutica do
Crédito de Confiança” proposta por Phyllis Trible e Silvia Schroer.
Estas hermenêuticas foram desenvolvidas, desde os anos 70 do século passado, a partir do
pressuposto básico de que a Bíblia é o produto de uma sociedade patriarcal, entendendo o
patriarcado como um sistema social todo-abrangente de dominação de homens sobre mulheres.2

Para um resumo de passos e terminologia, cf. KRÜGER, René e CROATTO, José Severino. Metodos Exegeticos.
Buenos Aires: EDUCAB, 1993, 269p.
2 FIORENZA, Elisabeth Schüssler. As origens cristãs a partir da mulher: uma nova hermenêutica. São Paulo: Edições
Paulinas, 1992, 398p (original: In memory of her: a feminist theological reconstruction of Christian origins. Nova Iorque:
Crossroad, 1985, 357p). Cf. esp. p.20-22.
1
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Hoje em dia, porém, prefere-se o termo “quiriarcado” (de kyrios, senhor), que entende este sistema
não limitado ao aspecto sexo/gênero, mas conceitualizado em termos de estruturas de dominação
entrelaçadas. Assim, quiriarcado expressa mais claramente o fator hierárquico, apontando para a
dominação de homens privilegiados pela sua classe (ou camada social)3 e etnia sobre pessoas
subordinadas e dependentes.4 Além disso, torna-se sempre mais evidente que uma análise
feminista deve ser uma “análise de conjunto” que abrange e articula os aspectos de classe, etnia,
gênero e geração.5 Neste conjunto, o aspecto do gênero tem uma importância especial, pois é
relacionado às diferenças socialmente (histórica e culturalmente) construídas entre homens e
mulheres, e das relações decorrentes, especialmente relações de poder.6
Uma das características mais marcantes de sociedades patriarcais (quiriarcais) é seu
androcentrismo ou quiriocentrismo: a experiência masculina – ao menos dos homens privilegiados
– é tida como normativa, tornando assim invisíveis mulheres, suas experiências e suas
contribuições. Em relação a sociedades antigas percebemos isto especialmente através de sua
literatura. Por isso, a “Hermenêutica da Suspeita” de Fiorenza oferece um instrumental que permite
identificar e criticar aspectos androcêntricos na linguagem, composição, tradição e história da
recepção de textos bíblicos, com o objetivo de perceber seus interesses patriarcais e reconstruir
criticamente a situação sócio -religiosa que está por trás de tais textos. Esta reconstrução já é
marcada pela “Hermenêutica de Relembrança” e hermenêutica de avaliação e proclamação, e
desemboca em uma interpretação alternativa libertadora baseada numa hermenêutica da
imaginação criativa. 7 Originalmente desenvolvido para a análise de textos cristãos, este modelo de
Fiorenza serve, com as devidas adaptações, igulamente para a análise de textos da Bíblia
Hebraica.8
Como Fiorenza mostra, os dados em que se baseia qualquer reconstrução da história de
mulheres apresentam dois problemas principais: são, em geral, distorcidos pela perspectiva
androcêntrica, e são escassos por causa da seleção androcêntrica que não registrou ou eclipsou
No âmbito de textos bíblicos, entendo o termo “classe” no sentido de camada ou extrato social, não no sentido do
conceito moderno desenvolvido na análise marxista
4 FIORENZA, Elisabeth Schüssler. But she said: feminist practices of Biblical interpretation. Boston: Beacon, 1992, p.8;
cf. tb. p.122-125.
5 Nas suas aulas de metodologia em teologia, a professora Lieve Troch sempre insiste na inclusão destes quatro
aspectos na análise feminista. Também na maioria das palestras de feministas no Congresso da SOTER de 2002, este
procedimento foi considerado uma exigência básica (Congresso da SOTER “Gênero / Teologia Feminista: Interpelações
e Perspectivas para a Teologia”, Divinópolis-MG, 8-12/07/2002); os textos serão publicados por SOTER e Paulinas.
6 Cf. SCOTT, Joan. Gênero: Um conceito útil de análise histórica. In: Educação e Sociedade, Porto Alegre, 1990, n.16,
p.21-48.
7 FIORENZA, But she said, p.57-76; IDEM, Origens, p.65-93 (crítica) e 94-124 (reconstrução).
8 Uma adaptação elaborada por Fiorenza encontra-se em: FIORENZA, Elisabeth Schüssler. Interpreting patriarcal
traditions. In: RUSSELL, Letty M. The liberating word. Philadelphia: Fortress, 1976, p.39-61.
3
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dados a respeito de mulheres. Podemos dizer com Mary Daly que estamos diante de uma situação
de “pré-história”: precisamos lidar com uma falta radical de conhecimento e a existência de meros
fragmentos de dados dispersos.9 Esta escassez e problemática dos dados registrados requer um
estudo crítico e cuidadoso de todas as fontes disponíveis, focalizando aspectos e dados ligados à
situação de mulheres e dando especial atenção a fontes ainda não consideradas ou relacionadas
entre si. Uma reconstrução baseada neste procedimento mostrará um quadro muito mais completo
do que um quadro reconstruído sem a consideração destes aspectos. Mesmo se permanecer, às
vezes, em certa medida hipotética, tal reconstrução representa um dado acadêmico relevante, se
ela mostrar um mínimo de plausibilidade e se encaixar no âmbito de um quadro geral reconstruído
sobre dados mais abundantes e explícitos.
Enquanto Fiorenza enfatiza especialmente o cunho patriarcal-androcêntrico geral dos textos
e a distorção e falta de fontes que dificultam a reconstrução histórica, outras exegetas feministas
procuram contrabalançar esta posição por meio de uma “Hermenêutica de Crédito de Confiança”.
Trible destaca que, apesar de tudo, a Bíblia Hebraica preservou muitos textos ou fragmentos de
textos que podem ser considerados “vozes contrárias” (countervoices): testemunhas da cultura, 10 do
poder e dos interesses de mulheres.11 Uma pesquisa que procura “diligentemente” por estas vozes
pode contar com a possibilidade de encontrar dados autênticos acerca da situação, presença e
participação de mulheres nos acontecimentos narrados e na própria formação dos textos.12 Tais
dados que escaparam da crescente patriarcalização ou da censura e modificação androcêntrica de
textos merecem confiança e representam um elemento de peso especial na reconstrução crítica das
situações e interesses em questão. Nesta mesma perspectiva, Schroer elabora seu instrumental da
reconstrução histórica feminista ligada à Bíblia Hebraica, insistindo em um “crédito de confiança” de
que não todos os dados foram desconfigurados em prol da função patriarcal dos textos. 13
DALY, Mary. Gyn/Ecology: The metaethics of radical feminism. Boston: Beacon Press, 1978, p.24.
Entendo “cultura de mulheres” de acordo com o conceito de Elaine Showalter que aplicou a teoria sociológica sobre a
existência de sub-culturas à situação das mulheres, afirmando que expressões culturais ligadas ao gênero feminino e
seus papéis sociais são apenas parcialmente determinadas pela cultura patriarcal dominante: enquanto uma grande
parte delas coincide com a cultura dominante, uma pequena parte apresenta reações e resistências contra esta cultura.
Cf. SHOWALTER, Elaine. The new feminist criticism: essays on women, literature and theory. Londres: Virago, 1986,
p.255-269.
11 TRIBLE, Phyllis. God and the Rhetoric of Sexuality. Philadelphia: Fortress, 1978, 206p, esp. p.200-202; IDEM.
Depatriarchalising in Biblical interpretation. In: Journal of the American Academy of Religion, Boston, 1973, v.41, p. 3048.
12 TRIBLE, God, p.200. O advérbio “diligentemente “ é uma alusão à procura insistente e habilidosa da “Mulher da
moeda perdida” (Lc 15,8-9), a figura feminina que simboliza Deus nas “Parábolas do Perdido” em Lucas 15.
13 SCHROER, Silvia. Auf dem Weg zu einer feministischen Rekonstruktion der Geschichte Israels. In: Feministische
Exegese: Forschungserträge zur Bibel aus der Perspektive von Frauen (SCHOTTROFF, Luise; SCHROER, Silvia e
WACKER, Marie-Theres, ed.) Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1995, p.81-172. Cf. para suas
considerações hermenêuticas, inclusive uma adaptação dos critérios levantados for Fiorenza, a introdução p.83-99.
9
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É neste horizonte metodológico que se insere a minha proposta de reconstrução de um
pequeno detalhe no imenso quadro da história de mulheres no mundo bíblico: a situação sóciohistórica das mulheres que se manifestam em Jr 38,22. Para isto, apresentarei no capítulo 1 desta
dissertação uma proposta de reconstrução da situação histórica geral em torno daquela guerra da
qual elas foram vítimas, e, sobre este pano de fundo, uma proposta de análise da perícope Jr 38,1428a na sua íntegra. A partir do capítulo 2, as minhas pesquisas enfocarão exclusivamente o
versículo 22, analisando-o a partir de outros textos e dados, bíblicos e extra-bíblicos, que servem
para elucidá-lo no contexto da Vida e da Bíblia, concretamente da vida daquela época histórica e
do Livro de Jeremias.
O capítulo 2 é dedicado à reconstrução de aspectos da vida ligados ao versículo 22:
analisarei os e as protagonistas que nele aparecem, e perguntarei pelas fontes do seu poder de
fazer aquilo que é narrado deles e delas. Isto levará a uma primeira distinção em termos de gênero:
os detentores de poder mais óbvios são homens – os babilônios e os “homens da paz”. Os
primeiros conquistaram a vitória sobre Judá e levaram mulheres como despojo, e os últimos são
acusados de terem contribuído para com a derrota de Judá. Aprofundarei as questões históricas
ligadas a estes fatos, e mostrarei que os “homens da paz” devem ser interpretados não como os
aliados judaítas do rei Sedecias, e sim como os aliados egípcios. No entanto, além destes homens,
também as mulheres mencionadas se revelam como detentoras de poder: o fato de elas terem
formado e manifestado o juízo registrado em v.22 também é uma expressão de poder.
Entendo aqui “poder” de acordo com a conceitualização de Michel Foucault: não como
posse ou atributo de uma soberania militar ou governamental, como o entende o pensamento
jurídico, mas como um sistema complexo relacional.14 Poder se constrói, ele é resultado de
relações, de confrontos de forças, é algo que circula e funciona em rede. Assim “não é um
fenômeno de dominação maciço e homogêneo”, algo que “se possa dividir entre aqueles que o
possuem e o detêm exclusivamente e aqueles que não o possuem e lhe são submetidos”: ele se
divide em micro-poderes difundidos em todos os indivíduos e grupos.15 Também a produção da
verdade é uma manifestação de poder, bem como a formação de uma consciência, de um juízo ou
um discurso, especialmente quando se trata de um contra-discurso (contra um poder
institucionalizado ou dominante). 16

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 2001, p.180-181; cf. tb. p.149-150.
IDEM, p.183.
16 IDEM, p.71-72 e 117.
14
15
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É neste sentido que Athalya Brenner afirma que, no Antigo Israel, apesar da crescente
concentração de posições-chave de poder em homens, mulheres também detinham e exerciam
poder através de seus papéis sociais (ocupações e instituições sociais).17 Por isso analisarei os
papeis sociais que as protagonistas de Jr 38,22 possivelmente detinham, em uma busca “diligente”
por dados gerais e dados concretos que possam ser relacionados a elas. Juntando detalhes
dispersos e antes isolados, elaborarei uma proposta de reconstrução de um quadro sócio -histórico
que nos fará encontrar mulheres de vozes verdadeiramente proféticas que não deixaram que
ficassem reduzidas a sua mera condição de vítimas de guerra.
No capítulo 3 relacionarei a reconstrução histórica do capítulo 2 com questões de tradição e
memória: depois de ter levantado aspectos da presença de mulheres no contexto da vida da época,
procurarei reconstruir a sua presença no contexto da formação do Livro de Jeremias. Mostrarei que
pessoas da elite judaíta, íntimas a círculos palacianos e proféticos, eram responsáveis pelos
primeiros processos da formação de tradições do Livro de Jeremias. Nesta base discutirei as
probabilidades e possibilidades da participação de mulheres nestes processos, especialmente nos
que se referem ao versículo 22.
Baseio -me aqui, em primeiro lugar, nos passos metodológicos da crítica das formas,
tradições e redação, com uma especial atenção para a importância das formas orais.18 O fato de
que mulheres tiveram um papel importante na criação e transmissão oral de certos tipos de “textos”
é amplamente reconhecido na pesquisa feminista. 19 Ele foi relacionado com tradições da Bíblia
Hebraica especialmente por Fokkelien van Dijk-Hemmes e Athalya Brenner que recuperaram muitos
vestígios de “vozes femininas” nos seus textos.20 Por isso, a minha reconstrução do contexto
literário é marcada especialmente pelo terceiro e quarto passo da “ciranda hermenêutica” elaborada
por Fiorenza: a hermenêutica da avaliação e proclamação, e da imaginação criativa. Mesmo ficando
em parte hipotética, considero minha proposta de contar com a presença de mulheres do palácio
nos círculos que colecionaram e transmitiram as primeiras tradições ligadas ao profeta Jeremias
uma “interpretação alternativa libertadora” 21 que é um objetivo central de cada interpretação bíblica
feminista.
BRENNER, Athalya. A mulher israelita: papel social e modelo literário na narrativa bíblica. São Paulo: Paulinas, 2001,
p.11-16.
18 Cf. KRÜGER/CROATTO, p.15-16 e KOCH, Klaus. The growth of the Biblical tradition: the form-critical method.
Londres: Adam & Charles Black, 1969, 233p; cf. esp. p.79-82.
19 Cf. p.ex. FIORENZA, Origens, p. 90; Interpreting, p.45; TRIBLE, God, p.202; SCHROER, Geschichte, p.86-88.
20 DIJK-HEMMES, Fokkelien van. Sporen van vrouwenteksten in de Hebreeuwse Bijbel. Utrecht: HES, 1992, 146p;
BRENNER, Athalya e DIJK-HEMMES, Fokkelien van (ed). On gendering texts: female and male voices in the Hebrew
Bible. Leiden: Brill, 1993, 211p; BRENNER, Mulher, p.61-78.
21 FIORENZA, But she said, p.73.
17
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1.1

CONHECENDO O CONTEXTO DA VIDA DE JEREMIAS
2590 anos antes da conclusão desta dissertação, a cidade de Jerusalém, capital de Judá,

foi conquistada e depois destruída pelo exército da Babilônia. O calendário judaico contemporâneo
conta este ano como 3173 (“d.c.”, depois da criação), que equivale ao ano 587 aEC22 (antes da Era
Comum) do calendário gregoriano. Não sabemos com certeza como as pessoas comuns e os
cronistas da época o identificaram: provavelmente como ano 11 do reinado de Sedecias (cf. 2 Rs
24,18) e talvez como ano 423 da dinastia de Davi. Cálculos antigos e modernos concordam que o
dia da destruição foi o “Tish‘a Be-Av”, o dia 9 do mês Av, até hoje um dia comemorativo de jejum e
luto no calendário judaico. Ele corresponde, de acordo com a sintonia dos meses, a um dia em
agosto ou início de setembro do calendário gregoriano.23
Esta queda de Jerusalém significava o fim do Reino de Judá e da dinastia davídica, a
destruição do templo e um período de 70 anos que é chamado de “Cativeiro na Babilônia” ou “Exílio
Babilônico”. Todos estes acontecimentos desastrosos e trágicos se dão numa conjuntura
internacional do Antigo Oriente bastante comum, e, em última análise, se devem a esta: as grandes
potências internacionais da época, Egito e Babilônia, estavam num impasse na sua briga pelo poder
e pelo controle da região. Os babilônios conseguiram impor-se, como império, sobre Judá, Síria e
Palestina em geral, mas nunca conseguiram conquistar o Egito. Isso foi fatal para Judá por causa
da sua posição geográfica estratégica: para o Egito, era importante como aliado que apoiava e
abastecia suas tropas quando estavam a caminho para campanhas na Mesopotâmia, e para a
Babilônia, Judá era o ponto de partida para invadir o Egito ou para impedir contra-ataques egípcios.
Os últimos reis de Judá menos Joaquin (que seguiu Joaquim), a saber, Josias, Joacaz, Joaquim e
Sedecias, fizeram seu próprio jogo de poder para tirar proveito desta situação, mas acabaram
Existem cálculos diferentes a respeito dos anos em questão que se devem à informações incertas ou contraditórias
nas fontes. Fiz a opção de seguir a datação proposta por Bright que é a mais aceita e que varia apenas em um ano de
outras que fixam, p.ex. como ano do fim do Reino de Judá o ano 586: BRIGHT, John. História de Israel. São Paulo:
Paulus, 1980 (Tradução da 2a ed. revista de 1972), esp. p.417-469. O documento extra-bíblico de maior importância
para estas questões é a chamada Crônica Neobabilônica, uma partes dos anais da corte babilônica. Suas tábuas foram
publicadas apenas em 1956, por Wisemann. Uma delas, BM 21946, contém uma parte da crônica de Nabucodonosor
que abrange acontecimentos entre 605 e 595. Cf. WISEMAN, Donald John. Chronicles of Chaldean kings (626-556
B.C.) in the British Museum. Londres: British Museum publications, 1956, 99p; ALBRIGHT, William Foxwell. The
Nebuchadrezzar and Neriglissar chronicles. In: Bulletin of the American Schools of Oriental Research, Boston, 1956,
v.143, p.28-33 e 423-435; MALAMAT, Avraham. A new record of Nebuchadrezzar’s Palestinian campaigns. In: Israel
Exploration journal, Jerusalém, 1956, v.6, p.246-256.
23 Por coincidência trágica, a segunda destruição do templo de Jerusalém aconteceu no mesmo dia do ano 3830 d.c., o
ano 70 EC (da Era Comum) do calendário gregoriano. Com jejuns menores são comemorados o 10 de Tevet (início do
cerco babilônico), o 17 de Tamuz (queda de Jerusalém) e o 3 de Tishrei (assassinato de Godolias). Cf. para este tipo de
informações DONIN, Hayim Halevy. O ser Judeu: guia para a observância judaica na vida contemporânea. Jerusalém:
Organização Sionista Mundial, 5745 (1985), p.280-284.
22
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causando mais que 20 anos de sofrimentos e destruições indescritíveis, e finalmente a aniquilação
definitiva de Judá como nação independente. Apresentarei aqui detalhes desta situação apenas na
medida em que são importantes para entender e analisar o contexto de vida no qual estão inseridas
a perícope Jr 38,14-28a e, especialmente, o juízo profético das mulheres da corte no v.22. A análise
detalhada de alguns aspectos deste cenário, especialmente a análise de fatores e detentores de
poder, segue no capítulo 2.24
No Antigo Oriente do séc. 9-7aEC, o Império da Assíria era a potência internacional
dominante, contudo sempre contestada pelo Egito. A partir de meados do séc. 7, entrou em
decadência e perdeu gradativamente o seu controle real sobre Judá que antes era sujeito a
pesados tributos, um dos motivos principais do empobrecimento da população judaíta. Desde 625, a
Assíria sofreu ataques contínuos dos babilônios (também chamados de “caldeus” e de
“neobabilônicos”) sob o rei Nabopolassar, cujas terras no sul da Mesopotâmia (Caldéia, hoje Iraque)
faziam parte do seu império. Em 612, finalmente, foi quase totalmente derrotado pela destruição de
sua capital Nínive, sitiada ao longo de três meses pelo exército babilônio sob o comando de
Nabucodonosor, filho de Nabopolassar. Este ano 612 marca o fim do Império Assírio e o início do
Império Babilônico.25
Embora existam muitas diferenças na maneira política e militar como estes dois impérios se
organizaram e dominaram os povos subjugados, podemos observar um dado em comum: seu
A minha síntese baseia-se nos seus dados mais concretos nas elaborações de John Bright, por causa da sua
pesquisa minuciosa dos documentos e datas históricos que já inclui a Crônica Neobabilônica. Suas interpretações em
torno destes dados, porém, são às vezes bastante livres; por isso modifiquei e complementei sua versão, sempre que o
julguei necessário, com ajuda de abordagens mais recentes da história de Israel, tais como: DONNER, Herbert. História
de Israel e dos povos vizinhos: da epoca da divisão do reino até Alexandre Magno. São Leopoldo: Sinodal e Petrópolis:
Vozes, 1997, esp. p.387-435; GUNNEWEG, Antonius H.J. Geschichte Israels bis Bar Kochba. Stuttgart: Kohlhammer,
4a ed. 1982, esp. p.116-129; CAZELLES, Henri. La vie de Jérémie dans son contexte national et international. In: Le livre
de Jérémie: le prophète et son milie, les oracles et leurs transmission: 31. session du Colloquium Biblicum Lovaniense
(BOGAERT, Pierre Maurice, ed.). Leuven: Peters, 1981, p.21-39. Aspectos especiais da análise sócio-histórica que
surgiram na pesquisa latino-americana das últimas décadas são contempladas na base das seguintes obras: PIXLEY,
Jorge. A História de Israel a partir dos pobres. Petrópolis: Vozes, 1991, esp. p.73-88; SCHWANTES, Milton. Sofrimento
e esperança no exílio: história e teologia do povo de Deus no século VI A.C. São Leopoldo: Sinodal e São Paulo:
Paulinas, 1987, 134p; SCHWANTES, Milton. História de Israel: Dos inícios até o exílio. São Paulo: Centro Ecumênico de
Documentação e Informação, 1992, 26p; NAKANOSE, Shigeyuki. Uma história para contar... A páscoa de Josias:
metodologia do Antigo Testamento a partir de 2Rs 22,1-23,30. São Paulo: Paulinas, 2000, 342p. Também o pequeno
livro de Joãozinho Thomaz de Almeida apresenta uma boa descrição e síntese dos dados históricos, baseados nas
pesquisas de John Bright: ALMEIDA, Joãozinho Thomaz de. Jeremias, homem de carne e osso. São Paulo: Paulinas,
1997,125p.
25 Também chamado de Império Neobabilônico, para diferenciá-lo do Reino Antigo (nos séc. 19-16 aEC; um dos seus
grandes reis era Hamurabi) e do Reino Médio (séc. 16-12 aEC, com Nabucodonosor I como rei no séc. 12). O Império
Neobabilônico foi governado pelos reis da 31a dinastia babilônica Nabopolassar (625-605), Nabucodonosor (605562/61), Amil-Marduk (Awel-Marduk, 562/6-560/59; a forma hebraica Evil-Merodac deforma o nome para significar
24

10
“sistema de gradual aniquilamento da autonomia” dos países conquistados. Este sistema tem três
estágios: 1o: vassalagem em torno de tributos e corvéia (especialmente através de tropas
auxiliares); 2o: no caso de uma insurreição, intervenção militar e troca do vassalo infiel (às vezes
junto à redução de seus territórios); 3o: no caso de uma nova insurreição, intervenção militar,
afastamento do vassalo, fim da autonomia política do país e integração no sistema de províncias,
deportação da elite nativa (e no caso da Assíria, assentamento de populações estrangeiras).26
Perceberemos nitidamente estes estágios a partir do momento em que Judá transferiu sua aliança
com o Egito para a Babilônia.
O reinado de Josias, entronizado como rei de Judá pelo “Povo da Terra” 27 em 640 com
apenas 8 anos de idade (2 Rs 22,1), significou um período de autonomia nacional para Judá. Ele
aproveitou-se da fraqueza e das brigas internas do Império Assírio depois da morte de Assurbanipal
em 627, para lançar a sua chamada “reforma” (2 Rs 23). Esta consistia principalmente na conquista
de terras do antigo Reino de Israel e em medidas econômicas e religiosas de centralização do poder
político e religioso em torno da corte e do templo de Jerusalém. A pretensa “descoberta” do “Livro
da Lei” e sua promulgação pública (2 Rs 22) foi um instrumento central desta política e a conecta
intimamente ao movimento deuteronômico e deuteronomista que teve seu primeiro auge nos dias
deste rei.28
Se a notícia sobre a vocação de Jeremias29 no ano 627 for historicamente correta (Jr 1,2:
“no décimo terceiro ano do reinado de Josias”)30, ele já estava ativo como profeta nesta época inicial

“maldito, tolo”); e depois por dois militares de famílias diferentes: Nergalsharussur, cunhado de Amil-Marduk (560/59556, é o Nergalsareser de Jr 39,3-13) e Nabônido (556-539), até a sua destruição pelos persas em 539.
26 Cf. DONNER, História, p.342-343.
27 Devemos entender o “Povo da Terra” nesta época pré-exílica como as famílias ricas do interior que apoiavam a
dinastia davídica à qual deviam suas terras e riquezas. Com o fim da monarquia, o “Povo pobre da terra” torna-se dono
das terras abandonadas dos exilados e surge assim como novo “Povo da Terra” que no pós-exílio será hostilizado pelos
repatriados que querem voltar às terras antigas de suas famílias. Cf. para este assunto p.ex. DIETRICH, Luíz José;
NAKANOSE, Shigeyuki; OROFINO, Francisco. Primeiro Livro de Samuel: pedir um rei foi nosso maior pecado.
Petrópolis: Vozes e São Leopoldo: Sinodal, 1999, p. 308; SOUSA, Ágabo Borges de. O “Povo da Terra” no Livro de
Jeremias. In: Estudos Bíblicos, Petrópolis e São Leopoldo, 1989, v.24, p.9-19.
28 Sobre a questão da “reforma” de Josias e o movimento deuteronomista nesta época, cf. NAKANOSE, passim;
GIESELMANN, Bernd. Die sogenannte josianische Reform in der gegenwärtigen Forschung. In: Zeitschrift für die
alttestamentliche Wissenschaft, Berlim, 1994, v.106, n.2, p.223-242; UEHLINGER, Christoph. Gab es eine joschianische
Kultreform? Plädoyer für ein begründetes Minimum. In: Jeremia und die “deuteronomistische Bewegung” (GROSS,
Walter, ed.). Weinheim: Beltz e Athenäum, 1995, p.57-90.
29 O significado do nome Υηφψ:µ:ρψ, Jeremias (Yirmeyahu), é duvidoso. A Bíblia Hebraica não conhece uma raiz
{ρψ. Se o nome estiver baseado na raiz {ωρ (o verbo derivado desta raiz significa no qal ser alto, levantar; no hif‘il
levantar, elevar, exaltar, e no pol‘al ser alto), pode significar “YH exalta” ou “YH é sublime”. Segundo Nelis, é também
possível ler Υηφψ:µ∀ρ∀ψ “Yeremyahu” = Javé é sublime, de acordo com as formas grega ( Ιερεµια) e latina
(Ieremias) do nome. Cf. NELIS, Hubert. Verbete “Jeremias”. In: Dicionário Enciclopédico da Bíblia (BORN, Adrianus van
den, ed.). Petrópolis: Vozes, 1992, colunas 759-760.
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do reinado de Josias. Mas a falta de um posicionamento seu claro em relação à reforma de Josias
(salvo Jr 3,6-13 que parece condená-la como hipócrita), o silêncio absoluto sobre sua pessoa e
atuação na Obra Historiográfica Deuteronomista (OHD), e a observação de que muitos dos seus
primeiros oráculos foram dirigidos a Israel, não a Judá, apontam, no mínimo, a um distanciamento
profundo da pessoa e política de Josias e dos deuteronomistas.31 Uma possível explicação é o fato
de Jeremias ser de uma família sacerdotal levita de Anatot (Jr 1,1; um povoado a 6 km ao nordeste
de Jerusalém), descendente dos sacerdotes de Nob, massacrados por Saul por causa de seu apoio
a Davi (1Sm 22), cujo único sobrevivente Abiatar foi exilado para lá pelo segundo monarca davidida,
Salomão (1 Rs 2,26). 32 Esta ascendência e as medidas massacrantes de Josias contra sacerdotes
e santuários do interior de Judá (2 Rs 23,4-14, sem falar das destruições e matanças na região de
Israel, 23,15-20) são motivos suficientes para ver Jeremias em oposição à monarquia, inclusive a
este rei que é avaliado muito positivamente pelos historiógrafos deuteronomistas e até encontra um
pequeno elogio no próprio Livro de Jeremias, porém muito provavelmente de autoria deuteronomista
(Jr 22,15-16). Temos oráculos em abundância que condenam os desvios da sociedade em geral e
especialmente da elite, em geral preservados em Jr 1– 6.
Josias tentou fazer um jogo político em favor do novo poder internacional, Babilônia. Em
609, o exército do faraó Necao II (609-593) estava passando pela Palestina para reforçar, na
Mesopotâmia, os restos do exército da Assíria que ainda estavam combatendo a Babilônia. Josias o
atacou com o exército judaíta num lugar estratégico da Via Maris, perto de Megiddo, e foi morto na
batalha (2 Rs 23,20-30).
Joacaz, provavelmente o filho mais velho de Josias e Hamital de Lebna (cidade em Judá),
foi colocado no trono pelo Povo da Terra, o que deve ter significado uma confirmação da política do
seu pai. Tinha, na ocasião, 23 anos33 e reinou apenas três meses. Quando Necao, na volta das
Salvo exceções justificadas, as citações seguem a tradução da Bíblia de Jerusalém (BJ), menos no caso do
tetragrama que ela transcreve com “Iahweh”: BÍBLIA DE JERUSALÉM. Nova edição revista e ampliada. São Paulo:
Paulus, 2002, 2206p.
31 A notícia de 2 Cr 35,25, de que Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias que é cantada “até hoje e se acha
nas Lamentações”, não reflete a situação histórica, e sim a antiga ligação tradicional, mas a-histórica de Jeremias com
as Lamentações.
32 Para a importância destes fatos na OHD, cf. DIETRICH, p.251.
33 Existe uma certa confusão nos dados que a Bíblia apresenta: De acordo com as datas, Joacaz seria apenas 14 anos
mais novo que seu pai, e em 1 Cr 3,15-16, o irmão mais velho de Joaquim (que seria Joacaz) é chamado Joanã.
Segundo este texto, o terceiro filho de Josias seria Sedecias, o quarto Selum. Joaquim, por sua vez, teria um filho de
nome Jeconias (identificado com Joaquin; Jr 22 o chama apenas de “Conias”), e outro de nome Sedecias. Isso faria do
rei Sedecias o irmão mais novo de Joaquin, não seu tio. 2 Rs 24,17-18, embora não identifique o pai de Sedecias,
chama-o o tio de Joaquin, e sua mãe é a mesma que a mãe de Joacaz que claramente é identificado como filho de
Josias: Hamital, filha de Jeremias, de Lebna (cf. 2 Rs 23,31). Fico, portanto, com a hipótese defendida pela maioria dos
historiadores: 1 Cr 3 é uma releitura errônea ou sintonizante que quer explicar o fato de que Sedecias seguiu Joaquin
no trono, e 2 Rs junto a 2 Cr 36 (que, como sempre, não identifica a mãe de um rei) são testemunhas suficientes para
30

12
batalhas, chamou Joacaz ao seu quartel-geral em Rebla (centro da Síria), o depôs e deportou para
o Egito (2 Rs 23,31-35; Jr 22,10-12). Instalou em seu lugar Joaquim,34 filho de Josias e Zebida de
Ruma (cidade na Galiléia) que tinha na época 25 anos, e decretou altos tributos sobre o reino de
Judá. Segundo 2 Rs 23,34, este segundo filho de Josias chamava-se originalmente Eliacim e teve
seu nome mudado pelo próprio faraó.35
Joaquim reinou onze anos, os primeiros quatro sendo vassalo do Egito. É provável que o
território de Judá tenha ficado mais uma vez restrito às dimensões que tinha antes de Josias, e
assim os tributos egípcios pesaram muito na sua economia. Jeremias denuncia que , mesmo assim,
Joaquim (e provavelmente a elite em geral) esbanjou dinheiro e mão de obra em projetos de luxo
(Jr 22,13-19). Nestes primeiros anos de reinado, os babilônios estavam engajados em campanhas
militares na Armênia. Mas em junho/julho de 605, o exército de Nabucodonosor derrotou, na grande
batalha de Carquemis no Eufrates, o exército egípcio do faraó Necao que tinha atacado novamente
a Babilônia na pretensão de assumir o controle internacional (Jr 46,2). No entanto, Nabucodonosor
não consolidou seu poder na região; ele teve que voltar para a Babilônia porque seu pai morreu no
dia 15 de agosto de 605. Ele o sucedeu no trono imediatamente, no dia 7 de setembro de 605 e
reinou, como Nabucodonosor II, até 563. O primeiro ano oficial do seu reinado, porém, começou
apenas no Ano Novo seguinte, em abril de 604, e isso explica provavelmente a discrepância
cronológica de um ano entre o Segundo Livro dos Reis e o Livro de Jeremias, cf. 2 Rs 24,12; 25,8 e
Jr 52,28: parece que 2 Rs conta a partir de 605, e o Livro de Jeremias a partir de seu primeiro ano
oficial em 604. Em 604, Nabucodonosor retomou a campanha, atacando a planície filistéia onde
tomou e destruiu Ascalon cujos líderes foram deportados para a Babilônia (cf. Jr 47,5-7). É incerto
se Nabucodonosor invadiu Judá ou não, mas o estado ficou sob um forte impacto em função destes
acontecimentos, como indicam os pronunciamentos proféticos da época e o grande jejum de
Jerusalém em 604 (2 Rs 24,2; Jr 36,9). Possivelmente sob o impacto destes eventos, Joaquim
transferiu sua aliança para Nabucodonosor, tornando-se seu vassalo (2 Rs 24,1) e pagando
também ao novo soberano tributos que foram arrecadados entre a população através de altos
impostos. Nesta época, a atividade profética de Jeremias, concentrada na denúncia dos desmandos
dos chefes políticos e religiosos e no anúncio da desgraça iminente – o “juízo divino” - que seria
conseqüência de uma revolta contra a Babilônia, já é bem documentada. Ela inclui pregações e
ações simbólicas, algumas no e contra o próprio templo, e são fortes as repressões e perseguições

identificar também Sedecias como filho de Josias e Hamital, portanto como um dos filhos mais novos de Josias, meioirmão de Joaquim e tio de Joaquin.
34 A tradição protestante o chama de Jeoaquim, e seu filho e sucessor de Joaquim.
35 Eliacim ({ψιθψ:λε)) significa “Deus eleva”, Joaquim “YHWH eleva” ({ψιθψΟη≡ψ); talvez fosse um nome de
coroação para destacar sua lealdade ao Deus de Davi, YHWH.
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que ele e seu colaborador Baruc Ben Nerias sofreram.36 O confronto narrado em Jr 36, durante o
qual Joaquim queimou pessoalmente um rolo com profecias de Jeremias, mostra que o rei não
estava disposto a encaminhar mudanças políticas.
Em 601, Nabucodonosor voltou com seu exército e tentou em vão conquistar o Egito, e
ambos os lados sofreram perdas terríveis na batalha decisiva perto da fronteira egípcia. Nos anos
seguintes, ele reorganizou seu exército e realizou outras campanhas. Parece que foi apostando
num novo crescimento das forças egípcias que Joaquim “revoltou-se” contra a Babilônia, depois de
três anos e meio de vassalagem (2 Rs 24,1), em torno de 600. Certamente estão se impondo já
neste momento em Judá dois “partidos”, duas correntes políticas, uma vendo mais vantagens na
aliança com a Babilônia, a outra na aliança com o Egito. Costuma-se chamar uma de “partido próbabilônico”, a outra de “partido pró-egípcio”.37 Por causa da sua postura de condenar rebeliões
contra a Babilônia, Jeremias é tido, em geral, como membro ou simpatizante do “partido probabilônico”.38
A primeira reação de Nabucodonosor – que estava guerreando contra outras revoltas – foi
apenas mandar tropas de países vizinhos vassalos para saquear a terra de Judá (2 Rs 24,2; Jr
35,11), e de mandar invadir também alguns contingentes babilônios que tinham ficado na Síria. Mas
a revolta judaíta contra a Babilônia perdurou, e em dezembro de 598, Nabucodonosor saiu outra vez
com um exército da Babilônia rumo a Judá (2 Rs 24,11). Joaquim morreu neste mesmo mês39, e
seu filho Joaquin seguiu-lhe no trono (2 Rs 24,6).
Joaquin40 era o filho de Joaquim e Noesta e tinha 18 anos quando assumiu o governo (2 Rs
24,8). Alguns historiadores consideram a possibilidade de Nabucodonosor ter iniciado sua
campanha apenas depois de saber da morte de Joaquim, para garantir um sucessor de sua
escolha, e é difícil dizer se ela já estava em andamento quando Joaquin foi entronizado.41 Em todo
Oráculos e ações desta fase encontram-se principalmente em Jr 7-20; 26; 35-36. Notícias e evidências extra-bíblicas
sobre Baruc, bem como outros escribas e chefes desta época, são apresentadas em: DEARMAN, Andrew J. My
servants the scribes: composition and context in Jeremiah 36. In: Journal of Biblical literature, Philadelphia, 1990, v.109,
n.3, p.403-421.
37 O uso da palavra “partido” no sentido genérico, e não a partir do conceito moderno de partidos políticos, tem tido a
preferência dos autores, cf. p.ex. no último grande comentário sobre o Livro de Jeremias: BRUEGGEMANN, Walter.
Exile and homecoming: a commentary on Jeremiah. Grand Rapids: Eerdmans, 1998, 502p, passim.
38 Para este assunto e vários outros apenas mencionados no restante deste parágrafo, cf. cap. 2.
39 Com toda probabilidade, ele foi assassinado, por ser responsável pela situação da nação e persona non grata aos
olhos dos babilônios. Assim se explicam as profecias de Jr 22,19: “Ele será sepultado como um jumento! Ele será
arrastado e lançado para fora das portas de Jerusalém!” e de Jr 36,30: “...seu cadáver ficará exposto ao calor do dia e
ao frio da noite.” De fato, 2 Rs 24,5 não fala do seu sepultamento, como seria normal em tais ocasiões (cf. apenas 2Rrs
21,18.26; 23,26.30).
40 1Cr 3,16; 2 Cr 36,8-10 e Jr 28,4 chama-o de Jeconias, Jr 22,24.28 apenas de Conias.
41 Cf. p.ex. NOTH, Martin. Die Einnahme von Jerusalem im Jahr 597. In: Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins,
Wiesbaden, 1958, v.74, p.133-157.
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caso, o exército babilônico devastou e danificou uma grande parte das cidades e terras de Judá e
sitiou Jerusalém. Joaquin capitulou (“saiu” ao rei da Babilônia) no dia 16 de março de 597 (2 Rs
24,12; cf. Jr 29,2). 42 Entre as pessoas de liderança que efetuaram esta capitulação é me ncionada
especialmente Noesta, a “rainha-mãe”, ou melhor, a “Grande Dama” (cf. tb. Jr 22,26). Embora a
Crônica Neobabilônica dissesse que Nabucodonosor “conquistou” a cidade, a notícia da capitulação
merece confiança, pois a Crônica usa uma linguagem padrão voltada para o elogio do rei babilônico.
Segundo 2 Rs 24,8, Joaquin tinha reinado três meses; segundo 2 Cr 36,9, três meses e dez dias. A
deportação de pessoas da elite, líderes políticos e militares bem como profissionais de guerra e da
produção bélica – são mencionados explicitamente ferreiros e serralheiros – (2 Rs 16; Jr 29,2)43
enfraqueceu o vassalo rebelde político e militarmente e é caracterizado por Milton Schwantes como
“desmilitarização” de Judá.44 Mas, também num aspecto geral, a guerra e os tributos agora
redobrados arruinaram a economia que não podia ser recuperada facilmente por uma população
drasticamente diminuída.45 Judá, já reduzida na região do Negueb,46 passou para o 2o estágio da
vassalagem, com autonomia apenas relativa (cf. acima a descrição deste sistema gradual de
dominação).
Como já tinha feito antes o faraó Necao no caso de Eliacim/Joaquim, também
Nabucodonosor constituiu um rei de sua escolha, neste caso Matanias, tio de Joaquin, como Joacaz
filho de Hamital (e Josias). Também desta vez se diz que o soberano mudou o nome do seu novo
súdito: Matanias tornou-se Sedecias47 (2 Rs 24,27). Na época, ele tinha 21 anos (2 Rs 24,18),
enquanto Jeremias já devia ter quase 50 anos ou mais (supondo sua vocação ainda “jovem” em
627, Jr 1,6). Não existem dados seguros que expliquem por que justamente Sedecias foi escolhido
por Nabucodonosor (porém, cf. a atuação de Hamital em Ez 19, discutida no cap.2). O imperador
certamente esperava dele uma atitude de submissão e apoio, e talvez fosse ele o davidida adulto
que tinha o maior direito à realeza.
A Crônica Neobabilônica diz sobre todos estes eventos apenas: “No sétimo ano, no mês de Kislev, o rei de Acad
[=Nabucodonosor] revisou suas tropas, marchou para o país de Hatti [Palestina] e acampou contra a cidade de Judá
[sua capital, Jerusalém], e no segundo dia do mês de Adar, ele conquistou a cidade e capturou o rei. Ele instalou lá um
rei de acordo com seu coração [de sua escolha], recebeu seus pesados tributos e os mandou para a Babilônia.”
Tradução minha do texto inglês publicado e interpretado por MALAMAT, New record, p.253.
43 Líderes religiosos não são mencionados em especial, mas a presença do sacerdote Ezequiel entre os exilados faz
supor que foram deportados também membros da elite religiosa. Os capítulos 1-33 do livro de Ezequiel contém
informações preciosas que complementam o cenário histórico a partir da perspectiva de pessoas exiladas na Babilônia;
voltarei a isso no cap.2 da dissertação.
44 SCHWANTES, Sofrimento, p.27.
45 Albright calculou que a população de Judá caiu de aproximadamente 250 mil pessoas no séc. 8 para talvez a metade
entre 597 e 587, cf. ALBRIGHT, William Foxwell. The Biblical period from Abraham to Ezra. Nova Iorque: Harper & Row,
1963, p.84.
46 Cf. Jr 13,18-19, uma notícia que inclui ao lado do rei explicitamente a Grande Dama.
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Entretanto, parece que ele – talvez melhor, este ato do imperador inimigo – nunca foi bem
aceito por uma grande faixa da população em geral e da elite política que parece ter esperado a
volta do rei “legítimo” Joaquin. A deportação deve ter sido entendido como castigo (que, portanto,
poderia ter um fim) e não como uma medida de reassentamento permanente. A Crônica
Neobabilônica o chama “rei de Judá”, e na Palestina foram encontradas alças de jarros que trazem
a inscrição “Eliacim, mordomo real de Joaquin”. Isso mostra que, mesmo depois de sua deportação,
a coroa ainda era sua e que ele foi mantido na Babilônia em caráter de “prisioneiro de estado”.48 O
Livro de Ezequiel (p.ex.1,2; 8,1; 20,1; 24,1; 33,21) conta e identifica os anos de acordo com o início
do reinado de Joaquin ou sua deportação, e a OHD termina com a notícia da anistia dele e não
menciona o fim de Sedecias na Babilônia (2 Rs 25,27-30; cf. a releitura no apêndice de Jr 52,31-34).
Por outro lado, devemos supor que entre os novos chefes políticos e religiosos estavam também
homens que apoiavam Sedecias, em prol de sua própria permanência no poder, enquanto seus
predecessores estavam exilados.
Este problema, que não surgiu na deportação de Joacaz (que foi seguido por um rei
extremamente forte, Joaquim), talvez tenha a ver também com a própria pessoa de Sedecias que,
de acordo com a imagem traçada nos escritos bíblicos, era um rei (e talvez até um caráter) fraco.
Praticamente todos os exegetas comentam esta fraqueza de caráter e fazem dela a base da
explicação dos acontecimentos durante o segundo cerco de Jerusalém. É óbvio, porém, que
existem tendências nos escritos bíblicos e extra-bíblicos que inocentam Sedecias e melhoram a sua
imagem, e que manipulam imagens de outros homens (e mulheres?) que tinham poder nesta
situação.49 Mas a sua fuga na hora da queda da cidade é certamente um dado histórico e mostra
que ele não correspondeu às expectativas que uma sociedade patriarcal, monárquica e guerreira
possa ter tido a respeito da pessoa do seu rei.
Também os sentimentos e aspirações nacionalistas nesta situação de grande destruição,
derrota e humilhação devem ter-se voltado contra a Babilônia de maneira mais forte do que nunca.
Nestes últimos anos da existência do Reino de Judá não é suficiente, no meu ver, falar de um
partido “pro-egípcio” para caracterizar grupos que procuravam libertar-se do jugo babilônio. São
O nome ΥηφΨιθ:διχ significa “YHWH é minha justiça”.
Dois documentos de 592 (28122 e 28186), do palácio de Nabucodonosor, mencionam Joaquin e seus cinco filhos
entre pessoas sustentadas pela corte, cf. WEIDNER, Ernst Friedrich. Jojachin, König von Juda, in babylonischen
Keilschrifttexten. In: Mélanges syriens offerts à René Dussaud: volume II (Haut-commisariat de la Republique française
en Syrie e au Liban, Service des Antiquités, ed.). Paris: Geuthner, 1939, p.923-935; ALBRIGHT, William Foxwell. King
Joiachin in Exile. In: Biblical Archeologist, Baltimore, 1942,v. 5, p.49-55; PRITCHARD, James Bennett (ed.). Ancient
Near East texts relating to the Old Testament: third editon with supplement. Nova Jersey: Princeton University Press,
1969, p.308 (ANET); DONNER, p.425-426.
49 Cf. p.ex. STIPP, Hermann Josef. Zedekiah in the Book of Jeremia: on the formation of a biblical character. In: Catholic
Biblical Quarterly, Washington, 1996, v.58, n.4, p.627-648; BEGG, Christopher T. Josephus' Zedekiah. In: Ephemerides
theologicae Lovanienses, Leuven, 1989, v.65, n.1, p.96-108. Aprofundarei o assunto no cap.2.
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antes de tudo nacionalistas, pois o seu objetivo primeiro não era ser vassalo do Egito, e sim
recuperar um mínimo de independência e auto-determinação para seu país (com ou sem a volta de
Joaquin, com ou sem o consentimento de Sedecias). No entanto, parece claro que isso não podia
ser alcançado sem o apoio do outro poder internacional, o Egito. Nelson Kirst os chama de “falcões”
e “nacionalistas independistas”, 50 e na falta de um termo mais adequado decidi adotar este último.
Nesta fase, o centro da atuação de Jeremias estava voltada justamente contra a política
suicida destes nacionalistas independistas: ele denunciou os estragos e as desgraças já
acontecidas, e para evitar futuras, defendeu a submissão ao soberano babilônico e a dispensa de
qualquer atividade bélica e de revolta. Mas, suas profecias anunciam, sempre mais, que novas
destruições e deportações – o “exílio babilônico” por excelência – eram inevitáveis por causa da
política desenvolvida. Provavelmente já o Jeremias histórico – e não apenas releituras posteriores –
viu nisso o juízo, o castigo de YHWH para tanta rebeldia contra os seus “planos de vida”. Isso o
colocou várias vezes em choque com profetas – talvez da corte, talvez não – ligados ao grupo
independista que pregaram o exato contrário, a “graça”, e também com chefes políticos.51 Na
conferência internacional que aconteceu em Jerusalém em torno dos anos 594/3, com a
participação de outros estados vassalos (Edom, Moab, Amon, Tiro e Sidon), mas, pelo que parece,
sem um representante do faraó Psamético II (594-589), Jeremias apelou fortemente contra uma
insurreição e em favor da paz (cf. Jr 27-28). Não sabemos que influência efetiva esta intervenção
teve, mas em todo caso, por enquanto não aconteceu nenhuma revolta, e muito menos uma
insurreição coletiva. O fato de Judá logo mais, em 588, ter-se revoltado sozinha contra a Babilônia
(como o fizeram, na mesma época, também a cidade de Tiro e provavelmente Amon) aponta para a
hipótese de que outros estados não queriam arriscar-se numa guerra de forças tão desiguais e não
confiaram num apoio militar do Egito. Temos apenas pouca informações concretas sobre a política
do faraó Hofra (Apries, 589-570), mas parece que ele tentou interferir no cenário nacional. Esta
questão de um apoio militar egípcio para Judá será discutida no cap. 2.
Novamente não sabemos de que maneira exata e por que motivos concretos esta último
revolta finalmente se realizou, mas sabemos como ela terminou. 2 Rs 25,1-12 narra os fatos assim
(entre parênteses, detalhes de outras descrições): 52

KIRST, Nelson: Jeremias. São Leopoldo: Comissão de Publicações da Faculdade Teológica da IECLB, 1984, p.192 e
224. Joãozinho de Almeida os chama de “nacionalistas extremados”, cf. ALMEIDA, p.96.
51 Cf. principalmente os capítulos 19-24 e 27-38.
52 Jr 39, 1-10, um texto extremamente complicado em termos da história da redação, incorporou dados também
registrados em 2 Rs 25, e no cap.52 estão reunidos os chamados “Apêndices” do Livro de Jeremias, que são uma
releitura de 2 Rs 25.
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“Sedecias revoltou- se contra o rei da Babilônia. No nono ano de seu reinado, no décimo mês, no dia dez,
Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio atacar Jerusalém com todo o seu exército; acampou diante da cidade e
levantou trincheiras ao seu redor. A cidade ficou sitiada até o décimo primeiro ano de Sedecias. No dia nove do (Jr
52,6: quarto) mês, quando a fome se agravava na cidade e a população não tinha mais nada para comer, abriram
uma brecha nas muralhas da cidade. (Jr 39,3: E entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se
estabeleceram na porta do Meio: 53 Nergalsareser, Samgar-Nabu, Sar-Saquim, chefe dos eunucos, Nergalsareser,
grande mago, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia.) Então o rei fugiu de noite, com todos os guerreiros,
pela porta que há entre os dois muros 54 perto do jardim do rei – os caldeus ainda cercavam a cidade – e tomou o
caminho da Arabá. O exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó, onde todos os seus
soldados se dispersaram para longe dele. Os caldeus agarraram o rei e o conduziram a Rebla, à presença do rei
da Babilônia; ele o submeteu a julgamento. Mandaram degolar os filhos de Sedecias na presença dele (Jr 39,6:
Mandou, também, matar os notáveis [Jr 52,10: príncipes] de Judá), depois Nabucodonosor furou os olhos de
Sedecias, algemou-o e o conduziu para a Babilônia. No quinto mês, no dia sete – era o décimo nono ano de
Nabucodonosor, rei de Babilônia – Nabuzardã, comandante da guarda, oficial do rei de Babilônia, fez sua entrada
em Jerusalém. Incendiou o templo de YHWH (Jr 39,8 não fala da destruição do templo), o palácio real e todas as
casas de Jerusalém. E todo o exército caldeu que acompanhava o comandante da guarda destruiu as muralhas
que rodeavam Jerusalém. Nabuzardã, comandante da guarda, exilou o resto da população que tinha ficado na
cidade, os desertores que haviam passado para o lado do rei de Babilônia e o resto da multidão (Jr 39,9: e o resto
dos artesãos). Do povo pobre da terra, o comandante da guarda deixou uma parte, como viticultores e agricultores
(Jr 39,10: deixou no território de Judá aqueles dentre o povo que eram pobres e não possuíam nada, e, naquele
dia, distribuiu- lhes vinhas e campos).....”

As datas (que não podem ser conferidas com ajuda da Crônica Neobabilônica cuja tábua de
barro é quebrada depois dos eventos de 595) correspondem ao mês de dezembro de 589 ou
janeiro de 588 para o início do cerco, julho de 587 (dia 17 de Tamuz) para a queda de Jerusalém, e
agosto de 587 (dia 9 de Av) para a destruição do templo. Isso significa que a cidade sofreu um
cerco de um ano e meio. As Lamentações preservadas na Bíblia Hebraica nos dão provavelmente
apenas uma idéia fraca dos horrores que a população enfrentou, 55 e outra descrição sombria
encontra-se em Dt 28,47-57. Também um cântico profético de carpideiras, preservado em Jr 9,2021, fala alto:

Foram encontrados, numa camada de cinzas (sinal de incêndio generalizado), restos desta porta e da muralha, e em
torno delas pontas de flechas de dois tipos diferentes, um usado pelos babilônios e outro pelos judaítas, cf. p.ex.
AVIGAD, Nahman. Discovering Jerusalem. Oxford: Blackwell, 1983, p.48-52. O local fica no antigo limite setentrional de
Jerusalém, único lado não protegido naturalmente por vales e por isso, até o séc. 20, o lado propício dos ataques. Hoje
encontra-se no chamado “Bairro Judeu”, em território jordânio, ocupado por Israel desde 1967, onde escavações foram
realizadas a partir deste ano.
54 Muralha antiga e muralha de Ezequias, cf. 2 Cr 32,5. Arqueólogos encontraram restos da última, cf. YADIN, YIGAEL.
The art of warfare in Biblical lands in the light of archeological discovery. Londres: Weidenfeldt and Nicolson, 1963, p.
346; SIMONS, Jan. Jerusalem in the Old Testament. Leiden: Brill, 1952, p.126.276. O “Jardim dos Reis” ficou perto da
Fonte Rogel, no encontro dos vales Cedron e Enom, no lado sudeste da cidade, portanto, no exato contrário do local da
brecha e da maior concentração do exército babilônio. Uma versão mais realista sugere que não passaram pela porta
da cidade cercada, mas pela rede de túneis que existe embaixo da antiga Cidade de Davi, cf. SHILOH, Yigal.
Excavations at the City of David 1: interim report of the first five seasons. Jerusalém: Hebrew University of Jerusalem Institute of Archeology, 1984, p.29.61. É possível, embora não possa ser provado, que tenham usado o Túnel de Siloé
que leva exatamente nesta direção para fora da cidade, cf. 2 Rs 20,20; Eclo 48,17; e OTTERMANN, Monika. As águas
mansas de Siloé: um mergulho ecofeminista em questões de vida e morte. In: Estudos Bíblicos, Petrópolis, 2001, v.72,
esp. p.69-71.
55 Cf. p.ex. Lm 1,11.19; 2,11-12.20; 4,4-10; 5,4.9-10. Um livro excelente sobre tais situações históricas que as aborda
com ajuda de métodos interdisciplinares é: LEE, Nancy C. The singers of lamentations: cities under siege, from Ur to
Jerusalem to Sarajevo... Leiden: Brill, 2002, 231p.
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“A morte subiu por nossas janelas, entrou em nossos palácios,
para ferir a criança na rua e os jovens na praça.
Fala: Assim é o oráculo de YHWH:
os cadáveres dos homens caem como esterco sobre o campo
e como uma gavela atrás do segador,
e não há quem as recolha!”

Nesta época, Jeremias ficou preso, provavelmente por causa de sua insistência na
capitulação que os nacionalistas interpretaram como traição e atentado contra a moral do exército
(cf. Jr 34; 37-38). Os acontecimentos que estão por trás da perícope Jr 38,14-28a devem ser
situados no fim deste período, já que ela narra o último encontro entre Sedecias e Jeremias. A visão
do v.22 é ligada à queda da cidade e à prisão de pessoas sobreviventes no palácio real.
Durante esta campanha, o exército babilônio também devastou grande parte da terra de
Judá e destruiu muitas outras cidades, fortalecidas ou não. Um exemplo famoso, por causa da
documentação arqueológica abundante, é Laquis, uma das últimas fortalezas que caiu nas mãos
dos babilônios.56 A segunda deportação, junto às matanças de líderes políticos e a destruição
sistemática de Jerusalém, atingiu a população da cidade de forma mais generalizada, e Milton
Schwantes a classifica como “desurbanização”.57 As descobertas arqueológicas indicam que o país
em geral ficou subocupado e empobrecido, pois milhares de pessoas morreram nas batalhas ou
execuções, de fome ou de doença, ou fugiram. Além disso, diferente do costume dos assírios, os
babilônios não substituíram a população deportada por pessoas trazidas de outros países
conquistados. Albright calcula que restaram pouca mais que 20 mil pessoas, em comparação a mais
que 250 mil antes das guerras e deportações.58
Esta segunda derrota de Judá pela Babilônia marca também o fim da existência do Reino
de Judá e o fim da dinastia davídica. Judá passou para o 3o estágio da vassalagem, o da integração
nas províncias babilônicas, no caso concreto provavelmente como parte especial da província da
Samerina (Samaria). Godolias, o governador instalado pelos babilônios, não era davidida, e 2 Rs
25,22 e Jr 40,7 usam o hif‘il do verbo δθπ para dizer que Nabucodonosor “fez administrar, nomeou ”
Godolias sobre o povo remanescente em Judá (enquanto 2 Rs 24,27 usou o hif‘il do verbo ∴λµ,

Cf. Jr 34,7 e cap.2 desta dissertação. Somente no Negueb, aparentemente separado de Judá em 597, e na área
próxima à fronteira setentrional que pode ter sido parte da província babilônica da Samaria, algumas cidades escaparam
da destruição. Para as Cartas de Laquis, cf. ANET p.321-322.
57 SCHWANTES, Sofrimento, p.27.
58 ALBRIGHT, Biblical period, p.105-107. É discutido se os números “dos deportados” incluem também mulheres e
crianças, de acordo com isso podem ter grandes variações. Além disso, alguns são possivelmente simbólicos ou
elaborados na base de cálculos durante o exílio ou em ligação com grupos de repatriados depois dele, cf. p.ex.
JANSSEN, Enno. Juda in der Exilszeit. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1956, 121p.
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“ser/tornar-se rei” para dizer que Nabucodonosor “fez rei” a Sedecias). Isso deixa claro que Judá
deixou de ser um estado vassalo e foi integrada no sistema de províncias do Império Babilônico. O
fato de que Jr 52 suprime esta notícia e fornece muito mais detalhes sobre as pessoas deportadas
mostra de que lado estão seus interesses historiográficos.
Godolias59 era de uma família nobre chamada de “safanida”, pois o primeiro membro dela
do qual temos notícias é Safã. Safã foi um alto chefe político de Josias (“secretário”, “chanceler”,
possivelmente secretário de estado) e um dos protagonistas da “descoberta do Livro da Lei” e da
chamada reforma de Josias, junto a seu filho Aicam (2 Rs 22,8-20). Aicam salvou a vida de
Jeremias e Baruc nas perseguições de Joaquim (26,24), e um dos seus filhos era Godolias (2 Rs
25,22; Jr 39,14). Durante o reinado de Sedecias, ele deve ter sido “intendente do palácio” ou
“primeiro ministro”, segundo a impressão de um selo encontrado em Laquis.60
A escolha de sua residência deve ter sido uma escolha consciente de Godolias, embora as
ruínas de Jerusalém certamente não fossem uma opção viável: ele se instalou em Masfa, o antigo
centro político e religioso da época tribal, mencionado especialmente em relação à atuação de
Samuel. Foi lá que este profeta tinha alertado as tribos contra a instalação da monarquia, mas onde
Saul acabou de ser sorteado rei (1 Sm 7; 10). 61 Jr 39 e 40 fazem questão de destacar que Jeremias
fez opção de permanecer com Godolias e os remanescentes, e também é possível que Godolias o
tenha chamado para fazer parte de seu governo, talvez como um tipo de assessor especial. A
primeira preocupação deste governo deve ter sido a reorganização das pessoas que sobreviveram,
especialmente “na terra”, nas aldeias – as cidades maiores estavam destruídas, e não podemos
concentrar nosso olhar apenas sobre o novo centro, Masfa. Importante neste contexto é a
redistribuição das terras de famílias deportadas pelos babilônios (2 Rs, 25,21 e Jr 39,10), e já
exegetas antigos destacaram as novas – melhores – condições de vida nesta situação 62 que Milton

O nome Υηφψ:λαδ:Γ significa “YHWH torna grande”; em Jr 40,5 ele aparece na forma abreviada ηφψ:λαδ:Γ.
A inscrição lê “Gedalyahu que (está) sobre o palácio”. Esta fórmula é, segundo outras evidências, um título de altos
funcionários da corte, cf. VAUX, Roland de. Le sceau de Godolias, maitre du palais. In: Revue biblique, Paris, 1936,
v.45, n.1, p.96-102; e BRIEND, Jacques. O Livro de Jeremias. São Paulo: Edições Paulinas, 1987, p.20. Um selo de
proveniência não revelada lê “de Gedalyahu, servo do rei”, cf. AVIGAD, Nahman. Hebrew bullae from the time of
Jeremiah: remnants of a burnt archive. Jerusalém: Israel Exploration Society, 1986, p.25. Para um elenco completo de
selos ou impressões encontrados que podem ser relacionados a personagens mencionados no Livro de Jeremias, cf.
DEARMAN.
61 Masfa fica 18 km ao norte da Cidade de Davi, já no antigo território de Benjamin. Hoje em dia, o local pertence ao
Território Autônomo da Palestina e está praticamente integrado na periferia de sua sede de administração, Ramallah.
62 P.ex. JANSSEN, p.49-53, que destaca a importância política da “reforma agrária” (Bodenreform) em prol dos “pobres
da terra”. O assunto e sua ligação com a pessoa de Jeremias, um aspecto central na exegese latino-americana, é
retomado sempre, p.ex. em cap.1.3.3 e cap.3.
59
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Schwantes caracteriza como “retribalização”.63 Chamam a atenção certos detalhes sutis das
narrativas no Livro de Jeremias, por exemplo o fato de que elas não lamentam o roubo das vasilhas
do templo (como o faz 2 Rs 25), mas destacam as vasilhas cheias do povo (40,10), e que afirmam
através da menção da colheita abundante (40,12) que este projeto contou com a bênção de YHWH
e trouxe o fim da fome.
A duração do governo de Godolias é incerta – exegetas que procuram diminuir sua
importância falam de “alguns meses”, exegetas que querem destacar sua importância ou, ao
menos, orientam-se nas únicas datas disponíveis (da terceira deportação), alegam um período de
quatro a cinco anos, até 582. 64 Ele teve seu fim violento por meio de um massacre realizado por um
grupo de militares nacionalistas sobreviventes, liderado por Ismael, um davidida que se refugiara em
Amon. Entre as pessoas assassinadas estavam Godolias e soldados babilônicos, entre as pessoas
sobreviventes, capturadas e seqüestradas por Ismael, Jeremias e Baruc ( 2 Rs 25,22-26; Jr 40,141,10). O calendário litúrgico judaico comemora o evento até hoje no dia 3 de Tishrei, o que é um
sinal da grande importância desta tragédia. A terceira deportação para a Babilônia que aconteceu
em 582 (Jr 52,30) deve ter sido a reação a esta nova revolta nacionalista, e ela provavelmente
significou a eliminação do status especial de Judá que desapareceu, ao olhar do Império Babilônico,
dentro da província da Samerina.
As pessoas capturadas foram libertas por um grupo de ex-militares sob a liderança de
Joanã (Ismael conseguiu escapar e voltou para Amon), e contra o conselho explícito de Jeremias,
este grupo fugiu para o exílio no Egito (Jr 41,11-43,7), instalando-se na região do delta do Nilo. São
preservados ainda alguns oráculos que são, na sua substância, do Jeremias histórico que devia ter,
a essa altura, em torno de 70 anos de idade, e uma lenda diz que ele morreu martirizado.65 Em todo
caso devemos supor que sua morte aconteceu, de fato, no exílio no Egito, pois a sua volta para a
Palestina seria certamente preservada na memória histórica.

SCHWANTES, Sofrimento, p.32: “O Estado babilônico não estava aparelhado para cobrar taxas e tributos de cada
família camponesa ‘individualmente’. Portanto, na falta de cidades em Judá, a Babilônia, mui provavelmente, se retirou
de cena. Daí concluo que, após a desmilitarização e desurbanização, Judá foi retribalizada.”
64 Isso também combina melhor com a notícia da colheita abundante de vinho e frutas cuja época é principalmente
setembro e outubro e que de maneira alguma pode ser uma colheita alguns dias depois da destruição e devastação do
país que teve seu fim nos meses de julho e agosto.
63
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1.2

CONHECENDO O CONTEXTO DO LIVRO DE JEREMIAS

1.2.1

O LIVRO DE JEREMIAS NA BÍBLIA
O livro que porta o nome do profeta Jeremias, um dos protagonistas apresentados no

Contexto da Vida em cap. 1.1, é um dos maiores livros da Bíblia Hebraica. Seu título é
simplesmente “Jeremias”, mas para diferenciar o livro da pessoa, optei por usar o termo “Livro de
Jeremias”. Tanto na Bíblia Hebraica quanto nas Bíblias cristãs, ele encontra-se no corpo dos livros
proféticos, entre os livros de Isaías e de Ezequiel.66 Com 1363 versículos em 52 capítulos, é um
pouco maior que Ezequiel (1271 versículos em 48 capítulos) e bem maior do que o Proto-Isaías (Is
1-39; 763 versículos em 39 capítulos). Assim é justo dizer que é a maior obra da Bíblia Hebraica
que reúne tradições em torno de um único profeta e sua época. Segundo o início do versículo Jr 1,1
(“Palavras de Jeremias...”) e o último versículo antes do apêndice (51,64, “Até aqui as palavras de
Jeremias.”), trata-se de “palavras” de Jeremias, mas uma grande parte do material apresentado é
composta por narrativas sobre ações, palavras e atitudes do profeta.
A disposição do material jeremiânico contido na Bíblia Hebraica, ou seja, no Texto
Massorético (TM), pode ser esquematizada em quatro blocos (ou três, para quem preferir não dar
muito peso ao apêndice):
1-25

Principalmente palavras dirigidas a Israel e Judá, e as suas “Confissões”
(Introdução no cap.1: vocação de Jeremias)

26-45

Principalmente narrativas sobre suas atividades proféticas (inserido
nos cap.30-31 o “Livro da Consolação” com anexos nos cap.32-33)

46-51

Oráculos contra as Nações (material distinto, em geral não de Jeremias;
25,15-38 é talvez sua introdução)

52

Apêndices históricos
(Releitura ampliada de 2 Rs 25)

A perícope Jr 38,14-28a, uma narrativa que apresenta o último oráculo de Jeremias durante
o sítio de Jerusalém, faz parte do ciclo narrativo 37,1–43,6 que narra acontecimentos antes e depois
da tomada da cidade.

Cf. WEISER, Artur. Das Buch Jeremia: Kapitel 25,15-52,34. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 5a ed. 1969,
p.382.
66 No cristianismo, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel são às vezes destacados como os “Grandes Profetas”.
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22
Em comparação com o texto massorético (TM), o texto de Jeremias da Septuaguinta (LXX)
é bem mais curto (em termos de palavras, não de versículos que são 1349) e mostra, às vezes,
uma considerável diferença dele. Enquanto a maioria dos autores alega que isto mostra seu caráter
“redacional” (o texto massorético teria sido modificado e encurtado intencionalmente), HermannJosef Stipp o entende como uma forma de texto não -massorética e diferencia entre uma versão
geral pré -massorética que ele chama de “alexandrina” e a versão reconstruída por Josef Ziegler67
(chamada por ele de JerG e por mim de LXX) que ele considera um sub-tipo do texto alexandrino.68
Relevante para esta dissertação é que a LXX mostra uma outra disposição dos textos: os cap. 4651 do TM seguem, em versão consideravelmente mais curta, logo depois daquilo que era
provavelmente a introdução a estes oráculos: 25,15-38. Isso causa uma contagem diferente dos
capítulos da LXX em comparação ao TM (diferença de + 7) a partir deste ponto, e assim o cap.38
do TM é o cap.45 da LXX. As diferenças entre o TM e o texto da LXX que se encontram
concretamente nos capítulos 38/45 apontam para um conhecimento e uma modificação deliberada
do TM por parte do tradutor grego, como mostrarei ao longo da exegese. O rolo de Jeremias
encontrado em Qumran não difere substancialmente do texto massorético.69

1.2.2 O LIVRO DE JEREMIAS NA HISTÓRIA DA PESQUISA
As principais hipóteses da exegese histórico-crítica sobre a formação do livro de Jeremias
podem ser divididas em duas grandes correntes: as que aceitam a crítica literária e crítica da
história da redação, ou seja, que trabalham com a hipótese de diversas fontes unidas e relidas por
redatores, e as que desenvolvem modelos que dispensam este passo metodológico.
Como a minha pesquisa será desenvolvida no âmbito da primeira corrente, são
fundamentais para ela as obras pioneiras de Bernhard Duhm 70 e Sigmund Mowinckel71 que

ZIEGLER, Joseph. Septuaginta Vetus Testamentum Graecum, XV: Ieremias, Baruch, Threni, Epistula Ieremiae.
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1976, 504p.
68 STIPP, Hermann-Josef. Das masoretische und alexandrinische Sondergut des Jeremiabuches: Textgeschichtlicher
Rang, Eigenarten, Triebkräfte. Friburgo (Súiça): Editions Universitaires e Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1994,
p.1-2.
69 Cf. para isso tb. EISSFELDT, Otto. Einleitung in das Alte Testament: Entstehungsgeschichte des Alten Testaments.
Tübingen: Mohr, 4a ed. revisada 1976, p.466-492; e SMEND, Rudolf. Die Entstehung des Alten Testaments. Stuttgart:
Kohlhammer, 3a ed. 1984, p.156-164.
70 Já no séc.19 foram escritos vários comentários sobre o Livro de Jeremias que fazem uso do incipiente método
histórico-crítico. Mas o primeiro grande comentário abrangente que é, até hoje, um referencial de pesquisa, é o de
Duhm: DUHM, Bernhard. Das Buch Jeremia. Tübingen: Mohr, 1901, 391p.
71 MOWINCKEL, Sigmund. Zur Komposition des Buches Jeremia. Kristiania: Dybwad, 1914, 68p.
67

23
mostraram a existência de diversos materiais reunidos nos capítulos 1-45 do Livro de Jeremias.
Mowinckel chama estes materiais de “fontes” e o diferencia da seguinte maneira:
A Oráculos do próprio Jeremias, em poesia (encontrados especialmente nos capítulos 1-25)
B Narrativas sobre Jeremias, em prosa (encontrados nos capítulos 26-45)
C Discursos deuteronomistas, em prosa (espalhados pelo livro todo, chamados “D”, por Thiel)
Este modelo foi amplamente aceito na pesquisa realizada ao longo do século 20, e
aperfeiçoado principalmente nos grandes comentários e demais obras de Wilhelm Rudolph72 e
James Philip Hyatt 73, nas décadas de 40 e 50. Também Artur Weiser que publicou, nos anos 50,
outro comentário importante, concorda basicamente com este modelo.74 Comentários dos anos 60,
entre os quais se destacam o de John Bright75 e a obra conjunta de Luis Alonso Schökel, Juan
Mateos e José Maria Valverde,76 mostram-se relutantes no seu posicionamento a respeito da teoria
das fontes.
Um passo significativo foi dado adiante quando a pesquisa avançou da questão da crítica
das fontes para a crítica da história da redação, analisando também o processo da integração dos
diversos materiais no livro. Destacam-se aqui as obras de Winfried Thiel,77 que mostrou para o
corpo de Jr 1-45 que a intervenção deuteronomista não se limitou a fornecer os materiais da
chamada fonte C, senão que é também responsável pela própria redação principal dos capítulos 145. Thiel criou a sigla “D” para identificar as intervenções deuteronomistas, substituindo e ampliando
assim a sigla C de Mowinckel.
Para exegetas que trabalham com a crítica da história da redação, a obra de Thiel tornou-se
a base geral de seus estudos, e suas pesquisas modificaram os resultados de Thiel apenas em
detalhes. Neste contexto aconteceu ainda um progresso importante na avaliação do chamado
RUDOLPH, Wilhelm. Jeremia. Tübingen: Mohr, 3a ed. 1968, 325p. A primeira edição deste comentário foi publicada
em 1947, e das poucas modificações de análises que Rudolph apresentou em edições atualizadas, nenhuma atinge o
tema desta dissertação.
73 HYATT, James Philip. The Book of Jeremiah. Nashville: Abingdon, 1956, 234p; IDEM. The deuteronomic edition of
Jeremiah. In: A prophet to the nations: essays in Jeremiah studies (PERDUE, Leo G. e KOVACS, Brian W., ed.). Winona
Lake: Eisenbrauns, 1984, p.247-268; IDEM. Jeremiah, prophet of courage and hope. Nashville: Abingdon, 1958, 128p.
74 WEISER, Artur. Das Buch Jeremia: Kapitel 1,1-25,14. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 5a ed. 1966, 220p;
IDEM, Jeremia 25-52. As edições autalizadas não apresentam diferenças essenciais em relação à primeira edição de
1955.
75 BRIGHT, John. Jeremiah. Garden City: Doubleday, 1965, 372p.
76 ALONSO SCHÖKEL, Luis; MATEOS, Juan e VALVERDE, José Maria. Jeremías. Madrid: Cristiandad, 1967, 236p. A
partir deste cometário surgiu, sem muitas modificações, em 1980 o comentário de Schökel e Sicre sobre Isaías e
Jeremias que foi traduzido para o português: ALONSO SCHÖKEL, Luis e SICRE DIAZ, José Luis. Profetas I: Isaías,
Jeremias. São Paulo: Paulinas, 1988, 679p.
77 THIEL, Winfried. Die deuteronomistische Redaktion von Jeremia 1-25. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag 1973,
315p; IDEM. Die deuteronomistische Redaktion von Jeremia 26-45. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag 1981, 138p.
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material B, ou seja, das narrativas sobre Jeremias em geral, caracterizadas como “biografia” de
Jeremias e geralmente atribuídas a Baruc. Gunther Wanke,78 que aproveitou obras em parte
inéditas de Heinz Kremers,79 mostrou que este material provém de pelo menos dois círculos
diferentes de autores e/ou redatores, que são responsáveis pelo material B contido, por um lado,
nos capítulos 27; 29; 32 e 34-36, e, por outro lado, no ciclo dos capítulos 37-45.
Nas décadas dos anos 70 e 80 surgiram os grandes comentários de Ernest Wilson
Nicholson (que rejeita qualquer interpretação baseada na crítica da história da redação e procura a
solução na base da história da tradição),80 John Arthur Thompson,81 William Lee Holladay,82 William
McKane83 e Robert P. Carroll.84 Os quatro últimos aceitam, em geral, a hipótese das três fontes e
enfocam a pergunta pela localização histórica dos textos, mas variam muito nas identificações
concretas desta localização nas hipóteses a respeito do processo redacional.
Nos anos 90 foram publicados os dois últimos grandes comentários completos e um
comentário parcial do Livro de Jeremias: na série dos Word Book Commentaries saiu em 1991 o
comentário dos capítulos 1-2585 e, em 1995, o dos capítulos 26-52. 86 Como são baseados, em
grande parte, nas pesquisas de Carroll, trazem pouca novidade em comparação a esta obra de
1986. Também em 1995, Gunter Wanke publicou o primeiro volume87 de seu comentário (o
segundo ainda não foi terminado). As considerações gerais que Wanke apresenta neste comentário
são basicamente as da sua pesquisa a respeito do “Escrito de Baruc”. Por último, enfim, foi
publicado em 1998 o comentário completo de Walter Brueggemann88 cuja exegese dos capítulos
26-52 baseia-se no seu comentário parcial publicado em 1991. 89 Brueggemann trabalha, em geral,

WANKE, Gunther. Untersuchungen zur sogenannten Baruchschrift. Berlim: de Gruyter, 1971, 156p.
KREMERS, Heinz. Der leidende Prophet: Das Prophetenbild der Prosaüberlieferung des Jeremiasbuches und seine
Bedeutung innerhalb der Prophetie Israels. Dissertation. Göttingen: 1952, 152 folhas; IDEM. Leidensgemeinschaft mit
Gott im Alten Testament: Eine Untersuchung der “biographischen” Berichte im Jeremiabuch. In: Evangelische Theologie,
Munique, 1953, v.13, p.122-140.
80 NICHOLSON, Ernest W. The Book of the prophet Jeremiah: Chapters 1-25. Cambridge: Cambridge University Press,
1973, 221p; IDEM. The book of the prophet Jeremiah: Chapters 26-52. Cambridge: Cambridge University Press, 1975,
247p.
81 THOMPSON, John Arthur. The Book of Jeremiah. Grand Rapids: Eerdmans, 1980, 819p.
82 HOLLADAY, William Lee. Jeremiah 1: a commenatry on the Book of the prophet Jeremiah: chapters 1-25.
Philadelphia: Fortress, 1986, 682p; IDEM. Jeremiah 2: a commenatry on the Book of the prophet Jeremiah: chapters 2652. Minneapolis: Fortress, 1989, 543p.
83 MCKANE, William. A critical and exegetical commentary on Jeremiah, volume I: introduction and commentary on
Jeremiah 1-25. Edimburgo: Clark, 1986, 658p; IDEM. A critical and exegetical commentary on Jeremiah, volume II:
commentary on Jeremiah 26-52. Edimburgo: Clark, 1986, 658p.
84 CARROLL, Robert P. Jeremiah: a commentary. Philadelphia: Westminster, 1986, 874p.
85 CRAIGIE, Peter C.; KELLEY, Page H.; DRINKARD JR., JoeL F. Jeremiah 1-25. Dallas: Word Books, 1991, 388p.
86 KEOWN, Gerald L.; SCALISE, Pamela J.; SMOTHERS, Thomas G. Jeremiah 26-52. Dallas: Word Books, 1995, 402p.
87 WANKE, Gunther. Jeremia 1,1-25,14. Zurique: Theologischer Verlag, 1995, 227p.
88 BRUEGGEMANN, Exile.
89 BRUEGGEMANN, Walter. To build, to plant: a commentary on Jeremiah 26-52. Grand Rapids: Eerdmans, 1991, 298p.
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com a hipótese da crítica da redação apresentada acima e traz alguns aspectos e sensibilidades
novas, especialmente em relação à leitura sócio -histórica da Bíblia.
Em diálogo com estas análises fundamentais surgiram nos últimos anos várias obras –
monografias e artigos – dedicadas à pesquisa de duas questões básicas interessantes para esta
dissertação: a identificação mais detalhada dos círculos responsáveis pelos dois tipos do material B,
e a elucidação dos interesses e projetos defendidos por estes círculos. Acerca da primeira questão
destaca-se, entre outras,90 a pesquisa de Hermann-Josef Stipp que analisou camadas redacionais
do texto pré -massorético e diferencia assim uma redação “patrícia” (safanida) da redação
deuteronomista.91 Em ligação à segunda quero destacar a linha desenvolvida pela pesquisa
acadêmica e leitura bíblica popular latino-americanas que procura resgatar o projeto político de
Jeremias (e Godolias) e sua importância para projetos populares transformadores contemporâneos.
Este projeto vislumbra especialmente nos caps. 40 e 41, é comumente chamado de “projeto de
retribalização”, e é tido como a realização político-social das promessas de esperança que se
encontram nas profecias do homem histórico Jeremias de Anatot. Neste ambiente ainda não
surgiram comentários maiores do Livro de Jeremias, mas especialmente as obras e os
ensinamentos de Milton Schwantes, Carlos Mesters e Shigeyuki Nakanose são de importância
fundamental. 92
A exegese feminista conta, até agora, com três obras dedicadas especialmente ao Livro de
Jeremias: os pequenos comentários de Kathleen M. O’Connor e Angela Bauer, e a monografia de
Bauer sobre questões de gênero no Livro de Jeremias.93 Outras pesquisas que incluem referências
ao Livro de Jeremias, em geral artigos e monografias, apresentarei no momento oportuno. 94

Cf. p.ex. HARDMEIER, Christof. Prophetie im Streit vor dem Untergang Judas: Erzählkommunikative Studien zur
Entstehungssituation der Jesaja- und Jeremiaerzählungen in II Reg 18-20 und Jer 37-40. Berlim: de Gruyter, 1990,
506p; SEIDEL, Bodo. Freunde und Feinde Jeremias unter den Beamten Judas der spätvorexilischen Zeit. In: Biblische
Zeitschrift Neue Folge, Paderborn, 1997, v.41, n.1, p.28-53.
91 Obras principais: STIPP, Hermann- Josef. Jeremia im Parteienstreit: Untersuchungen zur Textentwicklung von Jeremia
26; 36-43 und 45 als Beitrag zur Geschichte Jeremias, seines Buches und judäischer Parteien im 6.Jahrhundert.
Frankfurt: Hain, 1992, 390p; IDEM. Jeremia, der Tempel und die Aristokratie: die patrizische (schafanidische) Redaktion
des Jeremiabuches. Waltrop: Spennar, 2000, 93p.
92 Por exemplo: SCHWANTES, Sofrimento; IDEM. A Profecia durante a monarquia. In: Curso de Verão: Ano II
(BEOZZO, José Oscar, ed.). São Paulo: CESEP e Paulinas, 1988, p.15-33; IDEM. História; MESTERS, Carlos. O
profeta Jeremias: boca de Deus, boca do povo. São Paulo: Edições Paulinas, 1992, 152p; IDEM. Seminário do CEBI
Goiás “Jeremias”: Memórias anotadas por Monika Ottermann, Leopoldo Bulhões, 1992; NAKANOSE, História.
93 O´CONNOR, Kathleen M. Jeremiah. In: The women’s Bible commentary (NEWSOM, Carol A. e RINGE, Sharon H.,
ed.). Londres: SPCK, 1992, p.169-177; BAUER, Angela. Das Buch Jeremia. In: Kompendium Feministische
Bibelauslegung (SCHOTTROFF, Luise Schottroff e WACKER, Marie-Theres, ed.). Gütersloh: Christian Kaiser
Gütersloher Verlagshaus, 1998, p.258-269; IDEM. Gender in the Book of Jeremiah: a feminist-literary reading. Nova
Iorque: Lang, 1998, 203p.
94 Um dos destaque da pesquisa dos anos 90 foi a relação de Jeremias com a chamada reforma de Josias e o
movimento deuteronomista. Para este aspecto que praticamente não atinge o tema desta dissertação, cf. p.ex. GROSS,
90
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1.3

CONHECENDO E INTERPRETANDO O TEXTO DE JR 38,14-28a

1.3.1

A CRÍTICA TEXTUAL E A TRADUÇÃO
A crítica textual de Jr 38,24-28a não apresenta maiores desafios. O aparato crítico da Bíblia

Hebraica Stuttgartensia 95 elenca poucas variantes textuais cuja maioria se refere a textos diferentes
na LXX que serão discutidos na exegese (v.14.16.18.23.27). As variantes do próprio texto hebraico
são de pouca importância. Destaca-se, no entanto, o v.25: na Peshita (a versão siríaca prémassorética), a pergunta |ελεΜαη !ψελ∀) ρεΒι∆−ηαµΥ (e o que disse a ti o rei?) segue
depois da pergunta |ελεΜαη−λε) φΤ:ραΒι∆−ηαµ (o que disseste ao rei?). Também esta
questão será discutida na exegese.
1.3.2

A DELIMITAÇÃO E A ESTRUTURA LITERÁRIA DO TEXTO

1.3.2.1 A delimitação do texto
O texto Jr 38,14-28a é, a princípio, uma unidade literária que começa depois da fórmula
conclusiva Υηφψ:µ:ρψ βε∃∀Ψ〈ω (E permaneceu Jeremias), no fim da perícope anterior em Jr
38,13, e termina com a mesma fórmula em Jr 38,28a.
Esta fórmula é típica para o ciclo das narrativas “biográficas” de Jeremias, cf. Jr 37,16;
38,7.13; 39,14; 40,5.6. 96 Seu uso constante no final das narrativas individuais mostra que também a
nossa

perícope

termina,

de

fato,

com

o

v.28a.

O

v.28b,

{ιφλφ∃Υρ≡ψ ηφδ:Κ:λν ρε∃Α)αΚ ηφψφη≡ω (E foi quando foi tomada Jerusalém) já é, pela
sua forma e pelo seu conteúdo, a introdução aos acontecimentos narrados no capítulo 39 e deve
ser eliminado da nossa perícope.
Dentro do corpo 38,14-28a, porém, chama a atenção o v.23 cujas características o
identificam como acréscimo redacional: ele repete em prosa as afirmações de versículos anteriores,
mas com algumas modificações e acréscimos. Este fato já foi observado por Duhm em 1901: ele o
chama uma “multiplicação indevida” que apenas repete o que já foi dito, mas que falsifica o sentido
do v.22, pois “tuas mulheres” significa algo totalmente diferente de “todas as mulheres da casa do
Walter (ed.). Jeremia und die “deuteronomistische Bewegung”. Weinheim: Beltz e Athenäum, 1995, 397p. A obra reune
mais que vinte artigos de exegetas internacionais.
95 BIBLIA HEBRAICA STUTTGARTENSIA. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart, 2a ed. 1984, 1574p.
96 Cf. cap. 1.1.
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rei”. Por fim, Duhm critica a linguagem inferior do versículo e avalia que a fala de Jeremias apenas
ganharia se ela terminasse no v.22 em vez de no v.23. Todos os outros comentários que levantam a
questão partilham desta opinião.97 Também Thiel julga o v. 23 como “seguramente secundário”, pois
é um comentário sobre v. 22, composto de outros versículos de uma maneira que pode ser
observada também em outros casos, mas que não apresenta elementos da linguagem
deuteronomista.98 É interessante perceber que todos estes autores chegam a sua conclusão
meramente a partir de critérios literários, e que não perguntam por possíveis critérios e motivos
hermenêuticos e teológicos. Tais critérios e motivos podem ser elucidados, porém, com ajuda da
análise feminista, como mostrarei no capítulo 3, baseando-me na pesquisa desenvolvida nos
capítulos 1 e 2. Por isso, apresento aqui apenas os detalhes das repetições e modificações.
As repetições são: mulheres são feitas sair (v.22); tu não escaparás da mão deles (v. 18; cf.
tb. 34,3); os caldeus queimarão esta cidade no fogo (v.18). Pelo conteúdo e pela estrutura literária
geral, elas não têm uma função real no texto original, por isso apontam para o caráter de acréscimo
deste versículo
Como modificações percebo que o v.23, em vez de falar das mulheres que restarem na
casa de Sedecias (isso abrange qualquer mulher da família de Sedecias e qualquer outra mulher
presente no palácio), fala de todas as mulheres dele (isso refere-se apenas a esposas e
concubinas), e que o destino não são apenas os chefes babilônicos, mas os caldeus em geral. A
primeira modificação pode mostrar um determinado interesse do redator que será analisado no cap.
3, e a segunda se recomenda por causa do acréscimo dos filhos que não foram destinados
especialmente a serem objetos de prazer dos chefes, mas foram presos pelos caldeus em geral.
Este acréscimo, juntamente com a observação de que Sedecias cairá, concretamente, na mão do
rei da Babilônia, mostra uma adaptação do oráculo a detalhes narrados no cap. 39: os filhos de
Sedecias foram presos também e assassinados (39,6), e Sedecias foi levado à presença de
Nabucodonosor (39,5-7), onde foi “agarrado” para ter seus olhos vazados.
Por estes motivos, também eu avalio o v.23 como um acréscimo, e no capítulo 3 mostrarei
que seu objetivo principal é não deixar a última palavra, uma palavra definitiva e de zombaria, com
mulheres, mas devolvê-la para o profeta Jeremias, ou seja, uma voz masculina e “autorizada”.

97
98

DUHM, p.307; cf. também CORNILL, p.405; RUDOLPH, p.243; WEISER, p.342; HOLLADAY, Jeremiah 2, p.290.
THIEL, Jeremia 26-45, p.54.
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A unidade textual que será objeto da minha análise estrutural e exegética é, portanto, Jr
38,14-22.24-28a. Para facilitar a citação, vou me referir a esta unidade como “38,14-28a”, sem
mencionar explicitamente que o v.23 não faz parte dela.
1.3.2.2 A estrutura literária de Jr 38,14-28a
Apresentarei aqui apenas as características principais da estrutura desta perícope,
traçando-as por meio dos personagens e suas falas e ações. A justificação desta estrutura e a
abordagem de seus detalhes, ou seja, a apresentação da textura que dá forma ao texto e constrói a
teia das relações entre os personagens, está integrada na análise exegética.
A perícope é uma narrativa na qual um narrador apresenta, na primeira parte (38,14b-24),
uma conversa entre Sedecias e Jeremias, e na segunda parte (38,25-284) uma pequena narrativa
que mostra as conseqüências desta conversa. A primeira parte é dividida em três blocos que chamo
de “rodadas de conversa”. A prime ira e segunda rodada são um diálogo, primeiro na seqüência
Sedecias–Jeremias–Sedecias (v.14b-16) e depois Jeremias–Sedecias–Jeremias (v.17-22). A
terceira rodada (v.24-26) é um discurso de Sedecias dirigido a Jeremias. Neste discurso, Sedecias
fala dos chefes judaítas, e esta menção faz a ligação entre a primeira parte e a segunda, onde é
narrada a visita destes chefes a Jeremias. Estas duas partes estão inseridas numa moldura de
introdução (38,14a) e conclusão (38,28a) que marcam o início e o fim da perícope.
O assunto central que perpassa toda a perícope é a “palavra”. 99 Na primeira parte, ela é o
conteúdo principal da conversa – um oráculo de YHWH que Sedecias pede (v.14b) e que Jeremias
comunica em duas etapas: um oráculo já conhecido (v.17-18) que é rejeitado por Sedecias (v.19), e
um oráculo novo em forma da visão de uma palavra das mulheres da corte (v.21-22). Pela estrutura
literária, esta palavra profética das mulheres vai além da simples estrutura “pergunta/objeção e
resposta” observada até aqui. Podemos dizer, portanto, que, mesmo sendo anunciada em fala
indireta, esta palavra é o escopo, o ponto alto, da perícope. Sedecias reage a esta palavra com sua
ordem a Jeremias de escondê-la de todas as pessoas, especialmente dos chefes judaítas, e darlhes uma resposta evasiva, uma outra palavra, caso o procurem (v.24-26). Na segunda parte, os
chefes judaítas pedem a comunicação da palavra anunciada (27a), mas, de acordo com a ordem
de Sedecias, Jeremias a esconde deles e dá uma resposta evasiva (27b). Isso tem os dois efeitos

Outro assunto importante, mas de certa forma secundário e embutido no assunto da palavra, é o assunto de “vida” e
“morte” (v.15.16.17.20.24.26). Ele será aprofundado com especial atenção na análise exegética.
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intencionados: Jeremias não é mais perseguido pelos chefes (v.27c α ) e a palavra profética das
mulheres não foi divulgada (v.27c β).

Proponho o seguinte esquema para visualizar esta estrutura:
INTRODUÇÃO
PARTE
I:
CONVERSA
ENTRE
SEDECIAS
E
JEREMIAS

Sedecias manda buscar Jeremias

38,14a

1a Rodada da Conversa: Diálogo entre Sedecias e Jeremias - Sedecias pede uma palavra
A Sedecias pede a Jeremias uma palavra
14b
B Jeremias levanta objeções
15
C Sedecias tranqüiliza Jeremias
16
2a Rodada da Conversa: Diálogo entre Jeremias e Sedecias - Jeremias comunica a palavra
A’ Jeremias comunica a Sedecias uma palavra já conhecida
17-18
B’ Sedecias levanta uma objeção
19
C’ Jeremias tranqüiliza Sedecias
20
Jeremias anuncia a nova palavra: visão da palavra das mulheres que manifestam seu juízo 21-22
3a Rodada da Conversa: Discurso de Sedecias - Sedecias reage à palavra
1. Ninguém deve saber da palavra
2. Jeremias deve comunicar aos chefes judaítas uma outra palavra, evasiva

24
25-26

PARTE II:
1. Os chefes judaítas pedem que Jeremias comunique a palavra anunciada
CONSEQÜÊNCIA 2. Jeremias comunica a palavra ordenada por Sedecias
DA CONVERSA 3. Os chefes judaítas silenciam- se - a palavra anunciada não foi escutada

27a
27b
27c

CONCLUSÃ0

28a

Jeremias permanece no pátio da guarda

Existe ainda a possibilidade de uma maior formalização da estrutura, entendendo a
segunda parte principal como substituto do terceiro elemento da 3a rodada da conversa. Desta
maneira, o corpo central da perícope se apresentaria em três blocos paralelos, mas sem mudar a
posição de destaque da palavra das mulheres.100 Esta proposta pode ser visualizada da seguinte
forma:

Esta proposta minha se aproxima da estrutura apresentada por Brueggemann, aliás o único comentarista que
analisou a perícope a respeito de sua estruturação. Brueggemann apresenta as falas de Sedecias e de Jeremias em
sua relação mútua e relaciona com a fala de Sedecias em v.24-26 a fala de Jeremias em v.27, caracterizada como
“Compliance to the king (indirect discourse)”; cf. BRUEGGEMANN, Exile, p.365.
100
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INTRODUÇÃO

Sedecias manda buscar Jeremias

1a Rodada da Conversa:

Diálogo entre Sedecias e Jeremias - Sedecias pede uma palavra

A

Sedecias pede a Jeremias uma palavra

B

Jeremias levanta objeções

C Sedecias tranqüiliza Jeremias
2a Rodada da Conversa:
A’

38,14a

14b
15
16

Diálogo entre Jeremias e Sedecias - Jeremias comunica a palavra

Jeremias comunica a Sedecias uma palavra já conhecida

17-18

B’ Sedecias levanta uma objeção

19

C’ Jeremias tranqüiliza Sedecias

20

X

Jeremias anuncia a nova palavra: visão da palavra das mulheres que manifestam seu juízo

21-22

3a Rodada da Conversa: Discurso de Sedecias e ação conseqüente de Jeremias Sedecias reage à palavra de Jeremias, Jeremias age de acordo com a palavra de Sedecias
A” Discurso de

Ninguém deve saber da palavra

B” Sedecias:

Jeremias deve comunicar palavras mentirosas aos chefes judaítas

C” Ação de Jeremias: Age e fala de acordo com a ordem de Sedecias

CONCLUSÃ0

Jeremias permanece no pátio da guarda

24
25-26
27

28a

Entre as duas propostas elaboradas prefiro a primeira, pois ela destaca melhor a mudança
do ambiente da conversa direta para o ambiente de uma conversa narrada, e é esta que será
justificada e aprofundada ao longo da análise exegética.
No enredo da perícope, especialmente na conversa entre Sedecias e Jeremias, percebe-se
ainda vários níveis e tipos de fala: fala direta e indireta, fala profética, fala suposta, fala ligada a uma
visão, e uma fala que julga certos acontecimentos histórico-políticos. O mesmo é o caso com os
acontecimentos: acontecimentos são narrados, profetizados, supostos, vistos em visão (criei para
isso a palavra “visionados”) e julgados. Isso faz com que, além dos personagens principais Jeremias
e, na primeira parte Sedecias e na segunda parte os chefes judaítas, outros personagens são
mencionados ou aparecem nos diferentes tipos dos acontecimentos. Entendo aqui também a cidade
de Jerusalém como personagem, por causa do seu papel proeminente nas reflexões e nos
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acontecimentos da época. A tabela que segue no fim deste item visualiza estes níveis, usando as
abreviações “S” para Sedecias e “J” para Jeremias. Ela mostra os seguintes tipos de personagens,
além do personagem de fundo do narrador, de acordo com a sua situação na perícope:
Presentes na perícope, como sujeitos e/ou objetos:
Sedecias e Jeremias
Citados na perícope:
Diretamente:

YHWH – nos anúncios de um oráculo e de uma visão

Indiretamente: Mulheres da corte – como protagonistas da visão citada:
objetos que sofrem uma ação (dos babilônios/caldeus) e
sujeitos que julgam outros personagens (Sedecias, “homens da tua paz”)
Mencionados na perícope:
Como sujeitos que agem em relação a outros personagens:
YHWH
homens que procuram a vida de Jeremias
chefes do rei da Babilônia
caldeus
judaítas que se entregaram
“homens da tua paz”
chefes judaítas
Como objetos que sofrem a ação dos sujeitos mencionadas:
casa de Sedecias
cidade de Jerusalém
Como soberano dos chefes babilônicos: rei da Babilônia
Como dono de uma casa: Jônatas
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1.3.3

ANÁLISE EXEGÉTICA DE JR 38,14-28a
Na análise exegética seguirei a primeira estrutura apresentada em 1.3.2, retomando-a, no

que for preciso, no início da exegese da cada bloco ou versículo. Repetirei também a tradução de
cada versículo, na sua forma semi-literal.

1.3.3.1 A INTRODUÇÃO DA NARRATIVA: Jr 38,14a
A introdução (v.14a) e a conclusão (v.28a), cada uma composta por uma única oração,
fornecem a moldura do corpo central da nossa narrativa: a introdução mostra que se trata de um
encontro entre Sedecias e Jeremias, organizado por Sedecias que manda chamar Jeremias. A
conclusão, por sua vez, deixa claro que se trata do último encontro deste tipo, pois constata que
depois dele Jeremias ficou no pátio da guarda até a queda de Jerusalém.
O versículo 38,14a, a oração introdutória, apresenta os dois protagonistas da narrativa e o
local do acontecimento principal: o rei Sedecias, o profeta Jeremias e a “terceira entrada na Casa de
YHWH”:
E enviou o rei Sedecias e pegou Jeremias o profeta para si, à terceira entrada que (está) na Casa de YHWH.

Seus dois verbos cujo sujeito é Sedecias, ξαλ:∃Ψ〈ω (e enviou) e ξαΘΨ〈ω (e pegou),
estão no imperfeito com vav consecutivo prefixado. Este é o uso comum em narrativas, e ele marca
toda a nossa perícope, conferindo-lhe seu fluxo narrativo. O sujeito da oração é apresentado
formalmente como “rei Sedecias”, uma expressão repetida nos versículos 16 e 19, enquanto nas
outras ocorrências o texto diz simplesmente “Sedecias” ou “o rei” (v. 15.17.24). O objeto do segundo
verbo, ξθλ, é Jeremias, chamado aqui, e somente aqui, formalmente de )ψιβΝαη Υηφψ:µ:ρψ,
“Jeremias o profeta”. Esta maneira de apresentar os protagonistas da narrativa mostra que se trata
de uma unidade nova e acabada em si, porém não independente, e sim integrada em um ciclo de
narrativas onde os dois protagonistas e sua situação concreta já foram introduzidos.
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A continuação da oração revela o local, a terceira entrada do templo, porém não indica o
momento do encontro. Mas, já que a unidade tem seu lugar coerente como último encontro de
Sedecias e Jeremias, antes da queda de Jerusalém, deve-se tratar dos últimos tempos, talvez dias,
do cerco de Jerusalém.
A tradução da LXX101 apresenta algumas particularidades: falta o nome de Sedecias, e em
vez de )ψιβΝαη Υηφψ:µ:ρψ−τε) consta somente o pronome pessoal αυ)το∴ν. Via regra, a
LXX não assume o costume do hebraico, de repetir exaustivamente nomes e títulos. Podemos
observar dois procedimentos na tradução do nosso texto: No caso do rei Sedecias, onde o texto
hebraico usa seu nome e/ou título, a LXX usa, em geral, o nome ou o título ou o pronome pessoal.
No contexto de Jr 37-39, este procedimento não leva a uma falta de clareza, já que Sedecias é
introduzido como rei em Jr 37,1 (circunscrito pela LXX [44,1] com ε)βασι↵λευσεν Σεδεκι↵αϕ ). No
caso de Jeremias, a LXX retoma no v.14 com o pronome pessoal a última menção do seu nome no
versículo anterior, v.13, e usa o nome em seguida apenas quando ocorre uma mudança entre os
interlocutores, i.e. quando inicia uma fala de Jeremias (v.15 e 17), e quando o fluxo da narrativa o
faz necessário (v. 27 e 28).
Sedecias, o único sujeito ativo neste versículo, “manda pegar” Jeremias. Não se diz quem
recebe e cumpre esta ordem; trata-se provavelmente de servos que estavam à disposição pessoal
do rei. Também não se diz de onde Jeremias é trazido, mas pelo que antecede, podemos entender
que ele foi buscado no pátio da guarda - onde ele “permaneceu” no fim da unidade anterior, cf.
38,13, e onde ele permanecerá no fim desta unidade.
O verbo ∴λ∃ tem como significados básicos “mandar, enviar”.

102

Seu significado principal

de uma ação que se afasta da pessoa ativa faz com que o objeto desta ação possa ser omitido,
significando então enviar um “mensageiro” ou uma “mensagem”.103 Desta maneira é subentendido
no nosso versículo que Sedecias enviou um servo ou um mensageiro. Na combinação ∴λ∃ + outro
verbo com ω prefixado, significa também

“mandar fazer algo”. O verbo combinado aqui,

ξθλ, significa basicamente “tomar, pegar, buscar, trazer, levar”. Por isso optei na tradução
adaptada por “Sedecias mandou buscar”. A mesma expressão é usada também em 37,17, no outro
Além da edição geral da LXX (SEPTUAGINTA. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1979, 941p), usei para o Livro
de Jeremias a edição de ZIEGLER.
102 Se não for citada outra obra, conferi o significado básico e uso geral das palavras hebraicas em BROWN, Francis.
The new Brown-Driver-Briggs-Gesenius Hebrew and English lexicon with an appendix containing the Biblical aramaic.
Peabody: Hendrickson, 1979, 1118p; e em ALONSO SCHÖKEL, Luis. Dicionário bíblico hebraico-português. São
Paulo: Paulus, 1997, 798p; o significado e uso de palavras gregas em LIDDELL, Henry George e SCOTT, Robert. A
Greek-English lexicon: revised and augmented with a supplement. Oxford: Clarendon, 1968, 2042+152p.
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encontro de Sedecias e Jeremias. Nos dois casos, a LXX manteve esta construção. Mas em vez de
traduzir o verbo ξθλ (pegar) literalmente, usando λαµβα/νω como em casos onde alguém pega
diretamente objetos ou pessoas (cf. p.ex. Jr 3,14; 13,4; 38,11=45,11), ela optou pelo uso do verbo
καλε/ω (chamar): α)πε/στειλεν και ε)κα/λεσεν. Isso expressa perfeitamente o sentido do

hebraico, mas não considera um aspecto que poderia ser o motivo para o uso do verbo ξθλ: já que
Jeremias estava preso, ele não podia ser simplesmente “chamado” como p.ex. Miquéias ben Jemla
(cf. 1 Rs 22,13, o verbo é )ρθ), ele tinha que ser buscado, ou seja, escoltado até o rei. 104
Neste versículo, Jeremias é apenas um objeto passivo – na primeira metade ele é pego, na
segunda será perguntado e advertido. Ou seja: por um lado, ele é um entre inúmeros presos
políticos que são manipulados, pegos e interrogados por quem tem poder sobre eles. Mas, por outro
lado, a sua caracterização como “profeta” o destaca da massa anônima e ao mesmo tempo faz
lembrar da razão de sua prisão (cf. cap.37). Também o fato de ser procurado por Sedecias mostra
que este valorizava a atuação profética de Jeremias, embora não tenha conseguido tirar as
conseqüências necessárias (cf. abaixo).
Em geral, o Livro de Jeremias destaca-se entre os livros proféticos pelo uso constante do
título )ψιβν, que, pelo etimologia, tem duas dimensões em relação ao sentido básico da raiz )βν:
alguém que fala e alguém que foi chamado. Nas partes narrativas, este título é ligado explicitamente
ao nome de seu protagonista, 105 enquanto em vários livros proféticos ele nunca aparece nesta
ligação, nem de forma indireta (Is, Jl, Am, Mq, Na, Sf, Ml). Também os grandes profetas préliterários são dificilmente caracterizados por este título. No entretanto, é difícil dizer quando e como
)ψιβν e ηφ)ψιβ≡ν tornaram-se a designação comum para homens e mulheres com dons
visionários, sensitivos, mágicos ou de necromância e seus possíveis cargos, que inicialmente foram
chamados/as de videntes, visionários, necromantas ou “Homens de Deus”. Às vezes percebe-se
também uma certa resistência contra este título (cf. Am 7,14), talvez por causa de sua ligação a
profetas (profetisas?) da corte julgados por certos profetas “de YHWH” como cooptados, corruptos e

DAHMEN, Ulrich ∴λ#. In: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament Band VIII (BOTTERWECK, Johannes G.
e RINGGREN, Helmer, ed.). Stuttgart: Kohlhammer, 1995, coluna 47.
104 Fiz as pesquisas de concordância através do programa Bible Windows (BIBLE WINDOWS 5.0 [CD]. Cedar Hill,
Texas: Silver Mountain Software, 1997), conferindo os dados em concordâncias convencionais: EVEN-SHOSHAN,
Abraham. A new concordance of the Bible: thesaurus of the language of the Bible, Hebrew and Aramaic roots, words,
proper names, phrases and synonyms. Jerusalém: Kiryat Sefer, 2000, 1242p; HATCH, Edwin e REDPATH, Henry A. A
concordance to the Septuagint and other Greek versions of the Old Testament: volume 1 e 2 with supplements. Grand
Rapids: Baker, 1987, 1504 e 272p.
105 Os livro de Habacuc, Ageu e (Proto-)Zacarias usam )ψιβν na introdução, por assim dizer no “título” do livro, mas
não no seu corpo, o que talvez se explique pela falta de textos narrativos. Chama a atenção que estes também sejam
livros exílicos e pós-exílicos.
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mentirosos. O Livro de Jeremias é o primeiro que mostra explicitamente um )ψιβν de YHWH
enfrentar algum )ψιβν adversário.106 Na época de Jeremias devemos contar já com a influência
da “Lei do Profeta”, mas não temos indícios de que o uso do título deva-se à redação
deuteronomista do livro de Jeremias.107
Na expressão ψι∃ψιλ:<αη )Οβφµ (terceira entrada), a LXX traduz )Οβφµ (entrada) com
οι≠κι↵αν (casa pequena), e a palavra ψι∃ψιλ:<αη (terceira) é simplesmente transliterada com
ασελισι, um hapax legomenon que não consta nos dicionários. Uma possível explicação para este

fenômeno é que o tradutor sabia da realidade arquitetônica do antigo templo, inclusive de algum
detalhe que não podemos reconstruir, e por isso tratou a expressão como se fosse um nome
próprio. O substantivo )Οβφµ, derivado da raiz )ωβ (vir, entrar), ocorre 25 vezes na Bíblia
Hebraica, e somente aqui no Livro de Jeremias. Seu significado é normalmente “entrada”, e os
paralelos mais próximos do nosso versículo são: 2 Rs 11,16 (a “Entrada dos Cavalos” no palácio
onde Atalia é assassinada); Ez 42,9; 44,5; 46,19 (entradas no templo nas visões de Ez) e 1 Cr 9,19
(a entrada do templo tem coraitas como guardas). Isso mostra que a qualificação como )Οβφµ e
não como ρα(φ∃ (portão, porta, especialmente porta na muralha da cidade) era comum para portas
do templo ou do palácio. O termo concreto de uma “Terceira Entrada” do templo, porém, não é
mencionado em nenhum outro lugar de toda a literatura hebraica antiga conhecida, e também não
existem, atualmente, possíveis indícios arqueológicos. Assim não temos dicas concretas acerca de
seu caráter ou sua localização, além da informação que é uma entrada da “Casa de YHWH”, a
expressão mais comum da Bíblia Hebraica para o templo de YHWH, no caso o templo de
Jerusalém.
As tentativas de explicação feitas por vários exegetas – apesar de alguns afirmarem que
não sabemos nada a respeito – são pouco instrutivas. A maioria parte do fato de que o palácio e o
templo tinham uma conexão arquitetônica. Nesta base, Duhm sugere a correção
{ψι∃ψιλφ<αη )Οβφµ, “entrada dos oficiais”, entendendo-a assim como uma passagem para a
guarda palaciana. Mas ele mesmo admite que nada sabemos de concreto acerca da possível
função dos {ψι∃ψιλφ< em relação ao palácio de Jerusalém.108 A correção não me parece uma

Já Mq 2,6-7 contém uma polêmica contra as profecias de outras pessoas, mas não usa o termo )ψιβν.
Para o uso do título em geral, cf. MÜLLER, Hans Peter. )ψβν. In: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament
Band V (BOTTERWECK, Johannes G. e RINGGREN, Helmer, ed.). Stuttgart: Kohlhammer, 1986, colunas 140-163 e
JEPSEN, Alfred. Nabi: Soziologische Studien zur alttestamentlichen Literatur und Religionsgeschichte. Munique: Beck,
1934, 258p; SICRE DIAZ, José Luís. Profetismo em Israel: o profeta, os profetas, a mensagem. Petrópolis: Vozes, 1996,
p.81.
108 DUHM, p.305.
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boa solução, pois sempre que ocorre a palavra ∃ψιλφ∃, a LXX a traduz com τριστα/τα . Além
disso, a mera mudança de nome não explica nada sobre a natureza do local.109 Outros supõem
algum privilégio do rei em relação a esta entrada, como uma sala privativa, sem apresentar
argumentos.110 Este tipo de suposição parece surgir da idéia de fazer uma ligação entre o local e o
fato de que o encontro teve, de acordo com v.16, um certo aspecto secre to. Mas devemos observar
que este detalhe do v.16 é possivelmente um acréscimo que justamente contradiz o provável
caráter público do local de encontro.111

1.3.3.2

A PRIMEIRA PARTE DA NARRATIVA: Jr 38,14b-26
A CONVERSA ENTRE SEDECIAS E JEREMIAS
Depois da introdução no versículo 14a, que montou a cena e fez aparecer nela os dois

protagonistas principais da narrativa, Sedecias e Jeremias, o versículo 14b começa com o verbo
ρεµ)οΨ〈ω (E disse) cujo sujeito é novamente Sedecias, e cujo objeto – pelo menos objeto indireto
– é novamente Jeremias. Este início com ρεµ)οΨ〈ω encontramos de forma estereotipada sempre
quando muda o sujeito da fala, ou seja: mesmo que uma fala seja uma resposta, uma objeção etc.
em relação à fala anterior, o verbo constata simplesmente que a pessoa “disse” (cf. v.
15.17.19.20.24). Única e por isso importante exceção é o versículo 16, que marca o início de uma
nova fala de Sedecias: aqui foi usado o verbo (β∃, “jurar”. Estes verbos fornecem uma primeira
estruturação da maior parte do texto: eles mostram que estamos diante de uma conversa entre
Sedecias e Jeremias que é estruturada em várias “rodadas”, com suas respetivas falas.

1.3.3.2.1 A Primeira Rodada da Conversa: 38,14b-16
Diálogo entre Sedecias e Jeremias – Sedecias pede uma palavra
A primeira rodada da conversa entre Sedecias e Jeremias (v. 14b-16) é composta por três
falas; a seqüência dos sujeitos da fala é Sedecias –Jeremias–Sedecias:

Assim também RUDOLPH, p.242.
WEISER, Jeremia 25-52, p.340; BRIGHT, Jeremiah, p.231; THOMPSON, p.642.
111 Assim STIPP, Parteienstreit. Tratarei deste assunto no âmbito do v.16. Também parece- me que não se trata de uma
conversa totalmente secreta, como mostra o fato de que chegou ao conhecimento dos chefes (cf. v.25-28). O que é
“segredo”, na forma atual da perícope, é apenas o juramento (cf. v. 16) e o conteúdo mais importante da conversa, a
nova palavra anunciada por Jeremias (cf. v. 24.25).
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A

Sedecias pede a Jeremias uma palavra

14b

B

Jeremias levanta objeções

15

C

Sedecias tranqüiliza Jeremias

16

A primeira fala de Sedecias (v.14b), introduzida com o estereótipo ρεµ)οΨ〈ω (e disse), é
composta por duas orações:
E disse o rei:
“Eu estou pedindo a ti uma palavra.
Não ocultes de mim (nenhuma) palavra.”

A primeira oração, uma afirmação, constata que Sedecias “está perguntando, pedindo”
(particípio do presente de λ)∃, “perguntar, pedir”) a Jeremias “uma palavra” (ρφβφ∆). A segunda,
uma ordem negativa, manda não esconder dele (= de Sedecias) nenhuma “palavra” (ρφβφ∆). A
dupla ocorrência de ρφβφ∆ (palavra) é o primeiro sinal de que o tema da “palavra” será o tema
central de toda a unidade, um fato confirmado ao longo do texto pelas ocorrências repetidas e
estratégicas de ρφβφ∆ (v.21.24.27). Além disso, o uso do particípio do verbo λ)∃ indica uma ação
ou atitude prolongada: a pergunta pela “palavra” marca o texto todo e é retomada no v.27, no final
da unidade, na pergunta dos chefes judaítas.
Nas duas ocorrências de ρφβφ∆, a LXX traduz a primeira (perguntar por uma palavra) com
λο/γοϕ , a segunda (“não esconder palavra”, ou seja, “nada”), com ρ(η=µα , o que é uma boa

tradução do sentido em geral, mas não preserva a repetição característica da mesma palavra que
se mostrará importante para o sentido da perícope.
A afirmação de Sedecias que abre a conversa contém um tipo de pergunta indireta, ou seja,
ela poderia ser entendida como expressão retórica equivalente a “quero te perguntar algo”. De fato,
várias Bíblias e comentários traduzem as palavras neste sentido,112 já que o conteúdo da pergunta é
um ρφβφ∆, e esta palavra hebraica tem o sentido básico de “palavra, coisa, algo.” Mas neste caso
concreto é preciso fazer questão de traduzir explicitamente “peço a ti uma palavra”, e não nivelar a
palavra ρφβφ∆ para um sentido geral como “alguma coisa, algo”: como também em 37,17,
Sedecias procura realmente uma “palavra”, uma palavra de YHWH, ou seja, um oráculo, um dito
profético sobre a situação e o seu comportamento adequado.113 Esta interpretação é sustentada

P.ex. BJ; BÍBLIA TRADUÇÃO ECUMÊNICA. São Paulo: Loyola, 1994, 2480p (TEB); BÍBLIA SAGRADA: Traduzida
em português por João Ferreira de Almeida, revista e atualizada no Brasil. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 2a
edição 1993, 816+278p (ARA); SCHÖKEL/SICRE, p.617.
113 Cf. tb. BRIGHT, Jeremiah, p.321; THOMPSON, p.640.
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pelo fato de que Sedecias não concretiza aquilo que “quer perguntar” – não segue nenhuma
especificação do conteúdo da pergunta: o conteúdo é “ρφβφ∆”, a “palavra”. Quando
ρφβφ∆ significa “palavra” e não “coisa, algo”, este significado abrange também um discurso, um
dito, uma oração. No contexto profético, isso refere-se tanto à “palavra” recebida (aquilo que YHWH
comunica a um profeta ou uma profetisa) quanto à palavra anunciada (aquilo que um profeta ou
uma profetisa comunicam às pessoas).114 Portanto, a “palavra” é aqui, como em inúmeros outros
casos, uma mensagem divina recebida pelo profeta Jeremias e, ao mesmo momento, a mensagem
profética que ele anuncia a Sedecias.
Na tradição profética de Israel e Judá podemos observar dois movimentos que se
complementam: profetas procuram, a mando de YHWH, reis ou outras autoridades para transmitir a
palavra dele, e reis procuram profetas em busca de uma palavra. O último movimento mostra muita
afinidade com as funções milenares de profetas e profetisas no Antigo Oriente em geral: estar à
disposição para orientar as ações de pessoas e de coletivos, no caso de assuntos de monarquias e
impérios, as ações do seu supremo chefe, o imperador ou o rei.115 Para isso existiam, via de regara,
profetas e profetisas “da corte” (cf. o exemplo por excelência de Natã na corte de Davi e Salomão),
mas a Bíblia Hebraica registrou também situações em que reis consultaram profetas ou profetisas
que não eram da corte. Isso aconteceu por exemplo em Israel quando Acab, rei de Israel, e Josafá,
rei de Judá, chamaram e consultaram o profeta Miquéias Ben Jemla.116 O caso da profetisa Hulda,
consultada pelo rei Josias durante a vida e provavelmente já durante a atuação profética de
Jeremias, é o exemplo mais próximo (2 Rs 22,14-20; cf. 2 Cr 34,19-28). 117 Devemos lembrar

Cf. SCHMIDT, Werner H. ρβδ. In: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament Band II (BOTTERWECK,
Johannes G. e RINGGREN, Helmer, ed.). Stuttgart: Kohlhammer, 1977, colunas 89-133, esp. 107-111; SICRE,
Profetismo, p.81-89.
115 Cf. p.ex. HERRMANN, Siegfried. Ursprung und Funktion der Prophetie im Alten Israel; A LEITURA PROFÉTICA DA
HISTÓRIA. São Paulo: Publicações CRB e Loyola, 1992, esp. p.15-25; ANET, p.593-607; BEYERLIN, Walter.
Religionsgeschichtliches Textbuch zum Alten Testament. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1975, p.146-150;
BRIEND, Jacques e SEUX, Marie-Joseph. Textes du Proche-Orient ancien et Histoire d´Israël. Paris: Edition du Cerf,
1977, 188p. Documentações sobre profetisas: de Mari em DOSSIN, Georges e FINET, André. Correspondance
féminine. Paris: Geuthner, 1978, 299p; e RÖMER, Willem H. Ph. Frauenbriefe über Religion, Politik und Privatleben in
Mari: Untersuchungen zu G. Dossin, Archives Royales de Mari (Paris 1967). Kevelaer: Butzon & Bercker, 1971, 113p; da
Assíria em ANET, p.605 e PARPOLA, Simo. Letters from Assyrian scholars to the Kings Esarhaddon and Assurbanipal I:
texts. Kevelaer: Butzon & Bercker, 1970, p.228-230.270-71.
116 Existem certos paralelos literários na descrição dos dois encontros, p.ex. uma série de falas dos reis e do profeta, o
uso da fórmula ηφωη≡ψ−ψαξ por parte de Miquéias, e sua resposta definitiva em forma de uma relato de uma visão
e audição, cf. 1 Rs 22,13-28. Não encontrei nenhuma avaliação desta semelhança, mas a mim me parece que ela se
deve ao fato de que tais consultas eram bastante comuns na época, embora a imagem geral da Bíblia Hebraica prefira
mostrar o profeta de YHWH justamente como adversário do rei, como “porta-voz” verdadeiro de YHWH em
contraposição aos reis, que não foram fiéis a esta função.
117 Acerca da função de Hulda, cf. cap.2.
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também que, de acordo com a teologia da “Lei do Profeta” em Dt 18,9-22, a palavra de YHWH se
faz presente através do profeta, sua profecia é um meio seguro de revelação de Deus (Dt 18,15). 118
A segunda oração da fala de Sedecias contém a advertência de não ocultar “ρφβφ∆”, o que
entendemos, em sintonia com a interpretação da primeira oração, novamente não no sentido geral
de “nada”, “coisa nenhuma”, mas explicitamente como exigência de não silenciar uma palavra de
YHWH. O verbo δξκ significa basicamente “ocultar, esconder, encobrir, silenciar”. Ele ocorre 32
vezes na Bíblia Hebraica, 18 vezes no contexto de ocultar fatos, mas nunca objetos. Portanto, o
“ocultar” expresso neste verbo não tem nada a ver com esconder objetos ou esconder-se: trata-se
de ocultar, silenciar, negar fatos, conhecimentos, informações. Neste sentido, Eising observa que
muitas vezes se trata de assuntos importantes, às vezes religiosos e lembra que, numa época
tardia, o verbo é usado também nas exigências de não esconder ensinamentos de sabedoria.119
A fórmula usada aqui “não ocultes de mim...” aparece também em outros contextos de fala
profética e sábia: Eli dirigiu este pedido a Samuel e teve que escutar a palavra do juízo e desastre
iminente (1 Sm 3,17-18), e também Davi alerta a Mulher de Técua (usando também o particípio
de λ)∃, “perguntar, pedir”) neste sentido (2 Sm 14,18). Esta advertência pode ser entendida como
suposição de que a outra pessoa esteja querendo esconder algo, seja por medo, seja por
consideração, mas também como afirmação explícita de querer saber a verdad e completa, seja ela
qual for.
Interpreto a intenção de Sedecias neste último sentido, porque se encaixa bem na imagem
de sua personalidade mostrada no Livro de Jeremias: ele estima e respeita a atitude e os anúncios
de Jeremias e os reconhece como veículo de comunicação da vontade de Deus. Ele procura a
verdade, a vontade de Deus, embora não esteja capaz de tirar as conseqüências e de atuar de
acordo com ela. Também o comentário de Schökel/Sicre interpreta a atitude de Sedecias neste
sentido: “Quer o oráculo e tem medo dele, espera e duvida que seja favorável, quer segui-lo até
certo ponto. Não é essa a atitude requerida para receber a derradeira mensagem de Deus.”120
No segundo versículo da nossa perícope, v.15, o sujeito ativo é Jeremias que fala; Sedecias
fica escutando. Uma nova ocorrência de ρεµ)οΨ〈ω (e disse) introduz esta primeira fala de

Cf. KÖCKERT, Matthias. Zum literargeschichtlichen Ort des Prophetengesetzes Dtn 18 zwischen dem Jeremiabuch
und Dtn 13. In: Liebe und Gebot: Studien zum Deuteronomium (KRATZ, Reinhard G., ed.). Göttingen: Vandenhoeck und
Ruprecht, 2000, p.86-88.
119 EISING, Hermann. δξκ. In: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament Band IV (BOTTERWECK, Johannes G.
e RINGGREN, Helmer, ed.). Stuttgart: Kohlhammer, 1984, coluna 138.
120 SCHÖKEL/SICRE, p.617.
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Jeremias. Como a fala anterior de Sedecias, também esta fala é composta por dois períodos. Tratase, porém, de dois períodos compostos por subordinação com suas respetivas orações
subordinadas adverbiais condicionais, que mostram supostas conseqüências das ações das
orações principais:
E disse Jeremias a Sedecias:
“Se comunico a ti, por acaso não me farás morrer, morrer?
E se te aconselho, não escutas a mim.”

A estrutura destas duas partes é quase paralela: as orações principais começam com a
conjunção ψιΚ (se), as orações subordinadas com )ωολΑη (será que não) e )ολ (não). O verbo
da primeira oração principal, δγν (comunicar), provém do campo semântico “falar” e assim é ligado
ao λ∀)ο∃ (estou perguntando) e ρφβφ∆ (palavra) das orações anteriores. A conseqüência suposta
deste “comunicar” é expressa na oração subordinada por uma expressão enfática na qual o infinitivo
absoluto reforça o imperfeito do mesmo verbo τωµ (morrer), usado no hif‘il. Esta construção indica
uma forte suspeita de Jeremias: de ser morto por Sedecias em conseqüência da palavra
comunicada. Esta suspeita, porém, é amenizada pela partícula Αη prefixada ao )ωολ, o que
acrescenta uma espécie de dúvida que faz com que a oração deve ser traduzida como pergunta,
usando a expressão “por acaso”. Esta amenização abre espaço para a segunda parte da fala, uma
oração principal cujo verbo qualifica o tipo de comunicação como “aconselhamento”, e a
conseqüência suposta é de não ser escutado. Neste caso, a formulação da oração é afirmativa e
expressa que Jeremias tem certeza de que Sedecias não o escutará. As duas partes expressam
duas dificuldades supostas por Jeremias diante do pedido de uma palavra, e estas funcionarão
como fio condutor ao longo da narrativa: o perigo no qual é colocada a vida de Jeremias por causa
da comunicação da palavra (tema retomado nos versículos 16 e 24.27), e a inutilidade desta mesma
palavra (que se mostra positivamente na reação de Sedecias no v.19, e por evidência negativa na
falta de reação nos versículos 16 e 24).
Na primeira parte da fala de Jeremias, o verbo δγν não descreve um simples dizer ou falar
(ρµ) ou ρβδ), e sim a ação de “relatar”, de “comunicar” – passar para frente uma palavra. Esta
ação de “comunicar” será repetida quando os chefes judaítas procuram pela palavra que Jeremias
comunicou a Sedecias, cf. v.25 e 27. No Livro de Jeremias, este verbo ocorre 28 vezes,
especialmente nos Oráculos contra as Nações. Na maioria das vezes é usado para comunicar
palavras de YHWH. 121 Desta maneira indica-se que o ρφβφ∆ (palavra) desejado por Sedecias não

No cap. 36, porém, é usado para descrever a comunicação das palavras de Jeremias. Isso mostra que também no
caso desta palavra, como ocorre em geral, o uso no âmbito profano / humano foi aplicado ao âmbito sagrado / divino.
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será criação própria de Jeremias: ele não é o último sujeito desta palavra, mas apenas o
transmissor, um meio de comunicação usado por outro sujeito, no caso YHWH.
A suspeita de Jeremias de que a comunicação da palavra de YHWH possa causar-lhe a
morte é apresentada na expressão ψν∀τψιµ:Τ τ∀µφη )ωολΑη que pode ser traduzida “Tens
certeza de que não me matarás?” A LXX preserva, como em muitos outros casos, a estrutura desta
fórmula enfática, traduzindo θανα/τ% µε θανατω↓σειϕ (com a morte me matarás), usando o
dativo da maneira / do instrumento que é típico para esta fórmula, e as correspondências mais
comuns aos derivados da raiz τωµ, os do verbo θανατο/ω. Isso difere da tradução comum
observada no Livro de Jeremias que usa o verbo αποθνη/σκω, cf. p.ex. no v.25, mas justifica-se
pela opção de preservar a construção enfática do hebraico. Isso teria sido impossível se o tradutor
usasse o verbo αποθνη/σκω do qual não deriva uma substantivo afim.
Esta suspeita de Jeremias encaixa-se bem na imagem geral que o Livro de Jeremias
mostra dele: a de um homem sofrido, constantemente perseguido e maltratado por causa da sua
atitude profética nas catástrofes de sua época.122
Devido ao seu conteúdo relacionado a uma época de morte e matança, o Livro de Jeremias
usa o verbo τωµ com uma freqüência muito alta: 47 vezes. Com um pouco de generalização podese dizer que uma metade usa o qal, morrer, e a outra metade o hif‘il, fazer morrer = matar. Trata-se
do anúncio da morte em oráculos ou da descrição de uma morte que aconteceu (p.e. de Hananias,
Godolias, filhos de Sedecias). A forma intensiva τωµτ τωµ aparece também em 26,8, ameaçando
Jeremias.
Na nossa perícope 38,14-28a, a ocorrência do verbo τωµ se distribui assim:
v.15 me fazes “morrer, morrer”? (ψν∀τψιµ:Τ τ∀µφη)

Jeremias

perguntando

a

Sedecias
v.16 não te faço morrer

Sedecias

respondendo a Jeremias

v.25 não morrerás

Jeremias

afirmando

a Sedecias

v.26 não te faremos morrer

os chefes

afirmando

a Jeremias

v.27 morrer lá

Jeremias

supondo

Pode parecer estranho, porém, que Jeremias insinue este perigo também em relação a
Sedecias do qual recebeu, até agora, uma considerável proteção e preservação de vida (Sedecias
122

Cf. minha caracterização de Jeremias em cap.1.1.
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mandou fornecer ração diária a Jeremias, 37,21; e mandou tirá-lo da cisterna 38,10). Por outro lado,
Sedecias falhou em protegê-lo quando os chefes judaítas exigiam a morte dele (cf. 38,4-5).
Também é possível que a situação da cidade tenha se agravado tanto que Jeremias, de fato, temia
que mais uma palavra aberta sua fosse a gota d´água para Sedecias mudar de atitude em relação a
ele. Mas parece-me principalmente que, desde já, o narrador está preparando o ambiente para
mostrar a importância, periculosidade e escandalosidade da palavra nova que Jeremias deve
comunicar dessa vez – a palavra contida na visão de v.22. Este explicação é sustentada pelo fato
da retomada deste assunto no v.24 e 27.
A segunda parte da fala de Jeremias contém uma afirmação mais simples: se ele der um
conselho, Sedecias não o escutará, ou seja, não obedecerá. Chama a atenção que, no Livro de
Jeremias, o verbo ϕ(ψ é usado apenas aqui.123 O verbo tem como significados básicos “projetar,
planejar, aconselhar, recomendar, sugerir”. Os usos no campo semântico do “planejar” (na metade
de todos as ocorrências na Bíblia Hebraica!) apontam fortemente para a dimensão da realização
concreta e dão ao ato do “aconselhar” uma qualidade que chamaríamos, hoje em dia, de
“assessorar”. Neste sentido também é nítido que não se trata de um termo técnico para a fala
profética, e sim para a atividade de sábios e sábias em ambientes públicos, desde o clã até a corte
de um reinado ou um império. Isso não significa que eu estivesse desconsiderando a função
política de profetas e profetisas; significa apenas que esta é descrita, normalmente, em outros
termos, e que o cargo do/da “conselheiro/a” deve ser diferenciado do cargo do profeta ou da
profetisa da corte.124 Também Nelson Kilpp destaca que Jeremias atua aqui como “conselheiro
político”.125 Por isso, o verbo ϕ(ψ é uma forte alusão ao âmbito da sabedoria cultivada por
conselheiros e conselheiras na corte, institucionalizados/as ou não,126 que aponta para a palavra
comunicada em v.22. Entenderei esta palavra como um juízo profético em forma alternativa e
irônica que substituiu, na hora da catástrofe, os aconselhamentos de sábias e profetisas, que há
tempo alertaram o rei sobre a inutilidade de confiar nas suas alianças políticas contra a Babilônia.
O outro verbo usado, (µ∃ (escutar), tem no seu uso transitivo o significado de escutar algo,
descrevendo assim uma interação social. De maneira análoga, descreve a interação entre Deus e a
As três outras ocorrências de derivados da mesma raiz encontram-se no âmbito dos Oráculos para as Nações e
falam em linguagem mitológica de decisões tomadas no “conselho de YHWH”, cf. Jr 49,20.30 e 50,45.
124 RUPPERT, Lothar. ϕ(ψ. In: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament Band III (BOTTERWECK, Johannes G.
e RINGGREN, Helmer, ed.). Stuttgart: Kohlhammer, 1982, colunas 718-751, esp.720.724-726.
125 KILPP, Nelson. Niederreissen und Aufbauen: Das Verhältnis von Heilsverheissung und Unheilsverkündigung bei
Jeremia und im Jeremiabuch. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1990, p.92.
126 O assunto será explanado no cap. 2.
123

43
pessoa humana – seja que Deus deve escutar a pessoa, seja que a pessoa deve escutar a palavra
de Deus. Isso mostra que na Bíblia Hebraica é muito divulgada a idéia de que a interação básica
entre Deus e uma pessoa humana passa pelo escutar da palavra dele. Por isso, o verbo pode ter
uma forte carga teológica, sobretudo no âmbito da teologia deuteronomista. Escutar é obedecer a
Deus, seja diretamente a YHWH, seja indiretamente aos profetas que são seus intermediários
(“servos” na linguagem deuteronomista). Mas parece que este sentido teológico já existia antes do
desenvolvimento das teologias deuteronômica e deuteronomista e não depende delas.127 Portanto,
quando Jeremias supõe que Sedecias não o escutará, classifica a atitude dele como desobediência
diante de YHWH. Por um lado, esta fala aberta mostra a coragem de Jeremias que ousa enfrentar
um rei nestes termos, mas por outro lado, ela não tem nada de dramático ou arriscado. Na situação
presente, esta afirmação parece não ter o caráter de uma denúncia, de um juízo profético
estritamente dito. Parece ser muito mais uma avaliação pessoal de Jeremias, talvez em tom de leve
resignação, ou destinada a provocar uma reação de Sedecias.128 Em momento algum este encontro
e diálogo entre Sedecias e Jeremias insinua hostilidade. Isso também é o caso no seu
relacionamento em geral. Ele se mostra antes como uma relação trágica entre dois homens que
vivem a situação-limite do seu tempo e suas altíssimas responsabilidades dentro dela de acordo
com suas forças e capacidades. E estas forças e capacidades encontram-se nos dois extremos da
escala: num nível extremamente alto no caso de Jeremias, num nível extremamente baixo no caso
de Sedecias. Schökel/Sicre encontram nas palavras de Jeremias uma “intenção terapêutica:
pretendem levar o rei à sinceridade necessária para escutar; pretendem impedir, de antemão,
possíveis reações rebeldes à palavra de Deus.”
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Considerando a clarividência de Jeremias e

sobretudo os antecedentes na atitude de Sedecias, não acredito que este seja o caso: o que falta
para Sedecias não é sinceridade e sim determinação, e suas reações não provêm de rebeldia
contra Deus e sim de fragilidade.
Terminada esta dupla objeção de Jeremias, começa a segunda fala de Sedecias (v.16), sua
resposta às objeçôes de Jeremias, mas apenas em relação à primeira delas, a do perigo de ser
morto:
E jurou o rei Sedecias a Jeremias em segredo, dizendo:
“Por YHWH vivo, que fez a nós esta vida,
não te farei morrer,
e não te entregarei na mão destes homens que estão procurando tua vida.”
RÜTERSWÖRDEN, Udo. (µ#. In: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament Band VIII (BOTTERWECK,
Johannes G. e RINGGREN, Helmer, ed.). Stuttgart: Kohlhammer, 1995, colunas 255-279, esp. 259-260.
128 Estas minhas considerações referem-se sempre, como não pode ser diferente, às imagens que os autores dos textos
à disposição criaram destes dois personagens.
129 SCHÖKEL/SICRE, p.617.
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Chama a atenção ser esta a única vez que uma fala não começa com ρεµ)οΨ〈ω (e
disse), e sim com um outro verbo, no caso (αβφ<Ψ〈ω: Sedecias não “disse” simplesmente
alguma coisa, ele “jurou”. O juramento é caracterizado como feito ρετ∀ΣαΒ, “em segredo”.
Também isto é único em nossa unidade: nenhuma das outras falas recebe uma caracterização. O
juramento de Sedecias é estruturado em três partes principais: uma exclamação que usa uma
fórmula de afirmação geral e duas afirmações sobre suas ações. A fórmula de afirmação começa
com a expressão padronizada ηφωη≡ψ−ψαξ (Por YHWH vivo) e continua explicitando a
expressão com uma caraterização individualizada: “que nos fez esta vida”. A “vida” (∃επεν) como
realidade ameaçada é retomada, com diversos objetos, no fim do próprio versículo 16 e nos
versículos 17 e 20, e revela-se assim como um tema importante de nossa unidade. Ligando esta
observação com as observações feitas no versículo anterior, podemos dizer que, nesta conversa e
nas palavras comunicadas nela, se trata de “questões de vida e morte”, seja no sentido literal, seja
no sentido figurado da expressão. As afirmações são, gramaticalmente, duas orações condicionais
que começam ambas com a conjunção {ι) (se). Isso corresponde, em nível formal, às orações
condicionais da fala de Jeremias (v.15 “se eu comunicar” e “se eu aconselhar”), mas pelo conteúdo
corresponde apenas à conseqüência formulada no próprio v.16: Sedecias jura nele que não fará
Jeremias morrer. Outras orações condicionais, que começam com a mesma conjunção {ι),
encontramos na segunda rodada da conversa: na primeira fala de Jeremias nos versículos 17 e 18,
e na segunda fala dele no versículo 21. Esta ocorrência freqüente como elementos estruturadores
mostra que o assunto principal da conversa é ligado ao futuro, a possíveis ações futuras que terão
as suas respectivas conseqüências.
Na fala atual, Sedecias vai além da conseqüência suposta por Jeremias de que ele mesmo
o possa fazer morrer: além de jurar que ele pessoalmente não fará morrer Jeremias, jura que não o
entregará “na mão dos homens que estão procurando a vida” dele, sem que Jeremias tivesse
suposto esta possibilidade. Isso mostra que o maior perigo não vem de sua pessoa, e sim de outras.
A expressão δ〈ψ:Β }ατφν (entregar na mão) aparece novamente, relacionada a outros objetos,
nos versículos 17 (duas vezes) e 19, e revela assim que o tema de “ser entregue” ao poder de
alguém é outro tema importante desta narrativa. As pessoas das quais surge o perigo maior para
Jeremias são apenas circunscritas como “aqueles homens que estão procurando tua vida”. O uso
do particípio {ψι∃:θαβ:µ (procurando – plural masculino) indica que se trata de uma atitude
permanente. Isso aponta primeiramente para trás, para acontecimentos e realidades fora da nossa
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unidade (cf. p.e. 37,15-20; 38,4-6) e mostra que ela faz parte de um contexto maior. Mas aponta
também para frente, para o conteúdo no fim desta conversa, onde Sedecias dá ordens explícitos
para o caso que os {ψιρφ&, os chefes judaítas, venham a interrogar Jeremias, onde retoma o
“matar” no versículo 25, e para a segunda parte de nossa unidade, que narra justamente esta
conseqüência, a interrogação pelos {ψιρφ&.
A resposta de Sedecias é duplamente caracterizada pelo narrador: é classificada como
juramento, e é dito que Sedecias fez este juramento em segredo. O verbo (β∃, sempre usado no
nif‘al ou hif‘il (aqui: nif‘al), significa basicamente “jurar” ou “amaldiçoar” e designa uma expressão
forte, especialmente negativa. A ligação estreita entre jurar e amaldiçoar passa pela idéia de que
uma pessoa que não mantém seu juramento é amaldiçoada. No ato do juramento, especialmente do
juramento promissório, é comum invocar uma divindade, geralmente através de uma fórmula
afirmativa, para dar ao juramento uma validade eterna e não-condicional.130 Observamos todas
estas características no juramento de Sedecias, mas falta uma outra que é fundamental: o caráter
público. O texto massorético diz que este juramento foi feito em segredo. Este detalhe não combina
bem com o caráter de um juramento e com o local da conversa, a “terceira porta do templo”, o que
sugere um lugar público ou ao menos não de uso privativo do rei. Já Volz observou que jurar é,
normalmente, um ato público diante de testemunhas (sem explicar, porém, esta contradição), e
vários exegetas têm assumido esta observação.131 Weiser, em contraste, alega que o rei
provavelmente não teve coragem de jurar em público, dada a situação perigosa, e que por isso este
detalhe não precisa ser considerado um acréscimo. Também Brueggemann argumenta que o rei
não podia ser apanhado em público protegendo um “traidor”.132 Por outro lado, no âmbito de sua
pesquisa minuciosa sobre a “redação patrícia”, Stipp mostrou recentemente que é prováv el de que
se trate de um acréscimo que quer conferir uma noção de segredo às conversas entre Sedecias e
Jeremias, para alegar assim uma suposta intimidade do círculo dos redatores com o profeta. Este
objetivo ficaria mais óbvio ainda em 37,11-17, uma narrativa composta livremente por este círculo,
onde todo o encontro acontece em segredo (cf. 37,17).133
Mesmo aceitando esta sugestão como possível, sugiro uma interpretação que leva em
conta o texto massorético na sua íntegra: pode se tratar de um juramento que o rei não devia fazer

Cf. OTTO, Eckhard. (β∃. In: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament Band VII (BOTTERWECK, Johannes
G. e RINGGREN, Helmer, ed.). Stuttgart: Kohlhammer, 1993, esp. colunas 974-975.978.
131 VOLZ, Paul. Der Prophet Jeremia: übersetzt und erklärt. Leipzig: Deichert, 1928, p.344. Cf. tb. LEHMANN, Manfred
R. Biblical Oaths. In: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, Berlim, 1969, v.81, n.1, p.74-92.
132 WEISER, Jeremia 25-52, p.341; BRUEGGEMANN, Exile, p.366.
133 Cf. STIPP, Parteienstreit, p.171.
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– ele não devia prometer a proteger a vida de Jeremias sob qualquer hipótese; devia acusá-lo
oficial e abertamente se o conteúdo da palavra que este comunicará fosse uma ameaça para a
política oficial do momento. Que ele promete não fazer isso mostra seu respeito para com Jeremias
e as palavras por ele transmitidas, mas mostra também que Sedecias não se sente livre em relação
aos “falcões”, os defensores árduos desta política oficial que não aceita a posição já conhecida de
Jeremias em favor da capitulação. E no clima de confiança que parece ter existido entre o rei e o
profeta (cf. v.24-26), o valor do juramento não passa por sua validade jurídica, e sim pelo
relacionamento pessoal entre estes dois homens. A falta de ρετ∀ΣαΒ (em segredo) na LXX
mostra, ao meu ver, uma tendência de melhorar a imagem de Sedecias que pode ser observada em
releituras posteriores em geral. Desta maneira, o complemento adverbial “em segredo” reforça a
noção do perigo iminente, e insinua que este perigo existe até para Sedecias: ele não é dono de
suas ações, não pode decidir livremente se mata ou não Jeremias. Tudo isso, por sua vez, indica
mais uma vez a alta periculosidade da palavra que está em jogo, e cria um suspense em relação à
revelação desta palavra.
A resposta de Sedecias começa com a exclamação “Por YHWH vivo,134 que fez a nós esta
vida”. A expressão ηφωη≡ψ−ψαξ é uma das fórmulas de juramento mais usadas na Bíblia
Hebraica, ocorrendo 49 vezes numa variedade muito grande de livros (dez vezes em Jeremias),
com ou sem outras características de YHWH. O adjetivo ψαξ significa “vivo, com vida”, e é usado
aqui para afirmar a existência ativa, poderosa e eterna de YHWH. Para a fé javista era um dos fatos
mais naturais que YHWH fosse “vivo” e “dono” da vida.135 Isso mostra-se muito bem em Jr 16,14 e
23,7 onde se profetiza que um dia o complemento “que nos fez sub ir do Egito” será substituído por
“que fez subir e retornar Israel do norte, das terras da dispersão”. Desta maneira, jura-se por aquilo
que é tido como mais amplo e mais poderoso como testemunha: por YHWH que penetra tudo, sabe
de todas as verdades e mentiras, de todas as promessas cumpridas e não cumpridas, e sem falta
as julgará.
Numa ampliação individual da fórmula de juramento, Sedecias confessa YHWH como
criador da vida: ηφ&φ( (fazer) tem aqui a noção de “criar”, como também em Jr 10,12.13; 27,5;

A ARA e a TEB preferem a tradução “Tão certo como vive o Senhor” que não me parece tão indicada por causa da
transformação do adjetivo em um verbo que na tradução portuguesa não é necessária, como mostra a versão “Por
Iahweh vivo” da BJ.
135 RINGGREN, Helmer. ηψξ. In: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament Band II (BOTTERWECK, Johannes
G. e RINGGREN, Helmer, ed.). Stuttgart: Kohlhammer, 1977, esp. coluna 890. Uma sensibilidade feminista, que
entende o monoteísmo como resultado do massacre de outras divindades, especialmente deusas, levanta aqui a
suspeita de que este termo também tenha a ver com o processo da “morte” de outras divindades e da imposição
violenta de YHWH como deus único.
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32,17; 51,15.16. O objeto criado é chamado de ∃επ∑ν, e assim a passagem toda lembra do termo
ηφΨαξ ∃επεν (“ser vivente”) de Gn 2,7.136 Esta palavra, aqui traduzida como “vida”, é uma
palavra-chave na antropologia do mundo hebraico. Baseada na tradução que a LXX escolheu, em
geral e também neste versículo, ψυξη/ , convencionou-se na grande maioria das traduções da Bíblia
Hebraica uma tradução que corresponde à palavra portuguesa “alma”. Schökel distingue seu uso na
esfera da respiração, do apetite, e da designação de um indivíduo, concluindo que na esfera da
respiração significa vida, alma (como princípio da vida).137 Mas é importante olhar não apenas para
o uso, mas também para o seu significado básico, pois este tem conseqüências importantes para a
visão da vid a humana. Neste sentido é preciso destacar que ∃επ∑ν é a “garganta” – o órgão
corporal ligado a estes aspectos básicos da vida física, apetite e respiração. Desta maneira
vislumbra que, na antropologia hebraica antiga, não existe “vida eterna” pois a vida termina com o
fim da respiração, o que torna a própria vida mais preciosa ainda.138
A formulação concreta usada por Sedecias destaca que esta vida foi feita “para nós”. Isso
pode significar o gênero humano em geral, ou concretamente “nós dois aqui – tu e eu”. Não faz
parte da fórmula de juramento, mas existe uma ligação intrínseca entre ψαξ (vivo) e ∃επ∑ν (alma,
vida) que se mostra no português ainda mais acentuado pelo uso de “vivo” e “vida”. Podemos
entender esta ligação como uma alusão à situação pela qual os dois homens estão passando: a
vida dos dois está em alto perigo, e Sedecias parece disposto a não fazer nada para aumentar este
perigo em relação a Jeremias. Por outro lado, para uma sensibilidade feminista e pacifista parece no
mínimo estranho que alguém que comanda uma guerra que está sacrificando milhares de vidas faça
isso sentindo-se protegido por Deus e se refira a YHWH justamente como “criador da vida”.
Sedecias jura não fazer Jeremias morrer. Isso pode significar que ele mesmo não quer
tomar nenhuma medida oficial (legal ou não) para reprimir Jeremias depois da conversa, ou seja,
que ele não está pensando em nenhuma acusação pública ou ação secreta que possam prejudicar
Jeremias ainda mais. Quando a LXX traduz o imperfeito de τωµ com o futuro de
κτει↵νω (assassinar), o tradutor mostra que ele entendeu qualquer ação neste sentido como

injustiça e crime. Além disso, Sedecias jura também algo que não foi mencionado por Jeremias: não
entregá-lo ao poder de seus inimigos. “Mão”, sobretudo quando é usado no singular em relação com

A segunda narrativa da criação é de data antiga, possivelmente da época salomônica, e esta sua afirmação central
certamente era muito divulgada.
137 SCHÖKEL, Dicionário, p. 443.
138 Cf. SCHROER, Geschichte, p.167-172. Cf. tb. SEEBASS, Horst. #πν. In: Theologisches Wörterbuch zum Alten
Testament Band V (BOTTERWECK, Johannes G. e RINGGREN, Helmer, ed.). Stuttgart: Kohlhammer, 1986, colunas
531-555.
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um plural de pessoas, significa “poder”. Assim, ser entregue “na mão” de alguém significa passar ao
poder desta pessoa. De acordo com Schroer, a palavra hebraica δαψ (mão) é um dos muitos
exemplos do fato que o pensamento semítico é estereométrico e não conhece a divisão nítida entre
concreto e abstrato no sentido moderno. Isto significa que tudo que é concreto abrange um
simbolismo mais amplo que aponta para além de si, e que termos abstratos são sempre
relacionados com estes termos concretos. Desta maneira, δαψ significa “mão/braço/”poder”, e
poder é sempre de novo apresentado na imagem da mão que intervém com poder.139 Isto vale
também em casos como este onde a metáfora aparentemente é bastante convencionada, mas não
deixa de fazer parte do mecanismo lingüístico apresentado por Schroer. Quando alguém ou algo
está na mão de uma pessoa ou de um grupo, está entregue a suas arbitrariedades. Por isso optei
por traduzir o verbo }τν com o sentido especificado de “entregar”, um sentido que ele manterá ao
longo da perícope.
As pessoas de cujo poder Sedecias quer proteger Jeremias são chamadas de “estes
homens”. Esta descrição muito genérica tem sido objeto de muitas observações e especulações. Os
autores em geral fazem questão de afirmar que não se refere aos “homens de Anatot” que
atentaram contra a vida de Jeremias há muito tempo (cf. 11,21.24), uma opinião que compartilho.
Mas nos últimos tempos tornou-se duvidosa a opinião geral de que se refere aos {ψιρφ& (chefes,
notáveis, “patrícios”) na sua totalidade que na segunda parte da nossa perícope e especialmente no
cap. 37 são os inimigos gerais de Jeremias. Se de fato a redação deuteronomista do Livro de
Jeremias teve uma postura hostil em relação aos {ψιρφ& e ampliou a perseguição histórica de
Jeremias por alguns chefes para a categoria toda, devemos ter cuidado com uma identificação
sumária de “estes homens” com os {ψιρφ&. Parece mais sensato supor por trás deste termo
alguns chefes políticos e/ou religiosos individuais, bem concretos, da ala dos “nacionalistas
independistas” que estavam perseguindo Jeremias desde que ele começasse a pregar a submissão
(e, mais tarde, a rendição) à Nabucodonosor. No cap.37, Ebed-Melec denuncia diante de Sedecias
que “estes homens” que jogaram Jeremias na cisterna “fizeram mal” (v.9) – a repetição do termo faz
pensar nos homens deste grupo cujos nomes individuais são citados em 37,1 e dos quais não se diz
se eram ou não {ψιρφ&. Na análise de Stipp, os dois versículos em questão, 37,1 e 37,7, são de
uma camada antiga que não sofreu a redação deuteronomista nem a redação patrícia, portanto não
manipulou a imagem de {ψιρφ& de maneira positiva nem de maneira negativa.
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Cf. SCHROER, Geschichte, p. 168.
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A classificação como “estes” (também poderíamos traduzir “aqueles”) neste versículo, em
38,7 e quando se fala de Jeremias como “este homem” em situações de acusação (26,11.16 e 38,4)
leva uma carga de acusação, de desprezo, caracterizando a pessoa como agindo de maneira
negativa. Sedecias afirma que estes homens “estão procurando a vida” (!ε∃:π〈ν−τε) {ψι∃:θαβ:µ)
de Jeremias.140 Esta expressão significa “querer matar” e é freqüente no Livro de Jeremias (11,21 e
aqui de Jeremias; 21,7; 34,21; 44,30 de Sedecias etc.; 22,25 de Jeconias; 44,30 de Hofra e 46,46
do faraó em geral; e sem objeto definido – “eles” - em 19,7.9; 34,20). Lembremos também de
colegas ilustres de Jeremias cuja vida “foi procurada”: Moisés, Davi, Elias, e apenas uns vinte anos
antes o profeta Urias, morto a mando do rei Joaquim (Jr 26,21).
Termina aqui a segunda fala de Sedecias, sua resposta a Jeremias. Ao longo de toda esta
resposta, Sedecias se esforça de várias maneiras para assegurar a Jeremias que a palavra que
este deve comunicar não o colocará em perigo – mas ele não usa palavra nenhuma para dizer se
está considerando “escutar” esta palavra ou não. Este silêncio fala alto, e seu significado confirmase nos versículos seguintes onde fica claro que Sedecias não escutará a palavra decisiva que
Jeremias lhe anuncia. 141 Termina aqui também a primeira rodada, o primeiro diálogo, da conversa
entre Sedecias e Jeremias. Isso fica evidente pelo fato de que a próxima fala, que é de Jeremias,
não retoma nada desta última fala de Sedecias, mas entra diretamente no anúncio da “palavra”
pedida por ele na sua primeira fala.

1.3.3.2.2 A Segunda Rodada da Conversa: 38,17-22
Diálogo entre Jeremias e Sedecias - Jeremias anuncia a nova palavra
A’ Jeremias comunica a Sedecias uma palavra já conhecida

17-18

B’ Sedecias levanta uma objeção

19

C’ Jeremias tranqüiliza Sedecias

20

X Jeremias anuncia a nova palavra:
a visão da palavra das mulheres que manifestam seu juízo

21-22

A LXX omitiu esta caracterização, provavelmente por causa do caráter sintético geral da sua tradução.
Em Jr 42,1-6, já depois do massacre de Masfa, encontramos uma situação e conversa muito parecidas com esta: os
comandantes judaítas procuram Jeremias para este obter uma orientação de YHWH, e a narrativa inclui os elementos
de não esconder nada e da invocação de YHWH, aqui para afirmar a obediência à palavra a ser revelada. Lá e cá, a
palavra revelada não é obedecida, e isso aponta para a questão de quem eram as pessoas verdadeiramente fiéis à
YHWH e às profecias de Jeremias, discutida nos capítulos 2 e 3.
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A segunda rodada da conversa, o segundo diálogo entre Jeremias e Sedecias (v.17-22), é
estruturada, da mesma forma que a primeira, em três falas. Mas observamos como primeira
diferença a seqüência invertida das falas, ou seja: a seqüência Jeremias–Sedecias–Jeremias. Isso
mostra que agora Jeremias toma a iniciativa, depois de ter sido objeto da iniciativa tomada por
Sedecias na primeira rodada. No final desta rodada observaremos uma outra diferença: nos v.2122, a segunda fala de Jeremias contém uma parte que não corresponde à estrutura identificada na
primeira rodada. Esta parte, especialmente o v.22, está no centro das pesquisas desta dissertação e
será a base para as análises do capítulo 2 e 3.
Na sua primeira fala (v.17-18), Jeremias comunica uma palavra que Sedecias pediu na
primeira rodada da conversa:
E disse Jeremias a Sedecias:
“Assim diz YHWH, Deus Zebaot, Deus de Israel:
Se tu saíres saindo aos chefes do rei da Babilônia,
viverá tua vida,
e esta cidade não será queimada no fogo. E viverás tu e tua casa.
E se não saíres aos chefes do rei da Babilônia,
será entregue esta cidade na mão dos caldeus, e a queimarão no fogo.
E tu não escaparás da mão deles.”

Introduzida novamente com a fórmula “β”−λε) ”)” ρεµ)οΨ〈ω, (E disse “A” a “B”), esta fala
é

de

novo

estruturada

em

três

partes

principais:

a

“fórmula

do

mensageiro”

ηωη≡ψ ραµφ)−ηοΚ (Assim disse/diz YHWH) ampliada por dois epítetos, e depois a citação da
fala de YHWH na forma de uma alternativa expressada por duas orações condicionais.
Na condição da primeira parte da alternativa, que é a positiva, são mencionados os
{ψιρφ& do rei da Babilônia, os seus chefes militares. Falam destes personagens novamente os
versículos 18 e 22. Eles são, no contexto da realidade narrada, um poder de fato importante; é
significativo, porém, que eles, em termos gramaticais, nunca cheguem a ser sujeito direto de alguma
ação.
As três conseqüência da alternativa positiva são descritas em três orações subordinadas.
Das duas primeiras, uma se refere a Sedecias (“viverá tua vida”), a outra a Jerusalém (“não será
queimada no fogo”). Este versículo como também o v.18 fala dela como τ)οΖαη ρψι(φη (esta
cidade). Apenas na conclusão da unidade, no v.28a, aparece o nome {ιφλφ∃Υρ≡ψ (Jerusalém). A
terceira conseqüência (“viverás tu e tua casa”) retoma e assim reforça a primeira, “viverá tua vida”.
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Reaparece aqui a palavra ∃επεν, já encontrada em relação a Jeremias no v.16. Mas esta
conseqüência amplia a primeira para o τιψφΒ (a casa) de Sedecias. Assim é mencionado um
personagem importante desta perícope: a família de Sedecias. A palavra τιψφΒ aparece também
no v.22, mas lá caracterizada como “casa do rei de Judá”, uma diferença que será analisada.
A condição da segunda parte da alternativa, a negativa (v.18), é construída como inversão
da primeira: “se não saíres aos chefes do rei da Babilônia”. Sendo ela o paralelo oposto da primeira
alternativa, justifica-se a tradução da conjunção ω com “mas”.
A conseqüência desta alternativa é descrita também em três orações subordinadas, mas
apenas uma delas refere-se a Sedecias, as outras duas a Jerusalém. No caso de Jerusalém não
são mencionados os “chefes do rei da Babilônia”, mas os “caldeus” em geral. Esta caracterização
dos babilônios repete-se no v.19. Da “mão” como símbolo do poder já falou o v.16, fala este
versículo novamente no seu final, e falará também o v.19.142
Sem qualquer referência ao juramento de Sedecias que antecede, Jeremias comunica
agora um oráculo. Faz parte do padrão deste gênero literário do discurso profético o início com a
“fórmula do mensageiro” ηωη≡ψ ραµφ)−ηοΚ (Assim diz YHWH), aqui numa variante extensa
que contém os dois epítetos τωοφβ:χ ψ∀ηολΕ) e λ∀)φρ:&ψ ψ∀ηολΕ) (Deus Zebaot – dos
Exércitos - e Deus de Israel).143
A “fórmula do dito do mensageiro”, como fórmula simples ηωη≡ψ ραµφ)−ηοΚ, “assim
diz YHWH”, ou, na maioria dos casos, como fórmula extensa com outros nomes divinos ou
adjetivos, ocorre 423 vezes na Bíblia Hebraica. Seu uso mostra que o profeta e a profetisa eram
entendidos/as como mensageiros/as, a partir da realidade das sociedades do Antigo Oriente onde o
envio de mensageiros era uma forma comum de comunicação, especialmente quando se tratava de
palavras em nome de alguma autoridade política. 144 Também na profecia cúltica destas sociedades,
a tarefa do profeta ou da profetisa era muitas vezes a comunicação de uma mensagem recebida da
divindade, em forma de sonho ou visão.145 Na religião do Antigo Israel destacam-se o uso altamente
padronizada no Livro de Ezequiel146 e o uso altamente personalizado no escrito de Deutero -Isaías,
onde YHWH é caracterizado por atributos verbais de acordo com o conteúdo do dito.
Cf. minhas análises do v.16.
Mais uma vez, a LXX optou por uma tradução mais sintética, omitindo estes epítetos.
144 P.ex. na boca de um mensageiro de Ben Hadad em 1 Rs 20,3.5, de um mensageiro de Senaquerib em 2 Rs
18,19.29.31 e de um mensageiro de Ezequias em 2 Rs 19,3. Olhando para realidades parecidas no âmbito brasileiro,
poderíamos lembrar do costume de qualquer “menino/a de recado” começar sua fala com a apresentação da autoridade
que está na origem dela, por exemplo, “Minha mãe mandou dizer...”.
145 Cf. WESTERMANN, Claus. Basic forms of prophetic speech. Louisville: Westminster, 1991, p.98-128.
146 Com 125 ocorrências quase a metade das ocorrências totais fora do Livro de Jeremias (277 vezes).
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No Livro de Jeremias, a fórmula ocorre 146 vezes. Isso representa mais que 1/3 do total das
ocorrências na Bíblia Hebraica e mostra a grande freqüência e importância de ditos proféticos
proferidos em nome de YHWH no Livro de Jeremias.147 Destaca-se o uso da fórmula simples
ηωη≡ψ ραµφ)−ηοΚ em mais da metade dos casos (78 ocorrências). Quando são usados
epítetos (em 68 casos), quase a metade (29 casos) apresenta a exata combinação encontrada no
nosso v.17, λ∀)φρ:&ψ ψ∀ηολΕ) τωο)φβ:χ ψ∀ηολΕ).148 Este quadro mostra que, em todo o
Livro de Jeremias, o uso da fórmula do mensageiro é altamente padronizado e gira em torno dos
três nomes divinos mais comuns: YHWH, Deus Zebaot (dos Exércitos) e Deus de Israel. Dentro
disso, a combinação concreta dos epítetos no v.17 é comum e freqüente e, portanto, não aponta
para qualquer mensagem especial. Mas o mero fato da presença da fórmula do mensageiro neste
versículo mostra algo importante em relação à avaliação das afirmações de Jeremias: as pessoas
que as apresentaram ligadas a esta forma literária, e provavelmente também o próprio profeta,
estavam convictas de que se tratava não de uma simples opinião ou um simples conselho político
pessoal de Jeremias, mas de uma revelação divina de um juízo daquilo que era certo e errado, num
sentido absoluto e inquestionável: Sedecias deve render-se.
Dentro do corpo do material B, é a primeira e única vez que um dito de Jeremias fala da
rendição. Isso leva-nos a perguntar pelas mensagens jeremiânicas proferidas a respeito de
Jerusalém e do rei Sedecias até este momento, sem considerar palavras posteriormente colocadas
na sua boca pela redação. Na forma como o material B está integrado dentro da redação do Livro
de Jeremias, foram preservados apenas os seguintes ditos:
No material fora do ciclo 37-45:
26,9

Por que profetizaste em nome de YHWH, dizendo: ‘Este Templo será como Silo e esta
cidade será ruína sem habitantes!’
27,11 A nação que submeter seu pescoço ao jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a farei
repousar em seu solo – oráculo de YHWH – para que o cultive e nele habite.
28,14* Porque assim fala YHWH dos Exércitos, Deus de Israel: ‘Eu colocarei um jugo de ferro no
pescoço de todas (D: estas) nações, para que servirem a Nabucodonosor, rei da
Babilônia...’
No material do ciclo 37-45:
37,8

Os caldeus voltarão a lutar contra esta cidade, conquistá-la-ão e a incendiarão.

Cf. WILDBERGER, Hans. Jahwewort und prophetische Rede bei Jeremias. Zurique: Zwingli, 1942, p.48-51.
Nos 37 casos restantes destaca-se o uso dos epítetos τωο)φβ:χ ηωη≡ψ (YHWH dos Exércitos, 14 vezes) e
τωο)φβ:χ ψ∀ηολΕ) ηωη≡ψ (YHWH Deus dos Exércitos, 9 vezes).
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37,10 Ainda que derrotásseis todo o exército dos caldeus que vos combate e não restassem
senão feridos, eles se levantariam, cada um em sua tenda, para incendiar esta cidade.
38,3 Assim disse YHWH: Esta cidade, certamente, será entregue às mãos do exército do rei da
Babilônia, que a tomará!”
O versículo 38,2, na unidade anterior 38,1-13, onde Jeremias anuncia vida para quem sair
aos caldeus, foi reconhecido por Thiel como criação redacional de D.149 Portanto, ele não pode
servir de antecedente para 38,17. Isso também é o caso de 27,12 onde é colocada na boca de
Jeremias uma advertência dirigida a Sedecias, para que se submetesse ao rei da Babilônia para
viver.
O problema que surge com esta forma de abordagem é que D eventualmente pode ter
omitido ou reformulado ditos que animaram expressamente para a rendição, embora Thiel não
tivesse encontrado indícios para este tipo de procedimento.150 Mas convém trabalhar, neste
momento, com as evidências existentes, e estes indicam que apenas neste dito Jeremias fala
claramente da necessidade de o rei render-se aos caldeus. Num segundo momento, porém,
devemos supor que o conteúdo geral da sua mensagem correspondia a esta linha, pelo fato de ele
ficar preso pela acusação de querer render-se aos caldeus (37,13-14), e lembrando dos judeus que
já passaram para o lado dos babilônios (38,19). Também a avaliação dos chefes, que Jeremias com
“estas palavras (= 38,3) enfraquece as mãos dos homens da guerra que ainda estão na cidade”,
leva à suposição que Jeremias pregou, já há mais tempo, a rendição.151 Na interpretação que segue
tratarei o dito segundo os resultados seguras desta pesquisa, isto é, como primeiro e único
documento de B que fala da rendição, porém sem esquecer que devem ter existido muitas
advertências de Jeremias neste sentido. A maioria dos exegetas concorda com esta opinião de que
se trata, em geral, de uma mensagem já conhecida e, ao máximo, admite que ela foi aqui reforçada,
e a entende dentro da pregação geral de Jeremias do juízo divino iminente.152
A rendição como condição da primeira parte (a positiva) da alternativa é descrita pela
“saída” de Sedecias aos {ψιρφ& do rei da Babilônia. O peso desta exigência expressa-se no uso
do infinitivo absoluto junto ao imperfeito: )∀χ∀τ )οχψ.
Cf. THIEL, Jeremias 26-45, p.54.
Op.cit., p.104.
151 Também Nelson Kilpp, na sua análise das promessas de salvação de Jeremias, vê aqui a “salvação como
sobrevivência”, possível para pessoas individuais, ligada à rendição (de Sedecias ou de pessoas que passaram aos
babilônios), cf. KILPP, p.92-93.
152 Cf. p.ex. WEISER, Jeremia 25-52, p.341; RUDOLPH, p.241; THOMPSON, p.642; KEOWN, p.224; CARROLL,
Commentary, p.686; LAMPARTER, Helmut. Prophet wider Willen: Der Prophet Jeremia. Stuttgart: Calwer Verlag, 1964,
p.382. Cf. também ACKROYD, Peter R. Historians and Prophets. In: Svensk Exegetisk Årsbok, Lund, 1968, vol.33, esp.
p.45-47.
149
150

54
O verbo )χψ (sair) tem sua importância teológica principal nos acontecimentos e releituras
do Êxodo, da Saída do Egito que era uma saída da casa da escravidão para a liberdade. Tem sua
importância também no âmbito militar, na saída para começar uma guerra. 153 Mas no Livro de
Jeremias destaca-se o “sair” para prisão e desterro do rei, sua família e outras pessoas importantes
da cidade, o que tem a forte conotação de um “anti-êxodo”. Além disso, “sair” é o termo que
descreve a forma concreta pela qual a rendição nesta guerra deveria acontecer. A guerra entre os
babilônios e os judaítas estava marcada não por batalhas nas quais os dois exércitos se atacavam
mutuamente em campos abertos, onde o ato de depor as armas poderia ser o sinal da rendição.
Estava marcada pelos ataques e sítios de cidades fortificadas, como mostram todos os textos e
evidências arqueológicas disponíveis.154 O sinal de rendição nesta situação era o chefe supremo da
cidade e/ou representantes dele entregarem-se ou serem entregues ao exército sitiador como
garantia do cessar-fogo dentro da cidade. Observamos este procedimento em três outros textos da
Bíblia Hebraica acerca da capitulação de cidades sitiadas. Em Abel-Bet-Maaca, uma sábia anônima
da cidade negociou “com toda a sua sabedoria” a rendição, com o resultado de a cabeça do chefe
revoltoso, Seba, ser jogado pela muralha (2 Sm 20,14-22). E no primeiro cerco de Jerusalém, o rei
Joaquin, a Grande Dama Noesta e vários outros chefes entregaram-se a Nabucodonosor, num ato
descrito explicitamente com o termo “sair” (2 Rs 24,10-12; Jr 29,2). 155
Aqui em Jr 38,17, portanto, “sair” é sinônimo para a rendição que resultaria no fim do cerco.
É possível que Sedecias tenha evitado este passo até o momento presente, porque estava
esperando uma ajuda do Egito (cf. Jr 37) que pudesse afastar os babilônios definitivamente do
lugar. Também é possível que o motivo seja a sua confiança na teologia da invulnerabilidade de
Jerusalém. Aparentemente, esta teologia surgiu em ligação à experiência surpreendente da retirada
definitiva do exército assírio na época do rei Ezequias (cf. 2 Rs 19 e Is 37). Mas é provável que esta
versão dos acontecimentos durante a campanha assíria seja, justamente, um texto de propaganda
criado por grupos nacionalistas durante a retirada temporária do exército babilônico que visava
fortalecer a atitude da não-submissão a Nabucodonosor. A base teológica desta convicção, por sua
vez, pode ser encontrada nas profecias de salvação de Isaías, ou melhor, nas interpretações

Cf. PREUSS, Horst- Dieter. )φχφψ. In: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament Band III (BOTTERWECK,
Johannes G. e RINGGREN, Helmer, ed.). Stuttgart: Kohlhammer, 1986, colunas 799-800.804-807.
154 Além da Bíblia Hebraica, a Crônica Neobabilônica e várias escavações, especialmente a de Laquis, uma das
principais cidades da resistência e uma das últimas a ser destruída, cf. p.ex. KING, Philip J. Jeremiah: an archeological
companion. Louisville: Westminster, 1993, p.69-76; YADIN, p.288-316.
155 Do sítio trienal e da tomada da cidade de Samaria pelos assírios em 722aEC não possuímos uma descrição
detalhada, cf. 2 Rs 17,5-6.
153

55
posteriores de suas profecias.156 Em contraposição, na base da convicção contrária que
argumentava em favor de uma rendição, defendida por Jeremias e outros círculos políticos, deve
estar a desconfiança no apoio egípcio e a experiência histórica recente da “saída” de Joaquin,
Noesta e outros chefes, atitude esta que pôs fim à guerra começada pelo rei Joaquim e salvou
Jerusalém da destruição (cf. 2 Rs 24,10-12). Detalhes deste tema serão discutidos no capítulo 2.
Sedecias deveria entregar-se aos {ψιρφφ& da Babilônia. O título ρφ& caracteriza uma
autoridade político-administrativa, muitas vezes em particular uma autoridade militar. Em algumas
edições brasileiras ou portuguesas de Bíblias157 ele é traduzido com “príncipes”. Esta escolha me
parece infeliz por causa de uma certa conotação dinástica da palavra. Outras edições e o
comentário de Schökel/Sicre158 optaram por “generais” que se recomenda apenas pelo contexto
concreto. Por causa do uso da mesma palavra hebraica para as autoridades babilônicas que não
são necessariamente somente militares em v.22 e para as autoridades judaítas nos v.25 e 27, optei
pela tradução mais neutra “chefes”.159 Mas convém destacar que, neste v.17, se trata claramente de
chefes militares. A LXX mostra esta noção militar na sua tradução com η(γεµω↓ν, mas ela evita a
repetição da palavra – obviamente por motivos estilísticos – no versículo seguinte, enquanto no v.22
usa uma palavra que abrange também o poder civil: α℘ρξων.
Os {ψιρφ& são caracterizados como chefes do “rei da Babilônia”. Este título refere-se a
Nabucodonosor, que não estava presente pessoalmente ao longo dos 18 meses do cerco de
Jerusalém. Sua presença na região siro-palestinense é documentada apenas para Rebla, cf. 2 Rs
25 e Jr 39. Nestas circunstâncias, os chefes militares babilônicos presentes em Judá eram sem
dúvida um fato de poder de suma importância. No âmbito da nossa narrativa, porém, eles nunca
chegam a ser, em termos gramaticais, sujeito direto de alguma ação. Isso pode significar que são
considerados meros instrumentos de um poder maior (dentro do contexto, do poder divino de
YHWH), ou pode indicar simplesmente que nesta narrativa não são um fator importante.
Jeremias destaca três aspectos da conseqüência que uma rendição teria. Dois se referem a
Sedecias, e um a Jerusalém: Sedecias (literalmente “sua vida”) viverá, sua casa viverá, e a cidade
não será queimada no fogo. Encontramos aqui um duplo uso do verbo ηψξ, “viver”, e é importante
Cf. HARDMEIER, Prophetie, especialmente p. 287-289; e ALBERTZ, Rainer. Religionsgeschichte Israels in
alttestamentlicher Zeit Teil 1: Von den Anfängen bis zum Ende der Königszeit. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,
1992, p.370-377. Aprofundarei este assunto no cap.2.
157 Por exemplo na ARA e na BÍBLIA SAGRADA: Edição Pastoral. São Paulo: Edição Paulinas, 1990, 1631p (BEP). A
edição nova da BJ traduz “oficiais”, enquanto a antiga traduzia também “príncipes”.
158 BEP; SCHÖKEL/SICRE, p.ex. p.616.
159 Cf. a análise do termo ρφ& e destes grupos de detentores de poder no cap.2.
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considerar o fato de que este verbo não significa apenas “estar / permanecer vivo”, mas também “ter
uma vida plena, rica e feliz”.160 Por isso, “viver” é aqui uma promessa muito adequada para todas as
pessoas atingidas, sejam elas ameaçadas de uma morte iminente ou “apenas” de uma vida
violentada e mutilada.
No primeiro dos três aspectos, é a ∃επεν de Sedecias que viverá. Encontramos esta
palavra já no v.16 em relação a Jeremias, e sua recorrência mostra a centralidade do aspecto de
vida e morte na nossa perícope. O terceiro aspecto das conseqüências da rendição (“viverás tu e
tua casa”) retoma e assim reforça o primeiro, o “viverá a tua vida”. Mas ele também o amplia para o
τιψαΒ (a casa) de Sedecias. No hebraico, como em muitas outras línguas, a palavra τιψαΒ
significa não apenas a casa como artefato arquitetônico, mas também a casa como a família,
incluindo todas as pessoas submetidas ao chefe da família. Quando se trata da descendência de
um rei, enfatizando a linhagem de gerações, assume o significado especial de “dinastia”. 161
Analisaremos estes dois aspectos ligados ao “viver” em seu conjunto.
Para Sedecias pessoalmente, o aspecto mais importante das conseqüências de uma
rendição seria simplesmente: “viverá a tua vida”. Jeremias não promete perdão da parte dos
babilônios, impunidade ou outras formas de bem-estar, e sim a vida “nua e crua”. O valor de
simplesmente salvar sua vida, e nada mais, qualquer que seja a condição, é o cerne da mensagem
de Jeremias neste tempo de situação-limite. É o valor absolutamente prioritário na escala dos
valores que Jeremias defende e anuncia, prioritário até em relação ao outro valor defendido, o de
“permanecer na terra”.
Para a família real 162 em geral vale o terceiro aspecto das conseqüências de uma rendição:
ela “viverá”. Temos notícias da execução de seus filhos na presença de Nabucodonosor em Rebla
(cf. Jr 39,6 e 52,10). Sobre o destino das mulheres (mãe, esposas, concubinas, filhas, irmãs e
outras parentas), nenhum texto fala explicitamente, e v.22 fala dele de forma apenas implícita.
Portanto, no que diz respeito aos membros femininos da “casa” de Sedecias, não temos indícios de
mortes violentas. Mas sempre resta a possibilidade que uma rendição imediata podia ter evitado um
número maior de mortes por doença, fome e esgotamento.163 Resta ainda a pergunta se o oráculo
entendeu “casa” aqui no sentido da dinastia davídica. Diante da atitude muito crítica de Jeremias em
RINGGREN, ηψξ, coluna 885.
Cf. HOFFNER, Harry A. τψβ. In: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament Band II (BOTTERWECK,
Johannes G. e RINGGREN, Helmer, ed.). Stuttgart: Kohlhammer, 1977, esp. colunas 637-638.
162 Várias edições de Bíblia traduzem diretamente com “família”, sem indicar o jogo de palavra de “casa” aqui e em v.22,
p.ex. a BJ, TEB e BEP, enquanto a ARA preserva a palavra “casa”.
160 Assim
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relação à dinastia davídica, nenhum comentarista considera esta possibilidade, e também eu a
considero muito improvável. Mas seja como for, o assassinato dos filhos de Sedecias resultou na
morte dos herdeiros diretos desta casa, e o nosso oráculo está em boa sintonia com este fato.
O segundo aspecto das conseqüências da rendição é o aspecto mais importante para a
sociedade judaíta em geral: Jerusalém, mesmo tomada pelos babilônios, não seria destruída. A
conseqüência que ela sofrerá nesta alternativa, “não ser queimada”, é expressada com o nif‘al do
verbo ϖαρα&. O uso desta forma gramatical novamente esconde os sujeitos lógicos de “entregar”
e de “queimar”, um fenômeno já encontrado no v.17 e presente também no v.22. Pelo contexto, o
sujeito de “queimar” devem ser novamente os chefes dos babilônios ou os babilônios em geral, mas
o sujeito de “entregar” é outro – a análise mostrará que se trata do próprio YHWH.
O verbo ϖρ& é ligado ao meio ∃∀), “fogo”. Esta expressão um tanto redundante ∃∀)φΒ
ϖαρφ&, “queimar no fogo”, é um termo fixo para queimar ou incendiar, e ocorre somente no Livro
de Jeremias 12 vezes, na maioria em contextos bélicos. Incendiar uma cidade tomada é um dos
procedimentos de guerra mais comuns no Antigo Oriente. Pode ter motivos estratégicos
(“desurbanização”, evitar futuros focos de resistência), religiosos (“consagrar o inimigo vencido a
Deus”), ou simplesmente “humanos” (vingança, acontecimento espontâneo no quente do combate).
Nisso difere de outra estratégica de guerra, a da “terra queimada” que implica a destruição de
regiões inteiras com suas habitações e plantações, aplicada por exemplo na campanha assíria do
séc. 8aEC, na qual Jerusalém sobrou ilesa no meio de um território quase totalmente destruído.164 É
importante lembrar que, diferentemente do ano 70 EC quando o templo foi incendiado na hora da
tomada da cidade por um soldado não autorizado,165 em 587 Jerusalém foi incendiada um mês
depois da sua tomada, “a sangue frio”, por ordem expressa de Nabucodonosor.
Depois de ter mostrado três aspectos pessoais e comunitários da conseqüência de uma
rendição, Jeremias passa a mostrar, no v.18, os respectivos aspectos da conseqüência do
comportamento contrário, da não-rendição:
E se não saíres aos chefes do rei da Babilônia,
será entregue esta cidade na mão dos caldeus e a queimarão no fogo.
E tu não escaparás da mão deles.”

Cf. as considerações em cap.1.1.
Cf. o lamento de Isaías (1,8) de que Jerusalém “foi deixada só como uma choça na vinha, como telheiro em pepinal”.
165 Pelo menos é isso que Flávio Josefo nos quer fazer acreditar, cf. Guerra Judaica 6,26,466: FLÁVIO JOSEFO.
História dos Hebreus, v.8: A Guerra Judaica (PEDROSO, Vicente, ed.). São Paulo: Americas, 1974, p.284.
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Chama a atenção que também aqui são destacados três aspectos da conseqüência do
comportamento de Sedecias, mas apenas um deles refere-se a ele pessoalmente, os outros dois a
Jerusalém. O gráfico destaca as correspondências e as diferenças das duas alternativas
apresentadas pelo profeta:

Condição:

Alternativa positiva (v.17)
Se tu saíres saindo

X

Alternativa negativa (v.18)
Se não saíres

Conseqüências:
1.

viverá tua vida

será entregue esta cidade
na mão dos caldeus

2.

e esta cidade não será
queimada no fogo.

X

e a queimarão no fogo.

3.

Viverás tu

X

E tu não escaparás da mão deles.

e tua casa.

/

--------------------

Apenas as alternativas da condição (sair ou não sair) são construídas em paralelismo. O
primeiro aspecto da conseqüência da alternativa positiva, retomado na primeira parte do terceiro
aspecto (viver), encontra seu oposto no terceiro aspecto da conseqüência da alternativa negativa
(não escapar). O segundo aspecto da conseqüência da alternativa positiva (não ser queimada no
fogo, voz passiva) tem seu oposto na afirmação em voz ativa (a queimarão no fogo). Este passa a
ser o terceiro aspecto da conseqüência da alternativa negativa, enquanto o segundo é que “esta
cidade será entregue na mão dos caldeus”, o que não tem oposto na alternativa positiva. A segunda
parte do terceiro aspecto da conseqüência da alternativa positiva, a família viver, não tem oposto na
alternativa negativa, e aponta assim, de certa forma, para da alusão ao destino dos membros
femininos da família de Sedecias no v.22.
No corpo do material B, freqüentemente um dito profético explicita uma de duas alternativas
de comportamentos e conseqüências. Embora Thiel tenha provado que a “pregação de alternativas”
(Alternativpredigt) no Livro de Jeremias é, em geral, uma forma literária criada pela redação D,166
não encontram-se aqui indícios para uma influência desta redação. Ao contrário, os detalhes
individuais das alternativas e a falta de um paralelismo esquematizado apontam, ao meu ver, para o
166

THIEL, Jeremias 1-25, p.290-293.
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uso separado e repetido das duas alternativas na pregação do próprio Jeremias.167 A composição
condensada e mais elaborada do dito neste lugar pode ser explicada com sua importância
destacada no conjunto das últimas palavras proféticas que Jeremias profere, antes da catástrofe,
em chão judaíta e a um rei judaíta, enquanto Judá ainda existia como nação e Jerusalém como sua
capital política e religiosa.
Voltemos a nossa atenção agora para os três aspectos da conseqüência da não-rendição.
No primeiro aspecto, “esta cidade será entregue na mão dos caldeus”, o uso do nif‘al, da voz
passiva do verbo }τν, levanta a pergunta pelo sujeito da ação. Devemos identificar esta forma não
apenas como uso retórico, e sim como uma dica teológica que vê em YHWH o último autor dos
acontecimentos: foi ele que entregou a cidade na mão do inimigo. Esta versão de uma teodicéia,
hoje difícil de ser aceita, foi uma das maneiras de reagir às perdas catastróficas sofridas, e
especialmente à pergunta se porventura YHWH tinha sido derrotado pelas divindades da nação
inimiga, cf. p.ex. Jr 25,1-14; Lm 2 e os Salmos 44; 74 e 79. A recorrência da “mão” como símbolo
de poder (v.16168.17.18.19) mostra a importância vital que a questão do poder como poder de vida e
morte teve naqueles meses finais de uma guerra que reduziu todas as questões da existência
humana, política e religiosa à mera alternativa do existir ou não existir.
Os detentores do poder são chamados aqui de {ψι∆:&αΚ. Este nome, usado 46 vezes no
Livro de Jeremias (ou que é mais que a metade do uso total na Bíblia Hebraica), significa “caldeus”,
a maior tribo integrante do Império Neobabilônico. Também a terra da Babilônia às vezes é
chamada de “Terra dos Caldeus”, já que a Bíblia Hebraica não usa um substantivo específico para
“Caldéia”. O nome ocorre sempre no plural e no sentido coletivo, e sempre como simples sinônimo
de “babilônios”, sem mostrar indícios de alguma especificação. No Livro de Jeremias, tanto o uso de
“babilônios” como o uso de “caldeus” sinaliza experiências de guerra (exército, atacantes, sitiantes),
experiências de um poder superior e irresistível. No caso concreto do v. 18b, a expressão aponta
para o início do próprio v.18, e para os v.17 e 19 que falam dos babilônios em geral, e pode ser
entendida como uma variação literária escolhida para não repetir, dentro da mesma oração, duas

Isso não significa que esta pregação não pode ter sido influenciada por padrões existentes, como p.e. os da teologia
da aliança deutoronômica-deuteronomista. E esta, por sua vez, inspirou-se em fórmulas milenares de alianças
(contratos políticos) que sempre apresentam as alternativas positivas e negativas em relação ao manter ou quebrar a
aliança. Cf. para isso p.ex. HOLLADAY, Jeremiah 2, p.284; e ACKROYD, Peter R. Exile and restoration: a study of
Hebrew thought in the sixth century BC. Londres: SCM, 1983, p. 51-53.
168 Cf. minha análise deste símbolo de poder neste versículo.
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vezes o mesmo termo. Stipp, porém, encontra neste uso um dos indícios da camada de redação
patrícia. 169
O segundo aspecto da conseqüência é descrita novamente em voz ativa: os caldeus
queimarão Jerusalém. Isso corresponde, em sentido inverso, ao segundo aspecto da conseqüência
da alternativa positiva.170 Apenas no fim de sua explanação das conseqüências de uma nãorendição, Jeremias volta sua atenção para o aspecto do destino pessoal de Sedecias: “tu não
escaparás da mão deles” (= dos chefes babilônicos). O verbo +λµ, que nunca é usado no qal,
significa no nif‘al “escapar-(se), evadir-se, escapulir, sair indene, livrar-se, pôr-se a salvo, pôr-se em
segurança, escapar com vida, refugiar-se, abrigar-se”. Na Bíblia Hebraica em geral, ele é usado 95
vezes, aparecendo nos livros historiográficos 35 vezes, sempre no sentido físico de conseguir fugir,
afastar-se do perigo. Nos profetas com exceção de Jeremias ocorre 16 vezes em uso misturado,
mas predominantemente figurado, no sentido de ser poupado, e o sujeito desta ação é sempre
YHWH/Deus. Outras 26 vezes ocorre nos salmos e literatura sapiencial, sobretudo em Jó, em uso
exclusivamente figurado. Na LXX, +λµ é aqui traduzido com σω↓ζω (salvar), um verbo mais
genérico que em geral é usado para traduzir (∃ψ. No Livro de Jeremias, porém, +λµ é sempre
traduzido assim, cf. 31(=46),6.8.19; 39(=42),4; 41(=34),3; 46(=39),18; 48(=41),15. Isso mostra
provavelmente a consciência que aqui o uso do verbo que comumente expressa “escapar” e “fugir”,
φιφιλγω, não convém por causa da sua conotação jurídica. Em conseqüência do verbo escolhido,
falta na LXX a expressão {φδΨιµ.
No Livro de Jeremias, +λµ ocorre 13 vezes, mas apenas em quatro casos no âmbito dos
Oráculos contra as Nações (cap. 46-51), o verbo é usado no sentido figurado. O seu uso encontrado
no material B (34,3; 38,18; 2x 39,18; 41,15) juntamente com uma ocorrência em D (38,23, falando
de Sedecias) mostra claramente que “escapar” aqui significa a fuga física dos inimigos, em geral
dos babilônios. Por trás desta particularidade, que se destaca em comparação com o uso
geralmente figurativo no restante da literatura profética, pode estar a experiência existencial dos/das
autores/as destes textos. Por um lado, presenciaram a fuga mal sucedida de Sedecias, e por outro
lado, vivenciaram outros destinos mais felizes: o de Jeremias que no último instante foi poupado da
deportação, ou seus próprios destinos cujos detalhes não chegaram até nós. No entanto, eles
vislumbram, por exemplo, em textos que mencionam as “filhas do rei” entre as pessoas “poupadas”
que integraram o grupo de Masfa. Portanto, o uso negativo de +λµ para mostrar o terceiro aspecto
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STIPP, Parteienstreit, p.173-174.
Cf. minha interpretação do v.17.
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da conseqüência negativa que é relacionado a Sedecias, faz pensar em primeiro lugar na sua fuga
desesperada e covarde: na hora da tomada de Jerusalém, ele “escapou” pelo lado oposto à brecha
no muro da cidade.171 Mas percebemos nas entrelinhas também o sentido figurado, que Sedecias
não conseguirá salvar-se (ou melhor: safar-se) das conseqüências que sua atitude e política
desastrosas trarão para ele pessoalmente: ele foi capturado pelos caldeus, levado a Rebla, julgado
e cegado por Nabucodonosor e levado como prisioneiro para a Babilônia (cf. Jr 39,5-7; 52,8-11; 2Rs
25,5).
No v.19, Sedecias responde à palavra de YHWH que Jeremias lhe comunicou nos dois
versículos anteriores:
E disse o rei Sedecias a Jeremias:
“Eu estou angustiado com os judaítas que caíram fora aos caldeus.
Que não me entreguem na mão deles e eles me maltratem.”

Esta é a terceira fala de Sedecias, a mais pessoal e íntima. A apresentação explícita como
“o rei” (cf. também v.14) dá – formalmente - peso oficial às suas palavras, mas pelo conteúdo das
palavras, o narrador o apresenta como simples ser humano angustiado.
Sua fala tem duas partes principais, cada uma composta por uma oração principal e uma
subordinada. Na oração principal da primeira parte, Sedecias afirma que “está angustiado” com os
“judaítas” que são especificados na oração subordinada como aqueles que “caíram fora aos
caldeus”. O uso do particípio mostra que seu medo é de um efeito prolongado, constante, e isto
causa um conflito com aquilo que o primeiro particípio expressou: a pergunta por uma palavra
(v.14b).
Aqui entram em cena, pela segunda vez, compatriotas dos dialogandos que são entendidos
novamente como adversários. Mas neste caso, os novos personagens são inimigos de Sedecias,
não de Jeremias como os personagens do v.16. O motivo do medo que o rei sente diante deles é
alegado na segunda parte: os caldeus (sujeito lógico do verbo) poderiam “entregar” Sedecias na
mão deles (o sufixo refere-se aos judaítas), e estes (os judaítas, sujeito lógico do verbo que segue)
poderiam “abusar” dele. Retoma-se aqui o motivo do medo de um dos dialogandos ser entregue no
poder de pessoas que possam prejudicá-lo. A afirmação de Sedecias no v.16b supõe que homens
procuram a vida de Jeremias, e a suposição do v.19 mostra que Sedecias teme para si os maus
tratos de judaítas que se encontram junto aos babilônios. Este fala de Sedecias corresponde à fala
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de Jeremias na primeira rodada da conversa: nos dois casos, a fala central da rodada contém uma
objeção contra a fala que a antecede.
Em relação a esta fala anterior de Jeremias, Sedecias não toma posição direta diante da
alternativa mostrada, não expressa claramente para qual das opções ele está se inclinando. Mesmo
assim, suas palavras falam alto: confessam seu medo. Sedecias fala unicamente dos seus medos
pessoais em relação à alternativa da rendição, sem avaliar com palavra alguma as esperanças
pessoais e coletivas (que são certezas, de acordo com a palavra profética) ligadas à rendição.
Desta maneira, as pessoas que escreveram e redigiram este texto apresentam um rei que não
considera o destino da cidade e seu lugar mais sagrado, o templo, que não pensa na vida ou morte
e no destino em geral de milhares de pessoas, entre elas sua família. Apresentam um rei que se
comporta como um simples ser humano que apenas consegue verbalizar sua angústia pessoal.
Diante do fato de que as narrativas no Livro de Jeremias e na Bíblia Hebraica em geral são
altamente pobres em manifestações de sentimentos (sem avaliar aqui textos poéticos como as
“Confissões de Jeremias”, Sl, Lm, Jó, Ct), isso é um momento de alta importância. Talvez seja a
chave para entender uma boa parte das atitudes pessoais e políticas deste rei, como elas foram
percebidas (sempre de acordo com o narrador) em círculos próximos a sua pessoa: a incapacidade
de responder ao cargo imposto, o medo de sofrer, física ou psiquicamente. Pela forma como a sua
resposta é colocada, ela deixa claro que Sedecias, por causa da sua angústia, não quer considerar
a primeira alternativa, a da rendição.
O medo de Sedecias é descrito pelo verbo γ)δ, aqui traduzido com “estar angustiado”. Este
verbo ocorre apenas 7 vezes na Bíblia Hebraica (3 delas no Livro de Jeremias), sempre no sentido
de uma angústia um tanto generalizada que não pode ser comparada com um medo concreto ligado
a um momento ou acontecimento concreto. Esta interpretação é reforçada pelo uso do particípio
que mostra que tal estado de espírito é constante. Por isso, Sedecias não dispõe de um espírito
preparado para acolher com abertura a resposta àquilo que também move constantemente seu
espírito, a pergunta por uma palavra divina, feita em forma de outro particípio no início de nossa
unidade (v.14b). A intenção de mostrar um medo difuso e não muito fundamentado pode ter sido o
motivo para o narrador não usar o verbo muito mais comum, ηρψ (temer, ter medo). Desta maneira
ele contorna também uma forma de resposta que seria quase inevitável se usasse ηρψ: a
expressão altamente teológica )φρψιΤ−λα) (Não tenhas medo!) que ocorre 50 vezes na Bíblia
Hebraica, quase sempre como palavra direta ou indireta de YHWH, como por exemplo no caso da
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vocação do próprio Jeremias, 1,8: “Não tenhas medo diante deles, porque eu estou contigo para te
salvar...”
É interessante que a LXX traduz γ∀)οδ ψινΑ) com ε)γω⇐ λο/γον ε℘ξω. Para melhorar
a imagem do rei, evitar de dizer que este tinha medo, o tradutor muda a sua objeção para “tenho
uma palavra” – o que deve ser entendido como “uma palavra a respeito dos judaítas” ou “tenho algo
a dizer sobre eles”. Percebo aqui também um reforço de uma postura patriarcal e machista que não
pode admitir que um rei tenha medo, que ele dê sinais de insegurança e falta de autoridade.
O motivo que Sedecias alega para sua angústia são os {ψιδΥη≡ψ que já se renderam
aos babilônios. Na Bíblia Hebraica, este nome ocorre 84 vezes, 10 delas no livro de Jeremias, e
sempre no plural, em sentido coletivo. Derivado do nome da tribo “Judá”, a partir do pós-exílio passa
a ser usado como nome gentílico no sentido de “judeus”. Mas, na Judá da época monárquica deve
ter significado mais restritamente as pessoas pertencentes a este estado; portanto traduzi aqui
“judaítas”.
A rendição destes judaítas é descrito com o verbo λπν que, no seu aspecto ativo, sig nifica
descer, lançar-se, atirar-se, render-se. Ele ocorre 45 vezes no Livro de Jeremias, muitas vezes
ligado à queda, destruição e morte em conseqüência de ações militares ou de violência em geral.
Também é usado no sentido de “render-se, passar para“, o que tentei expressar aqui com a
tradução “cair fora para”. Tudo isso corresponde à observação do seu rico uso figurado, cf. também
v.26.172 A LXX traduz Υλ:πφν com πεφευγο/των, o particípio do verbo φευ/γω que em geral é
usado para traduzir σων (fugir, escapar). O verbo ocorre, no entanto, ocasionalmente também para
traduzir λπν, especialmente no Livro de Jeremias (44[=37],13.14 e aqui).173
Diante das acusações feitas contra Jeremias no cap. 37, da Carta VI de Laquis e da
situação desesperada da cidade de Jerusalém depois de vários meses de cerco, podemos imaginar
que existia um grande número de pessoas nesta condição, inclusive personagens influentes.174 A
situação que Sedecias evoca é que estas pessoas encontram-se no meio das tropas que estão
sitiando Jerusalém, ou junto a Nabucodonosor em outro lugar, em todo caso numa posição que
permite prejudicá-lo. Devemos nos perguntar novamente se Sedecias, nesta altura dos

SEEBASS, Horst. λπν . In: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament Band V (BOTTERWECK, Johannes G. e
RINGGREN, Helmer, ed.). Stuttgart: Kohlhammer, 1986, colunas 521-531.
173 HATCH/REDPATH, p.1428.
174 Para as Cartas de Laquis, cf. cap.2. Uma parte da Carta VI de Laquis reza: “E eis que as palavras dos [superiores?]
não são boas, ... paralisam tuas mãos e [fazem esmore]cer as mãos dos h[omens]...”. Citação segundo a tradução em
DONNER, História, p.430; cf. tb. ANET p.322.
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acontecimentos, ainda tinha uma esperança real de “escapar” destes ambientes, como de fato
tentou na hora da entrada dos primeiros babilônios na cidade.175 Nunca saberemos se uma tal
esperança era justificada ou não, sabemos apenas a que resultado ela levou: à catástrofe total,
muito maior que quaisquer maus tratos que uma pessoa individual possa sofrer. Mas parece que
Sedecias não percebeu o quanto era responsável: foi principalmente sua política suicida de revolta
e confiança no jogo de poder entre Babilônia e o Egito que levou a esta situação, e por isso teria
sido a sua responsabilidade evitar o pior. Enquanto Jeremias vence seu medo diante dos judaítas
que o perseguem concretamente e transmite a palavra pedida pelo rei, este não consegue vencer
seu medo diante de judaítas que possivelmente o perseguirão, e não “escuta” à palavra pedida.
A ação que Sedecias teme é descrita apenas por um verbo de sentido genérico: “maltratar”.
A noção mais básica do verbo λλ( é “agir”, mas em contraposição ao verbo η&( que é
normalmente usado para expressar o “agir” e “fazer”, é uma palavra rebuscada. Nos seus poucos
usos na Bíblia Hebraica (um total de 37 vezes) assume no po‘el/po‘al quase sempre a noção de
“agir mal”, ou seja, de “tratar mal, maltratar, danificar, doer”, e ainda de “rebuscar”. No hitpa‘el, que é
usado aqui, significa “maltratar, vexar, abusar, lesar”. 176 Ele é usado 3 vezes no Livro de Jeremias:
neste versículo, e em 6,9 com infinitivo absoluto no sentido de “rebuscar” uvas.
No uso do hitpa‘el que ocorre 8 vezes na Bíblia Hebraica chama a atenção que YHWH pode
ser sujeito da ação, sem nenhuma descrição de detalhes concretos, por exemplo quando “maltrata”
o Egito em Ex 10,2 e 1 Sm 6,6. Alguns outros contextos indicam comportamentos altamente cruéis:
a concubina anônima estuprada até a morte em Jz 19,25 foi “violentada” por vários homens a noite
toda. Isso mostra a conotação de violência sexual, pelo menos quando se trata de mulheres. De
acordo com 1 Sm 31,4 e 1 Cr 10,4, Saul, depois de ferido, preferiu morrer pela espada de um dos
seus soldados em vez de ser “maltratado” pelos filisteus. Pelo uso escasso do verbo no hitpa‘el é
difícil ter uma idéia mais clara do tipo exato de maus tratos quando são homens que os sofrem.
Mas, fica a suspeita de que haja também aqui uma conotação sexual. Também o sentido especial
de “rebuscar uma vinha” que o verbo pode ter no po‘el/po‘al pode ter provocado a alusão a toques
em partes íntimas do corpo humano, ou seja, violência e maus tratos sexuais.177 Isso deve ser
também o motivo pelo qual o substantivo derivado é usado principalmente no sentido de desvios e
OVERHOLT, Thomas W. The threat of falsehood: a study in the theology of the Book of Jeremiah. Londres: SCM,
1970, p.1-23.
176 ROTH, Wilhelm. λλ(. In: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament Band VI (BOTTERWECK, Johannes G. e
RINGGREN, Helmer, ed.). Stuttgart: Kohlhammer, 1989, colunas 151-160.
177 Parte dos insultos que mensageiros de Davi sofreram nas mãos dos amonitas foi ter suas vestes rasgadas até as
nádegas (2Sm 10,4). E Isaías realizou um sinal profético, andando “nu e descalço”, para alertar sobre o poder agressor
da Assíria que levará os cativos e exilados (certamente homens e mulheres) do Egito e da Etiópia “nus e descalços,
com as nádegas descobertas” (Is 20). “Nádegas”, por sua vez, provavelmente também é um eufemismo para a
exposição de todas as partes íntimas destes homens, e, no caso de Isaías, destas mulheres.
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abusos perversos. O verbo escolhido na tradução da LXX, καταµωκα/οµαι , tem o sentido geral de
“zombar, ridicularizar” e não acrescenta nada à interpretação deste versículo em particular.
Seja como for, o texto apresenta a situação trágica de que Sedecias, por medo de maus
tratos imaginados pelos judaítas que bem podiam ser evitados, tornou-se vítima de maus tratos
reais pelos babilônios que castigaram o inimigo obstinado, matando os seus filhos diante dos seus
olhos e furando-os depois.
Inicia-se agora, com mais um ρεµ)οΨ〈ω, a nova fala de Jeremias (v.20-22), cujo início
(v.20) corresponde, na estrutura das duas rodadas de diálogo, à fala final de Sedecias na primeira
rodada: Nos dois casos, a intenção é de tranqüilizar o interlocutor e desfazer sua objeção:
E disse Jeremias: “Não entregarão.
Escuta, por favor, na voz de YHWH da qual eu estou falando a ti: será bom contigo, e viverá tua vida.

A curta oração Υν∀Τψ )ολ (Não entregarão) no v.20aβ é a resposta propriamente dita à
fala anterior de Sedecias. Chama a atenção a extrema brevidade desta resposta que é composta
apenas pelo verbo “entregar” na forma negativa. Além disso, ela refere -se somente a uma das
suposições que Sedecias levantou na sua fala anterior: “poderiam entregar-me” (v.19b), sem
contemplar as suas outras afirmações e suposições. Podemos interpretar este jeito seco de reagir a
uma manifestação de sentimentos e angústia como sinal de que, na visão do narrador, Jeremias já
se cansou de escutar este tipo de justificações mesquinhas e que ele sabe muito bem que isso não
acontecerá. Mas mesmo assim, o profeta reforça e renova seu apelo para evitar a catástrofe, de
maneira bem detalhada, em dois períodos que têm 3 + 2 elementos: o pedido insistente de escutar,
a “voz de YHWH” como o objeto da escuta, sua caracterização, e uma dupla promessa.
No pedido de escutar a voz de YHWH, o verbo (µ∃ é usado no imperativo e com a partícula
enfática )φν. Ele é relacionado com o mesmo verbo no v.15 onde foi usado como afirmação
negativa “tu não escutarás”. Mas esta vez, o objeto do “escutar” não é simplesmente Jeremias,
como no caso do ψφλ∀) (a mim) do v.15, é a voz do próprio YHWH “da qual eu estou ti falando”.
Encontramos nesta caracterização novamente um particípio, que como os três anteriores indica que
a ação é constante: o tempo todo, Jeremias está falando daquilo que diz a voz de YHWH. “Escutar
a voz de YHWH”, ou seja, “obedecer às normas de YHWH”, é uma das atitudes centrais da pessoa
fiel na teologia deuteronômica/deuteronomista. É freqüente sua acusação que o povo, os reis etc.
não fizeram isso. Mas aqui não se mostra um uso suficientemente formal para suspeitar de uma
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intervenção da redação D; ao contrário, é possível que se trate de uma palavra-chave da
mensagem do próprio Jeremias.178
Jeremias tem consciência de que ele está emprestando a sua voz à voz de YHWH. Isso mostrase claramente na terceira parte do apelo que explicitamente caracteriza esta voz como
manifestando-se naquilo que Jeremias está falando. A mudança para o verbo ρβδ “falar”, usado
em lugar do costumeiro ρµ) “dizer”, o uso do particípio ativo e sobretudo o uso incomum do qal em
lugar do pi‘el (ρ∀βο∆ em vez de ρ∀Βαδ:µ) destacam que se trata da fala atual de Jeremias, dos
apelos desta conversa. A LXX traduz λωοθ:Β com λο/γον (palavra), o que reforça a palavra, o
oráculo já proferido e o oráculo por vir.
O pedido de Jeremias é reforçado por uma oração de dois verbos que promete
conseqüências positivas, em certa correspondência ao v.17b: o primeiro verbo promete a Sedecias
que “estará bem” (β+ψ ), o segundo que ele (sua ∃επεν, vida) “viverá”. O caráter de promessa fica
nítido pelo uso do imperfeito, em contraposição ao uso do perfeito no v.17b.

A teologia

deuteronômica pede freqüentemente a obediência às normas de YHWH “para que tudo corresse
bem para ti”, 179 e também o adjetivo/advérbio βω+ (bom/bem) tem sua importância especial neste
ambiente.180 Entendo a promessa de Jeremias neste sentido, sem ela ser necessariamente
dependente desta teologia: a obediência trará para Sedecias (e não somente para ele) uma vida
“boa”, um “estar bem”, não apenas um viver parecido ao mero estado vegetativo. A concretização
deste “bem” e “bom” nesta situação-limite é difícil de ser imaginada, mas diante daquilo que
aconteceu de fato, já seria “bom demais”, Sedecias não ter suas mulheres, filhas e outras parentas
sendo levadas como despojo e ver seus filhos sendo assassinados, para ele mesmo depois ser
cegado.
Daqui adiante, no restante da fala de Jeremias (v.21-22), a narrativa ultrapassa a estrutura
encontrada até agora. Nesta segunda rodada da conversa segue uma quarta parte que reforça a
advertência de Jeremias para que Sedecias escute e se entregue. Em duas orações em prosa e um
versículo poético de cinco membros, Jeremias aponta àquilo que acontecerá se Sedecias não

Cf. WILLIS, Timothy M. “They did not listen to the voice of the Lord”: a literary analysis of Jeremiah 37-45. In:
Restoration quarterly, Austin, 2000, v.42, n.2, p.65-84, passim.
179 Cf. sobretudo no “Credo” Dt 6,3; também Dt 4,40; 5,16, 6,18; 12.25.28.
180 Cf. HÖVER-JOHAG, I. βω+. In: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament Band III (BOTTERWECK,
Johannes G. e RINGGREN, Helmer, ed.). Stuttgart: Kohlhammer, 1982, colunas 315-339. Infelizmente, o artigo não
aborda o uso do verbo.
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“escutar”, se ele não corresponder ao pedido. A primeira oração (v.21) aponta para uma visão e
audição que é uma nova “palavra”:
E se te recusas a sair, esta é a palavra que me fez ver YHWH:

Dois detalhes chamam a atenção: a atitude de Sedecias é avaliada como “recusa”, e a
conseqüência é apenas avisada, caracterizando-a como visão profética, deixando o seu conteúdo
para o versículo seguinte. Jeremias qualifica o “não escutar” e “não sair” como negação deliberada,
usando o verbo })µ, “negar-se”. Através da conjunção {ι) (se), a oração é formulada como
condicional. Esta forma, juntamente com as promessas do pedido, ou seja, o v.20b, cria uma nova
versão de alternativas que corresponde à versão dos v. 17b-18. Sendo que este é o conteúdo da
“palavra” pedida, esta criação em si já mostra que estamos de novo diante de uma “palavra”, e
lembrando de que a palavra dos v.17b-18 não era novidade absoluta para Sedecias, devemos
concluir que estamos nos aproximando agora da palavra definitiva, daquela palavra que é o tema de
toda a nossa unidade. De fato, v.21b coloca como conseqüência da condição de “negar-se de sair”
explicitamente o ρφβφ∆, até uma “palavra” explicitamente caracterizada como revelação divina: “a
palavra que YHWH me fez ver”. A dupla caracterização daquilo que segue – como “palavra” e como
“visão” – mostra que estamos chegando ao ponto alto da narrativa, que estamos prestes a escutar
“a palavra” pedida desde o início.
O verbo usado para qualificar o “não escutar” e “não sair” como negação deliberada, })µ,
significa “rechaçar, rejeitar, não aceitar, negar-se, não querer, resistir” e é usado na Bíblia Hebraica
somente no pi‘el, especialmente em casos de negação da vontade de YHWH. 181 No Livro de
Jeremias, ele ocorre 11 vezes, em geral falando da atitude de recusar uma palavra ou uma
exigência de YHWH. Na Bíblia Hebraica em geral é usado 41 vezes, e entre elas chamam a
atenção os três casos do faraó que recusa-se a deixar sair os israelitas (Ex 7,27; 9,2; 10,4). Igual ao
faraó, Sedecias recusa-se a agir de acordo com aquilo que lhe foi mostrado como vontade explícita
de YHWH. Desta maneira, depois do pedido enfático de obedecer a YHWH, ou seja, de render-se, o
uso de })µ qualifica a atitude de não render-se como desobediência. Fica absolutamente claro que
não se trata de preferências ou possibilidades a serem escolhidas – o que, na verdade, nunca era o
caso – e sim da questão de fazer a única coisa certa e adequada diante da vontade de Deus, que é
a vida do Povo.
RINGGREN, Helmer. })µ. In: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament Band IV (BOTTERWECK, Johannes
G. e RINGGREN, Helmer, ed.). Stuttgart: Kohlhammer, 1984, colunas 616-618.
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Mas, de acordo com o enredo da narrativa, Deus já contou com a desobediência de
Sedecias e já fez Jeremias ver o que acontecerá em conseqüência disso. No qal, o verbo usado
η)ρ significa basicamente “ver”, no hif‘il “fazer/deixar ver = mostrar, manifestar, revelar”. Este “fazer
ver”, com Deus como sujeito, é um termo teológico usado na introdução de visões: das 32
ocorrências de η)ρ no hif‘il na Bíblia Hebraica em geral, 19 têm como sujeito Deus que faz profetas
verem visões. Destaca-se entre elas o bloco das visões do profeta Amós que são todas introduzidas
com este termo (Am 7,1.4.7; 8,1; 9,1). Trata-se do gênero literário do “dito do visionário”
(Seherspruch), uma forma de discurso profético em cujo centro está uma experiência visionária, a
visão de um acontecimento ou de um símbolo que depois é interpretada – às vezes através de uma
interpretação explícita de YHWH – e anunciada como mensagem de YHWH. Muitas vezes, a
partícula deítica (demonstrativa) η∀Νιη faz parte da legitimação formal desta mensagem, assim
também aqui, no início do v. 22.182
No Livro de Jeremias encontramos um uso extremamente interessante da idéia de que o
profeta “vê” algo como revelação de YHWH. Das 73 ocorrências de η)ρ, apenas 3 encontram-se
no hif‘il : em 11,18, Jeremias diz que YHWH o fez ver as maldades (de quem o persegue); em 24,1
a forma é usada na visão dos cestos de figos, e aqui em 38,21 o temos na visão da “palavra” das
mulheres. Mas também η)ρ usado no qal indica várias vezes que Jeremias “vê” algo que tem
qualidade de visão: ele vê a amendoeira (1,11.12), 183 o caldeirão fervendo no norte (1,13), os cestos
de figos (24,3), e 2,31 fala, como no nosso versículo, do “ver a palavra”. O mais importante é,
porém, que Jeremias além disso “vê” coisas cotidianas que são sintomas de injustiça, corrupção,
miséria, e vê os horrores da guerra. Ele diz de si mesmo que nasceu “para ver” preocupação e
sofrimento (20,18): adultério (3,6.8; 13,27), falta de justiça (5,1; 7,17), profetas falsos (23,13.14),
pessoas famintas (30,6, uso duplo do verbo), o estandarte de guerra (4,21), amigos caindo pela
espada (20,4), e a violência da guerra em geral simbolizada pelas partes íntimas de mulheres
estupradas (13,26). Este fenômeno levou José S. Croatto a destacar a íntima ligação entre
realidade e palavra de Deus: “Quando um profeta de Israel fala em nome de Deus (e menciona sua
VETTER, Dieter. Seherspruch und Segensschilderung: Ausdrucksabsichten und sprachliche Verwirklichungen in den
Bileam-Sprüchen von Numeri 23 und 24. Stuttgart: Calwer, 1974, 151p; FUHS, Hans–Ferdinand. Sehen und Schauen:
Die Wurzel .hzh im Alten Orient und im Alten Testament. Ein Beitrag zum profetischen Offenbarungsempfang. Würzburg:
Echter, 1978, 378p; FUHS, Hans–Ferdinand. η)ρ. In: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament Band VII
(BOTTERWECK, Johannes G. e RINGGREN, Helmer, ed.). Stuttgart: Kohlhammer, 1993, esp. colunas 260-263.
183 Temos aqui um exemplo do padrão pergunta-resposta-interpretação que faz parte do esquema do “dito do
visionário”: Houve a palavra de YHWH para mim, dizendo: “O que está vendo, Jeremias?” E disse: “Um ramo de
amendoeira [“vigieira”] estou vendo.” E disse- me YHWH “Fizeste bem, ver isso. Pois eu vigiarei sobre minhas palavras
para fazê-las.” (Tradução minha que tenta preservar o jogo de palavra com δθ∃, “amendoeira” e “vigiar” – no espírito de
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‘palavra’), na realidade o está ‘lendo’ ou escutando na vida de seu povo, em sua infidelidade ou seu
sofrimento, codificados como juízo ou como promessa de salvação. Deus está no acontecimento e o
profeta elabora ‘em palavra’ essa presença divina na vida”. 184
Mas aqui, no caso da última visão de Jeremias antes da queda de Jerusalém, a relação
visão-dito é extremamente não-convencional: em geral, a visão é interpretada por um dito que se
encontra no final dela. No nosso caso, a visão é integrada num dito profético para reforçá-la, e,
como se mostrará na análise do v.22, ela mesma é um dito profético – porém, não de Jeremias e
sim de mulheres da corte que partilhavam com ele o mesmo juízo a respeito da situação política.
Chama a atenção também que o conteúdo central da visão anunciada não será uma imagem ou um
acontecimento simbólico, e sim uma palavra:
Eis que todas as mulheres que restarem na casa do rei de Judá
serão feitas sair para os chefes do rei da Babilônia,
e elas dirão:
‘Enganaram-te e prevaleceram contra ti, os homens da tua paz.
Afundaram-se na lama teus pés, eles se retiraram para trás’.”

Este oráculo, solenemente introduzido pela partícula η∀Νιη (eis, veja), tem duas partes: a
primeira, uma oração em prosa, descreve a situação revelada, e a segunda, uma fala moldada em
linguagem poética, revela a “palavra” propriamente dita, numa copla de 3 + 2 membros.
A primeira parte, a descrição da situação, apresenta no seu início o sujeito da segunda
parte. Este sujeito é um personagem novo e um tanto inesperado: trata-se de “todas as mulheres
que restarem na casa do rei de Judá”. Chama a atenção a caracterização tripla do personagem: são
mulheres da “casa do rei de Judá”, são mulheres que “tiverem restado”, e são “todas” estas
mulheres.
A oração relativa do v.22aα apenas caracteriza as mulheres, ainda não relata a ação delas,
e antes de falar delas como sujeitos ativos, a continuação da oração principal as mostra como
sujeitos passivos: elas “serão feitas sair aos chefes do rei da Babilônia”. O sujeito lógico que causa
a ação expressada no particípio do hof‘al τωο)φχΥµ (estão feitas sair) fica anônimo. O uso do
verbo )χψ (sair) lembra das alternativas de “sair” ou “não sair” de Sedecias nos v.17 e 18. Também
os “destinatários” são conhecidos: são os mesmos λεβφΒ |ελεµ ψ∀ρφ& aos quais Sedecias
deveria sair (cf. os mesmos versículos 17-18).
Martin Buber que traduziu “Wachebaum”). Também nesta visão trata-se da desgraça acontecerá de acordo com as
palavras de YHWH.
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O uso dos particípios τωο)φχΥµ e τωορ:µο) (estão dizendo, v.22aγ) causa uma espécie
de efeito de câmara lenta: focaliza e prolonga todo o processo, assim enfatizando a fala das
mulheres, mesmo sendo ela uma fala indireta, apenas citada como conteúdo de uma visão. A
importância e centralidade que estes efeitos linguísticos sugerem para o juízo manifestado em
seguida é reforçada mais ainda pela mudança de prosa para poesia. Trata-se do ponto alto da
unidade que também marca o fim da fala de Jeremias: é a sua última palavra a Sedecias, sua última
palavra antes da queda e destruição de Jerusalém e do Estado de Judá, é até sua última palavra na
Terra de Judá em geral.
Esta palavra contida na segunda parte do versículo (v.22b), é composta em poesia, em
duas linhas de um total de cinco membros, ou seja, de 3 + 2 membros. A primeira afirma que as
pessoas mencionadas no membro central, os !εµολ:∃ ψ∀∃≡να) (homens da tua paz),
“enganaram” (ou “seduziram”) e “prevaleceram” sobre alguém que pela lógica interna da conversa é
Sedecias. Os dois membros da segunda linha justificam esta afirmação: o primeiro constata que
“teus” pés, ou seja, os pés de Sedecias, atolaram na lama, e o segundo membro, que tem como
sujeito lógico os !εµολ:∃ ψ∀∃≡να), constata que eles “retiraram-se para trás”. Desta maneira, a
copla fala de erros ou fraquezas de Sedecias, e ao mesmo tempo denuncia os seus
{ωολφ∃ ψ∀∃≡να) (homens da paz) que são destacados pela posição central.
Chama a atenção que as palavras usadas nesta copla não têm ligação qualquer com
outras partes da nossa unidade, e que o contexto também não oferece dicas para identificar os
!εµολ:∃ ψ∀∃≡να). No nível formal, isso pode mostrar que este bloco do v.22aγ−b originalmente
existia independentemente da narrativa na qual encontra-se inserido.
Analisaremos agora os detalhes deste versículo que é o coração da narrativa e também
desta dissertação. Ele começa com η∀Νιη, uma variante de }∀η ou }εη, uma partícula deítica
ou demonstrativa que chama a atenção com certa ênfase sobre uma pessoa, um objeto ou uma
ação185, sobretudo para introduzir ações ou palavras divinas, ou seja, oráculos. Comumente é
traduzido com “eis”. No Livro de Jeremias é usada 140 vezes. 109 vezes a encontramos na fórmula
que alerta para uma palavra de Deus, com YHWH falando ou o profeta comunicando a palavra dele.
Esta palavra começa normalmente com ηωη≡ψ ραµφ)−η⋅οΚ” ou }εΚφλ. Em ligação a uma
visão profética, η∀Νιη é usado também em 24,1: “YHWH me fez ver: Eis que dois cestos...”

CROATTO, José Severino. Hermenêutica bíblica: para uma teoria da leitura como produção de significado. São
Leopoldo: Sinodal e São Paulo: Edições Paulinas, 1986, p.64.
185Assim SCHÖKEL, Dicionário, p.182.
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O sujeito que profere o oráculo solenemente introduzido desta maneira, as protagonistas da
visão, são mulheres. Este sujeito é novo e um tanto inesperado: trata-se de “todas as mulheres que
restarão na casa do rei de Judá”. O substantivo ηα<ι), que significa basicamente “mulher”, ocorre
36 vezes no Livro de Jeremias, em relação a mulheres concretas ou figuradas. No nosso versículo
trata-se não de uma das várias metáforas que usam imagens de mulheres, e sim de mulheres
extremamente concretas, definidas através de uma caracterização tripla: são mulheres que “tiverem
restado”, são mulheres da “casa do rei de Judá”, e são “todas” estas mulheres.
No qal, o verbo ρ)∃ significa “faltar, restar”, no nif‘al “ficar, restar, faltar, sobreviver”. Este
uso do verbo para caracterizar aquilo que sobra ou que é deixado (para trás) levou à formação dos
substantivos ρα):∃ e τψιρα):∃ que indicam objetos, animais, pessoas humanas ou povos que
sobraram depois do uso ou depois de uma destruição ou mortandade. Especialmente a idéia de que
as pessoas que sobraram depois de uma catástrofe ou guerra serviam de testemunhas do
sofrimento das outras pessoas que não sobraram, deu à idéia do “resto” no sentido político
inicialmente uma conotação negativa (cf. Js 13,12.27; 2 Sm 21,2; Jr 25,20; Am 9,12). Esta é
transformada quando profetas usam as expressões “Resto de Israel” (Is 4,2; Jr 6,9; 31,7; Mq 2,12;
Sf 3,13), “Resto de Jacó” (Mq 5,6s), de José (Am 5,15), de Judá (Jr 40,15; 42,15.19; 43,5) e
semelhantes (Is 7,3; 10,20ss; 11,11; Jr 23,3; Jl 3,5; Ab 17; Mq 4,7; Sf 2,9; 3,12) num sentido
teológico, resumindo nelas um elemento essencial das esperanças de salvação, a saber, a
convicção de que o povo ao qual será dada a salvação é a comunidade daquelas pessoas que, por
desígnio misericordioso de Deus, escaparam ao juízo destruidor.186
No livro de Jeremias encontramos a idéia do “resto” tanto no sentido teológico quanto no
sentido político. O verbo ocorre 18 vezes, e chama a atenção que, tirando duas ocorrências em 8,3
(um versículo do material D), todas elas encontram-se do cap.21 para frente. Tirando outros sete
usos em material de D, dois nos Oráculos para as Nações e dois no cap.52, ficam no âmbito do
material B três ocorrências com sentido político, todas elas antes da queda de Jerusalém (24,8;
37,10; 38,4), e três ocorrências depois da queda que têm claramente um forte sentido teológico
(40,6; 41,10; 42,2). Estas últimas citações mostram que Jeremias viu a salvação divina concretizada
nas pessoas pobres que sobraram e ficaram na terra de Judá, formando o grupo engajado no
projeto da retribalização que é chamado de “resto” (τιρα):∃) e assim classificado como portador
das esperanças salvíficas (40,11.15; 43,5 as pessoas ligadas a Godolias e Masfa; 41,10.16 e 42,2
as pessoas que sobreviveram o massacre de Masfa). Apenas na releitura deuteronomista (D)

Cf. CLEMENTS, Ronald E. ρ)∃. In: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament Band VII (BOTTERWECK,
Johannes G. e RINGGREN, Helmer, ed.). Stuttgart: Kohlhammer, 1993, colunas 933-950.
186

72
manifesta-se o uso contrário que liga a esperança da reconstrução à elite deportada, na idéia de
que somente os “portadores do exílio” seriam o “resto fiel”.187
Mas apesar da sua alta carga teológica, sobretudo na vida e mensagem de Jeremias,
“restar” deve significar aqui no v.22, num primeiro momento, simplesmente “sobreviver” ou “ser
deixadas para trás”. A partir dos poucos comentários que se encontram nos livros de 2 Reis e de
Jeremias, e sobretudo a partir das imagens impressionantes nas Lamentações, podemos formar
uma vaga idéia de como foi horrorosa a situação da cidade sitiada ao longo de 18 meses.188
Portanto, as mulheres que “restarem” são principalmente aquelas que não morreram de epidemias,
fome e outras conseqüências deste sítio. Devemos pensar também no aspecto de que mulheres
restaram porque não tinham sido deportadas – levadas – em 597aEC, no primeiro desterro que
exilou sobretudo membros da família real (cf. 2Rs 24,12.15 e Jr 13,18), 189 e certamente devemos
imaginar que mulheres restaram porque não conseguiram fugir, ou porque foram “deixadas para
trás” quando Sedecias fugiu apenas com seus soldados.
Na visão de Jeremias, as mulheres protagonistas desta visão não são mulheres
sobreviventes quaisquer, mas as mulheres da “casa do rei de Judá”. A “casa” pode ser entendida
como a família real ou como o palácio de Jerusalém. Por causa da situação histórica – Sedecias
fugiu do palácio junto a poucos soldados quando os babilônios entraram na cidade190 – convém
pensar aqui no palácio no qual estas mulheres foram deixadas para trás. Também a circunscrição
com “casa do rei de Judá” aponta para o palácio real de Jerusalém. Por isso devemos afirmar que
se trata das mulheres da família real e também da corte em geral: esposas, concubinas, filhas e
outras parentas do rei, mas também mulheres que estavam no palácio por causa de suas funções e
ocupações, como por exemplo funcionárias e escravas. Toda esta situação faz suspeitar que o uso
do verbo ρ)∃ pode ter, num primeiro momento, um sentido de denúncia da covardia do rei, e num
segundo momento também uma conotação teológica.
A oração relativa do v.22aα apenas caracteriza as mulheres, ainda não relata a ação delas,
e antes de falar delas como sujeitos ativos, a continuação da oração principal mostra-as como
sujeitos passivos: estas “mulheres da corte” sofrerão o destino de “ser feitas sair (levadas) para os
Op.cit., colunas 947-948. Cf. tb. SIQUEIRA, Tércio Machado. O “resto” em Jeremias. In: Estudos Bíblicos, Petrópolis
e São Leopoldo, 1999, v.62, p.37-44; REIMER, Haroldo. Resto santo: antologia de textos. In: Estudos Bíblicos,
Petrópolis e São Leopoldo, 1999, v.62, p.37-44. Os dois últimos são reflexões importantes no âmbito da exegese latinoamericana que, por causa das limitações desta dissertação, não podem ser aprofundadas aqui.
188 Cf. também YADIN, p.318-328.
189 Uma possibilidade que parece ter ocorrido apenas a Duhm; cf. DUHM, p.306.
190 Cf. 1.2.
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chefes do rei da Babilônia”. O verbo )χψ, usado no hof‘al com o significado “ser tirado, ser
entregue”, lembra das alternativas de “sair” ou “não sair” de Sedecias nos v.17 e 18. Lembra
também das pessoas que YHWH “fez sair” da escravidão, do cativeiro do Egito – uma alusão e
memória possivelmente intencionais, mas certamente amargas, de quem viveu esta situação
diametralmente oposta, o “anti-êxodo” por excelência que era o Cativeiro Babilônico.191 A amargura
desta memória torna-se ainda mais amarga quando lembramos que, na hora da salvação milagrosa
da mão do inimigo egípcio, “Miriam, a profetisa ... tomou na mão um tamborim...e todas as mulheres
saíram atrás dela...e ela lhes192 respondeu: ‘Cantem a YHWH pois ele é muito sublime – cavalo e
cavaleiro atirou no mar’!” (Ex15,20-21). Será que as mulheres que fizeram questão de registrar a
memória de suas comadres levadas à escravidão junto aos babilônios estavam lembrando destes
tempos diferentes, felizes, em que outras mulheres “saíram” para cantar a libertação que acabaram
de vivenciar? Ser for assim: que contraste, que alusão sublime e digna de profetisas de YHWH
Libertador!193 Mas as mulheres da nossa narrativa não estão saindo para a libertação, estão sendo
levadas a “destinatários” já conhecidos: segundo o texto massorético, são os mesmos
λεβφΒ |ελεµ ψ∀ρφ& aos quais Sedecias deveria sair (cf. os mesmos versículos 17-18). 194
Assim, as palavras simples e secas deste versículo aludem a um dos destinos mais cruéis que uma
mulher poderia sofrer: acabar como despojo de inimigos vitoriosos, ser estuprada e carregada
embora como escrava de um dono estrangeiro.195 Temos um paralelo impressionante em Am 4,3
que narra praticamente o mesmo destino em relação às mulheres da elite da Samaria: “Por brechas
saireis (ην)εχ∀Τ), uma mulher atrás da outra, e sereis lançadas ηφνΟµ:ραηαη (haharmonah),
oráculo de YHWH.”196 Este procedimento costumeiro nas guerras da antiguidade, junto com uma
exceção notável conquistada por mulheres da corte de Hermópolis, será analisado mais
detalhadamente no capítulo 2. 197
Para o uso de )χψ no hif‘il na teologia do êxodo, cf. PREUSS, colunas 807-821.
O texto massorético apresenta a forma masculina {εηφλ que não combina com a menção explícita mulheres e
assim é um dos muitos exemplos dos problemas textuais por causa de redações androcêntricas. A tradução é minha.
193 As ligações entre estas duas situações de fala e atuação profética feminina serão analisadas no cap.2.
194 A LXX optou aqui pela tradução com α℘ρξων , não com η(γεµω↓ν , como no v.17. Isso mostra que o tradutor
pensou nos chefes babilônicos em geral, não apenas nos chefes militares.
195 Entre todos os comentaristas que consultei, apenas Carroll dedica uma frase explícita à memória (denúncia?) desta
realidade: “The harem will go to the victorious army, as is the inevitable fate of women in war: rape, concubinage, abuse
and exploitation. Their treatment symbolizes the defeat of the kingdom...” Cf. CARROLL, Commentary, p.687.
Brueggemann aluda a ela com uma palavra entre parêntesis: “The exiled (and abused) women will engage in terrible
lamentation.” Cf. BRUEGGEMANN, Exile, p.367.
196 A tradução é minha. Como mostrei num trabalho de seminário, ηφνΟµ:ραηαη que por muitos comentaristas é tido
como uma forma errônea do nome Hermon, também pode estar relacionado com a palavra árabe h.r.m , significando
assim o harém do rei inimigo.
197 Quero lembrar aqui apenas outros três casos em que mulheres foram “feitas sair” ou ameaçadas disso, quando uma
casa estava “sitiada”, para sofrer abusos em lugar de homens: a filhas virgens de Ló que escaparam do estupro apenas
por intervenção divina (Gn 19,8), a filha virgem do velho morador de Gabaá escapou também, ma s em lugar dela, a
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No que diz respeito às mulheres da corte de Jerusalém, Jr 38,22 preserva a memória delas
como vítimas, mas também as mostra como sujeitos que não se deixam reduzir a esta condição:
encontra-se na boca destas mulheres sofridas, seqüestradas e violentadas um juízo que zomba de
forma altamente irônica do culpado de suas desgraças,198 e o uso do particípio presente de ρµ) em
v.22aγ pode indicar que este juízo era constante. Além disso, estas mulheres são destacadas mais
uma vez através do pronome demonstrativo ηΝ∀η: enquanto elas estão sendo feitas sair, “elas
estão dizendo...”. Ao efeito visual prolongado que coloca diante dos olhos interiores de quem escuta
o oráculo (e de quem lê a narrativa) a procissão destas mulheres, acrescenta-se o efeito sonoro: os
ouvidos interiores estão ouvindo a fala delas. É importante lembrar mais uma vez que esta fala,
tornada tão imediata e “real” através dos meios lingüísticos usados, pelos mesmos meios
linguísticos é caracterizada como distante e mais do que irreal. Do ponto de vista lingüístico, trata-se
de uma fala indireta em quarta potência: de uma narração de um relato de uma revelação de uma
fala, ou seja: de um “disse que disse que disse que disse” – um narrador disse que Jeremias disse
que YHWH disse que este grupo de mulheres disse...199
Algumas traduções usam o verbo “cantar” para traduzir ρµ), o que com certeza
corresponde à situação imaginada, mas literalmente elas “estão dizendo”. A respeito do uso do
pronome feminino ηΝ∀η podemos nos perguntar ainda se a vocalização do texto massorético é a
mais provável, ou se poderíamos estar diante de uma segunda ocorrência da partícula
demonstrativa η∀Νιη que alertaria mais uma vez para a palavra que está por ser anunciada. Uma
manipulação androcêntrica do texto poderia ter censurado este meio adicional de chamar atenção
sobre uma palavra de mulheres e classificá-la como juízo profético.200 Mas mesmo se isso não
fosse o caso e se o texto original, de fato, usasse este pronome pessoal feminino plural (“elas”),
estamos novamente diante de um fenômeno que merece uma interpretação cuidadosa: o pronome
ocorre 86 vezes na Bíblia Hebraica, sendo usado para coisas e pessoas, mas entre os 86 casos
encontram-se apenas quatro onde ele é usado para mulheres (Gn 6,2 as filhas humanas em conflito
com os anjos; Gn 33,6 as servas de Jacó; Ex 1,19 as parteiras hebréias que se revoltam contra o
mulher anônima que era concubina de um levita também anônimo morreu de tanto ser estuprada. Nos dois casos
mostra-se o motivo literário da proteção ao homem hóspede em troca da entrega de uma propriedade mais desejável do
anfitrião: suas filhas virgens, e este motivo fala alto sobre a ética e os valores da sociedade patriarcal da época.
198 Novamente, é Carroll que nota que este fato confere um “patos” especial à imagem da queda de Jerusalém, cf.
CARROLL, Commentary, p.687.
199 Cf. o esquema da estrutura em 1.3.2. De certa maneira, isso foi observado já em 1901 por Duhm, porém sem ser
interpretado por ele, cf. DUHM, p.306. Ao meu ver, o fato de que, depois dele, nenhum comentarista refletiu sobre isto é
um sinal da pouca importância dada a esta fala das mulheres. Voltarei a este assunto no capítulo 3.
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faraó, e aqui as mulheres da corte de Jerusalém). Esta freqüência altamente reduzida já mostra o
problema de uma linguagem androcêntrica que valoriza pouco e até torna invisível as mulheres e
suas opiniões, atitudes e ações.
A esta observação corresponde o quadro encontrado a respeito do verbo ρµ). Também ele
mostra que, na Bíblia Hebraica em geral, mulheres (no plural, como grupo) dificilmente têm “voz e
vez”. Encontramos este verbo como particípio ativo feminino plural apenas duas vezes: aqui e em
Am 4,1, justamente no oráculo mencionado acima que profecia o desterro de mulheres da elite da
Samaria. Também aqui trata-se de uma fala imaginada de mulheres, colocada na boca delas pelo
profeta, e não de uma fala direta delas: “...estão dizendo aos seus donos (maridos): ‘Traz e
beberemos’!”201 Desta forma, o versículo denuncia as “vacas de Basã”, ironizando sua alimentação
farta e luxuosa. No imperfeito feminino plural, referindo-se a mulheres, ρµ) é usado oito vezes, e
alguns dos contextos (os do terceiro grupo) são parecidos ao das nossas mulheres:
• Ex 1,19: as parteiras falam mentiras, enfrentando o faraó
• Ex 2,19: as filhas de Jetro que querem buscar água reclamam dos pastores que as passam
para trás
• 1 Sm 9,12: moças que estão buscando água respondem uma pergunta de Saul
Ø mulheres em ocupação ou profissão tradicional, mas no caso de Ex 1 usando-a contra o
patriarcado
• Gn 31,14: Raquel e Léia perguntam pela sua herança
• Rt 1,10.19: na conversa entre Noemi e suas noras
• Rt 4,14: as mulheres bendizem YHWH por causa do neto de Noemi.
Ø mulheres garantindo seus direitos e sua expressão – textos bastante “anti-patriarcais”
• 1 Sm 18,7: as mulheres falam cantando “Saul matou mil, Davi matou dez mil”
• Est 1,18: novamente de uma fala imaginada, colocada na boca de τοωα∃ (“chefas”, mulheres
nobres) da Pérsia e Média que zombam dos seus maridos por causa da “desobediência” de
Vasti
Ø falas dentro do papel social de mulheres que elogiam e zombam.

200
201

Cf. FIORENZA, Origens, p.74-79.
A tradução é minha.
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Os usos no perfeito plural de verbos que indicam a fala de mulheres reforçam este quadro:
eles se limitam às falas das filhas de Salfaad (Nm 27,3 e Js 17,4; no texto de Nm 36 que defende
interesses patriarcais da herança tribal, elas não tem voz) e das mulheres que assistem ao parto da
nora anônima de Eli (1 Sm 4,20).
Avaliando este quadro, podemos concluir o seguinte: nas poucas ocasiões em que a Bíblia
Hebraica dá voz e vez para mulheres no plural, ou seja, para mulheres como grupo ou
representantes de um grupo, destacam-se algumas situações parecidas à situação de nossas
mulheres onde elas cantam ou falam, às vezes também em poesia. Analisarei estas situações no
cap.2, no conjunto da análise dos cargos, ofícios, papéis e ocupações relacionados com mulheres
da época, considerando especialmente a importância da Grande Dama, de sábias e profetisas, e
de mulheres que compõem e apresentam cânticos de lamentação, vitória e zombaria. Esta
pesquisa iluminará o contexto de vida, especialmente o “lugar vivencial” (Sitz im Leben) e a
situação histórica, em que se insere a copla de Jr 38,22.
A fala das mulheres que segue em v.22b tem a forma de uma copla, um versinho poético no
metro de 3 + 2 acentos, chamado ηφνψιθ (quinah). Os acentos massoréticos e os meus destaques
mostram estes acentos:
3

2

!ε εµ ολ:∃ ψ∀∃≡να) /
2

1

!:λ Υλ:κψ≡ω / !Υ τψιΣιη
1

;ρω⋅οξφ ) Υγοσν / !∧ελ:γαρ ϕοΒαβ Υ(:Β:+φη
Na poesia hebraica, este metro é típico de um canto de lamentação (canto fúnebre,
ηφνψιθ202) e de zombaria. Alguns comentaristas passam por cima deste versículo 22b, mas entre
os que o analisam, muitos destacam sua forma poética exemplar. Em geral, eles diferem apenas na
opinião quais dos aspectos, lamentação ou zombaria, é o determinante, e alguns afirmam que é um
canto fúnebre pela forma, mas um canto de zombaria pelo conteúdo.203 Os dois aspectos, mesmo

ηφνψιθ como nome deste gênero literário é mencionado 15 vezes na Bíblia Hebraica, cf. p.ex. Jr 9,9.19 e Ez
19,1.14. O substantivo é derivado do verbo }ψθ, prantear, entoar um lamento, e a palavra hebraica para carpideira,
ηφν≡νΟθ:µ, cf. Jr 9,16, vem da mesma raiz. Outra palavra para “elegia” e “lamentação” é ψιη:ν, derivada do verbo
ηην, cf. Jr 9,17. O Livro das Lamentações não usa o termo, seu nome hebraico ηφκψ∀) vem da partícula interrogativa
“Como...” que é uma característica estilística destes cânticos.
203 ORELLI, Conrad von. Der Prophet Jeremia. Munique: Beck, 2a ed. 1905, p.160; DUHM 307; VOLZ, p. 345; WEISER,
Jeremia 25-52, p.342; Lamparter p. 382; HOLLADAY p.290; CARROLL, Robert P. From Chaos to Covenant: Uses of
Prophecy in the Book of Jeremiah. Nova Iorque: Crossroad Publishing Company, 1981, p.155. Chocada fiquei, porém,
com o comentário insensível de RUDOLPH, p.242, de que não pode-se falar de um lamento dos mortos propriamente
202

77
sendo altamente cruciais para a interpretação do verso neste contexto, têm passado sem muito
aprofundamento na exegese tradicional. Destaca-se, porém, a pesquisa de Hedwig Jahnow204 que
estudou o gênero literário do cântico fúnebre da Bíblia Hebraica (em comparação com cânticos
contemporâneos) e mostrou por exemplo em Jr 9,20-21 e 38,22 que profetas se aproveitaram dele
para ilustrar seu discurso. Uma possibilidade de fazer isso era a que observamos aqui: prever uma
situação “irreal” (unwirkliche Situation) na qual o cântico fúnebre será cantado. Uma outra
possibilidade (chamado por Jahnow de “cântico fúnebre irreal”, unwirkliches Leichenlied) era
transferir para um cântico profético idéias e estruturas de cânticos fúnebres, com algumas variantes
de adaptação: cantá-lo antecipadamente, mudar o teor da atmosfera (p.ex. para triunfo em vez luto),
cantar para uma grandeza coletiva, ou cantar a aniquilação política em vez da morte.205 Mas
veremos que a copla de v.22b, além de não falar de uma morte real, e sim de uma vida arruinada e
uma aniquilação política, é tão irônica que ela se encaixa melhor na categoria dos cânticos de
zombaria. Sua caracterização mais definitiva, porém, é intrinsecamente ligada à pesquisa sobre
papéis sociais de mulheres como carpideiras e cantoras de vitória e zombaria que segue no capítulo
2.
A copla é dirigida a Sedecias, mas faz parte de sua ironia que ele não seja mencionado pelo
nome, não seja ativo e apareça meramente através de sufixos como “dono” de amigos traidores e
de pés que não encontraram terra firme para pisar.206 O sujeito principal e personagem central da
copla são os !εµολ:∃ ψ∀∃≡να), os “homens de tua paz” (de Sedecias). A LXX traduz a
expressão com α℘νδρεϕ ει≠ρηνικοι↵ σου. Em geral, ει≠ρηνικο/ϕ traduz formas do verbo ou

dito, mas também não de um canto de zombaria, pois “por que as mulheres deveriam zombar da desgraça de seu
senhor ou seu amo amado que era a sua própria?” (warum sollen die Frauen über das Unglück ihres geliebten Herrn
oder ihres Gebieters spotten, das doch ihr eigenes war?). Mesmo considerando que a consciência de 50 anos atrás não
pode ser comparada com a dos nossos dias, assustou-me este tipo de ignorância que acha totalmente natural que
mulheres amem tais homens. Mas ele está bem na linha de outros comentários de Rudolph que mostram seu
menosprezo de mulheres, como p.ex. na p.262 sua classificação das mulheres de Jr 44 como “salientes” (vorlaut) que
em alemão se usa apenas para crianças, não para pessoas adultas. SCHÖKEL/SICRE, p.618 também não parece
identificar o versinho como zombaria; a única observação é: “O texto da copla é bem intencionado, como reverso de
cânticos de carpideiras.”.
204 Hedwig Jahnow, alemã, nascida em 1879, única exegeta de renome internacional da primeira metade do século 20.
Ela foi deportada ao Campo de Concentração de Theresienstadt por causa de sua resistência contra a ditadura nazista,
com a acusação de ter escutado, durante a Segunda Guerra Mundial, “emissoras dos inimigos”. Lá ela foi assassinado
em 1944, provavelmente no dia 22 de março.
205 JAHNOW, Hedwig. Das hebräische Leichenlied im Rahmen der Völkerdichtung. Berlim: de Gruyter, 1923, 272p, esp.
p.124-126; 162-164.
206 Isso pode indicar que ele não é tido como responsável ou culpado principal da situação. Mas devemos lembrar que
as imagens e avaliações muito diferenciadas de Sedecias contidas no Livro de Jeremias precisam ser examinadas sob
a questão das fontes e dos materiais diversos com seus respetivos interesses, cf. STIPP, Zedekiah, p.627-648;
MORENO, Alberto C. Jeremías, la política en la vida de un profeta. In: Teología y vida, Santiago de Chile, Pontificia
Universidad Catolica de Chile, 1971, v.12, p.200; ACKROYD, Historians, p.46; CALLAWAY, Mary C. Telling the truth and
telling stories. In: Union Seminary quarterly review, Nova Iorque, 1990, v.44, n.3/4, p.256.
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do adjetivo, mas também é usado para traduzir o substantivo (mais freqüentemente {∀λφ∃ do que
{Ολφ∃). Desta maneira, a LXX não apresenta nenhuma variante considerável.
O substantivo {οωλφ∃ que significa basicamente “bem-estar, paz” ocorre 206 vezes na
Bíblia Hebraica em geral, como saudação (uma pergunta do tipo “Como vai?”), e para designar, de
maneira básica, o bem-estar e a plenitude de vida. Dentro deste conceito amplo destacam-se a paz
da comunhão social preservada e a paz no sentido político-militar como o contrário de guerra. 207 No
Livro de Jeremias, {οωλφ∃ ocorre 30 vezes, e apenas três destas ocorrências encontram-se em
material tardio (D e PD). Isso aponta para a alta atualidade que {οωλφ∃ teve na época do
Jeremias histórico, mas, devido ao momento histórico de guerra, muito mais como lamento e
reivindicação de um valor negado do que como promessa e esperança. De 27 ocorrências, 13 estão
ligadas à uma paz falsa ou ausente, uma promessa vazia de paz (4,10; 6,14; 8,11; 8,15; 9,7; 12,2;
14,13; 16,5; 30,5), e apenas 5 a uma promessa de paz/bem-estar verdadeiro: Jeremias anuncia paz
para as pessoas exiladas na Babilônia (4 vezes no cap. 29), e em 34,5 promete a Sedecias que
“morrerá em paz” (também na Babilônia). É um dos aspectos mais trágicos nos conflitos entre
Jeremias e os chamados “profetas da graça” que ele teve plena certeza de precisar contradizer
suas promessas de paz para a terra de Judá, pois estavam baseadas numa falsa tradição de bemestar inviolável de Jerusalém (6,14; 8,11; cap. 34).
A esta ausência de paz verdadeiro corresponde que também o fato de que os “homens da
paz” mencionad os em Jr 20,10 são traidores. O versículo faz parte da Quinta Confissão de Jeremias
que inicia com as palavras famosas “Seduziste-me, YHWH, e me deixei seduzir...”. No
desenvolvimento deste lamento, Jeremias desabafa dizendo que ψιµΟλ:∃ ∃ωονΕ) λοΚ (todas
as pessoas da minha paz; ∃ωονΕ) designa o ser humano em geral, especialmente na sua
condição frágil) estão esperando que ele tropece, na expectativa de que possam “prevalecer” contra
ele (como no v.22, é usado o verbo λκψ: ωολ ηφλ:κΥν): “Todas as pessoas da minha paz
espreitam uma vacilação minha: Talvez ele se deixe seduzir! Então prevaleceremos contra ele e nos
vingaremos, vingaremos!” Não podemos entrar na questão de quem são estas pessoas
concretamente (alguns comentaristas tentam identificá-las com os “homens de Anatot”, cf.
11,21.24), mas fica claro que se trata de pessoas da confiança de Jeremias que se revelaram
traidoras.
No mesmo sentido entendo o ψµολ:∃ ∃ι) (homem da minha paz) do Sl 41,10: “Até o
homem da minha paz que comeu pão comigo, levantou o calcanhar contra mim.” Este homem até é

STENDEBACH, Franz-Josef. {λω#. In: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament Band VIII (BOTTERWECK,
Johannes G. e RINGGREN, Helmer, ed.). Stuttgart: Kohlhammer, 1995, colunas 12-46, esp. 29.
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colocada em paralelo com os inimigos e os que odeiam a pessoa que canta este lamento (cf.
v.6.8).208 Podemos observar aqui o costume de traduzir a expressão com “meu amigo” ou palavras
semelhantes, o que talvez seja influenciado pelo fato de que o versículo foi relacionado com Judas
Iscariotes que também “comeu” junto com Jesus e o traiu. Trata-se, em todo caso, novamente de
uma pessoa de confiança que traiu quem confiou nela.
Por fim devemos analisar uma outra ocorrência da expressão {οωλφ∃ ∃ψι) (homem da
paz) que é de maior relevância para a interpretação de Jr 38,22: Ab 7.209 Este oráculo usa a mesma
forma !εµολ:∃ ψ∀∃≡να) e, além disso, mostra outras semelhanças com o nosso versículo:
Até a fronteira enviaram-te todos os homens de tua aliança,
!ετψιρ:β ψ∀∃≡να) λοΚ !Υξ:Λι∃ λΥβ:Γαη−δα(
enganaram-te, prevaleceram contra ti os homens de tua paz,
!εµολ:∃ ψ∀∃≡να) !:λ Υλ:κψ !Υ)ψι<ιη
os que comeram junto contigo armaram ciladas:
!ψεΤ:ξαΤ ρΟζφµ Υµψι&ψ !:µ:ξαλ
Não há entendimento nele!
;ωοΒ ηφνΥβ:Τ }ψ∀)
A profecia de Abdias está ligada à mesma situação histórica de Jeremias: a destruição de
Judá e Jerusalém pelos babilônios (da qual os edomitas se aproveitaram para saquear o país), e
uma campanha babilônica subseqüente contra o próprio país de Edom. Sua denúncia de aliados de
Edom caracteriza-os como “homens da aliança” e “homens da paz”. Considerando a função do
paralelismo na poesia hebraica, devemos entender que as duas expressões se referem ao mesmo
grupo: estados vizinhos, reinos que Edom considerou como seus aliados, “em paz” consigo, e que
se viraram contra ele, sem sequer acolher seus refugiados.210 Por motivos de me tro, Rudolph
considera as palavras em Ab 7 como glosa (Randzitat) tirada de Jr 38,22. 211 No entanto, a maioria
dos exegetas que abordam a questão do relacionamento entre Jeremias, especialmente os
“Oráculos contra as Nações”, e a profecia de Abdias julgam a último mais antiga. Portanto, a
Por causa desta semelhança e também da menção da lama, bastante freqüente nos salmos (cf. minha análise
embaixo), Nicholson pensa, sem aprofundar mais a questão, que o v.22 pode ter feito parte de um salmo. Esta idéia, ao
meu ver, não considera suficientemente a existência de poesia profana, justamente quando se trata de vitórias e
derrotas militares. Cf. NICHOLSON, Jeremiah 26-52, p.123.
209 Na tradição católica, é a abreviação para o livro do profeta chamado “Abdias”, enquanto a tradição evangélica o
chama “Obadias” e abrevia o livro com “Ob”.
210 Cf. STRUPPE, Ursula. Die Bücher Obadja und Jona. Stuttgart: Katholisches Bibelwerk, 1997, p.30; WACKER, MarieTheres. Das Buch Obadja: Bruder Edom. In: Kompendium feministischer Bibelauslegung (SCHOTTROFF, Luise
Schottroff e WACKER, Marie-Theres, ed.). Gütersloh: Kaiser e Gütersloher Verlagshaus, 1998, p.328; WOLFF, Hans
Walter. Obadiah and Jonah: a commentary. Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1986, p.78; MCCARTER, P. Kyle.
Obadiah 7 and the fall of Edom. In: Bulletin of the American Schools of Oriental Research, Boston, 1976, v. 221, p.87-91.
211 RUDOLPH, p.242. Esta opinião é refutada por Wolff que mostra que o problema do metro é de todas as quatro
linhas, não apenas da parte que tem parentesco com Jr 38,22, cf. WOLFF, p.17.
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dependência fundamental é invertida: na maioria dos textos que têm parentesco trata-se de textos
que não são do profeta Jeremias histórico, mas posteriores. Portanto, são eles que dependem de
textos de Abdias, escritos sob o impacto imediato dos acontecimentos.212 No caso de Jr 38,22,
porém, que não mostra indícios de ser um texto tardio, parece-me que é praticamente impossível
julgar qual dos textos é o “original”. Além do mais, a forma literária e a escolha das palavras
apontam para uma existência independente do versinho básico em questão, talvez inspirada em
cantos tradicionais sobre amigos traiçoeiros.213
A maioria dos autores não opina sobre a identidade dos !εµολ:∃ ψ∀∃≡να) de Jr 38,22.
Mas os que comentam a questão vêem neles geralmente os conselheiros, ministros ou generais de
Sedecias, ou seja, algum grupo que pode estar por trás do termo {ψιρφ& (chefes).214 Freehof215
pensa apenas nos falsos profetas que são mencionados também por Lamparter e Schökel.
Somente Duhm levanta a possibilidade de eles serem os aliados egípcios, mas depois concentra-se
nos chefes judaítas e procura imaginar de que forma estes teriam “enganado” Sedecias, pensando
na possibilidade de eles terem passado ao inimigo babilônico ou de terem fugido enquanto isso foi
possível.216 Outro exegeta antigo, Conrad von Orelli, identificou-os com os edomitas, provavelmente
sob a impressão da copla parecida em Abdias. Considero esta identificação pouco provável, pois os
edomitas voltaram-se contra Judá apenas quando Sedecias já “nem estava mais na lama”, ou seja,
somente depois da queda de Jerusalém e Judá. No entanto, ela mostra a interessante intuição de
uma identificação com aliados internacionais, em vez de nacionais.217
Por causa do contexto histórico e reforçado pelo uso da expressão em Abdias, parece-me
que esta identificação com aliados políticos estrangeiros é bem possível. Mas, neste caso deveria
tratar-se dos egípcios, que eram inimigos da Babilônia e com os quais Sedecias estava “em paz”.
Segundo Jr 37,7.11, o exército egípcio tinha saído do seu país para entrar em confronto com o
exército babilônico, mas, por motivos desconhecidos, “voltou para trás”, para o Egito. O
aprofundamento destas questões e a explicitação da minha posição final seguem no capítulo 2.
Voltemos, por enquanto, a nossa atenção para as três ações dos {οωλφ∃ ψ∀∃≡να) (homens da
paz) que prejudicam Sedecias, interpretando os verbos que expressam estas ações.

WEISER, Artur. Das Buch der zwölf Kleinen Propheten I: Die Propheten Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha.
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1949, p.180; WOLFF, p.17.
213 Cf. THOMPSON, p.642.
214 DUHM, p.306; VOLZ, p.345; LAMPARTER, p.382; SCHÖKEL/SICRE 618.
215 FREEHOF, Solomon B. Book of Jeremiah. Nova Iorque: Unions of American Hebrew Congregation, 1977, p.221.
216 DUHM, p.306-307.
217ORELLI, p.158.
212

81
O verbo τωσ ocorre apenas 2 vezes no Livro de Jeremias e 18 vezes na Bíblia Hebraica
em geral, sempre no hif‘il. Schökel elenca como significados somente “ instigar, induzir, incitar,
seduzir” e em um caso “mover, arrastar”. Sua etimologia é duvidosa, o sentido básico parece estar
ligado à idéia de “passar / fazer passar de uma atitude à atitude contrária”. Quando isso acontece
através do uso de mentiras ou atitudes insinceras, assume o significado de “enganar”. 218 Devemos
trabalhar, portanto, com os dois significados básicos: “instigar” ou “enganar”. Relacionado a homens
de confiança judaítas, o verbo poderia significar que estes, como representantes do grupo
nacionalista independista, instigaram Sedecias a se revoltar. Relacionado aos egípcios, cada um
dos sentidos cabe: é possível que o faraó tenha instigado Sedecias a se rebelar contra a Babilônia
(embora não existam indícios disso: o Egito não é mencionado na conspiração do cap. 27, nem em
outros momentos). Mas também é possível que tenha enganado Judá durante a revolta, no sentido
de inspirar confiança ou prometer ajuda militar contra a Babilônia sem cumprir seu compromisso.
Chama a atenção também o uso do verbo no primeiro sítio de Jerusalém, na época de Ezequias,
onde a propaganda assíria acusa Ezequias de enganar o povo com promessas de “libertação”, isto
é, com a esperança de Jerusalém não ser tomada pelo inimigo (2 Rs 18,32; cf. Is 36,18 e 2 Cr
32,11.15). A relação entre as duas situações será analisado mais detalhadamente, e nesta ocasião
verificarei a hipótese de Christof Hardmeier que estes textos surgiram como textos de propaganda
do grupo nacionalista para desacreditar a pregação contrária de Jeremias e Ezequiel.219
O verbo

λκψ,

cujo significado básico é “poder”, significa na fórmula verbo +λ +

complemento “poder mais que” = “vencer, superar, prevalecer”. 220 Na Bíblia Hebraica em geral, o
verbo é usado 206 vezes, e o sentido de prevalecer ou vencer, na construção com λ e
complemento, é nítido em muitas citações (cf. Gn 30,8; 32,26.29; Jz 16,5; 1 Sm 17,9 e sobretudo Ab
1,7). No livro de Jeremias, o verbo é usado 20 vezes, e alguns destes usos são interessantes para
nós: em 1,19 e 15,20, Deus afirma a Jeremias que seus inimigos “não podem nada” contra ele, e no
contexto da Quinta Confissão discute-se esta capacidade dos {οωλα< ψ∀∃≡να) (homens da
paz) de Jeremias (20,7.10.11). Finalmente encontramos na boca de Sedecias a afirmação dirigida a
alguns chefes apresentados nominalmente “...o rei não pode nada contra vós!” (38,1.5, uma

WALLIS, Gerhard. τωσ. In: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament Band V (Johannes G. Botterweck e
Helmer Ringgren, ed.). Stuttgart: Kohlhammer, 1986, colunas 810-814.
219 HARDMEIER, Prophetie, passim.
220 SOGGIN, Jan Alberto. λκψ. In: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament Band III (BOTTERWECK, Johannes
G. e RINGGREN, Helmer, ed.). Stuttgart: Kohlhammer, 1982, colunas 631-632.
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afirmação que se traduz bem na expressão “não pode com vocês”).221 Este quadro mostra que a
tradução com o sentido de “prevalecer” cabe bem no v.22, seja ela ligada a chefes judaítas que
impuseram sua vontade, seja aos egípcios que passaram Sedecias para trás em prol de suas
próprias vantagens.
A terceira ação dos {οωλα< ψ∀∃≡να), o ponto final e alto da copla, é ρωοξφ) Υγοσν ,
uma expressão que usa o nif‘al do verbo γωσ. No qal, ele significa “apartar-se, distanciar-se;
desertar, trair”. Muito freqüente é seu uso com ρωοξφ): O significado básico do substantivo ροξφ)
é “costas, dorso, reverso, retaguarda”; a expressão com γωσ no nif‘al significa “virar para trás,
retroceder, recuar, desistir, retirar-se, deixar um compromisso assumido, abandonar, dar as costas,
bater em retirada”. Das 26 ocorrências do verbo na Bíblia Hebraica em geral, 15 usam o nif‘al, a
grande maioria no sentido figurado de recuar ou abandonar um compromisso ou uma pessoa (cf.
por exemplo 2 Sm 1,22; Is 59,13; Sf 1,6; Sl 35,4;. 40,5; 44,19; 70,3; 78,57; 80,19; 129,5). Nisto,
γωσ diferencia-se fundamentalmente do outro verbo que significa “voltar”, βω∃, que não podia ser
usado nesta copla justamente por causa de não expressar um “voltar” traiçoeiro.222
No Livro de Jeremias, o verbo ocorre apenas 2 vezes, sempre no nif‘al: aqui e em 46,5 num
oráculo contra o Egito: “O que estou vendo? Estão abalados, recuam!” Este versículo que comenta
a batalha de Carquemish usa a mesma forma e expressão que 38,22. A LXX traduz
ρωοξφ) Υγοσν com α)πε/στρεψαν α)πο∴ σου=, sendo que o verbo α)πε/στρεφω traduz, em
geral, o verbo βω∃ (voltar), mas é usado também para traduzir o verbo γωσ. A menção explícita de
α)πο∴ σου (atrás de ti) suscita a impressão de que deram as costas para Sedecias em vez de

voltar atrás de uma idéia. Desta forma, a interpretação da LXX é mais pessoal no sentido de que os
“homens da sua paz” traíram concretamente Sedecias.
Esta análise lexicográfica fornece um primeiro critério para uma identificação do sujeito da
ação: de acordo com o uso geral de γωσ na Bíblia Hebraica, poderia se tratar dos chefes judaítas
que abandonaram Sedecias, mas isto teria que ser entendido apenas no sentido figurado, já que
não são relatadas desertações concretas deles. Mas de acordo com a outra ocorrência no Livro de
Jeremias que comenta justamente a retirada do exército egípcio vencido na batalha de Carquemish
(46,5), podemos interpretar γωσ também no sentido direto, físico, da retirada militar: o exército dos
egípcios bateu em retirada, voltou para seu país, diante do avanço das tropas babilônios que se
De acordo com STIPP, Parteienstreit, p.173-174, trata-se em 38,1-5 da camada básica do material B, sem influência
de uma releitura pós-exílica.
222 Cf. tb. REITERER, Friedrich Vinzenz. γωσ. In: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament Band V
(BOTTERWECK, Johannes G. e RINGGREN, Helmer, ed.). Stuttgart: Kohlhammer, 1986, colunas 769-774.
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afastaram de Jerusalém para enfrentá-lo (37,11). Esta identificação será verificada e aprofundada
no cap. 2.
O outro sujeito gramatical da copla são os “pés” de Sedecias que ficaram atolados na lama.
Na Bíblia Hebraica, o substantivo ϕοΒ é hapax legomenon e, segundo Schökel, significa barro,
lama, lodo. Gesenius elenca aqui e no verbete ηαχιΒ o significado de palavras correspondentes
no acádico, babilônico e árabe e escolhe para a tradução as palavras alemães para lama e pântano.
O substantivo ηαχιΒ, uma forma derivada da mesma raiz, ocorre apenas 4 vezes na Bíblia
Hebraica, em três versículos diferentes (Ez 47,11; Jó 8,11; Jó 40,21), e é traduzido com pântano,
brejo ou brejal. Portanto, o sentido de ϕοΒ pode ser reconstruído a partir de ηαχιΒ, que pelo
contexto onde aparece significa um lamaceiro constante tipo pântano, um significado confirmado
também pelo neobabilônico.223 Em distinção de ηαχιΒ, ϕοΒ deve significar também lama, mas
talvez de alguma qualidade diferente que não podemos determinar por falta de outras ocorrências.
Em todo caso, a substância onde se afundaram os pés é semelhante a um pantanal que torna-se
cilada fatal para quem dirige seus pés nele.
O comentário de Schökel/Sicre levanta aqui a possibilidade de uma conotação sexual,
alegando que a palavra soa quase como ϕΥΒ, o linho usado para “cobrir as partes; ver Lv 16,4
com outra terminologia”. 224 Mas como Lv 16,4 de fato não usa ϕΥΒ, e sim δΥΒ (linho), parece-me
difícil afirmar uma conotação sexual na base desta ligação. Se tal conotação existir, ela está contida
no uso da palavra λεγερ (pé, perna) que é usado na Bíblia Hebraica como circunscrição das
genitálias, especialmente das masculinas.225
Na Bíblia Hebraica em geral, o substantivo λεγερ que significa basicamente “pé, perna,
passo” ocorre 259 vezes, porém, no Livro de Jeremias é usado apenas cinco vezes. Todas elas
falam dos pés descontrolados ou ameaçados de ciladas, sempre no sentido figurado comentando o
comportamento ou destino negativo de pessoas (2,5; 13,16; 14,10; 18,22; 38,22). Como todos os
GESENIUS, Wilhelm. Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Altes Testament: Lieferung 2 (Herbert
Donner, ed.). Berlim: Springer, 18a ed. 1995, p.287.
224 SCHÖKEL/SICRE, p.618.
225 Stendebach propõe uma ligação com o fato de que os pés, que como a parte mais inferior do corpo tocam a sujeira
da rua, são o ponto simbólico do contato com o impuro. Parece-me um pouco difícil ver a ligação apenas nesta
perspectiva do conceito de puro e impuro, mas noções de pudor têm certamente sua influência nesta questão, e não
consegui encontrar outra abordagem. Em relação às genitálias femininas, a única ocorrência parece ser o “abrir as
pernas” em Ez 16,25, no contexto da parábola contra Jerusalém, Judá e Samaria que é um dos exemplos mais tristes
de misoginia e pornografia na Bíblia. C f. STENDEBACH, Franz-Josef. λγρ. In: Theologisches Wörterbuch zum Alten
Testament Band VII (BOTTERWECK, Johannes G. e RINGGREN, Helmer, ed.). Stuttgart: Kohlhammer, 1993, colunas
336-337. O eufemismo para as genitálias femininas parece ter sido geralmente β∀θφ(, calcanhar, cf. Jr 13,22.
223

84
escritos da Bíblia Hebraica, também os profetas Isaías e Ezequias usam λεγερ freqüentemente
como metáfora (Isaías 21 vezes, Ezequiel 22 vezes).
Por isso convém, em primeiro lugar, avaliar o rico uso metafórico de λεγερ em geral. Sendo
os membros do corpo que realizam seu deslocamento, os pés são um símbolo para os movimentos
figurados de seguir uma idéia, um “caminho” metafórico. A Bíblica Hebraica é muito rica em
metáforas do ambiente do “caminho”, do “andar”, dos “pés” quando se trata de fazer uma coisa,
entrar numa situação. Em geral, tal metáfora e usada para classificar a ação mencionada como
certa ou não. Aqui destacam-se situações de aperto e dificuldade, sobretudo nos Salmos,
Provérbios, Jó e Lamentações.226 Na base destas observações podemos supor que a metáfora dos
pés na lama em Jr 38,22 quer insinuar, num primeiro momento, que Sedecias tomou um rumo,
optou por um caminho que acabou na situação desesperadora e fatal em que entrou, ou seja, na
revolta contra a Babilônia e a subseqüente guerra com o sítio de Jerusalém. Segundo o juízo
profética das mulheres da corte, os {οωλα< ψ∀∃≡να) (homens da paz) de Sedecias o
abandonaram nesta situação pela qual eles são até parcialmente responsáveis porque o seduziram
a entrar nela. Identificando os {οωλα< ψ∀∃≡να) com os egípcios, ou identificando-os com a
nobreza da corte, sempre mostra-se que esta tomada de um rumo era a opção de Judá de deixar o
lado dos babilônios e de mudar a aliança política para o lado do Egito. No cap.2 analisarei as várias
outras denúncias proféticas que descrevem este jogo de politicagem não somente como
prostituição, mas também como “tomar o caminho para a Assíria, para o Egito” etc. (p.e. Jr 2,17-18).
Na escolha entre dois rumos opostos até geograficamente, “os pés” de Sedecias tomaram o rumo
errado, no sentido do Egito, e ficaram “atolados”. O fato de que, nem neste momento, Sedecias é o
dono, o sujeito de suas ações, pode ser um detalhe irônico muito bem formulado: são os seus pés
que o levam ao desastre. Estes “pés” podem ter muitos nomes: vaidade pessoal, necessidade de
auto-afirmação, política nacionalista, mas também pressão dos próprios egípcios ou dos chefes e do
partido dos nacionalistas independistas.
Um outro campo lingüístico, realista e metafórico ao mesmo tempo, provém do costume
muito divulgado no Antigo Oriente de um homem de autoridade colocar seus pés sobre pessoas
subjugadas, sobretudo de o vencedor pisar na nuca do vencido, colocá-lo “debaixo dos pés”, fazer
dele o seu “pedestal”.227 Este gesto aproveita da força e do peso que tem um pé pisando para tornálo símbolo de poder e potência. Podemos suspeitar também aqui de alguma alusão irônica que quer

Entre os inúmeros casos quero destacar aqui, à guisa de exemplo, Sl 26,12: “Meu pé está firme no reto caminho...”.
Cf. STENDEBACH, λγρ, esp. colunas 332-334. Cf. tb. p.ex. Sl 8,7: “Colocaste tudo sob seus pés”; Sl 18,39: “meus
inimigos...caem debaixo dos meus pés”.
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insinuar que Sedecias não tem nenhum poder ou peso ou firmeza, já que seus pés não conseguem
pisar nem em terra firme.
A conotação sexual de λεγερ, já mencionada acima, não é muito óbvia neste versículo,
mas é preciso verificar se existe eventualmente alguma ligação com a “potência”, com a idéia da
“prostituição” nestas alianças com os impérios da época, e se a relação com ϕοΒ acrescenta algo
neste sentido. O hebraico bíblico não conhece uma palavra específica para “perna”; o “pé” vai até a
região pélvica. Talvez seja isso o motivo da conotação sexual e fecal em alguns casos, onde se usa
λεγερ de modo eufemista ou circunscritivo. Isso é o caso com certeza em Ex 4,25 onde λεγερ é
usado para dizer que Séfora tocou os órgãos sexuais de Moisés com o prepúcio dele. No contexto
de urinar e da urina masculina (da feminina nunca se fala), λεγερ aparece como o órgão aliviado
em vários contextos: Em Jz 3,24, os servos acham que Eglon, já assassinado, estaria fazendo suas
necessidades – é interessante notar que também este caso é marcado pela ironia. Em 1 Sm 24,4,
Saul entra na caverna para fazer sua necessidades – de novo uma situação de certa ironia, porque
ele está sendo observado mas poupado por Davi a quem está perseguindo. E finalmente, os
assírios zombam da população de Jerusalém, ameaçando-a de ter que comer suas fezes e beber a
própria urina (2 Rs 18,27, cf. Is 36,12).
Também o substantivo τοωλαγ:ραµ (traduzido por Schökel com “pés; pernas”, mas com
ponto de interrogação, e por Brown-Driver-Briggs com place of the feet, feet) pode assumir uma
conotação sexual, como mostra seu uso em Rt 3,4.7.8.14: Noemi aconselhou a sua nora de deitar
ao “pés” de Boas – Rute tirou a coberta dos “pés” dele – Boas viu a mulher deitada a seus “pés” – e
ela ficou deitada aos seus “pés” até a manhã. Fora deste contexto, τοωλαγ:ραµ é usado apenas
em Dn 10,6 na visão final do homem com “braços e pernas de bronze”.
Este campo lingüístico pode nos levar a suspeitar que a expressão λεγερ em ligação com
ϕοΒ, usada numa fala irônica e de zombaria, também possa ter uma conotação sexual ou fecal, no
sentido de xingar Sedecias como impotente ou mergulhado na “merda”. Neste caso, o “abuso” que
Sedecias temeu sofrer por parte dos judaítas que já se tinham entregue aos babilônios (cf. v.18), ele
estaria sofrendo agora, como injúria verbal, das mulheres do seu próprio palácio, que normalmente
eram os objetos que tiveram que sofrer o impacto de sua virilidade e potência sexual, e que agora
estão a caminho para sofrer o abuso sexual dos inimigos que derrotaram Sedecias.
Voltando a nossa atenção para o predicado ligado a λεγερ, constatamos que a única – e
fatal – ação deste “sujeito” é ficar atolado ((β+ no hof‘al). O verbo (β+ no qal significa “afundar-se,
fincar-se, abismar-se, enterrar-se, cravar-se, sumir-se”; no hof‘al “afundar-se, ser/estar encaixado,
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aprumado”. Na Bíblia Hebraica, ele ocorre 10 vezes, entre elas apenas duas vezes em textos de
prosa e em sentido realista: Ex 15,4, usando também a forma do hof‘al, zomba do faraó que
mandou perseguir os hebreus fugitivos, dizendo que “a elite de seus escudeiros afundou-se no Mar
dos Juncos”, e 1 Sm 17,49 consta que a pedra de Davi “cravou-se” na testa de Golias. Entre as
ocorrências poéticas quero destacar Sl 9,16 (as nações afundaram-se no fosso que fizeram), e
sobretudo a descrição metafórica da angústia numa situação de aperto que alguém passa no Sl
69,13.15: “Afundo-me num atoleiro sem fundo... Tira-me do lodo para que eu não me atole”. Reza
de forma muito semelhante o Sl 40,3a: “Ele me fez subir da cova fatal, do brejo lodoso...” (nos dois
casos com +ιψ+, lodo). Encontramos aqui novamente um uso metafórico a partir da situação física
de ficar preso na lama, no lodo ou algo parecido. Estes poucos exemplos são suficientes para
ilustrar a situação de desespero que a pessoa passa; e imagens contrárias, de pés que pisam ou
foram colocados em terra firme ou rocha (p.ex. Sl 31,9 “...firmaste meus pés em lugar espaçoso”; Sl
40,3b “...colocou meus pés sobre a rocha, firmando meus passos”), complementam a simbologia.228
Na única outra ocorrência do verbo no Livro de Jeremias, (β+ no hof‘al é usado num
sentido realista para descrever a situação de Jeremias na cisterna (38,1-13), ligado a um objeto
muito semelhante, mas usando a palavra que já encontramos nos salmos: +ιψ+, lodo. Muitos
exegetas apontam aqui para uma ligação entre as duas situações,229 e Stipp vê mais um sinal da
pertença à mesma camada básica do material B.230 Poderíamos entrar agora em reflexões a
respeito de amizade e confiança no Livro de Jeremias que nos levariam longe. Por causa dos limites
desta dissertação quero apenas esboçar uma: o “bom amigo” de Jeremias, o oficial (“eunuco”)
Ebed-Melek, enfrentou o próprio rei Sedecias e tirou Jeremias da lama da cisterna, contribuindo
assim para salvar a vida dele, enquanto os “bons amigos” deste rei o abandonam na lama,
contribuindo assim para perder muitas vidas, a cidade, o templo, e a existência de Judá como
estado independente.
Na base de tudo isto entendo que o verbo regido pelo substantivo λεγερ, (β+, confirma a
interpretação elaborada acima que a situação na qual Sedecias se meteu era desesperadora, sem
saída. Entrar no jogo do poder imperialista era, desde sempre, afundar-se numa lama – não uma
lama passageira depois de uma chuva, e sim uma lama de pantanal constante. Essa já foi a
experiência do faraó no Êxodo (ou melhor, dificilmente dele pessoalmente, mas de seus soldados e

Ampliando mais ainda a reflexão, poderíamos lembrar que a metáfora da “rocha” na qual a pessoa confia ou deveria
confiar é uma metáfora para o próprio YHWH (p.ex. Sl 31,3); podemos entender aqui também uma denúncia de que
Sedecias abandonou o chão firme da vontade de YHWH.
229 P.ex. RUDOLPH, p.243; WEISER, Jeremia 25-52, p.342; NICHOLSON, Jeremiah 26-52, p.123; THOMPSON p. 643;
CARROLL, Commentary, p.685.
230 STIPP, Parteienstreit, p.172.
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cavalos) quando ele, na “defesa” dos interesses da elite egípcia, tentou impedir a liberdade dos
hebreus.231 A metáfora dos “pés atolados na lama” no seu conjunto cria um forte impacto irônico de
impotência e ridículo, e justamente essa deve ter sido a sua intenção. Algum sujeito rebelde, preso
político do tipo de Jeremias, afundado na lama, seria aceitável – mas, o rei de Judá? Levando em
conta a cultura patriarcal machista monárquica mediterrânea, com seu altíssimo valor da honra, da
imagem do rei como um ser semi-divino, da total inconveniência de uma mulher criticar um homem
desta forma, podemos ter uma idéia provavelmente ainda muito fraca daquilo que esta zombaria
significava para Sedecias.232 Ela deve ter sido percebida como alta traição, blasfêmia, atentado à
majestade pior do que qualquer atentado físico que aconteceu depois – enquanto Nabucodonosor
cegou Sedecias, esta ironia das mulheres o castrou simbolicamente e afirmaou que desde sempre
ele era tão cego que não percebia para onde o estavam levando seus pés.
Olhando para o conjunto da copla, chama a atenção que as palavras usadas nela não têm
qualquer ligação com outras partes da nossa unidade, e que a análise lingüística também não
ofereceu dicas para identificar os !εµολ:∃ ψ∀∃≡να). Isto aponta para a possibilidade que esta
micro-unidade do v.22aγ−b originalmente existisse independentemente da narrativa na qual se
encontra inserida. Ela pode ter sido criada e divulgada durante os últimos tempos do sítio de
Jerusalém, manifestando a avaliação e o juízo que determinados círculos formaram em relação à
política de Sedecias. Neste caso, este juízo teria sido transformado em uma “visão” revelada por
YHWH a Jeremias apenas através do contexto da narrativa 38,14-28a, enquanto ele originalmente
não era um produto da atuação profética de Jeremias, e sim de outras pessoas, provavelmente
mulheres, como mostrarei nos capítulos 2 e 3. Em todo caso, o juízo sobre a atitude de Sedecias
que não foi manifestado durante a primeira rodada da conversa, manifesta-se aqui na forma de um
pequeno cântico de zombaria que denuncia com uma ironia extremamente mordaz e ácida a total
falta de visão política do rei. Com ele termina a segunda fala de Jeremias nesta segunda rodada da
conversa. Além disso, termina a fala de Jeremias em geral – seja nesta unidade, seja no ciclo das
narrativas antes da tomada de Jerusalém. Este fato dá uma importância extrema às palavras deste
cântico: pela estruturação da unidade e do ciclo narrativo, são as últimas palavras, o último oráculo

Em relação à história brasileira contemporânea impõe- se a lembrança do “mar de lama” no qual Getúlio Vargas
estava atolado a ponto de tirar a sua própria vida.
232 Mostrarei no cap. 2 que a própria cultura patriarcal se aproveitou disso, relegando a mulheres o papel de zombar de
inimigos e derrotados, mas que ela justamente não pode aceitar a zombaria fora deste papel padronizado, como mostra
p.ex. o caso de Micol (2 Sm 6).
231
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– a comunicação definitiva e decisiva – de Jeremias antes da catástrofe.233 Pela disposição
redacional dos textos, Jeremias voltará a falar apenas depois de mais uma catástrofe, do massacre
de Godolias que significou o fim do projeto de retribalização (cf. Jr 42,4). 234

1.3.3.2.3 A Terceira Rodada da Conversa: Jr 38,24-26
Discurso de Sedecias - Sedecias reage à palavra
1.

Ninguém deve saber da palavra

2. Jeremias deve comunicar aos chefes judaítas uma outra palavra, evasiva

24
25-26

Inicia-se agora a terceira rodada da conversa entre Sedecias e Jeremias (v.24-26). Porém,
desta vez não se trata de um diálogo como nas duas rodadas anteriores, e sim de um discurso de
Sedecias dirigido a Jeremias a qual este não responderá. Este discurso, introduzido em v.24a, tem
duas partes: a primeira parte, bastante curta (v.24b), que exige de maneira geral o silêncio de
Jeremias, é composta apenas por duas orações coordenadas. A segunda parte, bem mais longa
(v.25-26), que levanta um caso concreto, é composta por dois períodos de 13 verbos. Esta relação
já mostra a intenção do narrador de passar, neste último momento da conversa entre Sedecias e
Jeremias que forma a primeira parte da perícope 38,14-28a, muitas informações que serão a base
para o entendimento da segunda parte dela, uma narrativa sem fala direta que é
desproporcionalmente breve: ela consiste apenas do v.27.
No v.24 é introduzida, com a última ocorrência de ρεµ)οΨ〈ω, a primeira parte do discurso
de Sedecias:
E disse Sedecias a Jeremias: “Ninguém não saiba destas palavras, e não morrerás.

Sedecias retoma a fala, depois da fala comprida de Jeremias que se estendeu por três
versículos. Formalmente, trata-se de uma resposta que contém duas partes: uma condição e uma
conseqüência. Mas chama a atenção que, pelo conteúdo, sua ligação interna à fala de Jeremias é
apenas fraca. Com nenhuma palavra, Sedecias reage diretamente à palavra escandalosa que lhe

O Livro de Jeremias não dá notícias se este oráculo se cumpriu: o cap.39 não menciona detalhes acerca do destino
das mulheres – um fato comum na historiografia androcêntrica que, em geral, julga estes detalhes sem interesse e
importância.
234 Com isso foi massacrada a única esperança de salvação que pode ser atribuída aos oráculos proféticos do homem
histórico Jeremias: a vida pacífica e de fartura na terra.
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foi revelada, ao fato escandaloso de esta palavra se encontrar justamente na boca de mulheres.
Mas, por outro lado, ele retoma o tema da “palavra”, só que aqui este tema é expressado pelo plural
{ψιρφβ:∆ (palavras).O jussivo negativo do verbo (δψ (usado aqui no seu sentido mais básico de
“saber”, “ter conhecimento”235) expressa a exigência de que ninguém ficar sabendo “destas
palavras”. A conseqüência deste “não saber” segue com a simples conjunção ω (e): assim Jeremias
‘”não morrerá”. Volta o tema do perigo da morte por causa da palavra, um tema levantado pelo
próprio Jeremias no início da conversa, no v.15. Sedecias, por sua vez, tinha ampliado este tema
para o perigo vindo “daqueles homens que procuram a tua vida” (v.16), e na segunda parte do seu
discurso, ele retomará esta ampliação, supondo um caso concreto e dando ordens para este caso.
A LXX traduz τΥµφτ aqui com α)ποθα/νϖϕ, usando portanto o verbo αποθνη/σκω como ela faz
quase sempre no Livro de Jeremias para traduzir o verbo τωµ (cf. também em v.26), salvo em
casos que justificam uma modificação, como por exemplo no v.15.
A exigência de que “ninguém saiba“ da palavra anunciada, com a intenção de proteger
Jeremias da morte, fala alto. Depois do juramento de não fazer Jeremias morrer e não entregá-lo
aos seus inimigos, seja qual for a palavra dele, esta retomada do assunto reforça a escandalosidade
da palavra profética das mulheres. Sedecias parece antes advertir a Jeremias, para que este não
revele esta palavra a mais ninguém, do que afirmar que ele mesmo não fará isso. Diante do fato que
a mensagem geral de Jeremias era pública (o que o levou por exemplo ao perigo de morte quando
foi jogado na cisterna, cf. cap.37), o novo perigo de morrer vem claramente desta palavra em
especial. Aqui já não se trata do simples chamado profético à rendição, trata-se de um juízo
profético em forma de uma zombaria que significa alta traição,236 conspiração, revolta dentro do
palácio, manifestação do desprezo da majestade. E este crime, por cima de tudo, foi cometido por
mulheres - “sujeitos” que eram considerados “objetos”, o que acrescenta o crime da revolta contra
seu “dono”. Sendo que tudo isso estava acontecendo no nível altíssimo da política internacional,
esta palavra, se vazasse, só podia trazer morte para muita gente.

Algumas ocorrências do verbo (δψ no Livro de Jeremias mostram a questão vital do saber ou não saber de fatos na
situação da violência generalizada da época: alguns chefes judaítas esconderam Jeremias e Baruc e “não deixaram
ninguém saber onde estavam” (36,19); diante dos rumores que Ismael queria assassinar Godolias, Joanã se ofereceu
para matá-lo “sem ninguém saber” (40,15); e depois do massacre acontecido, Ismael logo se aproveitou do fato de que
“ainda ninguém sabia da matança” (41,4). Por outro lado, não faltam contextos teológicos como p.ex. em 8,7: “Meu povo
não sabe os juízos de YHWH...”
236 Cf. p.ex. DIETRICH, p.217: a teologia oficial da época mostrava que uma pessoa que se posicionava contra o
abençoado de YHWH, no caso o rei, caía na desgraça.
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Por isso, concordo apenas em parte com a interpretação de Schökel/Sicre que acham que
“o rei refugia-se na obscuridade culpável; e oferece ao profeta a vida em troca do silêncio”.237 Neste
caso concreto, o instinto de esconder a palavra não me parece errado e culpável, e sim um gesto
humano de cumplicidade, que não “oferece” a vida e sim alerta para protegê-la. Mas, por outro lado,
suspeito de que este gesto não era tão desinteressado como pode parecer. Podemos supor que a
“palavra”, até então, estava circulando apenas em ambientes internos palacianos, entre as
mulheres, e que Sedecias tinha um interesse vivo de não torná-la pública, para não ser vítima da
vergonha pública que isso traria. Esta suposição leva ainda mais longe: leva à questão do
relacionamento entre Jeremias e grupos ou pessoas palacianos, em especial as mulheres. Tratarei
do tema nos capítulos 2 e 3.
No v.25 continua o discurso de Sedecias, e nesta segunda parte, ele começa a apresentar
um caso suposto acerca do qual ele dará, no versículo seguinte, instruções a Jeremias:
E se escutarem os chefes que falei contigo, e virão a ti e dirão a ti:
‘Comunica, por favor, a nós o que falaste ao rei
– não escondas de nós, e não te faremos morrer –
e o que falou a ti o rei’,

Esta segunda parte do seu discurso é bem mais comprida: ela é composta por quatro
orações detalhadas. A suposição levantada na primeira oração através da conjunção {ι) (se) é a
possibilidade de que os chefes judaítas poderiam escutar que tinha acontecido esta conversa e que
poderiam vir e falar com Jeremias. Chama a atenção que os inimigos de Jeremias são aqui
identificados como {ψιρφ&. A LXX traduz {ψιρφ& aqui e no v.27 com α℘ρξοντεϕ, como ela fez
no caso dos chefes babilônicos em v.22 (mas não em v.17 que destaca a conotação militar
η(γεµω↓ν). Isso mostra que o tradutor entendeu os chefes judaítas principalmente como

autoridades de poder civil, e não necessariamente como generais militares.
O conteúdo da fala imaginada destes chefes é descrito nos próximos cinco verbos: eles
pedirão que Jeremias comunique o que ele disse ao rei. É retomado o verbo δνγ (comunicar) que já
apareceu no v.15, mas aqui ele é usado como imperativo e com a partícula enfática )φΝ. As
palavras que deverão ser comunicadas são caracterizadas como as do próprio Jeremias. Como
Sedecias no v.14b , os chefes exigirão que Jeremias não esconda nada, e como Sedecias no v.16,
prometerão não fazê-lo morre. O hif‘il do verbo τωµ, !ετψιµ≡ν (não te faremos morrer, não te
mataremos), é traduzido pela LXX muito apropriadamente com o aoristo do verbo α)ναιρε/ω
237

SCHÖKEL/SICRE, p. 619.
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(destruir, matar) que é usado também no contexto do massacre dos 80 profetas do norte,
assassinados por Ismael (48,8 = TM 41,8). Assim a LXX reforça a idéia de que a eventual morte de
Jeremias pela mão dos chefes seria um assassinato, não uma execução legal.
Esta seqüência de três verbos é uma pequena unidade com coesão interna – nela, o
narrador mostra a consciência de Sedecias de que o perigo de vida para Jeremias surge da palavra
que este anunciou, e que o interesse dos chefes concentra-se nesta palavra. Apenas em segundo
lugar, Sedecias os vê interessados naquilo que ele mesmo disse, e na sua opinião, isso não tem
ligação com um perigo de morte. Por isso, apenas no quinto verbo da fala que Sedecias coloca na
boca dos chefes, ele os faz procurar por aquilo que “o rei disse”.
A preservação deste anacoluto na tradução da LXX mostra que o tradutor encontrou um
sentido nesta construção gramatical que deve ter sido parecido à minha interpretação. Muitas
traduções modernas e vários comentários, porém, corrigem o texto massorético para simplificar esta
construção um tanto complicada, seguindo a versão da Peshita,238 mas existem bons motivos para
não seguir este procedimento. Interpreto da seguinte forma a situação apresentada pelo narrador:
no seu esforço de manter a “palavra” sigilosa, Sedecias vai além da simples advertência. Ele alerta
Jeremias sobre um perigo de vazamento que mostra que a conversa em geral não era secreta e
não poderia ser mantida escondida. Na certeza de que os chefes saberão dela e terão o seu
interesse próprio de ficar sabendo também do seu conteúdo, Sedecias supõe o que estes farão:
virão até Jeremias e perguntarão por este conteúdo. Diante das práticas milenares das mais
variadas formas de tortura para obter informações de presos políticos, parece-me até engraçado
que Sedecias imagine esta “conversa” nos moldes da boa educação, colocando um “por favor”
()φΝ) na boca dos chefes. Mas, como veremos, de fato – sempre segundo o narrador – não fizeram
uso da violência e não ficaram sabendo da verdade, talvez por causa da esperteza de Sedecias e
Jeremias, de alegar um conteúdo bem plausível.
O primeiro objetivo da visita dos chefes será saber o que Jeremias falou. É ao mesmo
tempo o objetivo principal: para os chefes, que, pelo menos em parte, já estavam visando Jeremias
e suas mensagens há tempo, era de suma importância estar informados de qualquer novidade. Fala
alto o fato de eles se dirigirem a Jeremias e não a Sedecias: já não existia comunicação, já não
existia um mecanismo de aconselhamento e reflexão que funcionasse – as intrigas e inimizades
dentro do mais alto escalão da chefia nacional tinham chegado a um ponto de completa impotência
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P.ex. a BJ, BEP, ARA; RUDOLPH, p.242; SCHÖKEL/SICRE, p.617/618; KEOWN, p.220.
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e impossibilidade de governar. E Sedecias sabia tão bem disso que acertou na sua suposição de
que iriam procurar Jeremias. Também podemos imaginar que ele estava decidido de não comunicar
nada aos chefes que possivelmente o procurariam, e por isso imaginou que estes prontamente se
dirigissem a Jeremias.
Sabendo que eram adversários mortais também de Jeremias, Sedecias coloca na boca dos
chefes o que ele mesmo afirmou por duas vezes: a promessa de não fazer morrer Jeremias , para
incentivar sua abertura. Por causa da importância de qualquer palavra profética neste situação,
parece-me claro que a promessa refere-se apenas a esta: a repetição da fala de Sedecias era
menos importante, como mostra a construção gramatical.
Segue no v. 26 a instrução do que Jeremias deve responder aos chefes:
e tu dirás a eles:
‘Estava fazendo cair minha súplica diante do rei,
para que não me fizesse voltar à casa de Jônatas para morrer lá’.”

Na introdução desta resposta é usado o verbo ρµ) (dizer) no perfeito com vav consecutivo
para expressar uma ordem, por isso ela deve ser traduzida com o futuro: “tu dirás a eles”. Segue o
conteúdo daquilo que Jeremias deve dizer. Este conteúdo é ligado a uma realidade e situação fora
da nossa perícope, à prisão de Jeremias na casa de Jônatas, narrada em 37,15-16, e a sua petição
de ser transferido de lá em 37,20. 239 Por um lado, isso mostra novamente que a nossa perícope faz
parte de um ciclo maior de narrativas. Por outro lado, de acordo com a sequência atual dos textos,
Jeremias já tinha sido transferido daquela casa para o pátio da guarda. Desta maneira é mais um
indício para ver na narrativa de 37,17-21 uma releitura desta perícope.240
O novo uso de um particípio presente (aqui do verbo λπν, cair) indica mais uma vez uma
ação prolongada: em vez de admitir que estava falando o tempo todo em nome de YHWH (cf. o
particípio ρ∀βο∆ no v.20), Jeremias deve fazer de conta de que estava falando apenas da sua
súplica, em seu próprio nome. O início da resposta que Jeremias deve dar, “estava fazendo cair
minha súplica diante do rei”, |ελεΜαη ψ∀ν:πιλ ψιτΝιξ:τ ψινΑ)−λψιΠαµ, é uma fórmula
composta pelos seguintes elementos: o verbo λπν no hif‘il + o substantivo ηνιξ:τ + a preposição
A única informação que temos sobre Jônatas provém de 37,15 que o caracteriza como escriba. Alguns comentaristas
acham que o aproveitamento da sua casa como prisão seja um sinal de falta de espaço nas prisões oficiais, cf.
RUDOLPH, p.237; WEISER, Jeremia 25-52, p.334.
240 Cf. STIPP, Parteienstreit, p.171.175.
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ψ∀ν:πιλ.241 Convém analisá-la no seu conjunto. A LXX
apropriadamente

“arranquei

misericórdia

comigo

a traduz

diante

dos

livre
olhos

mas muito
do

rei”,

ρ(ι↵πτω ε)γω⇐ το∴ ε℘λεο/ϕ µου κατ∋ ο)φθαλµου∴ϕ του= βασιλε/ωϕ . Assim, o sentido de

uma súplica pessoal é preservado.
O substantivo ηνιξ:τ ocorre 25 vezes na Bíblia Hebraica e significa basicamente
“súplica, petição, pedido de graça”, e, a partir disso, também a própria piedade ou graça (em apenas
dois casos). Salvo o uso aqui e em 37,20 que pode ser uma releitura da nossa perícope, as súplicas
são sempre dirigidas a Deus, muitas vezes em conjunto com a palavra ηφλιπ:τ (oração,
possivelmente trata-se também de um jogo de palavras por causa do som parecido). Destacam-se a
oração da dedicação do templo salomônico, uma criação deuteronomista, em 1 Rs 8/9, e sua
retomada em 2 Cr 6, mas também salmos de súplica (p.ex. 6,10; 55,2). O verbo usado nestes
contextos provém muitas vezes do campo lingüístico do “escutar”, como por exemplo (µ∃. Isso
mostra que o ambiente natural de ηνιξ:τ é o da oração, já que petições e pedidos no âmbito
interpessoal humano ou jurídico são introduzidos em outra linguagem, ligada ao “clamar” (θ(χ),
“pedir justiça” ou “pedir salvação”, ou ao simples “dizer” algo junto a um gesto de súplica, p.ex. a
prostração (cf. p.ex. 2 Sm 14,4; 2 Rs 4,1; 2 Rs 4,27, Ne 5,1).
Dentro deste quadro geral existem seis casos onde ηνιξ:τ é parte da fórmula aqui
usada,242 e é significativo que apenas um, Dn 9,20, encontre-se fora do Livro de Jeremias. Dos
outros cinco encontramos dois em textos da camada D (36,7: Jeremias instrui Baruc para o dia de
jejum; 42,9: discurso de Jeremias acerca da súplica dos/das sobreviventes de Masfa). Dos outros
três casos, todos na camada B, um é o da nossa perícope, o outro o da sua provável releitura em
37,20, e o terceiro, em 42,2, mostra um contexto semelhante: os oficiais que libertaram os/as
sobreviventes de Masfa lançam a sua súplica a Jeremias, para que ele consulte Deus a respeito do
futuro. Chama a atenção que o pedido que Jeremias deve dirigir a Deus é circunscrito com o verbo
λλΠτη (rezar), enquanto o pedido dirigido à pessoa humana, Jeremias, é expresso com esta
fórmula que inclui ηνιξ:τ. A melhor interpretação deste fenômeno – para o qual não encontrei
análises mais aprofundadas nos comentários consultados – é supor que o círculo responsável pela
camada B usou uma fórmula proveniente do âmbito religioso em casos de petições humanas muito
insistentes, e que este uso foi assumido nas releituras subseqüentes do Livro de Jeremias.

Trato aqui a forma ψ∀ν:πιλ como simples preposição, sem entrar na questão da sua formação como construção
adverbial a partir da palavra {ψινφΠ, rosto.
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O conteúdo da súplica que Jeremias deve alegar é, como analisado acima, não voltar à
casa de Jônatas. Se este pedido teve alguma ligação fatual com este encontro ou com um outro,
como insinua 37,17-21, é difícil julgar por causa da possibilidade de esta perícope ser uma releitura
da nossa. O que parece claro, porém, é que Jeremias, depois de ter sido salvo da cisterna, já
estava no pátio da guarda e não na casa de Jônatas. Mas já que é uma construção hipotética que
claramente não tem pretensão de corresponder à verdade, esta questão é secundária para esta
dissertação. Ela tem importância apenas em relação a questão da redação das narrativas do ciclo
B, pois Stipp pergunta muito oportunamente por que não foi mencionada a prisão da perícope
anterior, mais perigosa ainda – a na cisterna – e conclui disso que a súplica faz parte de uma
releitura pós-exílica, pois foi esta que acrescentou a prisão na casa de Jônatas.243
Termina aqui o discurso de Sedecias, termina a conversa como tal, e termina o encontro de
Sedecias e Jeremias em geral. Chama a atenção que essa parte não contém nenhuma resposta de
Jeremias, nenhuma oração conclusiva, e ponte nenhuma para a segunda parte principal que
apresenta uma outra cena. Existem duas explicações para este meio narrativo. É possível que o
narrador tenha entendido esta parte como “resposta” de Jeremias (cf. minha segunda proposta de
estrutura). Mas também é possível, e com maior probabilidade, que ele realce assim a cumplicidade
entre o rei e o profeta, e que sirva para mostrar a íntima ligação entre as duas partes literárias, as
duas cenas. O recurso da fala indireta no fim da primeira parte, que deve ser imaginada como
conteúdo da segunda, reforça ainda mais esta ligação.

1.3.3.3 A SEGUNDA PARTE DA NARRATIVA: Jr 38,27 – A CONSEQÜÊNCIA DA CONVERSA
1. Os chefes judaítas pedem que Jeremias comunique a palavra anunciada

27a

2. Jeremias comunica a palavra ordenada por Sedecias

27b

3. Os chefes judaítas emudecem - a palavra anunciada não foi escutada

27c

A segunda parte principal da nossa unidade (v.27) narra uma conseqüência da primeira: os
chefes judaítas procuram Jeremias para saber da conversa que ele teve com Sedecias.244 Em
Em Sl 119,170 encontramos ainda uma variante desta fórmula que usa o hif ‘il do verbo )ωβ, “vir, chegar”.
STIPP, Parteienstreit, p.173.
244 Poderíamos também entender a segunda parte da narrativa também como terceiro elemento da terceira rodada
desta conversa, substituindo a palavra da resposta de Jeremias pela descrição da sua obediência à ordem de Sedecias.
Desta maneira teríamos um corpo central de três partes, numa moldura de introdução e conclusão, no qual se destaca o
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comparação com a primeira parte principal que é composta por 13 versículos, esta parte mostra-se
de importância secundária já pelo seu tamanho: ela compreende apenas um único versículo.
Também pelo fato de depender dos conteúdos da primeira, mostra-se que ela é uma espécie de
anexo que recebe sua importância por aquilo que aconteceu na primeira parte principal. Os seis
verbos do versículo são agrupados em três duplas, de acordo com os sujeitos dos seus verbos, uma
estrutura semelhante à das rodadas de conversa na primeira parte: na primeira e terceira dupla, o
sujeito são os chefes, na dupla central é Jeremias.

1.3.3.3.1 Os chefes judaítas pedem que Jeremias comunique a palavra anunciada: Jr 38,27a
Enquanto nas outras subunidades da narrativa as falas dos protagonistas começam com
ρεµ)οΨ〈ω (E disse), sendo relatadas desta maneira em discurso direto, a atual unidade começa
com Υ)οβΨ〈ω (E vieram) e apresenta a fala dos protagonistas apenas de forma indireta:
E vieram todos os chefes a Jeremias, e perguntaram a ele.

Isso pode ser apenas sinal de menor importância narrativa, mas pode também ser
interpretado como dica de que os chefes judaítas não usavam palavras “diretas” na sua procura, e
que “palavras diretas” nem chegaram até eles. Os {ψιρφ& (chefes) são os sujeitos da primeira
oração. Já o versículo 25 e possivelmente 16b referiram-se a esta categoria, mas eles entram em
cena pessoalmente apenas agora, sendo caracterizados como “todos” os chefes. Nesta abordagem
genérica, Stipp vê um sinal de que o versículo provém da releitura pós-exílica que caracterizou os
{ψιρφ& em geral, enquanto grupo, como adversários de Jeremias.245 Se esta análise for certa, ela
contribui com a minha impressão de que este v.27, na estruturação proposta a “Parte II”, de fato não
é um elemento importante e constitutivo da perícope principal que aborda a conversa entre
Sedecias e Jeremias e o anúncio da palavra definitiva dirigida ao rei. Em todo caso, ela não
influencia a interpretação deste acontecimento e a sua narração.

elemento dos versículos 21-22 que sobressai da estrutura paralela. Poderíamos também dizer com Weiser que é uma
unidade que faz a ponte entre 38,14-26 e cap. 39, explicando porque Jeremias não foi mais molestado pelos chefes
(WEISER, Jeremia 25-52, p.342). Mas seja como for, o refrão “E permaneceu Jeremias...” em v.28a mostra a íntima
ligação entre as duas partes.
245 Stipp, Parteienstreit, p.172-173.
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Os chefes vieram a Jeremias, que, pela lógica interna da unidade, deve ter sido levado de
volta para o lugar de onde foi buscado (v.14a), ou seja, o pátio da guarda (cf. 38,13). O texto diz
apenas que o chefes “o perguntaram”, sem especificar o conteúdo da pergunta. Isso lembra do
v.14b onde Sedecias afirma que “está perguntando”, e remete à fala indireta imaginada por
Sedecias no versículo 25: “Comunica, por favor, a nós o que falaste ao rei – não escondas de nós, e
não te faremos morrer – e o que falou a ti o rei!”

1.3.3.3.2 Jeremias comunica as palavras ordenadas por Sedecias: Jr 38,27b
Também o período seguinte, com Jeremias como sujeito, recorre a esta fala de Sedecias:
E ele comunicou-lhes de acordo com todas estas palavras que ordenou o rei.

Encontramos aqui pela terceira vez o verbo δγν (comunicar), e encontramos novamente
uma forma de ρφβφ∆, a mesma como no v.24: ηεΛ∀)φη {ψιρφβ:∆αη (estas palavras). Esta
vez, porém, trata-se de palavras que Sedecias “ordenou a falar”, e não de palavras de YHWH, como
mostra a oração subordinada. O verbo ηωχ, que nunca é usado no qal, significa no pi‘el
basicamente “mandar, ordenar, dar uma ordem”. Em geral, ele é comum quando alguém faz outra
pessoa agir de acordo com sua vontade ou em seu nome. Mas diante da possibilidade de dizer
simplesmente “as palavras que Sedecias disse”, a versão de que estas palavras são conteúdo de
uma “ordem” chama a atenção. A opção de usar este verbo pode significar por exemplo que o
narrador quis destacar a fidelidade de Jeremias em relação ao rei que contou, nesta altura da
guerra, com pouquíssimas pessoas realmente fiéis a ele (sempre de acordo com a imagem criada
pelo narrador), como mostra o próprio v.22 desta perícope e também seu lamento em 38,5. Mas
também pode ter o objetivo de colocar a responsabilidade destas palavras evasivas em Sedecias, e
não em Jeremias. O fato de um profeta ter “mentido” atormentou muitos comentaristas antigos.246
Mas, no conjunto da narrativa, estas questões a respeito da ética e da veracidade, o problema se
um profeta pode mentir ou não são, ao meu ver, secundários. É interessante também que alguns
comentaristas alemães, que escreveram logo depois da Segunda Guerra Mundial, abordaram esta
questão sob o claro impacto das situações limites durante o regime nazista, que fez várias pessoas

246

P.ex. DUHM p.308; outros exegetas elencados em RUDOLPH, p.243.
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cristãs assumirem, em conseqüência de sua fé, o papel de “profetas” e “profetisas”, usando da
astúcia, inclusive da mentira. 247
O comentário de Schökel/Sicre fala de um “silêncio cúmplice”: “Deste modo, Jeremias volta
para a sua prisão, e o rei volta para a sua gaiola de fútil autoridade, na qual ele julga permanecer
invisível. O silêncio cúmplice do profeta é ato de submissão como também ato de piedade em
relação ao rei covarde.”248 Mas parece-me que o silêncio de Jeremias protege principalmente as
mulheres que profetizaram esta palavra perigosa, o que não é submissão e ato de piedade em
relação ao rei covarde, mas sim cumplicidade e proteção da vida de mulheres clarividentes que
tiveram a coragem de manifestar seu juízo.

1.3.3.3.3 Os chefes judaítas silenciam-se – a palavra anunciada não foi escutada: Jr 38, 27c
Na terceira oração, a narrativa volta para os chefes judaítas, e finalmente para o
“personagem” central que a marcou desde o início – a própria “palavra”:
E silenciaram-se diante dele, pois não foi escutada a palavra.

Embora eles não sejam mencionados explicitamente, o primeiro verbo afirma que os chefes
“silenciaram-se” diante de Jeremias, ou seja, que o deixaram em paz, e o segundo verbo justifica
isso com a afirmação de que não foi escutada (nif‘al) “a palavra”. Assim, esta última oração fornece
o desfecho para o tema importante do perigo que a vida de Jeremias corre: as diversas estratégias
para evitar este perigo (cf. v.16a e 24-25) tiveram sucesso.
O verbo ∃ρξ significa basicamente “ficar quieto, manter silêncio, manter sua paz,
deixar”. Enquanto ηµδ tem o significado básico de “ser mudo” e η∃ξ significa o ”ficar em silêncio,
sem falar” de forma geral, ∃ρξ enfatiza o lado ativo e deliberado do ato de ficar em silêncio, muitos
vezes até a interrupção intencional de uma comunicação.249 Aqui, esta ação acontece em relação a
Jeremias, como mostra a preposição sufixada ΥΝεΜιµ (“dele”). Por isso, quem optar pela
tradução com “manter sua paz”, deveria traduzir que os chefes “mantiveram sua paz em relação a
ele”, (a paz é dos chefes), mas não que “deixaram Jeremias em paz”, como fazem p.ex. a Bíblia de
247
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Cf. WEISER, Jeremia 25-52, p.341 e 344; RUDOLPH, p.243.
Cf. SCHÖKEL/SICRE, p.617.
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Jerusalém e a ARA, pois neste caso a paz seria de Jeremias o que não corresponde à construção
gramatical exata. Também o fato de se tratar o tempo todo de ações no campo da comunicação
recomenda a opção que escolhi: traduzir com “ficar quieto, manter silêncio”.250 É isso que garante a
segurança da vida de Jeremias.
No entanto, mais importante ainda é o tema do “escutar” que já apareceu nos versículos
15b e 20b, ou seja, no início e no centro da narrativa, como afirmação de que Sedecias não
escutará, e como pedido de que ele escutasse. A narrativa volta para este tema no seu final e
afirma que a palavra revelada e anunciada não foi escutada: não por Sedecias no sentido figurado,
nem pelos chefes judaítas no sentido físico.251
O mais importante, porém, é o fato de que o corpo central da unidade toda termina com a
palavra ρφβφ∆ (palavra), novamente no singular, depois de tê-lo usado-la duas vezes no plural.
Assim, esta última oração fornece sobretudo o desfecho para o tema central da perícope: a palavra
que foi pedida, revelada e anunciada, mas não escutada, é a palavra concreta manifestada pelas
mulheres da corte no cerne da narrativa, no v.22. A LXX traduz o simples ρφβφ∆αη (a palavra)
com o ampliado λο/γοϕ κυρι↵ου (palavra do Senhor). Por um lado, esta interpretação tem o fim
teológico de afirmar, mais uma vez, a origem divina da palavra anunciada. Por outro lado não
podemos deixar de observar que isso desvia a atenção das portadoras desta palavra que são as
mulheres. Devemos classificar, portanto, esta interpretação como um procedimento típico de uma
linguagem androcêntrica e até teocêntrica que tenta silenciar ou diminuir certas vozes e palavras
humanas, especialmente quando são de mulheres.
Termina aqui, com um último destaque para “a palavra” por excelência que foi anunciada
nesta perícope, o conteúdo propriamente dito dela, e segue ainda a conclusão do v.28a.

1.3.3.4

A CONCLUSÃO DA NARRATIVA: Jr 38,28a
A conclusão da nossa narrativa, como a introdução (v.14a) formada por uma única oração,

é a segunda parte da moldura colocada em torno do corpo central dela. Enquanto o sujeito da
introdução era Sedecias, a conclusão tem como sujeito o outro dos dois protagonistas, Jeremias:
BAUMANN, Peter. ηµδ. In: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament Band II (BOTTERWECK, Johannes G.
e RINGGREN, Helmer, ed.). Stuttgart: Kohlhammer, 1977, colunas 277-280.
250 Assim traduziram também SCHÖKEL/SICRE, p.618 (“sem dizer nada”) e a BEP (“ficaram quietos”).
251 Brueggemann interpreta a situação da mesma forma: o rei não partilhou a palavra com seus conselheiros nem agiu
de acordo com ela, cf. BRUEGGEMANN, Exile, p.368.
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E permaneceu Jeremias no pátio da guarda até o dia em que foi tomada Jerusalém.

Esta afirmação começa com o “refrão” que é típico para o ciclo de narrativas da qual a
nossa faz parte: Υηφψ:µ:ρψ βε∃∀Ψ〈ω (E permaneceu Jeremias, cf. Jr 37,16; 38,7.13; 39,14;
40,6). O local de sua permanência é identificado como o “pátio da guarda”, como no final da
narrativa anterior (38,13). Também é identificado o tempo de sua permanência neste local: até a
tomada de Jerusalém. Isso mostra que a unidade está em posição estratégica: é a última narrativa
sobre Jeremias antes da destruição de Jerusalém, ou seja, antes do fim do Reino de Judá.
O refrão utiliza o verbo β∃ψ para descrever a permanência de Jeremias no pátio da
guarda. Os significados principais deste verbo são “sentar, estar sentado, ficar, permanecer, morar”.
À primeira vista pode parecer que ele expressa aqui simplesmente que Jeremias “ficou na prisão”,
“permaneceu preso”. Trata-se de um dos verbos que mais ocorrem na Bíblia Hebraica (152 vezes
apenas no Livro de Jeremias), pois expressa, em primeiro lugar, uma postura ou atitude humana
corriqueira. Mas ele mostra também, já no seu uso geral, uma conotação especial quando expressa
o “residir” no âmbito político e cúltico.252 E no Livro de Jeremias destaca-se, dentro do material B,
nitidamente um uso altamente teológico e político que vai além da situação física, apontando para o
cerne da profecia de Jeremias, seja ela expressada em palavras ou através de sua própria opção de
vida.
Três vezes, o β∃ψ é ligado ao seu permanecer preso na cisterna ou no pátio da guarda
(37,16; 38,13 e aqui, 38,28). Mas outras três vezes é ligado ao fato de que Jeremias “permaneceu
no meio do povo” (39,14; 40,5 e 40,6). Enquanto o primeiro destes usos ainda poderia parecer uma
simples notícia de que Jeremias finalmente não precisava mais “permanecer” na prisão, já chama a
atenção a afirmação de que permaneceu “no meio do povo”, pois podia ser dito simplesmente que
ele permaneceu na sua própria casa, na cidade em vez de ir para Anatot, ou algo parecido. O
sentido mais profundo disso fica claro na ocorrência seguinte, em 40,5: trata-se da questão de que
lado está e ficará Jeremias verdadeiramente, da opção de ir para a Babilônia para ficar na corte de
Nabucodonosor, ou de ficar com Godolias “no meio do povo”. Depois de já ter sido acusado de estar
do lado dos babilônios (p.ex. cap.27-28; 37,13; 38,4), mostra-se aqui que Jeremias, com toda a sua
pregação e o preço que pagou por ela (ficar na prisão) estava, na verdade, do lado do povo. Em
40,6, o narrador afirma solenemente:

Cf. GÖRG, Manfred. βα∃φψ . In: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament Band III (BOTTERWECK,
Johannes G. e RINGGREN, Helmer, ed.). Stuttgart: Kohlhammer, 1984, colunas 1012-1032.
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“Jeremias foi então para Masfa, onde estava Godolias, filho de Aicam,
e permaneceu com ele
entre o povo que ficara na terra.”

Jeremias permaneceu com o “resto”253 de Judá ({ψιρφ):∃ιΝαη {φ(φη, nif‘al do verbo
ρ)∃), com as pessoas pobres ({ιψΛα∆αη {φ(φη) que tinham recebido os campos e as terras das
pessoas que seriam deportadas (39,10), e que conseguiram uma “colheita muito abundante” que
pôs um fim a toda uma época de fome (40,12). 254 Com isso ele cumpre, com sua própria opção e
atitude de vida, as profecias que ele vivia anunciando e vivendo. O seu protesto contra a
conferência internacional de conspiração contra a Babilônia terminou com as palavras: “A nação ...
que servir ao rei da Babilônia... eu a farei repousar no seu solo (ηφµαδα)), oráculo de YHWH,
servir a ele [cultivá-lo] e permanecer (βα∃φψ) nele.” (27,11). E seu ato simbólico de comprar um
campo em meio à guerra e destruição terminou com as palavras: “Assim diz YHWH Zebaot, Deus
de Israel: ‘Ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra’.” (32,15). Nas suas análises das
promessas de “salvação para a terra de Judá”, também Nelson Kilpp destaca a vida abastada e
pacífica na terra, sem entrar, porém, na questão da sua realização histórica.255
Que estas palavras e atitudes proféticas apontam para uma expressão concreta, política, no
projeto de Godolias, indicam outros três usos do verbo β∃ψ: Respondendo ao medo de alguns exmilitares em relação aos babilônios, Godolias exige deles que permaneçam na terra (40,9.11) e
afirma que ele mesmo permanecerá em Masfa (40,10), presidindo esta novo experiência de uma
sociedade mais igualitária, sem monarquia, sem templo – e sem fome.256 Parece-me que Milton
Schwantes foi o primeiro a chamar esta experiência de “retribalização”,257 e Pixley a avalia
resumidamente assim: “Jeremias via a salvação do povo através do distanciamento da casa de Davi
e do sacerdócio de Jerusalém sob a proteção da Babilônia.”258 Carlos Mesters afirma:
Partindo na nova realidade em que se encontraram (Godolias e Jeremias) souberam reinventar o antigo ideal
do tempo do êxodo e dos juízes. Reorganizaram o povo sem a Monarquia e sem o Templo Real.
“Retribalizaram” a vida! ... De fato, as informações que a Bíblia oferece mostram que alguma coisa nova
Para a importância teológica do “resto” no Livro de Jeremias, cf. SIQUEIRA e REIMER, e minhas análises no v.22.
Para a elite, o grupo que já foi deportado em 597, a mensagem de Jeremias a respeito do “permanecer”, escrita
antes de 587, era outra, cf. 29,5: “Construí casas e permanecei...” (na Babilônia). Isso significa, por assim dizer: “Fiquem
vocês na Babilônia, nós aqui estamos muito bem, sem vocês, e na esperança de ver repartidos entre nós, um dia, seus
latifúndios...”
255 KILPP, p.79-81.
256 Estas atitudes proféticas de “permanecer” têm seu contraste quase irônico na afirmação de que também os donos
do supremo poder da época “permaneceram” (por um tempo limitado), e por sinal, nos dois casos numa porta da
cidade, local tradicional das reuniões das autoridades tribais: 38,7 diz que Sedecias estava sentado na Porta de
Benjamin quando Ebed-Melec o procurou para salvar Jeremias da cisterna, e 39,3 diz que os chefe s dos babilônios se
“estabeleceram” na Porta Central depois de ter entrado na cidade.
257 SCHWANTES, Sofrimento, p.32.
258 PIXLEY, p.84.
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estava acontecendo. Os pobres ganham terra e conseguem uma colheita abundante. De todos os lados o
povo vem chegando, querendo participar. Agora que o Templo está destruído e que a monarquia foi eliminada,
até os profetas do Norte reaparecem. ... Vivendo e convivendo assim, todos esses pobres consideram-se “o
Resto de Israel”, herdeiros portanto das promessas de Deus. Eles pretendem ser uma amostra do futuro do
povo...259

O local onde Jeremias permanece neste momento dos acontecimentos é o “pátio da
guarda”. O substantivo ρ∀χφξ significa basicamente um local cercado, e a partir disso realidades
geográficas como uma aldeia, ou realidades arquitetônicas como um curral, um átrio ou um pátio.260
É a palavra comum usada para referir-se aos átrios ou pátios do palácio e do templo de Jerusalém,
inclusive na sua descrição idealizada da Tenda da Reunião. Como tal é usado também quatro vezes
no Livro de Jeremias (19,14; 26,2 e 36,10.20), enquanto nas outros 11 ocorrências neste livro faz

parte do termo ηφρφ=αΜαη ραχΑξ . O substantivo ηφρφ=αµ é um derivado do verbo ρ+ν cujo
significado básico é “guardar, vigiar”. Seu uso na Bíblia Hebraica (16 ocorrências) mostra duas
vertentes: uma tem a ver com o “alvo” de pontaria (3 ocorrências), a outra significa algo como
“guarda” e ocorre 12 vezes no termo mencionado ηφρφ=αΜαη ραχΑξ (com exceção de Ne
3,25, todos no Livro de Jeremias) e uma vez no termo ηφρφ=αΜαη ρα(α∃ (Porta da Guarda) na
lista das portas da cidade de Jerusalém reconstruída em Ne 12,39. Todas os ocorrências deste
termo no Livro de Jeremias referem-se ao local de sua prisão (32,2.8.12; 33,1; 37,21a.21b;
38,6.13.28; 39,14.15). Além de saber de sua ligação com o palácio, temos, porém, nenhum indício
sobre a localização ou natureza concreta deste local. Segundo 38,1-4 parece ter sido um espaço
movimentado e suficientemente público para Jeremias, mesmo preso nele, poder falar ao povo em
favor da capitulação, e a menção explícita dos soldados no v.4 poderia significar que Jeremias,
neste pátio, estava no meio deles. Mas não existem elementos arqueológicos ou literários que
poderiam confirmar estas especulações.
A permanência de Jeremias no pátio da guarda é descrita não em termos de uma duração
exata, mas em relação ao acontecimento profetizado por ele: até o dia em que Jerusalém foi
tomada. A LXX traduz ξρο/νοϕ , “tempo”, em vez de “dia”. Isto é uma boa opção diante da
abrangência da palavra {Οψ que inclui perfeitamente a idéia de uma época, um determinado
tempo, e não significa necessariamente que logo no primeiro dia da sua entrada em Jerusalém, os

MESTERS, Jeremias, p.118. O livirinho foi o texto-base da igreja católica para do Mês da Bíblia 1992. O fato de estar
voltado ao trabalho bíblico com o povo simples brasileiro e ser escrito numa linguagem popular, não significa que não
esteja baseado numa pesquisa científica aprofundada. Mesters partilhou uma parte desta pesquisa num seminário do
mesmo ano, e a minha participação deste seminário foi um marco importante para o amadurecimento da minha
pesquisa e leitura bíblica latino-americana, cf. MESTERS, Seminário. Sobre a “retribalização” cf. tb. SCHWANTES,
Sofrimento, p.31-32.
260 Cf. HAMP, Vinzenz. ρχξ. In: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament Band III (BOTTERWECK, Johannes
G. e RINGGREN, Helmer, ed.). Stuttgart: Kohlhammer, 1982, coluna 143.
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babilônios tiraram Jeremias deste pátio. O acontecimento em questão, a catástrofe que pós um fim
ao Reino de Judá e resultou também na destruição da cidade, especialmente do templo, é descrito
aqui secamente com o nif‘al do verbo δκλ: Jerusalém foi “tomada”. Este verbo ocorre 121 vezes na
Bíblia Hebraica, quase sempre no sentido de “conquistar” ou “tomar com violência” povos, países,
cidades e outras grandezas sociais semelhantes. Uma quinta parte destas ocorrências encontra-se
no Livro de Jeremias, e seus oráculos em 32,3; 37,7 e 38,3 profetizaram a vitória de Nabucodonosor
nestes termos. Mesmo tendo provavelmente como significado básico ”capturar animais
selvagens”261 – ou talvez melhor, justamente por causa disso - é, no hebraico (bíblico e moderno),
um termo técnico da “continuação da política com outros meios” que, num mundo guerreiropatriarcal, é a guerra. E parece ser uma homenagem ao “personagem” e vítima central desta
violência, que seu nome aparece como última palavra na conclusão da narrativa: apenas aqui a
cidade atormentada é chamada por seu nome, Jerusalém.262

GROSS, Hans. δκλ. In: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament Band IV (BOTTERWECK, Johannes G. e
RINGGREN, Helmer, ed.). Stuttgart: Kohlhammer, 1984, colunas 573-574.
262 Observei uma certa tendência dos textos de usar na fala direta de Jeremias o termo “esta cidade” e nos comentários
narrativos o nome “Jerusalém”. Isto pode apontar para um costume real de Jeremias, de se referir a Jerusalém desta
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Para a reconstrução da situação histórica por trás de Jr 38,22, especialmente no que se
refere às mulheres da corte, oferece-se uma análise dos e das protagonistas que nele aparecem.
Enfocando os protagonistas homens, esta análise é voltada, num primeiro momento, para a
questão de quem as mulheres estão falando, concretamente, quando manifestam seu juízo sobre os
“homens da paz” de Sedecias: de aliados nacionais ou internacionais, judaítas ou egípcios? Esta
questão é intimamente ligada à questão das relações e meios que tornaram estes aliados um fator
de poder decisivo durante o reinado de Sedecias, especialmente em relação à guerra que este
provocou e prolongou. Apenas num segundo momento, a análise dos protagonistas homens voltase para os vencedores desta guerra, os babilônios, pois representam um elo de ligação com as
protagonistas mulheres que são “levadas” por eles. Aqui aprofundarei questões da violência bélica
contra mulheres, especialmente o costume de inclui-las nos despojos.
Enfocando as protagonistas mulheres, analisarei num primeiro momento a grandeza das
“mulheres da corte” para verificar que tipos e categorias de mulheres podem estar incluídas nela.
Em seguida analisarei os papéis sociais que conferem a estas mulheres o poder de formar e
manifestar seu juízo a respeito da guerra que estavam vivendo. Estes papéis podem ser
institucionais, como o cargo da Grande Dama, ou podem ser não-institucionais, como os ofícios e
ocupações de sábias, profetisas e cantoras. Mostrarei que todos estes papéis são relevantes para a
interpretação da copla de Jr 38,22 como juízo profético de mulheres sobre Sedecias e seus aliados.

2.1 OS PROTAGONISTAS HOMENS:
“HOMENS DE PAZ” E INIMIGOS DE GUERRA
2.1.1 OS “HOMENS DE PAZ”: ALIADOS JUDAITAS E EGÍPCIOS?

forma, já que ele estava vivendo e profetizando no meio “desta” cidade, mas faltam pesquisas aprofundadas para
avaliar esta questão.
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2.1.1.1 OS ALIADOS JUDAÍTAS
Os detalhes e a situação vivencial e histórica da copla de Jr 38,22 nunca foram objeto de
uma atenção especial, e em muitos comentários são abordados em uma ou duas linhas que não se
baseiam em pesquisas aprofundadas. Conseqüentemente, a maioria dos comentaristas não dão
opinião sobre a identidade dos {ολφ∃ ψ∀∃≡να) (homens da paz), e outros os identificam de
forma superficial como conselheiros, ministros, generais e profetas de Sedecias.263
De acordo com a organização da sociedade judaíta, este homens podiam pertencer a duas
categorias diferentes: chefes políticos (membros do governo de Sedecias, “ministros” entre os quais
podiam ou não estar conselheiros), e chefes religiosos (sacerdotes, profetas e sábios que podiam
ou não ter um cargo político). A minha análise destes detentores do poder, de seu papel e postura
prováveis durante o reinado de Sedecias, mostrará que estes chefes judaítas, apesar de terem uma
influência determinante sobre os acontecimentos, provavelmente não devem ser identificados com
os {ολφ∃ ψ∀∃≡να) de Sedecias, denunciados em Jr 38,22.

2.1.1.1.1 Chefes políticos no Livro de Jeremias
Em vista da discussão do papel de conselheiras e sábias na época e no Livro de Jeremias,
e já que o verbo ϕ(ψ (aconselhar) é usado para a atividade de Jeremias em relação a Sedecias (cf.
a exegese de 38,15), convém destacar aqui que o Livro de Jeremias nunca menciona esta categoria
de chefes políticos (nem sua atividade de “aconselhar” o rei) cuja existência é comprovada desde a
corte de Davi (cf. Aquitofel, 2 Sm 15,12)264 e que tiveram um papel importante na época de Isaías
(cf. p.ex. Is 1,26; 3,3; 9,5; 19,11.17).
Para podermos analisar a postura e o papel daquela categoria de líderes judaítas que é são
designados como {ψιρφ&, é preciso considerar as pesquisas de Stipp que mostraram que, com
muita probabilidade, o Livro de Jeremias sofreu uma redação que está em favor, e uma outra que
está contra estes homens. A redação que se mostra crítica em sua relação encontra-se no grande
âmbito geral da redação deuteronomista (o material D de Thiel). Ela nunca destaca de maneira
positiva homens da elite e até interpreta atitudes de homens concretos por modificações e/ou
interpolações como atitudes de {ψιρφ& em geral ou até de {ψιρφ>αη−λφΚ, “todos os chefes”.
263

Cf. a exegese do v.22 em 1.3.3.
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Seu interesse histórico-político é desacreditar este grupo no contexto das brigas pelo poder na
época pós-exílica.265 Na mesma situação histórica, mas ligeiramente posterior a esta redação, a
redação em favor dos {ψιρφ& (que Stipp chamou primeiro de “redação safanida” e agora de
“redação patrícia” 266), destaca positivamente homens desta categoria, para apoiar suas pretensões
políticas:
“RP [redação patrícia] defende as exigências da camada de liderança leiga a respeito da representação no
centro intelectual e, em medida crescente, político de Judá, enfatizando – através de um olhar para a história –
os méritos de seu próprio partido e deslegitimizando os adversários. É fácil imaginar a reconstrução do templo
e a reorganização do culto na penúltima década do século 6 como ambiente de tais brigas.”267

Desta maneira, Stipp defende a opinião de que círculos da aristocracia judaíta teriam
reagido à apresentação de uma imagem desfavorável de seus círculos na redação deuteronomista
das tradições de Jeremias. Em contraposição, Seidel sugere inverter o quadro cronológico: círculos
da aristocracia estavam ligados há mais tempo à redação e releitura das tradições jeremiânicas,
marcando-as com detalhes que destacam sua ligação positiva com o profeta, e a redação
deuteronomista teria modificado esta imagem de acordo com seus interesses. Esta hipótese
dispensa releituras “patrícias” no material identificado como B, e com isso uma boa parte das
operações da crítica literária e redacional propostas por Stipp. Conseqüentemente, ela defende a
importância dos safanidas já nos primeiros processos da coleção e elaboração das memórias sobre
Jeremias. 268
Parece-me que tanto a postura de Stipp quanto a de Seidel tem seus aspectos fortes e
fracos, e sem comprometer-me exclusivamente com uma delas, aproveito desta discussão para
lembrar de que interesses políticos – de poder – posteriores marcaram profundamente os textos
encontrados no Livro de Jeremias, e que isso requer uma leitura crítica e de suspeita dos pretensos
“fatos” narrados.
Entendo que não é possível, reconstruir com toda certeza, nesta base, a identidade de
homens judaítas que poderiam ser identificados com os {ολφ∃ ψ∀∃≡να) de Sedecias em Jr
38,22, mas a reconstrução de seu perfil geral me parece possível. O uso altamente contraditório dos
termos ρφ& e {ψιρφ& (chefe, chefes) no Livro de Jeremias refere -se à avaliação contraditória de

A qualidade que conselhos de tais chefes – recebidos como “oráculos de Deus” - podiam ter mostra-se no caso de
Aquitofel no seu conselho dado a Absalão, de estuprar publicamente dez concubinas de seu pai Davi, cf. 2 Sm 16,2023.
265 STIPP, Parteienstreit, p.298-299; IDEM, Aristokratie, p.58-59. Stipp entende o adjetivo patrizisch, “patrício”, no seu
sentido comum da caracterização de notáveis, membros da nobreza, cf. p.16-17.
266 STIPP, Parteienstreit, passim; e IDEM, Aristokratie, passim.
267 STIPP, Aristokratie, p.71, tradução minha.
268 SEIDEL, p.51-53.
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suas atitudes e ações políticas, mas ele não coloca em dúvida suas funções e seu poder político.
Que este é um poder alto, de cargos de governo e não apenas de administração, provaram as
pesquisas de Rüterswörden. Ele mostrou que a palavra ρφ& pode ser usada de forma relacional
(no estado construto) para expressar o poder sobre determinadas pessoas e coisas, recebendo seu
significado concreto pela palavra a qual está ligada, especialmente quando se trata do ambiente
militar. Neste sentido designa apenas “funcionários” (Beamte) que executam decisões políticos,
inclusive militares, tomadas por outros homens. A ausência total desta categoria de {ψιρφ& no
Livro de Jeremias é significativa e mostra que suas profecias não eram dirigidas prioritariamente a
homens que executavam decisões (especialmente chefes militares), e sim aos homens que as
tomavam. Mas a palavra ρφ& pode ser usada também de forma absoluta (no estado absoluto), e
nestes casos designa os membros da liderança política do estado e é um “termo de status” entre
outros, como também o termo “rei”.269 Por isso optei por usar a palavra “chefes” que evita um certa
anacronismo existente na tradução “ministros”, mas precisamos ter clareza de que se trata aqui dos
detentores de um poder político supremo. Na estrutura hierárquica de uma monarquia, este poder é
formalmente subordinado ao poder do rei, mas seu alcance real é determinado pelas relações e o
confronto das forças de seus detentores.270 Neste sentido, e mesmo considerando as tendências
possíveis para inocentar Sedecias e culpar chefes ou “os chefes” em geral, o Livro de Jeremias
mostra traços básicos de chefes políticos (e também religiosos) que detinham um enorme poder
fatídico e que determinaram de maneira decisiva o rumo político dos últimos anos do reino de Judá.
Uma análise de gênero deve refletir neste momento sobre a questão da inclusão ou
exclusão de mulheres na categoria destes “c hefes”.271 É um fenômeno comum em sociedades
patriarcais que o poder político e religioso de mulheres seja extremamente limitado e em grande
parte eliminado dos espaços públicos. Na base da mesma lógica é um fenômeno comum em
escritos androcêntricos que os poderes existentes sejam distorcidos ou silenciados, ou em grande
parte eliminado da memória preservada nestes escritos. No entanto, uma eliminação total em todas
as fontes, inclusive arqueológicas, não é provável. Por isso, interpreto a ausência total de qualquer

269

RÜTERSWÖRDEN, Udo. Die Beamten der israelitischen Königszeit. Stuttgart: Kohlhammer, 1985, 169p, esp. p.64-

65.
Cf. FOUCAULT, Microfísica, p.182.
Apesar de discutir o termo ρφ& no seu sentido mais amplo, não apenas ligado à monarquia, Rüterswörden não
aborda a questão do título feminino ηφρφ& que ocorre cinco vezes na Bíblia Hebraica (sem contar as ocorrências do
nome da matriarca Sara). É difícil avaliar se ele se refere a cargos concretos de mulheres ou apenas a sua nobreza por
parentesco ou casamento (“princesas”, conforme a costumeira tradução portuguesa), mas pelo menos Jz 5,59 (discutido
embaixo) aponta para um cargo numa corte cananéia, cf. EXUM, Jo Cheryl. Das Buch der Richter: Verschlüsselte
Botschaften für Frauen. In: Kompendium feministischer Bibelauslegung (SCHOTTROFF, Luise Schottroff e WACKER,
Marie-Theres, ed.). Gütersloh: Kaiser und Gütersloher Verlagshaus, 1998, p.94.
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indício da presença de mulheres na chefia política geral de Judá – a questão da Grande Dama será
discutida à parte – como sinal de que os {ψιρφ& mencionados no Livro de Jeremias são
exclusivamente homens. Conseqüentemente, entendo os possíveis {ολφ∃ ψ∀∃≡να) judaítas de
Sedecias exclusivamente como masculinos, embora eu esteja consciente de que ∃ψι) não raras
vezes é inclusivo272 e devia ser traduzido como “pessoa”.
Segundo a pesquisa de Rüterswörden, os chefes políticos da época de Sedecias eram
diferentes dos da época de Joaquim e Joaquin que na sua maioria devem ter sido deportados.273
Donner chega a caracterizá-los como “elementos duvidosos, arrivistas, parvenus, que não reuniam,
nem por origem nem por sua educação, os pressupostos necessários para assumir cargos de
responsabilidade”. Mesmo suspeitando que este comentário seja influenciado justamente pelas
notícias tendenciosas do Livro de Jeremias, encontro nesta caracterização uma pitada de realidade.
É óbvio que estes homens não tinham um interesse pessoal nas boas relações com a Babilônia que
podiam resultar no “fim do castigo”, na volta de Joaquin e os chefes exilados com ele. Por isso é
bem provável que eles tenham sabido canalizar em seu favor os sentimentos e interesses nacionais
mais gerais que almejavam por uma volta do rei exilado e não reconhecessem Sedecias, imposto
por Nabucodonosor. Conjugam-se assim posições e interesses diferentes em torno de uma corrente
de “nacionalistas independentes” que visam, de qualquer forma, uma independência maior (ou total)
de Judá, pelo menos uma volta para o chamado “segundo estágio de vassalagem”. Esta corrente
deve ter insistido na conferência dos estados vassalos que aconteceu em 592/593 em Jerusalém,
provavelmente em vista de uma sublevação.
No Livro de Jeremias encontramos poucos registros de atitudes e afirmações concretas
destes chefes políticos, {ψιρφ&, por cima apenas em relação a Jeremias e suspeitos de
representarem uma releitura tendenciosa hostil a este grupo: “os chefes” maltrataram e mandaram
Jeremias para a prisão, taxando-o como traidor quando ele quis sair da cidade (37,15), e alguns
chefes (o texto os cita nominalmente e só depois os caracteriza como “os chefes”) exigiram sua
morte, lançando-o para dentro de uma cisterna, taxando sua pregação em favor de uma rendição
como defaitismo (37,1-6). Deduzindo disso um mínimo seguro de caracterização de sua postura,
podemos dizer que, nesta fase avançada dos acontecimentos, estavam defendendo a continuação
da guerra e a não-rendição da cidade sitiada. O desfecho dos acontecimentos mostra que esta
Entendo “inclusivo” (linguagem inclusiva) de acordo com Schüssler-Fiorenza, como incluindo o feminino no
masculino, tornando-o invisível, cf. Origens, p.68. O uso muito divulgado no Brasil do termo “linguagem inclusiva” para
uma linguagem que destaca, “inclui”, mulheres através da menção explícita, dificulta a comunicação quando se trata de
conceitos e termos provenientes de outras correntes.
273 RÜTERSWÖRDEN, Beamten, p.144.
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atitude se impôs sobre a cidade, com ou sem o consentimento de Sedecias. Isso mostra não
apenas um poder extremo de vida e morte sobre milhares de pessoas, mostra também, e
principalmente, que este poder teve como impor-se, de fato – pelo menos não sabemos de
tentativas “subversivas’ de pôr um fim a esta guerra, seja por debandada em massa ou
sabotagem.274 Devemos nos perguntar, portanto, em que se baseava este poder que não apenas
arrastou uma nação para uma guerra suicida, mas que também conseguiu estender esta guerra
absurda até a destruição total.
Dispomos, porém, de um outro documento bíblico que elucida sua posição e seu exercício
de poder e influência na corte de Sedecias, ao menos durante o sítio babilônico de Jerusalém. Este
documento encontra-se nos capítulos 18-19 do Segundo Livro dos Reis (texto idêntico com Isaías
36-37), nas narrativas sobre o sítio assírio de Jerusalém. Christof Hardmeier analisou estes textos
na base do princípio metodológico de que textos bíblicos são mais informativos a respeito da época
em que foram escritos do que a respeito da época sobre a qual escrevem. Para quem aceita este
pressuposto, como fazem muitos representantes da exegese sócio -histórica latino-americana e
também eu, a monografia de Hardmeier mostra convincentemente, a partir de critérios imanentes ao
texto destes capítulos, a existência de uma narrativa que ele chama de “Narrativa do Sítio Assírio e
da Libertação de Jerusalém” (“Narrativa SALJ”). 275 As incongruências e improbabilidades em
relação a outras camadas destes capítulos e à provável situação histórica mostram que esta
narrativa não teve como objetivo documentar a situação histórica de 701, mas que ela é orientada
pela constelação de problemas e experiências da época em que foi criada.276 Hardmeier identifica
como sendo esta a época o sítio babilônico de Jerusalém, e mais concretamente, sua interrupção
por causa da notícia da aproximação do exército egípcio que teria levado a uma “controvérsia
fundamental na política externa sobre a avaliação do afastamento [do exército babilônico]”.277
Comparando esta situação da “interrupção do sítio” documentada no Livro de Jeremias com
elementos da “Narrativa SALJ”, ele mostra as ofertas específicas de identificação contidas nela: os
“ministros” ({ψιρφ&) e até os sacerdotes do partido antibabilônico (por mim chamado de
nacionalistas independistas) podiam identificar-se com os {ψιρφ& da ficção de SALJ, Ezequias é o
modelo do comportamento que este partido espera de Sedecias, e Isaías é o modelo do profeta
Ao lado das notícias no Livro de Jeremias temos apenas uma menção no Óstracon VI de Laquis que reza: “E eis que
as palavras dos [superiores?] não são boas, ... paralisam tuas mãos e [fazem esmore]cer as mãos dos h[omens]...”.
Citação segundo a tradução em DONNER, História, p.430; cf. tb. ANET p.322.
275 Hardmeier, Prophetie, p.19-159, resumo p.161. Em português, a sigla “SALJ” criada por mim corresponde à sigla
alemã usada por Hardmeier, “ABBJ”, Assyrische Belagerung und Befreiung Jerusalems.
276 Op.cit., p.163.167.
277 Op.cit., p.169-174.247-286, esp. p.246.
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verdadeiro (que anuncia graça), de acordo com as idéias deste partido. Ele é o “anti -profeta” por
excelência que prova que as profecias de Jeremias são falsas e não merecem fé.278 Neste contexto,
Hardmeier afirma que os discursos do rabshake (“copeiro-mor”) assírio foram criados para
denunciar as profecias de Ezequiel e Jeremias como propaganda anti-patriota. 279 Entendo que estes
paralelos não se baseiam necessariamente em correspondências estritamente literárias no texto
massorético de Jeremias e Ezequiel, mas às tradições primitivas orais (ou parcialmente já escritas)
destes profetas. Finalmente, Hardmeier afirma que os idealizadores e os endereçados destes textos
devem ser procurados entre os {ψιρφ&, os chefes políticos leigos, da corte de Sedecias. Na base
de uma fidelidade extrema à centralização do culto realizada por Josias, ligada à fé na salvação
maciça baseada na teologia de Sião, eles viram uma realização política concreta de sua esperança
de salvação na retirada do exército babilônico por causa do avanço do exército egípcio.280
Considero os resultados de Hardmeier como metodologicamente corretos e convincentes, e
como um elemento importante na avaliação das relações de poder no reinado de Sedecias: eles
mostram como uma fração concreta dentro do grupo dos nacionalistas independentistas exerceu
seu poder através de seu acesso e do seu uso de meios de propaganda e de influência sobre a
opinião pública. Estes detentores de poder oficial, religioso e político tiveram seus meios próprios
para divulgar sua opinião e exercer sua influência. Pessoas detentoras de poder não
institucionalizado, não oficial ou extra-oficial, como Jeremias e mulheres da corte tiveram outros
meios, no caso de Jeremias muito bem registrados, pelo menos quando finalmente sua visão se
mostrou correta, e no caso das mulheres mal registrados, tendo apenas resquício escondido em um
único versículo que, além disso, teve que ser declarado como visão de Jeremias.

1.1.1.1.2 Chefes religiosos no Livro de Jeremias
Entre os chefes religiosos destacam-se fortemente no Livro de Jeremias alguns profetas
que, como Jeremias, influenciaram a política da época, mas no sentido contrário: anunciando
“graça” em vez de “desgraça”, ou seja, profetizando em favor de uma revolta contra a Babilônia.
Não temos textos que abordem a postura deles depois do início desta revolta, mas pelos exegetas,
eles são tidos como as “colunas” que sustentaram a continuação da guerra e a negação de uma
capitulação.
Op.cit., p.287-378, esp. p.320.
Op.cit., p.321-373. É aqui que observei uma certa afinidade entre o uso do verbo τωσ (enganar) em Jr 38,22 e 2 Rs
18,32.
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Destacam-se também, na sua reação às profecias jeremiânicas contra o templo, os
sacerdotes que o defendiam como sinal da presença protetora incondicional de YHWH. É uma
característica especial do Livro de Jeremias que estas duas categorias de chefes religiosos,
profetas e sacerdotes, se confundam a ponto de freqüentemente falar-se das “profecias dos
sacerdotes”.
Às vezes, estas duas categorias ainda estão mencionadas juntas a uma terceira, a dos
sábios. A ligação íntima entre estas três categorias e sua postura hostil a Jeremias podemos
perceber em 18,18, na introdução à Quarta Confissão de Jeremias:
Eles disseram: “Vinde! Maquinemos planos contra Jeremias,
pois a Lei não faltará ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta!
Vinde! Firamo-lo com a língua e não atendamos a nenhuma de suas palavras.”

A respeito de profetas e sacerdotes temos os seguintes textos principais atribuídos ao
material A e B, ou seja, textos considerados de tradições contemporâneas aos acontecimentos, e
não sua releitura exílica e pós-exílica (D), como por exemplo o discurso no templo em 7,1-8,3: 281
... Porque, desde o menor até o maior, todos são ávidos de rapinas;
do profeta ao sacerdote, todos praticam a falsidade.
Curam a desgraça da filha do meu povo de modo superficial,
dizendo “Paz! Paz!”, quando não há paz.
(8,10-11)
E YHWH me disse: “É mentira o que os profetas profetizam em meu nome...
Por isso assim diz YHWH contra os profetas que profetizam em meu Nome,
sem que os tenha enviado, e que afirmam que não haverá nessa terra espada nem fome,
pela espada e pela fome perecerão estes profetas! (14,14-15)
Jeremias 19,14-20,6: Conflito com o sacerdote Fassur sobre as desgraças anunciadas por Jeremias
Jeremias 23,16-40: Acusações contra profetas e sacerdotes por causa de suas mentiras de que não
acontecerão desgraças
Jeremias 26: Prisão de Jeremias pelos profetas e sacerdotes por causa de sua profecia de que o templo e a
cidade serão destruídos
Jeremias 27-18: Conflito com o profeta Hananias sobre a submissão à Babilônia (n conferência de 593)

Segundo a opinião unânime de exegetas que abordaram o assunto, devemos entender
estes textos e acontecimentos na base da teologia da inviolabilidade de Jerusalém, ou seja, da
teologia de Sião e da eleição divina da dinastia davídica.282

Op.cit., p.409-420, resumo p.420.
Classificação de acordo com os dois volumes de THIEL.
282 Cf. p.ex. SISSON, Jonathan Paige. Jeremiah and the Jerusalem conception of peace. In: Journal of Biblical literature,
Philadelphia, 1986, v.105, n.4, p.429-442.
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Para a teologia de Sião que é apresentada por exemplo nos Salmos de Coré (42-49.87,
esp. 46; 48 e 87),283 nos Salmos da Realeza de YHWH (esp. 97; 99, 110) e em outros salmos como
50; 68; 78 e 115 bastam aqui duas citações:
“Há um rio, cujos braços alegram a cidade de Deus, santificando as moradas do Altíssimo.
Deus está em seu meio: ela é inabalável...
YHWH dos Exércitos está conosco, nossa fortaleza é o Deus de Jacó!” (Sl 46,5-6. “refrão” 8.12)
“Os que confiam em YHWH são como o monte Sião: nunca se abala, está firme para sempre”... (Sl 125,1)

Ela baseia-se em motivos e imaginários mitológicos muito divulgados em todo o Antigo
Oriente Médio: no mitologúmeno da montanha de Deus que, representada pelo seu templo e tida
como sua morada, é inabalável e inviolável (desde que não apareça uma divindade mais
poderosa). 284 Antigamente, exegetas contaram também a experiência da salvação de Jerusalém no
sítio assírio em 701, da maneira como ela é apresentada em 2 Rs 18-19, entre as experiências
fundantes que ajudaram a construir esta teologia.285 Mas desde que a pesquisa de Hardmeier
(apresentada acima) mostrou que estes textos foram provavelmente criados durante o sítio
babilônico e que um sítio assírio de Jerusalém provavelmente não é histórico, estamos numa base
mais segura quando consideramos apenas os outros textos que têm sua fundação em idéias
mitológicas, não em experiências históricas. Que as experiências históricas antes contradisseram tal
experiência mostra-se em outras derrotas de Judá, embora estas não tenham chegado ao ponto de
causar a destruição da cidade e do templo: pelo Egito sob o faraó Sesac (1Rs 14,25, saque do
templo e do palácio!) e sob o faraó Necao (2 Rs 23,29, morte de Josias). Afirma Gerstenberger: “Os
fiéis à monarquia e os sacerdotes de Jerusalém experimentavam sempre de novo humilhações
vergonhosas por inimigos mais poderosos cujas divindades, portanto, deviam ter sido mais
poderosas...”.286
A teologia da eleição divina da dinastia de Davi (p.ex. 2 Sm 7; Sl 78 e 110) é uma teologia
típica da corte que também aproveita de mitologúmenos do Antigo Oriente a respeito da filiação e
proteção divina do rei para justificar e proteger seu poder e a durabilidade de uma dinastia.287 Ela se

Cf. WANKE, Gunther. Die Zionstheologie der Korachiten in ihrem traditionsgeschichtlichen Zusammenhang. In:
Journal of Biblical literature, Philadelphia, 1963, v.82, n. 3, p.382-392.
284 Cf. a interpretação destes salmos, p.ex. em: DAHOOD, Mitchell. Psalms I: 1-50. Garden City: Doubleday, 1965, 329p;
IDEM. Psalms II: 51-100. Garden City: Doubleday, 1968, 399p; KRAUS, Hans-Joachim. Psalmen 1. Teilband; Psalmen
1-59. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 6a ed. 1989, 584p; IDEM. Psalmen 2. Teilband: Psalmen 60-150.
Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 6a ed. 1989, p.585-1179.
285 Cf. p.ex. SCHREINER, Josef. Sion – Jerusalem – Jahwes Königssitz: Theologie der Heiligen Stadt im Alten
Testament. Munique: Kösel, 311p, esp. p.154-157.
286 GERSTENBERGER, Erhard S. Theologien im Alten Testament: Pluralität und Synkretismus alttestamentlichen
Gottesglaubens. Stuttgart: Kohlhammer, 2001, p.161.
287 Cf. p.ex. MCCARTER, P. Kyle. II Samuel. Nova Iorque: Doubleday, 1994, p.190-241.
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baseia no lance genial de Davi de estabelecer como sua capital Jerusalém, uma cidade jebusita que
na época não estava nas mãos de nenhuma tribo, e de transformar o santuário existente nela num
santuário de YHWH, através do translado da arca. Os planos e a realização da construção do
templo (finalizada por seu filho Salomão) selaram a íntima ligação entre a dinastia davídica e o
templo de Jerusalém, e esta ligação foi reforçada pelas “reformas” centralizadoras de Ezequias e
Josias.
A confluência destas idéias na época de Jeremias mostra-se bem num dos textos que
pertencem ao conjunto da propaganda nacionalista, depois atribuído a Isaías, discutido no parágrafo
anterior:
Quanto ao rei da Assíria, eis o que diz YHWH: Ele não entrará nesta cidade, não atirará contra ela uma flecha,
não a atacará com escudos, não a cercará de trincheiras. Pelo mesmo caminho por que veio, voltará; ele não
entrará nesta cidade, oráculo de YHWH. Eu protegerei esta cidade, e a salvarei, por causa de mim e do meu
servo Davi.
(Is 37,33-35 = 2 Rs 19, 32-34)

Um resumo de Gerstenberger caracteriza esta “Teologia do Reino do Sul” desde Davi da
seguinte maneira: muitos elementos da religião e do pensamento cananeus confluíram para dentro
do estado de Judá e da religião do javismo, mas foram completamente assimilados. A teologia que
assim se desenvolveu em Judá era a “teologia do rei e do Sião”, uma teologia a serviço do estado
judaíta e de suas idéias. Mas ela desencadeou a resistência das partes empobrecidas e
marginalizadas da população, e além disso, a segurança exagerada com a qual se confiava na
presença de Deus no templo e ao lado dos davididas era contraprodutiva e levou à ruína total de
587. Apenas depois desta catástrofe surgiram entre os detentores do poder político e religioso as
reflexões a respeito desta confiança “desmedida” no templo, Sião, cidade e rei.288
Para uma sensibilidade crítica contemporânea que analisa as relações, especialmente de
poder, entre um “centro” e a(s) “periferia(s)”, esta ideologia da inviolabilidade de Jerusalém parece
altamente cínica pois ela olha só para o “próprio umbigo”, para o centro, a cidade de Jerusalém, e
não considera o “resto” do país que já na época da campanha assíria foi totalmente devastado (cf.
Is 1,8). Parece-me que ela é um produto típico de uma cultura patriarcal, ou melhor, quiriarcal:
homens dominadores – senhores – criaram um Deus à sua imagem e semelhança, um Deus que
apenas protege o interior da sua “casa” (palácio, templo – em geral edifícios fortalecidos) e não olha
para o que está acontecendo do umbral para fora... um Deus muito parecido com homens que
mandam as mulheres para fora, para serem violentadas e mortas, enquanto eles ficam dentro da
segurança de sua casa (cf. Gn 19 e Jz 19). É preciso desmascarar a teologia da inviolabilidade de
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Sião como uma ideologia citadina, da elite política, religiosa e mercantilista que não trouxe desgraça
apenas para a “periferia”, mas que com sua conivência com uma guerra desnecessária e criminosa
atraiu uma desgraça infinita sobre o próprio centro de sua atenção e ideologia.289
Voltando a atenção ainda à terceira categoria de chefes políticos, os sábios, percebemos
que o Livro de Jeremias (além de não mencionar conselheiros, cf. acima), em nenhum momento
menciona de forma positiva algum sábio, seja da corte ou não. Ao contrário, os cap.8-9 mostram
uma forte polêmica contra os sábios, aguçada pelo contraste com as sábias que são convocadas a
anunciar a verdadeira sabedoria:290
Como podeis dizer: “Nós somos sábios e a Lei de YHWH está conosco!”
Sim, eis que a transformou em mentira o cálamo mentiroso do escriba!
Os sábios serão envergonhados, ficarão perturbados e serão capturados.
Eis que desprezam a palavra de YHWH! O que é a sabedoria para eles? (Jr 8,8-9)
Quem é o sábio que compreenderá estas coisas [i.e. o juízo iminente]?
A quem a boca de YHWH falou para que ele anuncie?...
...eles abandonaram a minha Lei e não obedeceram a minha voz, não a seguiram...
Chamai as carpideiras..., mandai procurar as sábias...
Escutai, pois, mulheres, a palavra de YHWH, que vosso ouvido receba a palavra de sua boca... (9,11-19)

Percebemos, portanto, que o sábios, sejam eles da corte ou não, tiveram a mesma atitude
dos sacerdotes e profetas – não consideraram como real a possibilidade da “desgraça”, do “juízo”,
do fim catastrófico da insurreição contra a Babilônia a da guerra que resultou dela.
Voltando para a questão inicial, se os chefes judaítas analisados aqui podem ser os
{ολφ∃ ψ∀∃≡να) de Sedecias denunciados em Jr 38,22, chego à seguinte conclusão: são
abundantes no Livro de Jeremias, especialmente no material A e B, as denúncias contra estes
chefes e as suas atitudes em favor da não-submissão e não-capitulação à Babilônia. Mas em
nenhum momento podemos perceber o mais leve indício de que estas atitudes teriam sido
traiçoeiras em relação ao rei Sedecias. Também o material D que, por causa de uma maior
distância dos acontecimentos, poderia trazer uma tal acusação, não mostra nada parecido. É
verdade que estes homens se “enganaram” na sua confiança no fim feliz daquela guerra, mas
Sedecias enganou-se junto a eles em vez de ser enganado por eles. Também não encontra-se
indício nenhum que justificasse a segunda denúncia de Jr 38,22, de que eles se “retiraram” ou
“voltaram para trás”. Parece-me, ao contrário, que ficaram “fiéis” até o fim à sua esperança absurda
de alguma escapada milagrosa, e alguns deles até parecem ter ficado fiéis a Sedecias na sua

Como este tipo de ideologia determina até hoje políticas locais, nacionais e globais poderia ser mostrado em uma
análise de sua história de recepção que ultrapassa os limites desta dissertação.
290 Sobre as sábias, cf. cap.2.
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escapada particular durante a tomada da cidade, a ponto de terem sido assassinados diante dos
olhos dele (Jr 39,4-6).
Por isso não considero a melhor opção identificar estes chefes com os
{ολφ∃ ψ∀∃≡να) denunciados pelas mulheres da corte, e esta avaliação será justificada pelo
resultado da pesquisa a respeito do outro possível grupo de “amigos” de Sedecias, os egípcios.
2.1.1.2 OS ALIADOS EGÍPCIOS
Há muito tempo Judá estava mergulhada num jogo de poder entre as grandes potências
mundiais da época, o Egito e a Mesopotâmia (no caso da Mesopotâmia, primeiro a Assíria, depois a
Babilônia). Aproveitou-se deste jogo, mas principalmente sofreu com ele. Altamente preciosa como
aliada por causa da situação geográfica (corredor ou ponte inevitável de passagem do comércio e
dos exércitos, “baluarte” na fronteira do Egito), Judá tinha aliança, estava “em paz” por vezes com a
Assíria/Babilônia, por vezes com o Egito. E muitas vezes, quando uma potência a ameaçava (em
geral a Assíria ou a Babilônia), tentou conseguir a ajuda da outra (Egito). Profetas costumavam
denunciar estas alianças políticas – e não apenas os cultos a outras divindades – como abandono
de YHWH. Às vezes apresentam suas críticas de maneira muito direta, mas em geral usam
metáforas, por exemplo a da água, do caminho, e especialmente a da “prostituição” dentro da
“aliança” do casamento patriarcal (hoje, uma parte destas imagens é considerada pornográfica):
Israel (cf. Oséias, passim) ou Judá é simbolizada pela esposa que trai seu marido e se volta para
seus amantes, apenas para ser abandonada por estes, enquanto o marido fiel é símbolo de YHWH.
Seguem aqui os exemplos principais:
Ai dos filhos rebeldes – oráculo de YHWH – que fazem projetos, mas não vindos de mim!
Que formam alianças, mas não sugeridas pelo meu espírito, que acumulam pecado sobre pecado!
Que partem para descer ao Egito, sem me consultarem,
buscando socorro no Faraó, procurando abrigo na sombra do Egito.
Mas o socorro do Faraó se vos tornará em vergonha e o abrigo à sombra do Egito, em ultraje.
Com efeito, os seus oficiais estiveram em Soã, os seus embaixadores chegaram até Hanes.
Todos se desmoralizam por causa de um povo que não lhes pode ser de proveito,
que não pode trazer-lhes ajuda nem socorro, mas antes, vergonha e opróbrio.
YHWH disse: “Visto que este povo rejeitou as águas de Siloé que correm mansamente...o Senhor trará contra
ele as águas impetuosas e abundantes do rio [Eufrates], a saber, o rei da Assíria com todo o seu poderio. Ele
encherá todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras, ele se espalhará por Judá; com a
sua passagem inundará tudo e chegará até o pescoço...” (Is 8,5-8)
...estás confiando no apoio dessa cana quebrada que é o Egito, qual penetra e fura a mão daquele que nela
se apóia...
(Is 36,6 cf. 2 Rs 18,20)
Ezequiel 16: Jerusalém, a rainha “prostituta” e sua “prostituição” com a Assíria e o Egito
Ezequiel 23: Oola e Ooliba [Samaria e Jerusalém] e sua “prostituição” com o Egito e a Assíria
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Depois ou ao lado deles, o próprio profeta Jeremias denuncia:
Eles me abandonaram, a mim [YHWH], a fonte de água viva, para cavar para si cisternas,
cisternas furadas, que não podem conter água. ...
Agora, pois, que te adiantará ir ao Egito, beber as águas do Nilo?
Que te adiantará ir à Assíria, beber as águas do Rio [Eufrates]? (Jr 2,13.18)
E tu, devastada [Jerusalém], que farás?
Por mais que te vistas de púrpura, por mais que te enfeites com adornos de ouro,
por mais que alargues teus olhos com pintura, em vão te embelezarás!
Os teus amantes te desprezam... (Jr 4,30, cf. do material D: Todos os teus amantes se esqueceram de ti...)

As revoltas de Joaquim e de Sedecias contra a Babilônia aconteceram sob este pano de
fundo, ou seja, na especulação com o apoio egípcio contra os babilônios. No caso de Sedecias,
esta especulação parece ter tido motivos históricos muito concretos que o fizeram contar, ainda
durante o sítio de Jerusalém, com uma ajuda militar do faraó Hofra (Apries) que subiu ao trono em
589 (ou 588).
Sobre os reinados destes faraós da 26a dinastia (saíta, de Saís), considerada a última
grande dinastia nacional, temos poucas informações. No caso concreto de Hofra, a única fonte
egípcia contemporânea apenas menciona seu nome. Historiadores tardios como Heródoto, Maneto,
Diodoro e Flávio Josefo limitam-se a breves relatos dos acontecimentos no início e no fim de seu
reinado, mas como a revolta de Sedecias coincide praticamente com o início do seu reinado, eles
são de grande importância nesta questão particular. 291 A respeito da dinastia em geral, muitos
historiadores destacam sua tendência de “renascença” na área da arte, e alguns percebem também
sinais de uma renascença da antiga política de dominar, efetivamente, a “Ásia”, ou seja, pelo menos
o corredor siro-palestinense.292
Uma amostra excelente acerca das esperanças que pequenos reinos na Palestina
depositaram no apoio militar do Egito é a carta do rei Adon de Ascalo n, uma das maiores cidadesestado filistéias no litoral sul da Palestina, escrita ao faraó na ocasião de uma das campanhas de
Nabucodonosor. Ela foi preservada apenas num fragmento no qual faltam uma pequena parte do
início (com o nome do faraó) e as últimas nove linhas. Devido à falta do nome do faraó, autores
antigos consideravam a possibilidade de ela ser da época da segunda campanha contra Jerusalém,
depois de 590, contemporânea às cartas de Laquis. Mas desde a publicação da Crônica
Neobabilônica que menciona a data da queda de Ascalon em dezembro de 604, é possível definir
que ela foi dirigida ao faraó Necao. Desta maneira, ela não pode ser usada para provar obrigações
dos faraós na Palestina durante o reino de Sedecias. Mas ela não deixa de ser um exemplo

HOFFMEIER, James K. A New insight on Pharaoh Apries from Herodotus, Diodorus and Jeremiah 46,17. In: Journal
of the Society for the Study of Egyptian Antiquities, Mississanya, 1981, v.11, p.165.
292 Cf. DONNER, História, p.389.410-411.419.
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instrutivo sobre as relações políticas entre pequenos estados e a potência internacional Egito. A
análise do texto e sua linguagem mostra que na existência de algum tratado, alguma aliança oficial,
o Egito era obrigado a intervir militarmente contra a Babilônia, em favor do estado atacado.293 Ela
reza assim:294
“Ao Senhor dos Reis, o Faraó, teu servo Adon, rei de [Ascalon. Queira X, o Senhor] dos céus e da terra, e
Baal Shamayim ... Deus ... ... do faraó tão demorado como os dias dos céus. Desde ... do rei da Babilônia
vieram e chegaram a Afec, e siti[aram] e tomaram ... ... ... Pois o Senhor dos Reis, o Faraó, saiba que teu
servo não ... ... ... Queira meu Senhor ... [dignar-se] de enviar um exército para me salvar. Queira ... não
abandonar-me, pois seu servo manteve [seu juramento] e suas boas relações. E seu comandante...”

Ascalon foi conquistada e destruída pelo exército da Babilônia em 604, obviamente sem ter
recebido reforço militar do Egito. Este fato levou Ginsberg, que ainda considerava a carta
contemporânea ao sítio de Jerusalém, a tirar um paralelo com inúmeros outros casos de esperança
frustrada na ajuda egípcia, desde a época das Cartas de Amarna até a destruição de Jerusalém.295
Depois da morte do faraó Necao (que destronou e exilou Joacaz e instalou em seu lugar
Joaquim) subiu ao trono, em 594, seu filho Psamético II que reinou até 589 (ou 588). O Livro de
Jeremias (cap. 27 e 28) não menciona a presença de um representante deste faraó na conferência
de Jerusalém no início de seu reinado (594/3), mas historiadores acham provável que ele tenha
instigado os vassalos da Babilônia a este passo, sem se envolver e expor oficialmente. Esta
interpretação baseia-se principalmente na avaliação de sua excursão para “Kharu” em 592
(Palestina inclusive o litoral filisteu, já província babilônica) que era um ato cúltico-simbólico de
“mostrar a bandeira”, um show de força para anunciar sua vitória sobre a Núbia.296 A excursão é tão
bem comprovada nos documentos históricos que ela não pode ser posta em dúvida na base de 2
Rs 24,7 (“O rei do Egito não saiu mais de sua terra, pois o rei de Babilônia havia conquistado, desde
a Torrente do Egito até o rio Eufrates, tudo que pertencia ao rei do Egito.”). Antes, esta notícia que
se refere à vitória decisiva na batalha de Carquemis em 605 significa que na época de Joaquim não
houve choques militares entre o Egito e a Babilônia, uma informação que confirma o caráter pacífico
desta viagem e deve ser entendida também sob o pano de fundo das constantes guerras egípcias
contra a Núbia.
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Tudo isso significa que a excursão de Psamético II não teve o caráter de uma campanha
militar, ao contrário: tornou presente na Palestina a única grande potência militar anti -babilônica em
prol de contatos diplomáticos, para sondar possíveis alianças contra a Babilônia. Diante da
importância central de Judá é muito provável de que esta viagem tenha incluído também contatos
com Sedecias ou seus representantes que encorajaram as autoridades judaítas a uma rebelião. No
entanto, a conclusão de uma aliança formal não pode ser afirmada por falta de maiores
informações.297 Existe apenas um único indício para tal aliança: de acordo com Greenberg, o
tratamento que contingentes judaítas receberam mais tarde por este faraó, aponta para uma relação
formalizada entre os dois países – ele seria conseqüência de um tratado de apoio militar mútuo com
o qual o faraó se teria comprometido.298
Psamético II morreu repentinamente de doença, em 589, e seu sucessor Hofra assumiu o
governo quando Jerusalém já estava sitiada pelo exército babilônico. Se sua entronização
aconteceu em 589 ou apenas no início de 588, não é decisivo para suas relações com Judá. Em
todo caso sobraram mais que quinze meses (que incluíram duas épocas de verão)299 para uma
intervenção egípcia contra a Babilônia. É deste faraó que falam as notícias que encontramos no
Livro de Jeremias:300
Entretanto, o exército do Faraó tinha saído do Egito; ao ouvir esta notícia, os caldeus, que sitiavam Jerusalém,
tiveram que suspender o cerco.
(37,5)
“Assim disse YHWH: ... Eis que o exército do Faraó que saiu para vos ajudar voltará para a sua terra, o Egito!
Os caldeus voltarão a lutar contra esta cidade...” (37,7)
Na época em que o exército dos caldeus levantou o cerco de Jerusalém por causa do exército do Faraó...
(37,11)

Cf. REDFORD, p.480; MALAMAT, Avraham. The twilight of Judah: in the Egyptian-Babylonian maelstrom. In:
Congress Volume Edinburgh 1974 (sem editor). Leiden: Brill, 1975, esp. p.142; KIENITZ, Friedrich Karl. Die Politische
Geschichte Ägyptens vom 7. bis zum 4. Jahrhundert vor der Zeitwende. Berlim: Akademie-Verlag, 1958, p.158;
WEIPPERT, Manfred. Edom: Studien und Materialien zur Geschichte der Edomiter auf Grund schriftlicher und
archäologischer Quellen. Tübingen: Habilitationsschrift der Universität, 1971, p. 376.
298 GREENBERG, Moshe. Ezekiel 17 and the Politicy of Psammetichus II. In: Journal of Biblical literature, Philadelphia,
1957, v.76, n.3, p.304-309; cf. tb. Donner, História, p.434. Donner alega que a fonte antiga, a Carta de Aristéias
(cap.13), não é muito confiável.
299 No Oriente Médio, a época da seca é propícia para o deslocamento de exércitos, como afirma 2 Sm 11,1 (“No
retorno do ano, na época em que os reis costumam fazer a guerra...”), e como nos lembrou o noticiário da Globo na
noite de 29/01/2003, informando que a guerra de Bush contra o Iraque dependeria apenas de condições
meteorológicas, devendo começar entre o dia 15 de fevereiro e o início de março, de acordo com o fim das chuvas na
região.
300 O único oráculo que menciona o nome de Hofra, Jr 44,30, é tardio e refere-se à seu assassinato na guerra civil
contra o líbio Ámasis, seu sucessor, em 570 (ou 569). O oráculo de Jr 46, ligado à invasão de Nabucodonosor no Egito,
é discutido logo em seguida.
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Thiel não encontrou indícios para atribuir estes versículos à redação deuteronomista do
Livro de Jeremias,301 e mesmo se fossem de uma camada posterior ao material B, isso não
diminuiria seu valor histórico. Nenhum comentário ou monografia que consultei julga-os mera
polêmica contra o faraó, ao contrário: os historiadores destacam que Hofra era ainda mais
ambicioso que seus antecessores, e há quem alega aqui também a chamada renascença egípcia,
típica da dinastia saíta. 302 Também devemos levar em conta que os documentos egípcios em geral
não fornecem muitos detalhes que iluminam a história de Israel e Judá: falta por exemplo qualquer
notícia – sem dúvida histórica – da morte de Josias por Necao. Se este fato “glorioso” não era
importante o suficiente para ser mencionado, como podemos esperar a menção de um fato
“vergonhoso” de ter sido rechaçado, vencido mais uma vez pelo exército da Babilônia?
Nesta situação de falta de fontes egípcias, Hoffmeier recorre a três outras: à notícia de
Diodoro, de Flávio Josefo e ao oráculo contra o Egito de Jr 46,13-26. 303 Diodoro, Livro I, 68,1, diz
sobre a campanha no início do reinado de Hofra (588): “Fez uma campanha com fortes forças por
mar e por terra contra Chipre e a Fenícia...”.304 Como o envio de duas forças é uma estratégia militar
padrão do Egito, praticada já nas campanhas de Tutmoses III, Ramsés II, Taharqa e Necao, este
detalhe merece crédito. Além disso, a notícia de um exército egípcio passando (ou pelo menos
entrando) nas terras da Filistéia e da Palestina está em sintonia com as notícias do Livro de
Jeremias e com o relato de Flávio Josefo:
“..... Sedecias quebra com a Babilônia e se alia ao Egito... O rei da Babilônia ... sitiou Jerusalém. Quando o
rei do Egito ouviu do aperto do seu aliado Sedecias, ele levantou uma grande força e veio à Judéia, ao
encontro do sítio. Por isso o rei da Babilônia deixou Jerusalém e foi ao encontro dos egípcios e, encontrandoos em batalha, os derrotou e os pôs em fuga e os expulsou de toda a Síria.”
(Antigüidades Judaicas 10,108-110)305

Não sabemos que fontes Josefo usou além do Livro de Jeremias, mas a designação
explícita de Sedecias como aliado do Egito não pode ser julgada uma mera releitura de Jeremias.
Temos finalmente mais uma característica de Hofra em Jr 46,13-26. Este oráculo é, de
acordo com a grande maioria de exegetas, contemporâneo à invasão de Nabucodonosor no Egito
na época do faraó Amasis em 568. Ele não menciona nenhum nome de faraó e é marcado por

Thiel, Jeremias 26-45, p.52.
BRIGHT, História, p.444-445.
303 Para a interpretação completa destas três fontes, cf. HOFFMEIER, p.166-168.
304 DIODORO DA SICÍLIA. Diodorus of Sicily: Books I and II (OLDFATHER, Charles H., ed.). Cambridge: Harvard
University Press, p. 273 (itálicos meus).
305 FLÁVIO JOSEFO. História dos Hebreus v.6: Antiguidades Judaicas (PEDROSO, Vicente, ed.). São Paulo: Americas,
1974, p.257.
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problemas textuais, inclusive uma interpolação da LXX que inseriu o nome de Necao, para
sintonizá-lo com o primeiro oráculo em 46,2-12.
Todavia, egiptólogos reconhecem em 46,17 uma alusão, um tipo de “apelido”, que se refere
a Hofra: δ∀(ΟΜαη ρψιβΕ(εη }ωο)φ∃ {ψαρ:χιµ−|ελ⋅εµ ηο(:ραΠ {φ∃ Υ):ρφθ (Chamarão
o nome do faraó, do rei do Egito: “Barulho! Deixou passar o momento!”). Segundo Redford,
ρψιβΕ(εη (fez, deixou passar) pode ser entendido como um jogo de palavras com o seu nome, em
egípcio h” ib r ’. Além disso, }ωο)φ∃ (barulho) deve se referir a um homem barulhento,
tempestuoso, que de acordo com a sabedoria egípcia é um homem impetuoso, descontrolado –
portanto, um tolo (o ideal do homem sábio era o gr, o homem silencioso).306 Esta imagem de um
faraó tolo é reforçada por Heródoto que o caracteriza como um monarca impetuoso que tentou
garantir sua posição de poder contra a Babilônia, mas errou a hora: sua campanha siro-palestinense
em momentos nos quais a Babilônia tentou retomar sua influência na Palestina e, depois, na Fenícia
(Tiro), acabou chamando sobre o Egito, já reinado por Ámasis, a reação de Nabucodonosor. Com
seu “barulho de guerra”, ele deixou passar a chance de parar ou evitar a invasão babilônica do
Egito. Hoffmeier ainda registra a existência de um conto copta que caracteriza Hofra como covarde,
pouco estimado pelos egípcios. Todas estas evidências estão em plena sintonia com o juízo das
mulheres do palácio em Jr 38,22, de que um aliado de Sedecias, na hora da precisão, faltou ao seu
compromisso.
O estudo elaborado por Hoffmeier em 1981, que me parece confiável por causa de sua
avaliação criteriosa das fontes, influenciou a visão da história bíblica em obras mais recentes.
Donner, p.ex., afirma nesta base que houve, de fato, uma “intervenção” de Hofra nos movimentos
insurrecionais da Palestina e Síria e que “de fato, o faraó Apries enviou uma tropa egípcia de
auxílio”. 307
A historicidade destas notícias torna-se mais provável ainda por causa de uma informação
contida no Óstracon III de Laquis, um dos testemunhos extra-bíblicos mais imp ortantes deste
momento. Ele contém uma carta escrita por um comandante militar judaíta durante o cerco de
Laquis em 587 que reza, em parte, assim:

Segundo Redford, temos um jogo de palavras parecido com um outro nome de entronização de Hofra, Nebti (Nb hps,
“dono de um braço forte”) em Ez 30,21.22 que se refere ao “braço forte quebrado” deste faraó, cf. REDFORD, p.482483.
307 DONNER, História, p.412.430.
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E a teu servo foi transmitido isto: “O comandante do exército, Konyahu, filho de Elnatan, desceu para ir até o
Egito, e Hodawyahu, filho de Ahiyahu, e seus homens, ele os mandou levar daqui (mandou para obter ... dele
[do faraó?])...”308

Em geral interpreta-se este documento como indício de que um dos chefes militares
judaítas foi ao Egito para pedir a ajuda do faraó.309 Esta interpretação é, de fato, a que melhor se
encaixa na conjuntura daqueles meses, já que a carta de Adon e Is 30,1-5 mostram que tais
pedidos de apoio eram comuns. Ela é sustentada ainda por textos bíblicos que refletem a esperança
neste apoio e a frustração com o abandono pelo faraó:310
Mas este príncipe [Sedecias, entronizado por Nabucodonosor] acabou por rebelar-se, enviando mensageiros
ao Egito, a fim de que este lhe fornecesse cavalos e gente em grande número. Por acaso terá êxito? ...
Quanto ao Faraó, mesmo com seu grande exército, com as suas tropas imensas, não conseguirá salvá-lo pela
guerra, embora levante trincheiras e construa fortalezas para a destruição de tantas vidas humanas...
(Ez 17,15.17)
[Jerusalém] passa a noite chorando ... não há quem a console entre os seus amantes,
todos os seus amigos a traíram, tornaram- se seus inimigos.
(Lm 1,2)
...Não criam, os reis da terra e todos os habitantes do mundo,
que entrassem o opressor e o inimigo pelas portas de Jerusalém. ...
Nossos olhos se consumiam sempre esperando um socorro: ilusão!
De nossas espias, espiávamos uma nação que nos pode salvar. (Lm 4,12.17)

O próprio livro de Jeremias, no seu material B, é a melhor testemunha para mostrar até que
ponto chegou esta esperança: duas das três unidades do capítulo anterior ao nosso, 37, estão
marcadas por ela. Na perícope 37,1-10, o oráculo de Jeremias dirige-se explicitamente contra esta
esperança, chamando-a de ilusão e afirmando que o afastamento dos babilônios do cerco era
apenas temporário, porque as tropas egípcios já “voltaram” (βω∃), cf. 37,5-8. Também a segunda
unidade, 11-16, baseia-se na situação do afastamento dos babilônios “por medo dos egípcios” (v.
11). Nada mais natural do que entender uma alusão em 38,22, integrada no mesmo material, como
alusão a este acontecimento.
BRIEND, p.18. A versão entre parêntesis corresponde à tradução inglesa no ANET, p.322. Para a importância e a
decifração das Cartas de Laquis, cf. ALBRIGHT, William Foxwell. A supplement to Jeremiah – the Lachish ostraca. In:
Bulletin of the American Schools of Oriental Research, Jerusalém, 1936, v.61, p.10-16; IDEM. The Lachish letters after
five years. In: Bulletin of the American Schools of Oriental Research, Jerusalém, 1941, v.82, p.18-24. O último artigo
publicado sobre a relação destas cartas com a história da época também afir ma a provável espera de uma ajuda do
Egito, cf. BEGIN, Ze´ev B. Does Lachish letter 4 contradict Jeremiah XXXIV? In: Vetus Testamentum, Leiden, 2002,
v.52, n.2, p.166-174.
309 Cf. p.ex. BRIEND, p.18: “Esse fragmento de carta afirma a ajuda que o rei de Judá, Sedecias, espera do Egito,
quando o faraó Hofra (589-569) sucede a Psamético II.”
310 A ligação destes textos com a ajuda esperada do Egito é afirmada p.ex. nas seguintes obras: KRAUS, HansJoachim. Klagelieder (Threni). Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2a ed. 1960, p.81; WESTERMANN, Claus.
Klagelieder: Forschung und Auslegung. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1990, p.178; HARRISON, Roland K.
Jeremiah and Lamentations. Londres: Tyndale, 1973, p.227; ZIMMERLI, Walther. Ezekiel 1: A commentary on the Book
of the Prophet Ezekiel: chapters 1-24. Philadelphia: Fortress, 1978, p.362-363.369; LANG, Bernhard. Kein Aufstand in
Jerusalem: Die Politik des Propheten Ezechiel. Stuttgart: Katholisches Bibelwerk, 1978, p.45-47; GREENBERG, Moshe.
Ezekiel 1-20. Garden City: Doubleday, 1983, p.314-315.
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Na base de tudo isto considero histórico um avanço do exercito egípcio rumo a Palestina
que atraiu sobre si as forças babilônicas. É difícil, porém, avaliar se aconteceu nitidamente uma
batalha ou se o exército egípcio “voltou para trás” por outros motivos. O outro oráculo no Livro de
Jeremias que usa esta exata expressão (ρωοξφ) Υγοσν ), 46,2-6, fala justamente de uma fuga
desordenada do exército egípcio na batalha de Carquemish (609, contra a Babilônia). Podemos
supor uma situação semelhante no caso do oráculo de 38,22. Fica, porém, a conotação a um “voltar
traiçoeiro” que sempre perpassa o uso deste verbo γωσ.311
Uma reflexão sobre os motivos desta retirada e a óbvia falta de uma nova tentativa mais
determinada de “libertar” a Jerusalém sitiada pode ficar apenas no âmbito da especulação. Diante
da política geral dos faraós saítas – que em contraposição aos faraós núbios da dinastia anterior
tiveram ligações e interesses maiores em relação à “Ásia” – devemos ver todos os acontecimentos
no pano de fundo de uma retomada de influência nesta região. Mas parece que nem motivos
econômicos que geralmente estão na base de guerras imperialistas parecem ter sido
suficientemente fortes para uma priorização deste objetivo. Depois da derrota de Carquemish, os
egípcios evitaram outros grandes confrontos com o exército babilônico. Parece que, em vez disso,
os faraós tentavam “pegar carona” nas lutas dos estados vassalos babilônicos em insurreição, como
mostra a viagem de Psamético II. No entretanto, eventuais alianças concluídas com estes estados
não os levaram a se sentirem realmente responsáveis por um “sacrifício” militar que salvasse estes
estados ou alguma das suas cidades.
Considerando todas estas informações e interpretações, defendo a hipótese de que são os
“aliados” egípcios que devem ser identificados com os {ολφ∃ ψ∀∃≡να) denunciados pelas
mulheres do palácio em Jr 38,22. Assim, a voz destas mulheres se junta ao coro de muitas vozes
proféticas que desde sempre denunciaram este tipo de aliança. Que os pretensos aliados se
mostraram como “amigos da onça” reside apenas na natureza da “paz” existente entre eles e
Sedecias: uma sensibilidade pacifista contemporânea que considera perverso querer “guerrear pela
paz” não pode deixar de denunciar que tais alianças e eixos sempre são acordos orientados nos
interesses das elites dos aliados, não do povo em geral. A ironia de designar aqui e em Ab 7 aliados
de guerra como {ολφ∃ ψ∀∃≡να) mostra todo o seu absurdo. Mas sabemos bem que, em todos
os tempos e até nestes dias bem concretos em que estou concluindo esta dissertação, os
construtores de tais eixos e alianças têm suas noções muito próprias daquilo que seja o bem e o
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Cf. minha exegese de 38,22 em 1.3.
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mal, e que isso marca profundamente também as pessoas que não são nada mais do que vítimas
desta mentalidade patriarcal-guerreira.

2.1.2 OS INIMIGOS: OS BABILÔNIOS

2.1.2.1 Os vencedores levam as mulheres...
A vitória foi alcançada, e sua majestade distribuiu os/as prisioneiros/as na volta para o Egito.
A mulher estrangeira desmaiou na marcha, ela foi colocada sobra os ombros do soldado.
A mochila dele ficou para trás, outros a levaram; ele foi carregado com uma nobre [sarat].
Sua esposa e seus filhos estão na sua cidade, mas ele morreu sem alcançá-la... 312

Analisando as relações entre os babilônios e as mulheres do palácio de Sedecias, como
elas se mostram em Jr 38,22, devemos especificar estas relações no sentido de que são relações
de um poder dominador, e que os detentores deste poder são os chefes militares da Babilônia.
Portanto, a fonte da qual brotam todos os outros aspectos destas relações é o seu poder militar que
venceu sobre o poder militar de Judá. Tudo que eles podem fazer em relação à grandeza “Judá” e
membros de sua sociedade tem sua origem e sua justificação nos valores de sociedades patriarcais
belicosas cujas regras e convenções dão à grandeza mais forte o direito sobre tudo que conseguiu
subjugar e submeter militarmente, ou seja, os seres animados e inanimados, os objetos culturais
etc.313 Foucault interpreta esta “regra” da história humana da seguinte forma: “A humanidade não
progride lentamente, de combate em combate, até uma reciprocidade universal, em que as regras

Trecho de uma “Característica de soldados” contida no Papiro Lansing 10,3-6; cf. QUACK, Joachim Friedrich.
Gefangene oder Edelfrau? Zu einem semitischen Fremdwort der ägyptischen Soldatencharakteristik. In: Die Welt des
Orients, Göttingen, 1994, v.25, p.17. O texto dá uma idéia não apenas dos sofrimentos que mulheres passaram em tais
situações (embora a interpretação de Quack destaque o privilégio da ηφρα&, mulher da elite, de ter seu “transporte”
garantido), mas também dos sofrimentos de soldados e suas famílias.
313 O enfoque desta dissertação na situação de mulheres é uma limitação necessária e não significa um descaso em
relação a outros seres humanos massacrados na guerra, desde as crianças até os próprios soldados, ou em relação às
demais violências.
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substituiriam para sempre a guerra; ela instala cada uma de suas violências em um sistema de
regras, e prossegue assim de dominação em dominação.”314
No quadro destas violências destaca-se a violência sexual de homens contra mulheres. Ela
já é uma das características mais trágicas de sociedades patriarcais em geral, e mostra-se de
maneira aguda em sistemas de um patriarcalismo extremado onde mulheres são consideradas
propriedade de homens (cf. p.ex. o 10o mandamento, Ex 20,17: “Não cobiçarás a casa de teu
próximo, não sua mulher, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu
jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo.”). No entanto, em situações de guerra esta
violência alcança um índice extremado e significado especial. Este fenômeno tem sido objeto de
inúmeros estudos antropológicos, sociológicos, históricos, psicológicos, exegéticos etc. que
analisaram a ligação entre violência sexual e violência marcial, o desencadeamento de
mecanismos315 brutais quase paralelos: de dominar e matar, e de dominar e estuprar. Tais estudos
mostram como, em muitas culturas, a violência sexual contra mulheres em situação de guerra foi
considerada legítima até a modernidade,316 como o corpo violentado de uma mulher funciona como
metônimo do corpo desintegrado de uma sociedade em guerra. 317 Além disso é preciso lembrar de
um aspecto econômico: nos casos em que soldados de exércitos profissionais eram remunerados
em parte através do direito de saquear para saciar a sua fome, o estupro de mulheres era a forma
mais econômica de saciar a sua fome sexual.
Mas especialmente exegetas alertam para o fato de que todos estes aspectos são
determinados histórico e culturalmente, e que o significado cultural que o “estupro” tinha numa
cultura como a do Antigo Israel não é o mesmo que ele tem em sociedades modernas. No Antigo
Israel, a violência sexual contra mulheres não era um atentado contra seus direitos e sua
integridade, mas um distúrbio da ordem da vida comunitária. 318 Estupro não era um crime de lesão
corporal do corpo de uma mulher, mas um crime de lesão dos direitos da propriedade de um
FOUCOULT, Microfísica, p.25.
Emprego o termo “mecanismo” em vez de “instinto” porque estou convicta de que tais reações se baseiam muito
mais em fatores de socialização do que em fatores biológicos, e concordo plenamente com as análises de Marija
Gimbutas e Riane Eisler sobre a íntima conexão entre sociedades guerreiras, belicosas, e o sistema de dominação
patriarcal no qual os homens se “deshumanizaram”. Cf. para estas análises p.ex. GIMBUTAS, Marija. The civilization of
the goddess. São Francisco: Harper 1991, 529p; e EISLER, Riane. O cálice e a espada. Rio de Janeiro: Imago, 1989,
esp. p.81-86.
316 Cf. para uma abordagem histórico-sociológica BROWNMILLER, Susan. Against our will: men, women and rape.
Nova Iorque: Simon and Schuster, 1975, 472p; para uma abordagem histórico-bíblica LEE, Singers; e uma abordagem
no âmbito dos textos da Bíblia Hebraica: KEEFE, Alice A. Rapes of Women - Wars of Men. In: Semeia, Atlanta, 1993,
v.62, p.79-97.
317 KEEFE, p.79.
318 Op.cit., p.80.
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homem. A única pessoa ofendida (por “furto de propriedade sexual”) era o dono desta propriedade,
o pai ou o marido, e era apenas isso que significava uma violação da organização e dos valores da
sociedade.319
Na lógica (perversa) construída a partir destes fatores, observamos no Antigo Oriente Médio
duas práticas ligadas à qualquer guerra entre tribos, países e impérios: o estupro (“espontâneo”) de
mulheres do grupo ou povo inimigo, especialmente quando derrotado, e a inclusão de mulheres
entre os despojos de guerra (para um futuro [ab]uso sexual permanente, muitas vezes descrita com
o eufemismo “levar”, cf. Jr 38,22). Estas práticas estavam em vigor também no Antigo Israel, e a
legislação bíblica visava apenas seu “controle” em prol dos interesses da sociedade patriarcal, mas
não sua irradiação.320
No primeiro caso, que chamei de “estupro”, devemos ainda lembrar que, para a cultura da
época, não existia “estupro” quando não existia um proprietário ofendido – mulheres que antes eram
propriedade de homens mortos na guerra, estavam à plena disposição.321 Mas para facilitar a
comunicação, dispenso tal diferenciação nos poucos exemplos que seguem:
Tuas crianças serão despedaçadas sob seus olhos, suas tuas casas serão saqueadas
e as suas mulheres violentadas.
(Is 13,16)
Violaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá.

(Lm 5,11)

Reunirei todas as nações contra Jerusalém para o combate; a cidade será tomada, as casas serão
saqueadas, as mulheres violentadas; a metade da cidade sairá para o exílio, mas o resto do povo não será
eliminado da cidade.
(Zc 14,2)

No segundo caso, o do despojo, mostra-se em muitos textos da Bíblia Hebraica (e textos de
muitos outros escritos do Antigo Oriente Médio) a naturalidade com a qual mulheres são contadas
entre os demais despojos, também quando não se trata da deportação organizada (exílio) de partes
da população:322
Números 31: Mulheres virgens como “despojo” na guerra contra Madiã:

Cf. THISTLEWAITE, Susan Brooks. “You may enjoy the spoil of your enemies”: rape as a biblical metaphor for war”.
In: Semeia, Atlanta, 1993, v.61, p.62-63.
320 Cf. as análises de NIDITCH, Susan. War in the Hebrew Bible: a study in the ethics of violence. Nova Iorque: Oxford
University Press, 1993, 180p; e: IDEM. War, women and defilement in Numbers 31. In: Semeia, Atlanta, 1993, v.61,
p.39-57.
321 Neste contexto, Thistlewaith observa que as leis e descrições bíblicas acerca da conduta de guerra (aqui não importa
se elas são descritivas ou prescritivas) nunca usam termos ligados ao “estupro” (derivados da raiz ην(), cf. p.ex. Dt 20;
21 e Nm 31, já que se propõe exterminar os seus proprietários: THISTLEWAITE, p.64-65.
322 Este fato torna difícil uma leitura mais ingênua da metáfora jeremiânica de “ter sua vida como despojo”
(cf.39,18;45,5), e é mais um exemplo que mostra como até um profeta hoje em dia considerado “pacifista” não estava
isento de ideologias belicosas e patriarcais.
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Quando estiveres para combater uma cidade... tu a sitiarás... YHWH teu Deus a entregará em tua mão, e
passarás todos os seus homens ao fio da espada. Quanto às mulheres, crianças, animais e tudo que houver
na cidade, todos os seus despojos, tu os tomarás como presa. E comerás o despojo dos inimigos que YHWH
teu Deus te entregou.
(Dt 20,10-14)
Deuteronômio 21,10-14: Regras para o processo de tornar uma “prisioneira” de guerra “esposa323
As conselheiras (princesas sábias) da mãe de Sísara tentam explicar sua demora em voltar:
“É que sem dúvida demoram em repartir os despojos:
uma jovem, duas jovens [lit: {ιψατ:µΑξαρ {αηαρ - um, dois úteros!] para cada guerreiro!
... um enfeite, dois enfeites para meu pescoço!”
(Jz 5,29-30)324
1 Samuel 30: Perda e recuperação dos “despojos” levados pelos amalecitas que atacaram Siceleg, o “quartel”
temporário de Davi:
No sítio de Samaria, Ben-Hadad exige a entrega de “despojo” em troca da suspensão do sítio:
“Dá-me tua prata e teu ouro, tuas mulheres e teus filhos!”
(1 Rs 20,5)
Oráculo contra mulheres da elite da Samaria, falando da tomada da cidade:
“Por brechas saireis, uma mulher atrás da outra, e sereis lançadas ηφνΟµ:ραηαη [a um harém?]”. (Am 4,3)

No âmbito dos estudos acima mencionados, muitas pessoas que pesquisaram estes
fenômenos, não apenas feministas, já observaram que uma de suas raízes é o fato de que o melhor
meio de castigar e humilhar um homem derrotado é estuprar sua mulher. 325 Isto leva a uma situação
muito comum em sociedades patriarcais: mulheres são “castigadas” por causa da culpa de homens.
O exemplo mais “bem descrito” é provavelmente o da revolta de Absalão em 2 Sm 15-16;20: dez
concubinas que Davi deixou para trás no seu palácio (15,16) foram estupradas por seu filho
Absalão, “aos olhos de todo Israel”. Isso não aconteceu numa “reação espontânea”, mas num lance
aconselhado pelo conselheiro oficial da corte, Aquitofel, cujo conselhos foram recebidos como
“oráculos de YHWH”. O crime serviu para humilhar Davi e mostrar quem era o novo “chefe” de
Jerusalém (16,20-23). Na sua volta, Davi confinou estas concubinas na “casa de guarda”326 onde
ficaram “encerradas”, “como viúvas de um vivo” (20,3).

Washington mostrou muito bem que as aparentes “considerações” para com o seu corpo não são sinais de respeito
para com seu luto, mas servem principalmente para garantir que ela não gere um filho concebido de um inimigo, cf.
WASHINGTON, Harold C. ‘Lest he die in the battle and another man take her’: violence and the construction of gender in
the laws of Deuteronomy 20-22. In: MATTHEWS, Victor H., LEVINSON, Bernhard M., FRYMER-KENSKY, Tikva (ed.).
Gender and law in the Hebrew Bible and the Ancient Near East. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1998, p.185-213.
324 Exum denuncia este texto como propaganda patriarcal que coloca na boca de mulheres o consentimento com tais
práticas, e não podemos deixar de perceber que é um texto irônico que zomba de mulheres inimigas. Mas também não
podemos esquecer que muitas mulheres aceitaram e ainda aceitam tais comportamentos como naturais e estão, ao
menos, coniventes com eles. Cf. EXUM, p. 94-95.
325 Já no séc. 19, um exegeta comentou Jr 38,22 neste sentido: Sedecias foi “hum
ilhado pelo sofrimento e a vergonha de sua própria família”, cf. BENNETT, William H. The Book of Jeremiah: Chapters
21-52. Nova Iorque: Armstrong and Son, 1895, p.168. Uma análise feminista encontra-se p.ex. em FISCHER, Irmtraud.
Das Buch Jesaja: Das Buch der weiblichen Metaphern. In: Kompendium feministischer Bibelauslegung (SCHOTTROFF,
Luise Schottroff e WACKER, Marie-Theres, ed.). Gütersloh: Kaiser und Gütersloher Verlagshaus, 1998, p.250.
326 O termo usado, τερεµ:∃ιµ−τψ∀Β, “casa de guarda”, ocorre somente aqui na Bíblia Hebraica. Por isso é difícil
julgar se ele significa o “harém” em geral ou um local de reclusão específica para casos como este.
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Também profetas de Israel e Judá falam, em nome de YHWH, tranqüilamente deste tipo de
castigo:
Tua mulher se prostituirá na cidade...

(castigo para Amasias, Am 7,17)

Suas casas passarão a outros, seus campos juntamente com suas mulheres... (castigo geral para Judá, Jr 6,12)
Por isso darei seus mulheres a outros, seus campos a conquistadores...

(castigo para os sábios tolos, Jr 8,10)

Foi por causa da imensidade de tua falta que tuas vestes foram levantadas
e violentaram os teus “calcanhares”

(castigo para Jerusalém simbolizada
por uma mulher, “calcanhares” é um
eufemismo)

2.1.2.2 Os vencedores levam as mulheres ... mas nem sempre!
Sobre o pano de fundo da crueldade e do sofrimento vislumbrados na breve análise
anterior, destaca-se um caso que mostra uma exceção comovente destes procedimentos
costumeiros. É o desfecho de um sítio de Hermópolis, registrado na Estela de Vitória do Faraó Piye
(Museu do Cairo, no. 48862) que foi descoberta em Napata, antiga capital da Núbia. A estela narra
a conquista de todo o Egito por este faraó da 25a dinastia (núbia, ou seja “etíope”, 740-713). 327
Antigamente, historiadores referiam-se a ele como “Piankhi”, o que parece ser a forma egípcia do
seu nome, enquanto Piye é a forma núbia. Piye foi o último faraó do “Terceiro Período Intermédio”, e
a partir de seu sucessor Shabaka, esta dinastia núbia começou a reinar sobre todo o Egito.328 A
Grande Cidade de Hermópolis (Hermópolis Magna) foi formada pelas cidades Khmun e Un. Seu rei,
o faraó do Baixo Egito, era Namart; sua rainha, regente ao lado do faraó, Nestent. A cidade foi
sitiada pelo faraó núbio do Alto Egito, Piye. Uma das batalhas seguintes foi contra Ménfis: a cidade
não se rendeu, e depois da sua conquista, muitas pessoas foram mortas ou deportadas como
prisioneiras de guerra (cf. linha 96). Mas do sítio de Hermópolis relata-se o seguinte:
Ele [Piye] levantou um acampamento ao sudoeste de Khmun. Ele pressionou contra ela dia após dia. Foi feito
um aterro para encerrar a muralha. Uma torre de assédio foi colocada, para levantar os arqueiros quando eles
atiravam, e os lingadores quando lançaram pedras e mataram pessoas dia após dia. Passaram-se dias, e Un
foi um fedor para seu nariz, por causa da falta de ar para respirar. Depois Un [a cidade na pessoa do faraó
Namart] jogou-se no seu ventre, para suplicar diante do rei. Vieram mensageiros e foram com todo tipo de
coisas belas a serem contempladas: ouro, pedras preciosas, vestidos num baú, o diadema de sua cabeça, o
ureus que mostra seu poder [diadema e ureus: coroa de Namart), sem deixar de implorar por muitos dias sua
coroa [o faraó Piye].

Cf. seu texto inglês na íntegra, com introdução e notas, em LICHTHEIM, Miriam. Ancient Egyptian literature, volume
III: the Late Period. Berkeley: University of California Press, 1980, p.66-86. A tradução portuguêsa que segue é minha.
328 Cf. BAINES, John e MÁLEK, Jaromír. O mundo egípcio: deuses, faraós e templos, volume 1. Madri: Edições del
Prado, 1996, p.37.48-49.
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Depois ele enviou sua esposa a esposa real e filha real Nestent, para implorar as esposas reais, as
concubinas reais, as filhas reais, e as irmãs reais. Ela se jogou no seu ventre na casa das mulheres [“harém”]
diante da mulher real: “Venham a mim, esposas reais, filhas reais, irmãs reais, que você possam apaziguar
Hórus [Piye], Senhor do palácio, grande no poder, grande de triunfo! Concedam...” (31-34)
(As linhas 35-50 são destruídas – é impossível dizer se esta destruição aconteceu por acaso ou se ela é sinal
de “correções” misóginas como no caso da faraôna Hatchepsut. Em todo caso é mais uma chance perdida
para sempre, de saber mais sobre o poder político de mulheres daquela época.)
51-63: Procedimentos da submissão de Namart e celebração da vitória de Piye:
...
Sua majestade procedeu para dentro da casa do rei Namart. Ele passou por todas as salas do palácio, sua
tesouraria e seu armazém. Ele [Namart] apresentou-lhe as esposas reais e as filhas reais. Elas saudaram sua
majestade na maneira de mulheres, enquanto sua majestade não olhou diretamente para elas. Depois sua
majestade procedeu... (62-63)

Este texto, escrito a mando e para a glorificação do próprio faraó Piye, certamente deve ser
lido criticamente no que diz respeito a sua delicadeza no tratamento dos derrotados e seus bens
(leia-se: suas mulheres). Por outro lado, nada nos leva a não confiar nas informações básicas: a
intervenção de mulheres, seja do lado da cidade sitiada, seja do lado do exército sitiador, contribuiu
para encaminhar a capitulação de Hermópolis e para evitar que fosse destruída ou pelo menos
saqueada, e estas mulheres foram respeitadas por Piye, escapando do destino de serem levadas
como “despojo”.329 Comparando isto com os acontecimentos no sítio e na queda de Jerusalém, não
podemos deixar de imaginar que diferença enorme teria feito uma capitulação para a cidade, sua
população e sobretudo para as mulheres!
Não dispomos de muitos dados para avaliar a possibilidade de mulheres judaítas terem
assumido atitudes parecidas às de suas irmãs egípcias, e nem podemos ter certeza se elas
conheciam este exemplo.330 Mas mostrarei em seguida a provável influência da Grande Dama
Noesta na capitulação de Joaquin, o destaque do poder político da rainha-mãe Hamital (mãe de
Sedecias) em textos da época, e a influência geral que mulheres podiam ter em decorrência de
seus outros ofícios e papéis sociais. Tudo isso vai pode nos levar a supor que a sorte de Hermópolis
Esta é também a avaliação de Galpaz que comparou o documento com textos bíblicos a respeito de guerras:
GALPAZ, Pnina. The victory stela of King Piye. In: Revue biblique, Paris, 1993, v.100, n. 1/4, p.399-414.
330 No entanto, existe uma relação muito especial entre textos do Livro de Jeremias e textos do faraó Piye: uma outra
estela dele, também encontrada na sua capital Napata, reza: “Assim fala Amun-Re, o Senhor de Napata, que nomeia
um puro para ser seu filho amado, o rei Piye: ‘Eu disse de ti, quando ainda estiveste no ventre de tua mãe, que deverias
tornar-te Senhor do Egito, pois já te conheci como semente, quando ainda estiveste no ovo, sabendo que tu irias tornarte Senhor poderoso.’...” As pesquisas sobre a relação deste texto com o texto da vocação do profeta Jeremias
sugerem que ele, ou talvez pessoas responsáveis pela redação da narrativa de sua vocação, conheceram este texto de
Piye (cf. BEYERLIN, p.55). Será que é muito ousado supor que tais pessoas também conheceram o outro texto, que,
portanto, certas pessoas judaítas conheceram o exemplo de uma cidade não destruída e de mulheres não estupradas,
graças à sabedoria do seu rei e sua rainha, e das esposas, concubinas, filhas e irmãs do faraó agressor?
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e suas mulheres do palácio poderia ter sido também a sorte de Jerusalém e das mulheres do
palácio de Sedecias, e que a copla de Jr 38,22 é, em boa parte, uma reação ao fato de esta
esperança não ter-se realizado.

2.2 AS PROTAGONISTAS MULHERES: AS MULHERES DA CORTE
Jr 38,22 descreve as mulheres que estão sendo levadas como despojo aos generais da
Babilônia como “todas as mulheres que restarem na casa do rei de Judá”. Entendo “casa do rei de
Judá” como o palácio, ou seja, a corte de Sedecias, e o adjetivo “todas” mostra que não se trata
apenas de suas parentas. Na análise de quem são estas mulheres torna-se especialmente
importante um meio que considero fundamental na análise feminista: a “análise de conjunto” que
abrange e articula os aspectos de classe – etnia – gênero e geração.331 Esta análise levantará as
diversas “categorias’ de mulheres que possam ter composto este grupo de prisioneiras, e a análise
de seus papéis sociais e o poder decorrente destes papéis é o tema principal deste parágrafo.
A respeito de aspecto classe – ou estrato social – devemos considerar, de maneira
simplificada, uma diferença entre mulheres “nobres” (da elite) e mulheres “não nobres”, “comuns”.332
Entre as mulheres nobres conto aqui em primeiro lugar membros da família real: a mãe de Sedecias
que pode ou não ter sido portadora do título e cargo de Grande Dama (ηφρψιβ:γ), outras mulheres
reais desta geração, esposas e concubinas de Sedecias, filhas suas, e quaisquer outras parentas.
No que diz respeito aos papéis sociais destas mulheres dispomos de informações maiores – mas
mesmo assim escassas – apenas no caso da Grande Dama ou da mãe do rei em geral.
Informações sobre a posição e a possibilidade de exercer poder de outras mulheres ligadas por
laços familiares a reais judaítas são praticamente ausentes na Bíblia Hebraica e outros textos da
época, e sua reconstrução traz resultados tão limitados ou carregados de tantas incertezas que não
Cf. minhas considerações na introdução.
Na falta de um termo melhor para fazer esta diferenciação, e considerando o termo “plebéia” inadequado, uso o
termo “comu m” sem entendê-lo no seu possível sentido pejorativo. SCHROER, Geschichte, p.116-124, usa na sua
distinção as expressões “mulheres de círculos de população menos bem abastados” em contraste às “mulheres na corte
e nas camadas de população abastas”.
331
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contribuem muito para com esta dissertação.333 É preciso, entretanto, aprofundar o termo “filhas do
rei”, por causa da presença de mulheres assim designadas no grupo de Masfa e das pessoas
sobreviventes que fugiram para o Egito (Jr 41,10 e 43,6).
Devemos supor também a presença de outras mulheres de famílias da nobreza judaíta que
moravam no palácio em função de seus cargos ou ofícios. Sl 45,13 mostra que esposas de reis
tinham o direito de levar consigo um séquito de mulheres, e também devemos supor mulheres
nobres em cargos palacianos. A existência de tais cargos é praticamente silenciada na Bíblia
Hebraica, e por cima ofuscada nas traduções tradicionais. Isso mostra o caso de Abisag: em 1 Rs
1,1-4, ela parece ser apenas uma “bolsa d´água quente” para o velho Davi (ela “cuida” e “serve”).
Porém, o texto diz: τ∑νεκοσ |ελεΜαλ ψιη:Τ〈ω (“ela era para o rei uma sokenet”), usando o
particípio feminino do verbo }κσ. Quando Sobna é identificado com a forma masculina deste
particípio, }∀κοΣαη, este é traduzido “intendente” do palácio (outra possibilidade: “ministro” ou
“prefeito”), em paralelo ao cargo conhecido na Assíria. Fiorenza mostrou há tempo que tais
procedimentos fazem parte do caráter androcêntrico dos escritos bíblicos e sua tradução e
interpretação,334 e Schroer aproveita deste caso concreto para afirmar que a existência de cargos
de mulheres dentro do palácio de Jerusalém ia muito além daquilo que é admitido. Ela considera a
possibilidade de Abisag ter sido a prefeita do “harém” e entende o episódio de Adonias, concorrente
de Salomão, ser morto quando queria casar com ela, como sinal de sua grande influência na corte
que deve provir de um poder decorrente de um cargo oficial.335
Parece-me que este é também o lugar adequado para uma breve reflexão sobre o “harém”:
esta instituição nas cortes do Oriente Médio, existente até os nossos tempos, tem sido entendida e
descrita, até pela ciência e não apenas em literatura de ficção, a partir de fenômenos famosos de
potentados medievais e muitas vezes a partir de uma fantasia masculina desenfreada. Como
mostrou Grossrichard, estas fantasias concentradas em luxúria e orgias abordam apenas um dos
seus muitos aspectos cujo peso especial não pode ser negado. Mas uma visão mais completa e
adequada não pode deixar de entender o harém como lugar de educação, formação e produtivid ade
cultural de mulheres palacianas.336

Cf. p.ex. BLEDSTEIN, Adrien Janis. Was habbyra a healing ritual performed by a woman in king David’s house? In:
Biblical research, Chicago, 1992, v.37, p.15-31; SCHROER, Geschichte, p.116-119.
334 FIORENZA, Origens, p.67-74.
335 SCHROER, Geschichte, p.116
336 GROSRICHARD, Alain. Structure du serail: la fiction du despotisme asiatique dans l’occident classique. Paris: du
Seuil, 1979, 234p.
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Não temos notícias seguras a respeito do harém do palácio de Jerusalém. A descrição do
confinamento das concubinas estupradas de Davi (2 Sm 20,3) usa o termo τερεµ:∃ιµ−τψ∀Β,
“casa de guarda”. Mas por causa da particularidade do caso não é possível dizer se ele se refere ao
harém em geral ou a um local específico para casos como este. A “casa” que Salomão mandou
construir para a filha do faraó, uma de suas esposas, era uma parte do próprio palácio real (1 Rs
7,8). Ela é identificada como τψ∀Β (casa), da mesma maneira como a “casa dele” (o aposento
particular de Salomão), mas a descrição diz que era “como o pórtico” (do trono de Salomão,
chamado “pórtico do julgamento”, +φΠ:∃ιΜαη {φλυ), em 7,7). O conjunto desta descrição leva a
supor que pelo menos esta esposa teve, dentro do palácio, um recinto que podia servir para
atividades públicas, semelhante ao do seu esposo.
Estou consciente do problema de transferir situações provadas para outras sociedades
contemporâneas do Antigo Oriente diretamente para situações em Israel e Judá, mas a fortíssima
influência egípcia sobre a estruturação e organização da corte de Davi e Salomão permite intuir o
harém de Jerusalém em semelhança aos haréns do Egito. Para estes, vários egiptólogos e
egiptólogas provaram sua função de instituição de educação, formação e produtividade cultural de
mulheres (e às vezes de filhos jovens da realeza e nobreza).337 Também uma análise dos haréns de
Mari, da Assíria e da Babilônia mostra a grande variedade de ocupações e profissões desenvolvidas
nestas dependências palacianas.338 Assim podemos supor que também o “harém” do palácio de
Jerusalém era o lugar das mais variadas aprendizagens e atividades femininas, inclusive o exercício
de atividades políticas e religiosas como aconselhamento, profecia, sabedoria e realização de cultos
a YHWH e outras divindades.339
Olhando para o aspecto da etnia, devemos supor a presença um certo número de mulheres
estrangeiras entre as mulheres do palácio de Sedecias, além de mulheres judaítas e israelitas. A
forte presença e influência destas mulheres no auge do império de Davi e Salomão é bastante bem
documentada, cf. p.ex. 2 Sm 5; 11; 1 Rs 1; 3,1; 7,8; 9,16.24; 10-11, especialmente na interpretação

Cf. p.ex. JACQ, Christian. As Egípcias: retratos de mulheres do Egito faraônico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2000, p.244-247; NOBLECOURT, Christiane Desroches. A mulher no tempo dos faraós. Campinas: Papirus, 1994,
385p; LESKO, Barbara S. Women and religion in Ancient Egypt. www.stoa.org/diotima/essays, 2002.
338 Cf. os resumos de SCHOTTROFF, Willy. Der Zugriff des Königs auf die Töchter. In: Evangelische Theologie,
Munique, 1989, v.49, esp. p.279-281; e de JOST, Renate. Frauen, Männer und die Himmelskönigin: Exegetische
Studien. Gütersloh: Kaiser e Gütersloher Verlagshaus, 1995, p.148-149.
339 A notícia de 2 Cr 8,11, de que a casa particular construída para a filha do faraó encontrava-se fora da Cidade de Davi
e servia para afastar mulheres do palácio que era um lugar sagrado desde a vinda da arca, considero simplesmente
uma visão misógina a-histórica (cf. o comentário de rodapé da BJ).
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das pesquisas de nossa colega Maricel Mena Lopez.340 Para a monarquia pré-exílica tardia
devemos supor uma situação mais modesta, por causa do grande empobrecimento do estado de
Judá desde a época assíria. Mas, mesmo assim, a presença de mulheres estrangeiras era natural,
pois em todas as épocas mulheres foram consideradas as melhores garantias de alianças políticas.
Portanto, presumo a presença de mulheres estrangeiras com suas vivências culturais, políticas e
religiosas específicas também neste grupo de mulheres levadas aos generais babilônicos. No
entanto, não temos critérios para avaliar se estas, por serem estrangeiras, puderam esperar um
destino diferente de suas companheiras de sofrimento judaítas, ou seja, se elas tinham o direito de
voltar para seus países de origem em vez de serem deportadas.
Voltando a nossa atenção para mulheres “comuns” dentro do palácio de Sedecias,
encontramos no “Direito do Rei” em 1 Sm 8,11-17 alguns detalhes interessantes a respeito da
corvéia feminina. Depois de falar do recrutamento dos filhos, v.13 reza: “Ele tomará as vossas filhas
para perfumistas, cozinheiras e padeiras”, e v.16 elenca mais uma vez “escravas” entre os seres
(humanos e animais) dos quais o rei podia tomar “os melhores”. Willy Schottroff, no ensaio
mencionado em cima, analisou este texto sob o aspecto de gênero e mostrou como textos de outras
culturas do Antigo Oriente iluminam a corvéia feminina que na Bíblia Hebraica é mencionada
apenas aqui. Textos administrativos de outros palácios o fazem supor que a sua economia estava
baseada majoritária ou exclusivamente no trabalho feminino (em parte corvéia), embora estejam
mencionados também homens em funções domésticas. Ao lado dos trabalhos de produção e
manutenção domésticas destacaram-se também outras atividades culturais, por exemplo nas áreas
da música, dança e poesia. Em todas as culturas da época, homens e mulheres desenvolveram tais
atividades, e todos os palácios tiveram seu contingente de profissionais deste tipo.341 Convém
lemb rar também que não era apenas o rei que recrutava ou convocava mulheres para o seu serviço,
mas que suas esposas e provavelmente outras mulheres da elite chegaram ao palácio na
companhia de outras mulheres, sejam elas suas “damas” ou suas “escravas”, como mostra Sl
45,13.
Concluindo este esboço de uma descrição de mulheres da corte, quero destacar que os
elementos aqui levantados permitem considerar uma grande variedade de papéis sociais – cargos,
ofícios e ocupações – desenvolvidos por estas mulheres, portanto uma considerável gama de
MENA LÓPEZ, Maricel. Raízes afro-asiáticas nas origens do Povo de Israel: uma proposta de reconstrução históricofeminista. Tese de doutorado. São Bernardo do Campo: UMESP, 2002, p.147-174. IDEM. Mulheres sábias em 1 Reis 311,25. In: Concilium, Petrópolis, v.294, 2002, p.25-33.
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poder, institucional ou não, dentro dos acontecimentos políticos da época, como mostrará a análise
destes papéis. Nesta análise apresentarei sempre, num primeiro momento, informações gerais
sobre o assunto em questão, depois as minhas pesquisas sobre sua presença no Livro de Jeremias,
e finalmente relacionarei os resultados destas considerações com as mulheres mencionadas em Jr
38,22.

2.2.1 A Grande Dama
Há muito tempo, a figura e o papel da Grande Dama (ηφρψιβ:γ, “rainha-mãe”) tem
interessado os exegetas,342 e nos últimos tempos surgiram várias análises de exegetas feministas.
O problema básico de todas estas pesquisas é a falta de maiores notícias, o que é claramente fruto
de uma seleção androcêntrica: tradições acerca de mulheres foram – e muitas vezes ainda são –
eclipsadas nos processos redacionais porque os redatores as consideravam sem interesse ou até
perigosas.343
A palavra ηφρψιβ:γ é derivada da raiz ρβγ que, segundo Schökel, significa “força, poder
em suas diversas manifestações: como varão (sexo forte), soldado (forças armadas), força, valor,
valentia; senhor, senhora”. Um ρεβεΓ é um homem, um varão, e ρΟΒιΓ designa um valente, um
herói, no sentido geral ou como título.344 Na Bíblia Hebraica, estas duas palavras nunca são usadas
no feminino.

SCHOTTROFF, p.275-276.
Para a exegese histórico-crítica tradicional, cf. MOLIN, Georg. Die Stellung der Gebira im Staate Juda. In:
Theologische Zeitschrift, Basiléia, 1954, v.10, n.3, p.161-175; DONNER, Herbert. Art und Herkunft des Amtes der
Königinmutter im Alten Testament. In: Aufsätze zum Alten Testament (DONNER, Herbert, ed.). Berlim: de Gruyter, 1994,
p.1-33; o artigo foi publicado primeiro nos anos 60; IHROMI (sic). Die Königsmutter und der ‘Amm Ha’arez’ im Reich
Juda. In: Vetus Testamentum, Leiden, 1974, v.24, p.421-429; ISHIDA, Tomoo. The Royal Dynasties in Ancient Israel: a
study of the formation and development of royal-dynastic ideology. Berlim: de Gruyter, 1977, 211p; ANDREASEN, NielsErik. The role of the Queen Mother in Israelite society. In: Catholic Biblical quarterly, Washington, 1983, v.45, n.2, p.179194; ABOUD, Jehad. Die Rolle des Königs und seiner Familie nach den Texten von Ugarit. Münster: Ugarit- Verlag,
1994, 217p, esp. p.192. Em geral, estas pesquisas comparam as escassas informações bíblicas com a abundância de
dados em outros estados do Antigo Oriente e supõem em analogia direitos políticos e religiosos das rainhãs-mães de
Judá, destacando que a importância deste cargo deve ser maior do que as fontes diretas revelam. Discute-se também
se todas as rainhas- mães desfrutaram do cargo oficial da ηφρψιβ:γ, e sempre destaca-se que a OHD faz questão de
mencionar os nomes e a proveniência das mães de reis judaítas, enquanto isso não acontece em relação aos reis
israelitas, e se deduz disso que tal cargo não existia em Israel.
343 Cf. FIORENZA, Origens, p.79.
344 SCHÖKEL, Dicionário, p.129.
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Também o substantivo ηφρψιβ:γ que ocorre apenas 9 vezes na Bíblia Hebraica pode ter
um sentido mais geral, de uma senhora, patroa, ama, em contraposição a uma escrava (Agar
falando de Sarai, Gn 16,8), ou em relação à figura de uma “senhora” no âmbito político (o lamento
sobre a Babilônia de Is 47 chama a “filha da Babilônia” assim, v.5.7: “nunca mais tornarão a chamarte senhora dos reinos...certamente dizias: ‘Por todo o sempre serei senhora’...”). 1 Rs 11,19
caracteriza a rainha do Egito Táfnis com este título (a BJ traduz com “Grande Dama”), e 2 Rs 10,13
o usa para Jezabel, rainha de Israel (a BJ traduz com “rainha-mãe”). Exegetas defendem que este
uso se explica pelo fato de serem textos do ambiente judaíta e não implica que tal título tinha sido
de fato no Egito (onde o título oficial era “Grande Esposa Real”) ou no Reino de Israel.345
As outras quatro citações referem-se a um cargo político, uma instituição, no Reino de Judá.
Duas, 1Rs 15,13 cf. 2 Cr 15,16, falam de Maaca:
(Asa) chegou a retirar de sua avó (Maaca) a dignidade de Grande Dama, porque ela fizera um ídolo para
Aserá....

E as outras duas são do Livro e Jeremias e falam da Grande Dama deportada junto ao rei
Joaquin. Em 2 Rs 24,8 é relatado que ela se chamava Noesta, e em 24,12.15 ela é apenas
designada como “sua mãe”, sem mencionar seu título de Grande Dama. Em comparação a esta
omissão destaca-se a menção de seu cargo em Jeremias como um sinal de valorização:
Dize ao rei e à Grande Dama (BJ: rainha-mãe): “Sentai-vos bem embaixo, porque caiu de vossas cabeças a
vossa coroa de esplendor”. (13,18)
Foi depois que o rei Jeconias (Joaquin) saiu de Jerusalém com a Grande Dama (BJ: rainha-mãe), os oficiais
(“eunucos”), os chefes de Judá e Jerusalém, os ferreiros e os serralheiros... (29,2)

Jr 22,26 chama Noesta apenas de “mãe”, mas a destaca explicitamente dentro de um
oráculo dirigido a seu filho Joaquin:
Lançarei a ti e a tua mãe, que te gerou, para uma terra estrangeira...

Uma das últimas avaliações da exegese feminista, de Athalya Brenner, resume o problema
em torno deste título assim:
“A sociedade israelita não admitia – ou não queria admitir – que a esposa de um monarca pudesse ser uma
rainha por direito ou uma representante real de seu esposo. O Antigo Testamento não reconhece que uma
mulher tenha agido como uma parceira reinante ou como regente (= guardiã temporária do monarca). ... a
Cf. p.ex. VAUX, Roland de. Das Alte Testament und seine Lebensordnung I. Friburgo (Alemanha): Herder, 1960,
p.19. Neste contexto devemos também lembrar que a Bíblia Hebraica nunca usa a palavra ηαΚ:λαµ, “rainha”, para
rainhas israelitas ou judaítas, nem para a única rainha de Judá, Atalia, que reinou 841-835 e acabou sendo assassinada
num complô liderado pelos sacerdotes do templo e o “Povo da Terra”. Sua designação como τεχε(ωοψ, conselheira
de seu filho em 2 Cr 22,3 (única ocorrência do termo feminino), deve ser entendida como sinal do caráter misógino
desta obra historiográfica (“lhe era conselheira para a desgraça”) e não como indício de um cargo comparável ao dos
conselheiros da corte. O outro termo, λαγ∀∃, às vezes traduzido com “rainha” ou “esposa do rei”, mostra um uso muito
genérico que não permite ver nele um título, cf. Sl 45,10 e Ne 2,6.
345
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mulher não podia desfrutar de uma posição institucional de influência na corte, a não ser se fosse a rainhamãe. Esta poderia até mesmo receber o título de gebîrâ (“Dama”).”

Depois de discutir detalhadamente quando isso poderia ocorrer, ela conclui:
“Portanto, parece que uma rainha- mãe não se tornava uma “Dama” a não ser que as circunstâncias
causassem um interregno na transição usual do poder político de um monarca a seu herdeiro.”

Com o fim do interregno, ela voltava à posição “relativamente fraca” de rainha-mãe:
“Ela mantinha seu título, mas ficava sujeita à autoridade do novo rei... Suas opiniões referentes a assuntos de
Estado podiam agora ser ou não levadas em conta, de acordo com a boa vontade do rei.” 346

Este conceito do cargo da Grande Dama e do título ligado a ele engloba os resultados
parciais de muitos estudos feministas, e Brenner defende aqui apenas uma “solução mínima” –
trabalhando somente com dados literários e seguros. Assim, ela não entra em maiores discussões
de questões cúlticas. Na primeira parte do livro, ela aborda “Mulheres, ocupações e instituições
socais”, contemplando as rainhas, mulheres sábias, poetas e escritoras, profetisas, magas –
feiticeiras – bruxas, e a prostituição feminina; mas não cargos e atuações cúlticas de mulheres (a
não ser na medida em que estiverem ligadas a profetisas, magas, feiticeiras e bruxas). Desta
maneira, Brenner não discute a mulher israelita como sacerdotisa, nem a questão de divindades
femininas nos séculos pré-exílicos. Para ela, Maaca tinha apenas “uma certa liberdade religiosa”
que terminava onde se tornava pública.347 Parece que ela entende a intervenção de Asa como uma
norma geral, sem considerar possíveis atividades cúlticas públicas de outras rainhas, já que não
temos notícias diretas disso. Estudos que defendem a opinião de que o título “Grande Dama”
conferia privilégios de poder constantes e que ampliam o material para outras rainhas (que também
podem ter sido portadoras deste título), princesas e evidências sobre atividades cúlticas, p.ex.
Betsabéia ou informações sobre o culto de Aserá (inclusive a documentação iconográfica), chegam
a resultados muito mais fartos e mostram que rainhas com muito probabilidade eram as
protagonistas de cultos não javistas.348

BRENNER, Mulher, p.15-19.
Op.cit., p.17.
348 A ampliação para outras rainhas, inclusive Abigail, justifica-se tanto mais quanto percebemos que a OHD suprimiu o
título “Grande Dama” no caso de Noesta. Aqui, um feliz acaso – as referências de Jeremias – acusa este procedimento,
em outros casos ele somente pode ser suposto – um problema não discutido por Brenner que também não se refere às
duas ocorrências do título em Jeremias, portanto não discute o caso de Noesta. Para estudos mais amplos, cf.
SPANIER, Ktziah. The queen mother in the royal Judean court: Maacah: a case study. In: A feminist companion to
Samuel and Kings (BRENNER, Athalya, ed.). Sheffield: Sheffield University Press, 1994, p.187-195; WEILER, Gerda.
Ich verwerfe im Land die Kriege: Das verborgene Matriarchat im Alten Testament. Munique: Frauenoffensive, 1983,
p.325-326. (Não concordo com a teoria sobre o matriarcado, mas ela não compromete as afirmações sobre o poder de
rainhas e Grandes Damas.); BLEDSTEIN, Habbyra; SCHROER, Silvia. Die Aschera. In: Schlangenbrut, Münster, 1994,
v. 44, p.17-22; BIRD, Phyllis. The place of women in the Israelite cultus. In: Ancient Israelite religion: Essays in honor of
Frank Moore Cross (MILLER, Patrick Jr.; HANSON, Paul D.; MCBRIDE, Sean D., ed.). Philadelphia: Fortress, 1987,
346
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Quando mulheres em Jr 44,15-19 reclamam de YHWH que permitiu (ou provocou?) a
catástrofe da aniquilação de Judá e Jerusalém, dizendo:
“...continuaremos a oferecer incenso à Rainha do Céu e fazer-lhe libações ... porque tínhamos, então, fartura
de pão, éramos felizes e não víamos a desgraça. Mas desde que cessamos de oferecer incenso à Rainha do
Céu e de fazer-lhe libações ... e fazer bolos que a representam ..., tudo nos falta e nós perecemos pela
espada e pela fome....”,

e quando a redação deuteronomista349 faz questão de colocar nas suas bocas que este culto foi
realizado por
“nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém”,

podemos ter uma leve idéia daquilo que mulheres em geral, e principalmente mulheres poderosas
da corte, sendo Grande Dama ou não, tinham de poderes e funções nos cultos da época.350
Aspectos adicionais acerca destas questões fornece justamente a Grande Dama envolvida
nos acontecimentos históricos em questão, Noesta, a mãe de Joaquin. “Noesta” é a forma
aportuguesada do nome )φΤ:∃υξ≡ν, ”a de bronze” ou “a adivinhadora”, que vem da palavra
τε∃οξ≡ν, bronze, ou da raiz ∃ξν, praticar adivinhação, vaticinar. As duas colunas de bronze no
templo (1 Rs 7,15-22) provavelmente representam (como também o candelabro de sete braços, a
menorah), árvores sagradas de Aserá. Também a serpente de bronze, outro objeto cúltico do
templo destruído por Ezequias (τε∃οξ≡Ναη ∃ξ≡ν, 2 Rs 18,4; observe o jogo de palavras a partir
da mesma raiz) também é ligada ao culto de Aserá. Estas pesquisas básicas de Saul Olyan351
confirmam pesquisas feministas ou foram aproveitadas nelas. Weiler pensa não apenas em Aserá,
mas numa Deusa Serpente em geral ao cujo culto as Grandes Damas estavam ligadas. Ela
considera totalmente impensável que uma Grande Dama portasse o nome de uma tal Deusa
difamada se seu culto não fosse legítimo ainda depois da pretensa “reforma” de Ezequias e da
chamada reforma de Josias.352 Também Jost e Seifert consideram a representação cúltica da Aserá
pela Grande Dama, especialmente Noesta. 353

p.397-419; ACKERMAN, The Queen mother and the cult in Ancient Israel. In: Journal of Biblical literature, Atlanta, 1992,
v.112, n.3, p.385-401. Sobre Abigail, cf. DIETRICH, p.266-167.
349 Cf. THIEL, Jeremia 26-45, p.74-75.
350 Cf. JOST, p.137-147; e ACKERMAN, Susann. And the women knead dough: the worship of the Queen of Heaven in
sixth- century Judah. In: Gender and difference in Ancient Israel (DAY, Peggy L., ed.). Minneapolis: Fortress, 1989,
p.109-124.
351 OLYAN, Saul M. Asherah and the cult of Yahweh in Israel. Atlanta: Scholars, 1988, 100p; esp. p. 70-85.
352 WEILER, p.325-326.
353 JOST, p.141-145; JOST, Renate e SEIFERT, Elke. Das Buch Ezechiel: Männerprophetie mit weiblichen Bildern. In:
Kompendium feministischer Bibelauslegung (SCHOTTROFF, Luise Schottroff e WACKER, Marie-Theres, ed.).
Gütersloh: Kaiser und Gütersloher Verlagshaus, 1998, p.284-285.
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É tão impressionante a menção da Grande Dama Noesta no Livro de Jeremias (o único
caso que se refere ao seu poder político) que ela necessita de uma explicação, mesmo que seja
hipotética. Pode significar duas coisas: ela teve um papel muito maior que os textos ad mitem e
querem mostrar – isso faz pensar especialmente numa possível função na hora da capitulação, cf.
cap.1.1 Esta possibilidade é considerada como provável não apenas por exegetas feministas, p.ex.
Jost e Schroer, mas também por exegetas masculinos que aprofundaram a questão.354 Ou ela teve
“apenas” a importância comum de qualquer outra Grande Dama e rainha, mas gozava no círculo da
redação das tradições de Jeremias um lobby especial que fez questão de brigar para que a sua
memória fosse preservada nesta redação, cf. cap.3.
Devemos voltar a nossa atenção ainda para a outra rainha-mãe da época, Grande Dama ou
não: Hamital, a mãe de Sedecias. É provável que ela estivesse viva na tomada de Jerusalém, e
assim pode ser uma das mulheres às quais se refere Jr 38,22.
Como o livro de Jeremias, também o Livro de Ezequiel faz questão de falar das rainhas,
embora ele não use o termo ηφρψιβ:γ. Em Ez 19, um canto fúnebre e de zombaria (em 19,14
explicitamente chamado de ηφνψιθ, lamentação) dirigido aos “príncipes de Israel”,
λ∀)φρ:&ψ ψ∀)ψι&≡ν, lamenta o destino de uma “mãe”:
2 Que era a tua mãe? Uma leoa entre leões, deitada entre leõezinhos ...
3 Um dos leõezinhos ela criou, de modo que acabou sendo leão feito... e devorou homens ...
4 Nações ouviram falar dele, mas por fim apanharam-no em seus laços;
e conduziram-no para a terra do Egito.
5 Vendo ela que seus planos se haviam desfeito, que perdera a esperança,
tomou outro dos seus leõezinhos e transformou-o em leão feito... e ele devorou homens...
8 Juntaram-se contra ele os povos...ele foi apanhado na fossa...
9 e o conduziram ao rei da Babilônia...
para que não se tornasse a ouvir seu rugido sobre os montes de Israel.
10 Tua mãe era semelhante a uma vinha, plantada junto às águas...
11 Tinha cepas vigorosas que se tornaram cetros reais...
12 Mas acabou por ser desarraigada com furor e lançada à terra;
o vento oriental secou os seus frutos...
13 Agora está plantada no deserto, em uma terra seca e árida.
14 Fogo saiu do seu galho e devorou seus ramos e os seus frutos:
ela já não terá o seu cetro poderoso, seu cetro real.
Isto é uma lamentação e servirá de lamentação.

O cântico reúne duas metáforas clássicas da realeza e do Reino de Judá: a do leão (cf. a
Benção de Jacó, Gn 49,8-12: “Judá é um leãozinho... O cetro não se afastará de Judá...”) e a da
vinha (cf. o cântico de Is 5 e Sl 80). Na sua monografia sobre cânticos fúnebres, Jahnow analisa

JOST, p.139; SCHROER, Silvia. Weise Frauen und Ratgeberinnen in Israel. In: Biblische Notizen, Paderborn, 1990,
v. 51, p.44-48; ANDREASEN, p.192.
354
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detalhadamente seu simbolismo e chega a seguinte conclusão: Ez 19 reúne dois cânticos
originalmente independentes sobre a aniquilação da dinastia de Davi que falam, através de
imagens, de personagens históricos. A mãe dos dois príncipes é uma mãe real (como vários
exegetas tinham defendido já no início do séc. 20), e já que seu primeiro filho é claramente Joacaz
(deportado para o Egito), ela é Hamital de Lebna. O papel ativo que a “leoa” desenvolve na
ascensão ao poder do segundo filho reflete a influência política que Hamital pode ter tido na
entronização de Sedecias, dada a posição imp ortante geral da rainha-mãe na corte judaíta. Além de
ele ser o único outro filho de Hamital que se tornou rei (a mãe de Joaquim era Zebida, a mãe de
Joaquin Noesta), o fogo que saiu deste galho e queimou toda a vinha é uma alusão à situação
histórica que Sedecias provocou. Jahnow comenta o elemento tradicional de tais cânticos dirigidos a
mães de falecidos que canta a compaixão com a mulher tão cruelmente atingida e privada de seu
apoio e coloca o cântico para Hamital numa certa contraposição: “Mas aqui trata-se de um caso
totalmente individual de uma trágica única: junto ao colapso da realeza de dois filhos, Hamital vê o
colapso da dinastia e do estado.”355
Exegetas da segunda parte do séc. 20 têm opiniões divergentes sobre a identificação da
leoa e da vinha. Os comentários consultados que entram na questão admitem todos que uma rainha
concreta seria Hamital, e os que preferem a identificação com a dinastia davídica não têm
argumentos convincentes. Zimmerli, por exemplo, acha atraente a identificação com Hamital, mas
opta pela outra, alegando apenas que o cântico “coloca juntos os reis que sofreram deportação”.356
Isso não confere, pois o cântico menciona explicitamente dois e não três, portanto não fala do rei
deportado Joaquin. Em contraposição, Fohrer não têm dúvida nenhuma de que se trate de Hamital
e qualifica uma identificação com a dinastia em geral como impossível, pois neste caso o lamento
não poderia deixar de falar de Joaquim que era muito mais importante do que Joacaz e Sedecias.
Ele considera também inviável caracterizar um estado como “mãe” de um rei, sem dar maiores
dicas: quando os leõezinhos são pessoas reais, não existe motivo nenhum para a leoa não o ser.357
A estes argumentos de uma exegese histórico-crítica tradicional somam-se argumentos da
exegese feminista: diante do fenômeno geral da supressão androcêntrica de informações sobre
expressões de poder político de mulheres não é de se admirar que não tenhamos maiores
informações sobre Hamital e sua atuação na época, tal como não temos praticamente nenhuma

JAHNOW, p.200-203.
ZIMMERLI, p.394.
357 FOHRER, Georg. Ezechiel. Tübingen: Mohr, 1955, p.104-106.
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informação concreta sobre o cargo da Grande Dama. Isso explica facilmente que uma leitura não
atenta para este fenômeno cai na armadilha de usar duas medidas: o que é masculino, é real (os
leõezinhos são reis), o que é feminino, e simbólico (a leoa é a dinastia), especialmente quando se
trata de questões de poder, cargos e títulos. Uma vez percebida esta distorção de perspectiva,
exegetas feministas avançam na interpretação dos dados disponíveis: Ben-Barak discute em geral o
poder da Grande Dama nas sucessões ao trono e destaca o papel de Hamital em relação aos seus
filhos.358 Jost e Seifert entendem o fato de Hamital ser de uma família judaíta (enquanto Zebida,
mãe de Joaquim, era de uma família galiléia), como explicação de que Hamital podia aproveitar-se
da orientação anti-egípcia e do apoio do Povo da Terra 359 para levar ao trono seu filho Joacaz. Isto
encaixa-se perfeitamente na menção dos seus “planos frustrados” em Ex 19,5 que são retomados
de maneira modificada numa conjuntura diferente que favoreceu os babilônios.360
Não precisamos entrar em hipóteses ousadas, perguntando-nos de que jeito Hamital teria
influenciado Nabucodonosor na escolha do sucessor de Joaquin361 (mas é bom lembrar que temos
um belo exemplo de tal exercício de influência no caso de Betsabéia, 1 Rs 1). 362 Basta calcular que
ela teve pelo menos oito anos para, depois da deportação de seu filho Joacaz, “tomar outro dos
seus leõezinhos e transformá-lo em leão feito”, ou seja: influenciar a política palaciana e geral de
Judá em favor de um outro filho seu, Sedecias, e para apoiar sua educação e carreira interna na
corte. Em geral, leituras patriarcais e machistas deliciam-se com informações ou fantasias sobre
intrigas e jogos duvidosos de poder em tais atividades femininas e costumam facilmente aceitá-las,
especialmente em sociedades onde a mulher não pode ser uma heroína, mas pode ter o papel bem
definido de “mãe de herói”.363 No caso de Hamital dispomos apenas das descrições poéticas de Ez
19, mas diante da escassez de informações, são dados de valor excepcional.

BEN-BARAK, Zafira. The queen consort and the struggle for sucession to the throne. In: La femme dans le ProcheOrient Antique (DURAND, Jean-Marie, ed.). Paris: Edition Recherches sur les Civilisations 1987, p. 33-40; BEN-BARAK,
Zafira. The status and right of the gebirah. In: Journal of Biblical literature, Philadelphia, 1991, v.110, n.1/2, p.23-34.
359 Para esta ligação cf. já as conclusões de IHROMI, p.427-429.
360 JOST/SEIFERT, p.284-285. Elas discutem ainda a possibilidade de Sedecias ser o irmão de Joaquin, o que faria com
que sua mãe fosse Noesta, a Grande Dama deportada junto a este filho. Neste caso, o lamento poderia ter uma
conotação de crítica a Aserah, a deusa ligada à Grande Dama em cujo imaginário o a leoa tem um papel central e que é
simbolizada também pela serpente, cf. minha análise acima.
361 A leitura crítica de fontes históricas sabe do valor histórico duvidoso de anais reais, destinados antes a divulgar a
glória de um rei do que a registrar poderes que o influenciaram. Por isso não precisamos interpretar ao pé da letra a
observação de que Nabucodonosor instalou um rei “de acordo com seu coração”, cf. 1.1.
362 Cf. p.ex. o capítulo: “A coroa com a qual sua mãe o coroou” (o título é uma citação de Ct 3,1) sobre o papel de
Betsabéia na escolha de Salomão como sucessor de Davi de WEILER, p.310-328.
363 Cf. CAMPBELL, Joseph. O herói de mil faces. São Paulo: Cultrix/Pensamento, 2002 (original: 1949), p.291-305;
BRENNER, Mulher, p.133-134.153.
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Baseando-me no conjunto destes dados e suas interpretações, considero o lamento de Ez
19 um indício histórico para a influência de Hamital, e meu olhar aguçado por princípios da exegese
feminista consegue descobrir ainda outros elementos interessantes para esta dissertação: a
segunda parte do cântico faz o jogo de mesclar dois personagens simbolizados pela mesma
metáfora da vinha: ela é, por um lado, Judá, mas por outro – e principalmente – Hamital. Então,
quando se diz no início “Tua mãe era uma vinha plantada junto às águas” (v.10) e pelo final “Agora
está plantada no deserto, em uma terra seca e árida”, será que não devemos ver nisso uma
metáfora da deportação para a Babilônia também desta Grande Dama? E quando se diz em v.11
que ramos desta vinha tornaram-se cetros reais, e em v.14 que a própria vinha já não tem seu cetro
real, será que isso não se refere a uma insígnia concreta do poder régio da Grande Dama?
Percebemos a existência de tais insígnias em Jr 13,18 que afirma que a Grande Dama Noesta
perdeu sua coroa por causa da primeira derrota de Judá pelos Babilônios. Será que Hamital não
perdeu seu cetro justamente por causa da segunda, a derrota definitiva? Ao mínimo devemos
deduzir destes detalhes e do cântico em geral que Hamital sobreviveu a queda de Jerusalém.
Podemos supor, portanto, que ela estava presente no palácio nos últimos meses do reinado
de Sedecias, e que suas atividades políticas, ao menos as expressões de sua opinião, eram um
fator influente nos círculos palacianos em geral, especialmente nos femininos. É óbvio que não
podemos definir se ela, de fato, estava entre as mulheres mencionadas em Jr 38,22 e se a denúncia
proclamada por elas correspondia à sua opinião. No entanto, esta possibilidade existe, já que ela foi
uma das mulheres do palácio que sobreviveram. Além disso, um profeta na Babilônia, Ezequiel,
sabia da sua sobrevivência – isto pode significa que ela estava viva, lá, entre os e as “prisioneiros
de estado”, como dez anos antes Joaquin, a Grande Dama Noesta e os cinco netos dela. Que ela
não seja mencionada explicitamente em outros documentos pode ser um problema da visão
androcêntrica, como que também no caso do documento sobre as rações diárias concedidas a
Joaquin e sua família não fala de mulheres.364 Seja como for, na minha proposta de reconstrução da
situação histórica, a rainha-mãe Hamital, Grande Dama ou não, ocupa um lugar especial entre as
mulheres do palácio que foram levadas para a Babilônia.

2.2.2 SÁBIAS E CONSELHEIRAS

364

Cf. cap. 1.1.
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Sábios e sábias tiveram papéis de extrema importância no Antigo Israel. O termo que a
Bíblia Hebraica usa em relação a estas pessoas (provindo da raiz {κξ que designa a esfera
“sapiencial” no sentido amplo) é um adjetivo freqüentemente substantivado: {φκφξ na sua forma
masculina, ηφµφκΑξ na sua forma feminina. No que diz respeito a homens, Brenner observa que
as denominações de “sábio” referem-se, na maioria das vezes, a instituições sociais: “conselheiros
de reis e de estadistas e professores de ‘sabedoria’ em seu sentido mais amplo (além de ‘artífices’
de modo geral)”. Apenas no pós-exílio, o termo caracteriza, geralmente, uma “classe de sábios
profissionais que eram professores de religião e de ética”. 365 Percebe-se assim que “ser sábio/a”
pode abranger uma grande gama de sentidos e atividades, de conhecimentos em várias áreas, mas
que se desenvolveu dentro desta gama um ofício e papel social de “sábio” e “sábia” que é o objeto
concreto deste parágrafo.
No que diz respeito a mulheres, a reconstrução do seu significado é dificultado pela
escassez de ocorrências. É significativo que a forma masculina (que, por causa da linguagem
androcêntrica inclusiva, pode incluir mulheres, mas não deixa perceber esta inclusão), ocorre 132
vezes na Bíblia Hebraica, enquanto a forma feminina ocorre apenas seis vezes. Uma destas
ocorrências refere-se a habilidades artesanais de mulheres (“cada mulher de coração sábio no
saber de fiar ”, Υωφ+ φηψεδψ:Β β∀λ−ταµ:καξ ηφ<ι)−λφκ, Ex 35,25), e uma outra à figura
literária da sábia (Cada sábia constrói sua casa, mas a tola a derruba com suas mãos, Pr 14,1). As
quatro restantes referem-se ao ofício de mulheres concretas: as sábias da corte da mãe de Sísara,
Jz 5,29; a sábia de Técua cujo nome infelizmente não foi preservado na Bíblia Hebraica, 2 Sm 14,2;
a sábia de Abel-Bet-Maaca cujo nome também não chegou até nós, 2 Sm 20,16; e as sábias em Jr
9,16-21, um texto já comentado acima. Além destas mulheres identificadas explicitamente devemos
incluir nesta categoria também outras cujo procedimento corresponde ao padrão da sábia, embora
ela não esteja identificada com este termo técnico, p.ex. Abigail (1 Sm 25,2-42). 366
No seu ensaio de uma reconstrução feminista da história de Israel, Schroer afirma que as
imagens de Abigail e das sábias de Técua e Abel-Bet-Maaca testemunham uma grande autoestima, inteligência política e boa retórica, o que lhes traz uma influência admirável sobre o mundo
dos homens. Seus exemplos mostram que, na época pré -monárquica, sábias eram valorizadas
BRENNER, Mulher, p.42.41.
BRENNER, Mulher, p.50-53, faz questão de diferenciar Abigail de outras sábias, alegando que sua ação não se
estenda a assuntos públicos. Por outro lado podemos entender seu gerenciamento bastante autônomo dos
empreendimentos econômicos do seu clã e sua atuação em favor da evitação de uma guerra como modelo da atuação
pública ideal de uma mulher, cf. SCHROER, Geschichte, p.112.
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como conselheiras, até no mais alto nível político e militar. Uma instituição que conferia-lhes tais
poderes pode ter sido sua atuação jurídica (antes da instalação do Supremo Tribunal em Jerusalém
pelo rei Josafá, séc. 9; cf. 2Cr 17,7-9), já que em tempos pré-estatais a solução de conflitos era
assunto dos clãs e das famílias. Possivelmente, “sábias” às quais podia-se apelar como instância
neutra exerciam o papel de juízas antes da institucionalização deste tribunal. Isto explicaria também
a atuação e os títulos de Débora: profetisa e juíza (Jz 4,4-5).367
Outros estudos mostram como, no âmbito da monarquia primitiva, a sábia e conselheira
Abigail, depois de Micol a primeira esposa de Davi, representava a figura da Grande Dama, embora
a Bíblia Hebraica não tenha preservado este título em relação a ela.368 Com o desenvolvimento da
monarquia, sábias não eram mais chamadas à corte para atuar como conselheiras. Isto pode ser
explicado por duas tendências: um retrocesso geral da presença de mulheres na esfera pública,
e/ou a transferência de funções de sábias e conselheiras “autônomas” para o cargo da Grande
Dama ou qualquer rainha-mãe, mesmo não sendo portadora deste título (p.ex. Batsabéia). 369
A existência de um título oficial de “conselheira”, τεχε(ωοψ , que poderia corresponder ao
título de um ϕ∀(Οψ , conferido a conselheiros da corte, é duvidosa, já que a sua única ocorrência
(Atalia em relação a seu filho) encontra-se num texto tardio e misógino (“lhe era conselheira para a
desgraça”).
Por outro lado, provérbios de origem antiga (no mínimo da época da monarquia) e textos
sapienciais pós-exílicos mostram que mulheres nunca deixaram de atuar como conselheiras, e que
sua atuação como “sábias” nunca deixou de ser respeitada. Camp mostrou como a figura da sábia
de Abel-Bet-Maaca serviu como modelo para o papel social de mulheres até a época do pósexílio.370 E Schroer, no âmbito de suas pesquisas sobre a sabedoria divina no pós-exílio,371 publicou
ao longo de muitos anos estudos sobre sábias e conselheiras. Estes estudos podem ser
sintetizados na afirmação de que mulheres, seja no âmbito doméstico, seja no âmbito público
(embora aqui aparentemente com menos freqüência) atuavam como conselheiras de seus maridos
e de outros homens (reflexo pós-exílico: Pr 8,14; 31,1-9). Este papel social era tão bem reconhecido

Op.cit., p.119.
DIETRICH, p.266-167.
369 SCHROER, Geschichte, p.115-117.
370 CAMP, Claudia V. The wise women of 2 Samuel – a role model for women in Early Israel?. In: Catholic Biblical
quarterly, Washington, 1981, v.43, n.1, p.14-29.
371 Cf. p.ex. SCHROER, Silvia. Die göttliche Weisheit und der nachexilische Monotheismus. In: Der eine Gott und die
Göttin (WACKER, Marie-Theres e ZENGER, Erich, ed.). Friburgo, Alemanha: Herder, 1991, p.151-182; IDEM. Die
Weisheit hat ihr Haus gebaut: Studien zur Gestalt der Sophia in den biblischen Schriften. Mainz: Grünewald, 1996, 176p.
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que ele se tornou o veículo para equilibrar o monoteísmo acentuado do pós-exílio através da figura
da sabedoria divina, principalmente na sua forma personificada como mulher (p.ex. em Pr 1-9),
criando assim a imagem feminina da divindade mais bem elaborada e bem aceita. 372
Aplicando todos estes elementos à situação que pode estar por trás de Jr 38,22, podemos
concluir o seguinte: não é possível provar a existência oficial de um cargo ou ofício de “sábias” na
corte de Jerusalém. Mas é possível afirmar a atuação contínua de mulheres como sábias e
conselheiras, especialmente em relação a seus maridos, ao longo da história de Israel. Isso permite
supor tal atuação também entre as mulheres do palácio de Sedecias, especialmente quando se
pensa na sua mãe Hamital (portadora do cargo da “Grande Dama” ou não), suas esposas e outras
mulheres de educação e formação adequadas. Esta suposição ganha ainda mais plausibilidade
diante do fato de que o Livro de Jeremias é o único escrito da Bíblia Hebraica que menciona, na
época da monarquia, as sábias: em contraste aos sábios que são criticados e ridicularizados nos
cap. 8 e 9, elas são valorizadas e, através de fórmulas literárias pertencentes ao âmbito da profecia,
citadas como portadoras de juízos proféticos em relação aos acontecimentos políticos da época.373
Podemos lembrar também de uma avaliação de Donner a respeito dos chefes e
conselheiros judaítas na corte de Sedecias, depois da deportação dos detentores destes cargos na
corte de Joaquim e Joaquin. Ele chega a caracterizá-los como “elementos duvidosos, arrivistas,
parvenus, que não reuniam, nem por origem nem por sua educação, os pressupostos necessários
para assumir cargos de responsabilidade”. Em comparação a homens deste tipo podemos ter
certeza de que muitas mulheres do palácio tinham, sim, “origem e educação”, além de papéis
sociais adequados, que as capacitavam para exercer funções de aconselhamento político.

2.2.3 PROFETISAS
Em relação à documentação sobre profetisas na Bíblia Hebraica vale a mesma observação
que já fizemos a respeito de sábias: o termo masculino – que pode ou não incluir mulheres –
prolifera, o termo feminino é extremamente raro. São-nos apresentadas com o título ηφ)ψιβ≡ν
IDEM, Weise Frauen, p.41-60; IDEM. La justicia de la Sofia: tradiciones sapienciales y discurso feminista. In:
Concilium, Estella, 2000, v.288, p.126-153. Cf. para esta temática tb. BRENNER, Mulher, p.53-60.
372

Cf. embaixo sobre as cantoras. Esta função está em sintonia com a própria função de Jeremias, de “aconselhar”
Sedecias, cf. 8,15.
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apenas cinco mulheres: Miriam (Ex 15,20ss), Débora (Jz 4,4ss), uma mulher anônima do círculo
profético de Isaías (Is 8,3), Hulda (2 Rs 22; 2 Cr 34,22) e Noadias (Ne 6,14). Além disso dispomos
de um texto polêmico do profeta Ezequias que condena profetisas atuantes nos últimos anos do
Reino de Judá (Ez 13,17-23). 374 Mas as notícias concretas sobre a atuação, as profecias, os
oráculos destas mulheres são mínimas, e é quase impossível reconstruir um quadro adequado da
profecia de mulheres em Israel.
Notícias sobre profetisas em outras culturas do Antigo Oriente 375 mostram que sua atuação
era permeada por atividades cúlticas. Este fato é afirmado também Ez 13,17-23, mas por causa do
tom polêmico deste texto é difícil ter maior clareza sobre o cunho de suas ações e profecias.376 Num
recente estudo, Nancy Cardoso mostrou a íntima ligação entre profecia feminina, dançar e tocar
tamborins, para a qual a figura de Miriam deve ter servido como modelo.377 Além da notícia sobre
seu cântico de vitória em Ex 15,20 dispomos da narrativa de Nm 12 que mostra um conflito de
liderança e de poder entre Moisés e Miriam (e Aarão). O singular feminino {φψ:ριµ ρ∀Βαδ:Τ〈ω
(E falou Miriam, 12,1) na abertura da perícope mostra que se tratava originalmente de uma fala
apenas de Miriam, e que o nome de Aarão é um acréscimo posterior. O conteúdo desta fala é
significativo: “Falou, porventura, YHWH, somente a Moisés? Não falou também a nós?” (Nm 12,2).
Isso mostra que Miriam era uma profetisa e líder do seu povo que recebia (e certamente transmitia)
oráculos de YHWH, e este fato é confirmado em Mq 6,4: “...enviei diante de ti Moisés, Aarão e
Miriam.” Um modelo semelhante de profetisa, também da época pré-monárquica, pode ser
vislumbrado em Débora cuja figura reúne traços da líder, juíza e sábia.378
De Noadias, atuante no pós-exílio, sabemos apenas que ela era adversária de Neemias:
“Lembra-te, meu Deus, de Tobias, pelo que cometeu; e também de Noadias, a profetisa, e dos
outros profetas que quiseram intimidar-me.” (Ne 6,14) 379 A profetisa anônima do círculo profético de
Isaías mencionada em Is 8,3 é tida muitas vezes simplesmente como sua esposa, sem pensar na
Em escritos cristãos (bíblicos e extra-bíblicos) são muito mais freqüentes as discussões em torno da profecia
feminina, cf. p.ex. 1 Cor 11, o que mostra a sua existência através dos séculos, também na cultura israelita-judaica. Mas
também aqui temos poucas notícias da profecia de mulheres concretas: apenas de Ana (Lc 2,36ss), quatro mulheres
anônimas atuantes na Samaria cujo pai era Felipe (At 21,9, enquanto At 8,5 fala apenas de Felipe), e uma profetisa
chamada pelo nome de Jezabel que provavelmente é um “apelido” pejorativo (Ap 2,20-23).
375 Cf. minhas considerações na exegese do v.15, cap.1.3.
376 Um doutoramento que pesquisa as implicações deste texto está sendo desenvolvido atualmente por Elaine Gleci
Neuenfeldt, na Escola Superior de Teologia da IECLB em São Leopoldo.
377 PEREIRA, Nancy Cardoso. Tamborins, espelhos e sonhos: perguntando pela profecia de mulheres na Bíblia
Hebraica. In: Estudos Bíblicos, Petrópolis e São Leopoldo, 2002, v.73, p.67-75.
378 Cf. para Miriam e Débora p.ex. BRENNER, Mulher, p.86-91.
374

144
sua própria atuação profética. Devemos entender esta interpretação no âmbito da cultura patriarcal
que até hoje apresenta dificuldades em reconhecer em tais identificações cargos das próprias
mulheres. Em continuação de vários estudos feministas, Knauf mostrou que ela era, de fato, uma
profetisa, e que o oráculo preservado em Is 7,14-16 deve ter sido dirigido originalmente a ela.380 A
presença de mulheres no círculo profético de Isaías é também uma boa explicação para a forte
presença de experiências e imagens femininas (positivas, especialmente em relação à imagem de
YHWH) nos textos do Deutero-Isaías (Is 40-55) que são atribuídos a uma geração seguinte deste
círculo profético.
O exemplo mais bem documentado e, por cima, mais próximo à época que nos interessa, é
o da profetisa Hulda. O texto de 2 Rs 22 não permite perceber se ela era uma profetisa da corte ou
uma profetisa autônoma, e sua residência fora do palácio não é relevante para esta questão.381
Relevante, no entanto, é a naturalidade com a qual a OHD relata que uma consulta em negócios de
estado de extrema importância foi dirigida a ela, e como amplia o seu oráculo básico. Sem entrar na
discussão detalhada dos motivos que podem ter levado a isto,382 quero apresentar apenas
elementos das análises de Kyung Lee e Brenner. Lee destaca que mesmo na tradição da OHD –
que era crítica, até hostil, em relação a mulheres – oráculos de YHWH não eram ligados
exclusivamente a mediadores masculinos. O que Hulda profere em 22,16-20 é um resumo da
teologia de história deuteronomista, e isso significa nada menos do que a camada profética da
redação deuteronomista deixou a suma de sua teologia ser anunciada por uma mulher. Isto leva a
supor que Hulda, de fato, era uma profetisa famosa, mas também a supor que, durante a época da
monarquia, atuaram outras profetisas cujas memórias não chegaram até nós.383 Brenner, por sua
vez, destaca a autonomia com a qual Hulda assume seu papel impopular de dar um oráculo de
destruição – “na melhor tradição de Isaías, Jeremias, Amós e Oséias”. A respeito da última parte do

Devemos nos perguntar que a expressão “os outros profetas” não incluí também outras profetisas, e devemos
entender que Noadias teve um papel de destaque em relação a este grupo.
380 KNAUF, Ernst Axel: Vom Prophetinnenwort zum Prophetenbuch: Jesaja 8,3f im Kontext von Jesaja 6,1-8,16. In: lectio
difficilior: European electronic journal for feminist exegesis, 2/2000, www.lectio.unibe.che/.
381 Sua qualidade de “profetisa da corte” é afirmada p.ex. por COGAN, Mordechai e TADMOR, Hayim. II Kings: A new
translation with introduction and commentary. Garden City: Doubleday, 1988, p. 283-284; WÜRTHWEIN, Ernst. Die
Bücher der Könige 1. Kön.17 – 2. Kön. 25. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1984, p.449-450. Ao meu ver, o fato de
ela morar no “Bairro Novo” (22,14), construído ou pelo menos murado na época de Ezequias (cf. Is 22,10) para os
refugiados de Israel que vieram para Jerusalém após 722, pode também apontar para sua ligação com o movimento
profético efraimita, crítico à dinastia davídica.
382 Além das obras citadas na nota anterior, cf. para esta questão: GALLAZZI, Sandro. Por que consultaram Hulda? In:
Revista de Interpretação Bíblica Latino-americana, Petrópolis, 1993, v.16, p.38-46. O estudo propõe uma ligação entre
Hulda e o “Povo da Terra”.
383 LEE, Kyung Sook. Die Königsbücher: Frauen-Bilder ohne Frauen-Wirklichkeit. In: Kompendium feministischer
Bibelauslegung (SCHOTTROFF, Luise Schottroff e WACKER, Marie-Theres, ed.). Gütersloh: Kaiser und Gütersloher
Verlagshaus, 1998, p.142-143.
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oráculo, de que Josias morreria “em paz” (e não na guerra), ela observa que isso marca a palavra
de Hulda como uma genuína predição política, ocorrida antes dos fatos a que se refere.384
Em relação à fala profética das mulheres em Jr 38,22, este destaque de Hulda e da sua
profecia representa um paralelo extremamente interessante: lá e cá, a “palavra final” a respeito do
fim de Judá e Jerusalém encontra-se na boca de mulheres. Diante da estreita ligação entre os
círculos de redação deuteronomista e jeremiânica podemos considerar a possibilidade de isto não
ter acontecido por acaso, embora os documentos preservados não permitam uma maior certeza a
respeito de uma ligação concreta. Mas o conjunto das informações aqui reunidas permite afirmar
que podemos supor a presença de profetisas entre as mulheres do palácio, e permite afirmar que o
juízo que encontramos na boca das mulheres palacianas em geral é de fato uma fala profética,
semelhantemente à fala profética das mulheres apresentadas em Jr 9. Na “melhor tradição
profética”, suas vozes fazem parte do grande coro de vozes proféticas que, desde a época assíria,
estavam manifestandom seu juízo acerca do jogo das alianças internacionais de Judá.

2.2.4

CANTORAS DE CÂNTICOS DE VITÓRIA, ZOMBARIA E LAMENTAÇÃO
Cantar cânticos em ocasiões públicas ou, ao menos, publicamente, é uma das atribuições

femininas mais bem documentadas na Bíblia Hebraica e no Antigo Oriente em geral. Trata-se de
uma atividade típica de mulheres, muito menos executada por homens, o que é um bom exemplo da
distribuição de tarefas de acordo com papéis de gênero.385
Em relação aos aspectos que interessam nesta dissertação não é preciso aprofundar as
categorias de cânticos festivos e religioso-litúrgicos em geral, e em relação às categorias restantes
é preciso fazer uma distinção: cantar cânticos de lamentação (cânticos fúnebres) era uma atividade
de mulheres específicas, de carpideiras, e pode ser considerado uma atividade profissional. Cantar
cânticos de vitória e cantar cânticos de zombaria eram atividades conectadas entre si, executadas
por mulheres em geral, sem que os textos disponíveis destacassem necessariamente uma mulher
especializada ou profissionalizada neste campo.
BRENNER, Mulher, p.82-84.
Para uma análise geral de funções, ocupações, atividades e papéis de mulheres no Antigo Israel, cf. p.ex. MEYERS,
Carol L. Discovering Eve: Ancient Israelite women in context. Nova Iorque: Oxford University Press, 1988, esp. cap.7:
Household functions and female roles, p.139-164; BIRD, Phyllis. Women in the ancient mediterranean world and Ancient
Israel. In: Biblical Research, Chicago, 1994, v.39, p.31-45; IDEM. Missing persons and mistaken identities: women and
gender in Ancient Israel. Minneapolis: Augsburg Fortress, 1997, esp. os capítulos “Images of women in the Old
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2.2.4.1 Cantoras de cânticos de vitória
Na sua pesquisa a respeito de vestígios de textos de mulheres na Bíblia Hebraica, van DijkHemmes destaca cânticos de vitória e de zombaria como os gêneros e produtos literários mais
intimamente ligados a mulheres e sua cultura específica. 386 Ela entende “autoria” no sentido amplo
que inclui a criação oral, e desta maneira abre -se uma ampla margem para reconhecer a
participação de mulheres na produção de tais cantos.387 Entretanto, existem casos em que textos
claramente masculinos foram colocados na boca de mulheres ou em que textos originalmente
femininos foram modificados ou relidos numa perspectiva masculina, ao ponto de que esta questão
precisa ser analisada individualmente para cada texto. Mas textos ou fragmentos textuais que não
apresentam elementos que contradizem perspectivas e interesses de mulheres podem e devem ser
qualificados como “textos femininos” que fazem ouvir vozes de mulheres.388
Além disso, a performance de tais cânticos fazia parte de um dos papéis de mulheres mais
bem documentados, e fazia parte desta performance as mulheres tocarem instrumentos –
especialmente tamborins – e dançarem.389 Diante da alta freqüência de guerras e ações bélicas em
Israel, Van Dijk-Hemmes consta a sua importância política: mulheres não participavam de
empreendimentos militares, não “saíam à guerra”, mas seu papel era receber e honrar os guerreiros
que voltavam da guerra. Elas iam ao seu encontro com música (tamborins) e dança, e os cânticos
que cantavam nestas ocasiões eram expressão da opinião pública que avaliava e interpretava o
significado político da vitória. 390 Meyers, por sua vez, destaca a importância religiosa destes
cânticos e afirma que, em conjunto com sua função social, seu conteúdo era religioso e deve ser
entendido em relação a outras funções cultuais de mulhere s.391

Testament” e “Women (Old Testament)”, p. 13-66; BRENNER, Mulher, esp. Parte I: Mulheres, ocupações e instituições
sociais, p. 15-121.
386 DIJK-HEMMES, Sporen. Uma versão sintetizada e um pouco modificada foi publicada em inglês: DIJK-HEMMES,
Fokkelien van. Traces of women´s texts in the Hebrew Bible. In: BRENNER, Athalya e DIJK-HEMMES, Fokkelien van
(ed.). On gendering texts. Leiden: Brill, 1993, p.17-109.
387 Cf. KOCH, Klaus. The growth of the Biblical tradition: the form-critical method. Londres: Adam & Charles Black, 1969,
p.78-82.
388 DIJK-HEMMES, Sporen, p. 63-79. Em relação a Jr 38,22, discutirei esta questão no cap.3.
389 Entre muitas obras que mostram esta relação quero destacar aqui o levantamento arqueológico e iconográfico de
Carol Meyers: MEYERS, Carol L. Of drums and damsels: women´s performance in Ancient Israel. In: Biblical
Archeologist, Baltimore, 1991, v.54, p.16-27.
390 DIJK-HEMMES, Sporen, p.81. Cf. tb. BRENNER, Mulher, p.68-77. O fato de tais cânticos serem expressão da
“opinião pública” é importante para a análise de Jr 38,22 e será retomado.
391 MEYERS, Discovering, p.163-164.
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O exemplo mais elaborado desta situação e uma bela amostra de um cântico de vitória
encontram-se em 1 Sm 18,6-7:
Quando eles [os guerreiros de Israel sob Saul] voltavam junto com Davi, depois de este ter matado o filisteu,
as mulheres vinham de todas as cidades de Israel para cantar e dançar na presença do rei Saul, com
tamborins e alegria e ao som dos sistros. As mulheres dançavam392 e cantavam dizendo: “Saul matou mil, mas
[e?] Davi matou dez mil.”

A questão se este cântico inclui uma noção de menosprezo ou até zombaria em relação a
Saul é controversa. Van Dijk-Hemmes propõe entendê-lo como um texto feminino que,
originalmente, elogiou ambos, Davi e Saul (ela entende a conjunção ω como coordenativa, não
adversativa), e que adquiriu a conotação de crítica apenas quando foi integrado no contexto escrito,
cf. a repetição em 21,9 e 29,5. Assim seria um exemplo excelente para a presença de vozes
femininas e masculinas em um mesmo contexto literário.393 Mas podemos entender também que a
comparação ou contraposição dos números de inimigos mortos seria em todo caso pouco lisonjeira
para Saul, e isto mostra a íntima ligação entre cânticos de vitória e de zombaria.
Um outro exemplo – onde o texto do cântico se perdeu no processo da fixação por escrito,
um problema típico em tradições androcêntricas – é o fim de uma das várias guerras contra os
amonitas, narrado em Jz 11,34:
Quando Jefté voltou a Masfa, à sua casa, eis que a sua filha saiu ao seu encontro dançando ao som de
tamborins.
(34a; em 34b, onde se espera o texto do canto que ela entoa, encontramos o “brado” de Jefté
por causa de seu voto precipitado – van Dijk-Hemmes chama isto de “morte literária” desta filha assassinada
por seu pai...) 394

Também no Cântico de Débora, da profetisa que liderou ao lado de Barac uma guerra de
tribos israelitas contra os cananeus, encontramos elementos de um antigo cântico de vitória:
Renunciava-se nos campos, renunciava-se em Israel,
até que te levantastes, ó Débora, até que levantastes, mãe em Israel! ...
Desperta, Débora, desperta! Desperta, desperta, entoa um cântico:
Coragem, Barac! Levanta-te e reconduze teus prisioneiros, filho de Abinoem!

Jz 5,7.12 395

No entanto, o cântico de vitória mais famoso da Bíblia Hebraica não engrandece guerreiros
humanos, e sim YHWH: ele canta sua vitória sobre o faraó e as divindades dele na Passagem dos
hebreus pelo Mar Vermelho:
Miriam, a profetisa, irmã de Aarão, tomou na mão um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com
tamborins, formando coros de dança. E Miriam lhes entoava:
“Cantai a YHWH, pois de glória se vestiu; ele jogou ao mar cavalo e cavaleiro!”
Ex 15,20-21
A nova edição da BJ traduz “divertiam”. Mantenho a tradução da edição antiga pois considero-a mais adequada.
DIJK-HEMMES, p.82-84.
394 Op.cit., p.86.
392
393
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A discussão da relação entre o Cântico de Miriam e o Cântico de Moisés, Ex 15,1-18, é
exaustiva. A exegese mais recente, especialmente a feminista, tende a entender o Cântico de
Miriam como versão original e antiga desta celebração de vitória e a destacar este cântico e sua
situação vivencial como uma situação fonte que marcou a descrição de futuras situações
semelhantes.396 Neste contexto, Brenner afirma explicitamente que no caso de mulheres famosas
como Débora e Miriam a atividade de compor e entoar cânticos de vitória fazia parte do perfil geral
do/da “líder ideal” que, em Israel, se destacava também por dons orais e literários, e que não é
necessário relacionar estas qualidades apenas com líderes masculinos.397
No Cântico de Miriam devemos destacar ainda outro aspecto: por ser dirigido a YHWH, ele
representa um elo entre cânticos de vitória e cânticos litúrgicos. A atuação feminina neste campo,
embora reprimida e rejeitada pelo sacerdócio e os principais círculos responsáveis pelos processos
redacionais da Bíblia Hebraica,398 também é atestada em vários resquícios textuais (cf. p.ex. a
menção de tamborins e danças em textos litúrgicos como Sl 81,2; 149,3 e 150,3-4; e a menção de
cantoras do templo em Am 8,3).
Que o profeta Jeremias e os círculos responsáveis pela preservação de suas tradições
conviviam com estas práticas, mostra a imagem literária da “Virgem de Israel” em Jr 31,4:
Eu te construirei de novo e serás reconstruída, Virgem de Israel.
De novo te enfeitarás com teus tamborins, sairás em meio a danças alegres!

Por isso, não é de se admirar que Jr 38,22 preservou em lugar de destaque, como último
oráculo durante a guerra babilônica, um cântico relacionado ao fim desta guerra no qual se
manifestam vozes femininas. Mas, devido ao desfecho da guerra, não é um cântico de vitória, e sim
de zombaria que deve ser analisado mais de perto no próximo parágrafo.

2.2.4.2 Cantoras de cânticos de zombaria

Cf. DIJK-HEMMES, Sporen, p.92; e BRENNER, Mulher, p.70-72.
Cf. a discussão em DIJK-HEMMES, Sporen, p.86-91, e BRENNER, Mulher, p.68-72. Na minha monografia de
graduação mostrei o caráter compósito do Cântico de Moisés e o caráter tardio de muitos de seus elementos.
397 BRENNER, Mulher, p.76.
398 Cf. para esta questão p.ex. TRIBLE, Phyllis. God and the rhetoric of sexuality. Philadelphia: Fortress, 1978, p.136.
395
396
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Os cânticos de zombaria que formam um gênero literário intimamente ligado ao gênero dos
cânticos de vitória, são, por assim dizer, o outro lado da mesma moeda: enquanto os últimos
engrandecem e elogiam pessoas vitoriosas ou bem sucedidas em geral, os primeiros rebaixam e
ridicularizam pessoas vencidas, derrotadas, perdedoras. Que também estes cânticos são ligados a
performance de mulheres, como se mostra nos casos que aparecem na Bíblia Hebraica, deriva do
seu próprio gênero literário, mas além disso de um outro fator específico que é ligado ao conceito da
“cultura de mulheres”.399 Na sua pesquisa de textos de mulheres, van Dijk-Hemmes apresentou os
resultados de uma pesquisa transcultural de S. D. Goitein que comparou cânticos bíblicos cantados
por mulheres com cânticos contemporâneos (da segunda metade do séc. 20), mas inseridos nas
tradições da antiga poesia árabe, de mulheres iemenitas de tradição judaica.400 Segundo van DijkHemmes, Goitein afirma que o gênero literário de cânticos de zombaria se encontra tipicamente na
boca de mulheres e que é “uma arma que os antigos árabes temeram mais que o gume da
espada”.401 Ela própria tira a seguinte conclusão da sua aplicação do modelo cultural à situação no
Antigo Israel: “Como participantes marginais da cultura dominante, as mulheres, sempre que têm a
oportunidade de fazer ouvir a sua voz e de interpretar a opinião pública nesta cultura dominante,
recorrem à esta possibilidade [dos cânticos de zombaria] para, através do lado irônico e talvez até
subversivo de seu cântico, dar expressão à sua própria visão.” Além disso, van Dijk-Hemmes
pergunta pela função que estes cânticos têm e afirma que, por causa da sua posição marginal na
cultura dominante, mulheres estão inclinadas a contemplar de maneira crítica eventos que
acontecem dentro desta cultura, e que estes cânticos oferecem uma ótima possibilidade de
expressar crítica. 402
De maneira geral concordo com estas reflexões, mas quero alertar sobre um fato que é
contemplado no próprio modelo de cultura apresentado como base delas: é verdade que mulheres
são participantes marginais de uma cultura dominante, mas por isso não deixam de ser suas
participantes. Isso quer dizer que, em determinadas situações, o conjunto de seus papéis socais
dentro desta cultura confere-lhes um poder considerável, reconhecido nos moldes desta própria
cultura. Por isso não convém, ao meu ver, analisar apenas o gênero literário de cânticos de
zombaria como um gênero usado tipicamente por mulheres, mas é preciso conjugar esta análise
com a pergunta pela função social maior que uma mulher que faz uso dele mantém ou exerce num

Cf. para este conceito a introdução desta dissertação.
Esta pesquisa, hebraico no seu original e traduzida para o inglês em Prooftexts 8, 1988, p.1-33, não esteve ao meu
alcance.
401 DIJK-HEMMES, Sporen, p.77
402 Op.cit., p.83.
399
400
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determinado momento. A importância deste passo metodológico vai se mostrar logo em seguida,
na análise dos cânticos de zombaria que encontramos na Bíblia Hebraica.
Um primeiro exemplo encontra-se no contexto de uma lamentação sobre a morte de Saul e
Jônatas, atribuída a Davi:
Pereceu o esplendor de Israel nas tuas alturas! Como caíram os heróis!
Não o publiqueis em Gat, não o anuncieis nas ruas de Ascalon,
que não se alegrem as filhas dos filisteus, que não exultem as filhas dos incircuncisos!
...
Filhas de Israel, chorai sobre Saul,
que vos vestiu de escarlate e de adornos, que adornou com ouro os vossos vestidos.

2 Sm 1,19-20.24

Este texto mostra os dois aspectos que nos interessam aqui: a zombaria sobre a derrota de
inimigos é ligada a mulheres (no caso são as filistéias), o mesmo acontece com o lamento sobre a
morte dos próprios heróis (no caso as israelitas), e zombaria e lamento misturam-se, ou melhor,
complementam-se, dentro do mesmo cântico. Este fenômeno explica-se facilmente pelo fato de que
derrotas na guerra são intimamente ligadas à morte de pessoas derrotadas, e ele pode ser
observado também em outros exemplos, alguns dos quais seguirão, por causa de seu caráter mais
específico de lamentação, no parágrafo seguinte.
Também textos em torno da morte de Sísara encaixam-se aqui: o Cântico de Débora (Jz 5,
um cântico de vários aspectos literários encontrada na boca de uma líder, juíza e profetisa) mostra o
seu fim (5,28-30, um trecho que já comentei no contexto do despojo) um forte toque de ironia e
zombaria. Também na parte que fala de Jael, o louvor da heroína é permeado pela zombaria em
relação ao inimigo morto por ela (Jz 5,24-27).
Cânticos de zombaria podiam ser ligados também a figuras literárias, por exemplo à
representação literária de uma cidade numa figura feminina. Encontramos este meio literário num
oráculo contra Senaquerib, atribuído a Isaías:
A virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti; ela meneia a cabeça por trás de ti, a filha de Jerusalém.
A quem insultaste e injuriaste...?
Is 37,22 = 2 Rs 19,21

Trata-se da abertura do oráculo que abrange Is 37,22-35 = 2 Rs 19,21-34 e cuja conclusão reza:
Quanto ao rei da Assíria, eis o que diz YHWH: Ele não há de entrar nesta cidade, não atirará contra ela uma
flecha, não a atacará com escudos, não a cercará de trincheiras. Pelo mesmo caminho por que veio, voltará;
ele não entrará nesta cidade, oráculo de YHWH. Eu protegerei esta cidade, e a salvarei, por causa de mim e
do meu servo Davi.
(Is 37,33-35 = 2 Rs 19,32-34)

Como vimos acima, os capítulos de 2 Rs 18 e 19 contêm textos que, na época do sítio de
Jerusalém pelos Babilônios, foram criados para divulgar os interesses dos nacionalistas
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independentistas. Portanto, este cântico deve ser lido como propaganda deste grupo, e devemos
supor que ele estava circulando entre a população de Jerusalém que estava sofrendo com o cerco
babilônico para convencê-la de que este cerco acabaria por intervenção milagrosa de YHWH. Nada
mais natural do que supor que também círculos que defenderam a posição contrária criaram seus
próprios meios de propaganda, seus cânticos para expressar sua opinião – e podemos supor que o
cântico preservado em Jr 38,22 era um deles.
Para van Dijk-Hemmes, este cântico é um caso exemplar que mostra a ligação entre
cânticos de zombaria, atuação de mulheres e caráter público deste gênero literário. Ela comenta: “O
profeta [Jeremias] coloca aqui na boca de mulheres o que ele mesmo tem dito muitas vezes contra
o rei Sedecias, especialmente que seus conselheiro s políticos eram totalmente inconfiáveis e
causariam sua queda.”403 Como já mostrei, defendo a opinião de que os “amigos da onça” de
Sedecias mencionados neste cântico eram os egípcios, não os conselheiros judaítas. Também com
a outra afirmação deste comentário concordo apenas em parte: é certo que mulheres, no seu papel
social de cantar tais cânticos, eram portadoras por excelência de uma determinada opinião pública,
mas eram isso ao lado de outras pessoas em outros papéis (p.ex. um profeta) que expressavam
esta opinião por seus meios. Podemos perceber, ao longo deste capítulo, que mulheres israelitas,
especialmente mulheres da elite e do palácio em geral, podiam ser portadoras de um certo número
de papéis e ocupações sociais diferentes, e estes papéis e os meios de sua expressão podiam
misturar-se, influenciar-se mutuamente. Por isso devemos evitar a impressão de uma interpretação
androcêntrica de que a opinião expressa em Jr 38,22 teria sido primeira e prioritariamente a opinião
de Jeremias, e que este a teria colocado, num segundo momento, na boca de mulheres para que
estas, por assim dizer, reforçassem o que ele já estaria dizendo. Devemos afirmar a autonomia de
mulheres na criação e divulgação de opiniões políticas, em decorrência de seus próprios papéis e
suas próprias qualidades de líderes, sábias, conselheiras e profetisas, o que inclui além do aspecto
sócio-político também claramente o aspecto religioso. Até devemos nos perguntar se não foram
mulheres que colocaram o cântico na boca de Jeremias, aproveitando-se de sua autoridade como
veículo para sua própria opinião.404
Um citado de Goitein, apresentado por van Dijk-Hemmes, também sofre deste problema de
uma perspectiva que ainda não se acostumou a ver mulheres nestes papéis: Goitein afirma a
respeito de Jr 38,22: “O que isso nos ensina é que os antigos israelitas estavam acostumados de
403
404

Op.cit., p.95.
Cf. minha hipótese em cap.3.
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ouvir conselho e advertência de mulheres bem como o ouviram de profetas.”405 Isso parece dizer
que “profetas” eram apenas homens, enquanto a própria formulação da frase ap onta, ao menos,
para funções (sociais, públicas, padronizadas) de profecia e sabedoria executadas de forma
costumeira por mulheres. Uma formulação mais correta deve constatar que, em Israel, conselhos e
juízos proféticos – portanto, interpretações religioso-teológicas de situações humanas e sociais –
podiam ser ouvidos de profetas bem como de profetisas, e que os conselhos e juízos das últimas,
por causa de suas outras atribuições sociais (p.ex. de serem cantoras de cânticos), podiam ser
dados ou integrados no gênero literário de cânticos, sejam eles de zombaria, lamentação ou de
qualquer outra categoria, sem que isso prejudicasse sua qualidade religioso-teológica.406 Quando
isso acontece, a opinião expressa por mulheres deixa de ser apenas marcada pela sua
marginalização dentro de uma cultura dominante, ela é permeada pela sua situação de poder que
decorre do seu papel reconhecido de sábia, conselheira ou profetisa. Logo mais encontraremos, no
próprio Livro de Jeremias, a íntima ligação entre sábias e carpideiras, um fator a mais que confirma
esta minha interpretação.
Por isso defendo a hipótese de que a copla contida em Jr 38,22 é um “texto de mulheres”.
Ela foi composta por mulheres que expressaram nela não apenas sua próprio opinião, mas a
opinião de uma ampla faixa da população em geral, do chamado partido pro -babilônico que estava
contra a sublevação de Sedecias e, mais tarde, contra a prolongação da guerra justificada com a
confiança na aliança com o Egito. Na cultura do Antigo Israel, a preservação fiel e precisa de
tradições orais ao longo de muito tempo é um dado comprovado, especialmente quando se trata de
formas padronizadas como as que encontramos na poesia. 407 No caso da copla de Jr 38,22, ela
apresenta dois fatores que favorecem esta preservação fiel da forma oral: trata-se de poesia, e o
espaço temporal entre a criação oral e seu registro por escrito é extremamente curto, como veremos
no capítulo 3. Novamente, estou recorrendo aqui apenas a dados gerais que permitem avaliar
probabilidades. No entanto, na base destes dados considero altamente provável a copla de Jr
38,22, na forma como está preservada na literatura, ser da autoria de mulheres do palácio e depois
ter-se tornado domínio público, como sugere a variante do mesmo tema em Ab 7. Mas, mesmo se
não fosse composta concretamente por estas mulheres, a autoria feminina em geral está fora de
dúvida. Podemos até identificar uma possível ocasião concreta de sua composição: a retirada do
exército egípcio para seu país que por um lado causou uma profunda decepção, mas por outro lado

Op.cit., p.95, p.9 do texto de Goitein: “to hear advice and warning from women just as they did from the prophets”.
Cf. MEYERS, Discovering, p.164.
407 Cf. para isso KOCH, Tradition, p.78-82.
405
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apenas reconfirmou o que já tinha se mostrado repetidamente na história: que Judá não podia
confiar nas alianças com o Egito.

2.2.4.3 Carpideiras: Cantoras profissionais de cânticos de lamentação
Em muitos textos da Bíblia Hebraica percebe-se um aspecto particular nos ritos de luto: a
lamentação de pessoas mortas não era apenas um comportamento natural e espontâneo de
pessoas atingidas por esta perda, era principalmente uma função de pessoas profissionais,
especialmente mulheres (cf. p.ex. 2 Sm 1,24; Am 5,16; Jr 9,16.19; Ez 32,16; 2 Cr 35,25; Ecl 12,5).
Esta atuação de carpideiras fazia parte de todas as culturas do Antigo Oriente, e os textos e a
iconografia preservados são unânimes no seu testemunho de que se trata de uma profissão típica e
prioritariamente feminina. Talvez seja ela o aspecto menos silenciado das atividades cúlticas de
mulheres no Antigo Israel, embora também ela tenha sido vítima da maneira pela qual textos
androcêntricos omitem detalhes a respeito de atividades femininas.408
O termo hebraico exato que indica uma portadora desta profissão, ηφν≡νΟθ:µ (particípio
presente do pi‘el de }ψθ, prantear, entoar um lamento) ocorre apenas em Jr 9,16. Mas que a tarefa
ritual de chorar e lamentar cantando pessoas mortas era especialmente um tarefa feminina,
percebe-se em 2 Sm 1,24 (cf. acima), Ex 32,16 (uma lamentação – cântico fúnebre irônico sobre o
faraó – que “as filhas das nações” entoarão) e 2 Cr 35,25 (a “lamentação sobre Josias composta por
Jeremias” é entoada por cantoras e cantores). A linguagem inclusiva de Am 5,16, Jr 22,18 (oráculo
de que Joaquim não terá um enterro ritual), Jr 34,5 (oráculo a respeito da possibilidade de Sedecias
morrer “em paz” e ser enterrado com ritos de queimação de perfume e de choro), Ecl 12,5 e Is 32,12
não permite perceber a atuação feminina, mas é significativo que esta última citação – mesmo
usando formas gramaticais masculinas ({ψιδ:ποσ - choradores) – chama a “bater nos seios” e se
encontra no oráculo dirigido explicitamente às mulheres “despreocupadas” de Jerusalém. Em Zc
12,12-14, na grande lamentação dos clãs ligados à dinastia davídica, o “choro” das mulheres de
cada clã é especificamente destacado. Jr 31,15 usa a figura de Raquel que chora sobre seus
filhos/as exilados/as, e também devemos lembrar do rito feminino (ligado ao culto de Ishtar) de
“chorar o Tamuz” (Ez 8,14).

Cf. p.ex. JAHNOW, p.60-71; MEYERS, Discovering, p.158-163; BRENNER, Mulher, p.47-48.60; cf. tb. BORN,
Adrianus van den. Carpideira. In: Dicionário Enciclopédico da Bíblia (BORN, Adrianus van den, ed.). Petrópolis: Vozes,
1992, coluna 250.
408

154
Como já mencionado, o gênero literário do cântico de lamentação foi usado freqüentemente
em contextos de polêmica e de zombaria, o que levou Jahnow a identificar a categoria do “cântico
fúnebre irreal”. 409 Por causa desta mistura que se mostra também em Jr 38,22, convém apresentar
aqui alguns outros cânticos onde lamento e zombaria se confundem, mesmo que estes não falem
explicitamente de sua execução por carpideiras:
Eles dormem, teus pastores, rei da Assíria, teus capitães repousam. Teu povo foi disperso sobre as
montanhas... Todos os que ouvem notícias sobre ti batem palmas a teu respeito; pois, sobre quem não passou
continuamente tua maldade?
(Na 3,18-19)
Naquele dia, entoarão sobre vós uma sátira (λφ∃φµ), cantarão uma lamentação – chegou - e dirão:
“Fomos completamente devastados...”
(Mq 2,4)
... entoaras esta sátira (λφ∃φµ) a respeito do rei da Babilônia: Como terminou o opressor? ... o Xeol se agita
por causa de ti, para vir ao teu encontro... Todos os reis das nações repousam com honra, cada um no seu
jazigo. Tu, porém, foste lançado fora da tua sepultura...
(Is 14,4-21)

O cântico de Miquéias zomba da elite de Jerusalém; o cântico do Livro de Isaías de
Nabônido, rei da Babilônia, sucessor de Nabucodonosor a partir de 562. Portanto, na sua forma
atual, ele faz parte de oráculos do exílio, mas é possível que seja uma adaptação de um cântico
mais antigo que zombava de Sargon ou Senaquerib.410 Em ambos os casos, o próprio texto
identifica o cântico como λφ∃φµ. Este substantivo derivado do verbo λ∃µ, (trovar, compor, recitar,
declamar) pode significar “provérbio, refrão, copla, canção, sátira” etc. Parece-me que o uso deste
termo nos dois casos aponta para um costume estabelecido de utilizar o gênero literário do cântico
fúnebre em cânticos de zombaria. O seu “revestimento” com características de uma lamentação
aguça sua crítica e ironia e lhe confere uma acidez que combina bem com os desabafos de grupos
ou pessoas que, finalmente, vêem-se livres das “maldades” e dos sofrimentos causados pelo objeto
do cântico. Neste sentido podemos entender o comentário de Holladay que aponta para o paralelo
entre Is 14 e a copla de Jr 38,22, afirmando que os dois cânticos são “exteriormente” lamentações,
mas “interiormente” cânticos de zombaria. 411 No entanto, permanece uma diferença fundamental: as
mulheres do palácio de Sedecias estavam vendo, finalmente, o fim dos seus sofrimentos por causa
da guerra aberta e do cerco de Jerusalém, mas ao mesmo tempo o início dos seus sofrimentos nas
mãos dos vencedores, e estes sofrimentos não tinham nenhum fim previsível.
A maior valorização do ofício das carpideiras encontramos justamente no Livro de Jeremias.
Enquanto este fato em si já chama a atenção da análise feminista, um outro confere a esta
valorização um aspecto mais interessante ainda: o estreito paralelo que o texto estabelece entre seu
Cf. no cap. 1.3 a exegese do v.22.
Cf. WILDBERGER, Hans. Jesaja. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1989, p.539-541.
411 HOLLADAY, Jeremiah 2, p.290.
409
410
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ofício e o ofício das sábias. No contexto de sua crítica aos sábios, nos cap. 8 e 9, encontramos um
oráculo (9,16-21) que é atribuído inteiramente ao material A, ou seja, às profecias do próprio profeta
Jeremias. Ele reza:
Assim disse YHWH dos Exércitos: Atendei! Chamai as carpideiras, para que venham! Mandai procurar as
sábias, 412 para que venham! Que elas se apressem e cantem sobre nós uma lamentação! Que nossos olhos
derramem lágrimas, e nossas pálpebras deixem correr água. Sim, foi ouvida uma lamentação em Sião: “Como
estamos aniquilados, cobertos de vergonha! porque tivemos de abandonar a terra, porque destruíram as
nossas moradias.”
16-18
Escutai, pois, mulheres, a palavra de YHWH, que vosso ouvido receba a palavra de sua boca: Ensinai a
vossas filhas o pranto, e cada uma à sua vizinha o canto de lamentação: “A morte subiu por nossas janelas,
entrou em nossos palácios, para ferir a criança na rua e os jovens nas praças. Fala: Assim é o oráculo de
YHWH: Os cadáveres dos homens caem como esterco sobre o campo e como uma gavela atrás do segador,
e não há quem a recolha!”
19-21

Na sua monografia sobre “gênero” no Livro de Jeremias, Angela Bauer413 apresenta uma
análise detalhada deste oráculo que confirma na sua essência as pesquisas anteriores de Jost.414
Os resultados mais relevantes para esta dissertação são: na primeira estrofe, 9,16-18, o paralelismo
entre carpideiras e sábias sugere eqüidade e identidade: carpideiras são sábias. A sua sabedoria
fornece conteúdos para o lamento, e a sua habilidade e disposição de cantar um lamento é parte da
sabedoria, especialmente quando se trata de

mulheres profissionais nestes campos. Desta

conjugação de habilidades decorre um primeiro lamento sobre a ruína total causada pela guerra
contra a Babilônia que une Deus (cf. o lamento de Deus em 9,9), o profeta e estas mulheres num
ritual de lamento que empresta a voz humana à fala divina. A segunda estrofe, 9,19-21, apresenta o
único caso da Bíblia Hebraica em que uma “fórmula de mensageiro”415 é dirigida diretamente a
mulheres: ηφωη≡ψ−ραβ:∆ {ψι∃ν ην:(αµ:∃−ψιΚ (Pois escutam, mulheres, a palavra de
YHWH). 416 Isto mostra, de forma implícita, que estas mulheres são também consideradas profetisas
ou, ao menos, realizam funções proféticas. A palavra, a ordem divina, dirigida a estas mulheres é
realizar e “multiplicar” suas habilidades profissionais, ensinando um lamento concreto a suas filhas e
vizinhas.
A BJ traduz τω⇔οµφκΑξαη meramente com “mulheres hábeis”, obscurecendo assim que se trata de um outro
termo técnico que designa um ofício, uma profissão de mulheres. Onde o mesmo termo ocorre na sua forma masculina,
ela o traduz sem falta com “sábios”. Por isso modifiquei o texto na citação usada, em prol de uma maior coerência
terminológica.
413 BAUER, Gender, aqui esp. p.83-87, e IDEM, Jeremia, p.258-269.
414 JOST, p.128-137.
415 Enquanto eu usei o termo “fórmula do mensageiro” em relação à expressão “Assim diz YHWH...”, Bauer o usa para
identificar outra expressão padronizada do mesmo contexto da fala profética: “Escuta...a palavra de YHWH...”.
416 Foram preservados na Bíblia Hebraica outros quatro oráculos dirigidos a mulheres (históricas, não figuras literárias
femininas como p.ex. em Ez 16 e 23): Am 4,1-3; Is 3,16-4,1; Is 32,9-14 e Ez 13,17-23. Todos eles são oráculos que
ameaçam, julgam e condenam mulheres, em parte usando uma linguagem misógina ou até pornográfica. Um oráculo
positivo dirigido a uma mulher pode estar por trás de Is 7,14-15; e podemos lembrar também da esposa anônima do
profeta Ezequiel que tornou-se sinal profético, cf. Ez 24,15-24 (mas o oráculo a respeito de sua morte foi dirigido a seu
marido). Este quadro destaca a importância do oráculo de Jr 9.
412
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Mostra-se assim, por um lado, que existia o costume de carpideiras profissionais entoarem
cânticos ou pelo menos refrões que eram repetidas por mulheres não profissionais, e por outro, que
diante de tamanho do sofrimento as carpideiras profissionais não eram suficientes. Além disso
descreve o ofício de carpideiras que cantam, ensinam e orientam em sabedoria. O primeiro
(fragmento de um) cântico é possivelmente um antigo canto de mulheres que lamenta a
aproximação do perigo da morte a partir da perspectiva de uma pessoa escondida numa casa.417 O
segundo, destacado pela “fórmula do oráculo” ηφωη≡ψ−{υ)≡ν418 completa esta perspectiva a
partir da experiência dos homens mortos fora das cidades, possivelmente nas batalhas. O conjunto
das lamentações mostra que, em caso de uma continuação da guerra, a destruição abrangerá tudo
de tal maneira que as únicas reações possíveis serão luto e lamento.
Acrescentando a estas reflexões de Bauer as minhas, quero destacar que se trata, de fato,
de uma fala profética emitida por mulheres a partir de seus ofícios (carpideira, sábia) e seus meios
de comunicação (cânticos) que tem a mesmo função de muitas falas proféticas de Jeremias:
mostrar, enquanto ainda há tempo, as conseqüências previsíveis da conduta atual, na esperança de
que o impacto das descrições drásticas possa levar a uma mudança desta conduta, ou seja, a uma
“conversão”. Antes da insurreição contra a Babilônia, esta mudança consistia em desistir desta
insurreição, ou seja, na “submissão” ao rei Nabucodonosor. Durante o sítio, a mudança consistia em
desistir da continuação da guerra, ou seja, na “rendição” aos babilônios. O oráculo Jr 9,16-21 nos
mostra que, ao longo dos anos em questão, mulheres eram portadoras destas falas proféticas que
eram ao mesmo tempo mensagens religiosas e conselhos políticos dirigidos aos chefes de Judá,
especialmente aos nacionalistas independistas entre eles, e, em última análise, ao rei Sedecias.
Que estas vozes proféticas não foram “ouvidas”, levou à catástrofe da destruição total e incitou a
fala profética de Jr 38,22 que deu sua avaliação final das causas desta catástrofe. Uma possível
explicação para a preservação destas vozes proféticas femininas será discutida no cap. 3.

É importante perceber que esta perspectiva vale tanto para mulheres que moram em casas simples como também
para mulheres que moram em palácios. Jost conclui disso, e da menção da janela em outros textos ligados a mulheres
da elite, que o cântico pode ter surgido em círculos palacianos, cf. JOST, p.130-131.
418 Neste versículo não fica claro se ainda são as carpideiras que ensinam lamentos: a forma masculina do imperativo,
ρ∀Βα∆ (Fala!), pode significar que agora é novamente Jeremias que fala, ou que as carpideiras ensinam agora um
lamento a um homem. Se for assim, seria o único caso onde palavras na boca de mulheres são qualificadas de maneira
solene por esta fórmula.
417
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3.1 TRADIÇÕES E REDAÇÕES NO LIVRO DE JEREMIAS
No capítulo 2 discutimos a pergunta acerca dos papéis sociais, cargos ou ocupações que
mulheres na corte podiam desenvolver e que lhes conferiam o poder de formar suas opiniões
próprias a respeito da política e de manifestá-las publicamente. Percebemos que, mesmo numa
sociedade extremamente patriarcal como a judaíta da época, tais procedimentos faziam parte da
vida e das atribuições destas mulheres, seja a partir de cargos ou posições específicas e
institucionalizadas, seja a partir de papéis de gênero em geral. Percebemos, portanto, que é muito
possível que mulheres tenham se pronunciado da forma como o Livro de Jeremias relata em 38,22,
seja no momento concreto visualizado na visão de Jeremias (ao serem levadas para os generais da
Babilônia), seja em suas manifestações gerais antes da tomada de Jerusalém.
Entretanto, restam algumas perguntas: será provável que tenha acontecido mesmo,
historicamente, o que a visão profética anunciou? Temos critérios para afirmar a probabilidade ou
possibilidade de mulheres do palácio terem sido tratadas assim, e, nesta situação, terem entoado a
copla em questão, uma copla criada por elas? Veremos que estas perguntas, em geral, não podem
ser respondidas com a certeza desejável. No entanto, elas levam a uma outra que considero a
pergunta mais importante a ser discutida neste capítulo: a pergunta pelo aspecto literário. Não
importa em primeiro lugar se esta copla, historicamente, foi cantada por mulheres na situação
descrita. O que importa, antes de mais nada, é o fato de ela ter sido preservada no contexto desta
situação, em lugar de destaque num dos maiores livro s proféticos da Bíblia Hebraica. A pergunta
crucial, portanto, é esta: o que levou a esta preservação e sua caracterização explícita como
manifestação de mulheres da corte que estavam sendo tornadas “despojo de guerra” ? Ou seja:
quais poderiam ser os interesses, e de quem poderiam ser, que fizeram com que esta copla se
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tornasse o versículo 22 do capítulo 38 do Livro de Jeremias? Estas perguntas procuram por
aspectos que são específicos da história textual, da história das tradições e da história da redação
do Livro de Jeremias. Por isso, a tentativa de respondê-las precisa basear-se nas vastas análises
afins que dizem respeito ao Livro de Jeremias em geral e cujas linhas principais serão esboçadas
em seguida. Elas mostrarão o protagonismo de pessoas da elite judaíta nesta história, e a partir
disto desenvolverei a minha hipótese de que também mulheres fizeram parte desta história.
Como mostrei resumidamente no item 1.2, existe uma teoria básica a respeito das tradições
e redações do Livro de Jeremias que é, nos seus pontos centrais, aceita pelos exegetas que
trabalham com o instrumental da crítica das fontes e da redação. Elaborada principalmente por
Duhm e Mowinckel, ela afirma que a maioria dos textos do Livro de Jeremias pertence a uma das
três categorias seguintes: oráculos do próprio Jeremias, em poesia (encontrados especialmente nos
capítulos 1-25, o “material A” de Mowinckel), narrativas sobre Jeremias, em prosa (encontrados nos
capítulos 26-45, o “material B” de Mowinckel), e discursos deuteronomistas, em prosa (espalhados
pelo livro todo, o “material C” de Mowinckel). Aperfeiçoando e modificando esta teoria das fontes,
Thiel mostrou que deve ser atribuída à intervenção deuteronomista não apenas a inclusão de
material tipo “C”, mas também uma das principais redações dos capítulos 1-45. Conseqüentemente,
ele passa a entender o material em questão não estreitamente como fruto de fontes, mas de
processos literários mais complexos que incluem atividades redacionais. Assim, ele designa como
“D” todas as intervenções deuteronomistas, sejam elas a criação de grandes discursos, de
pequenos fragmentos textuais, ou o trabalho redacional da escola deuteronomista. 419
Portanto, discussões acerca da formação da perícope Jr 38,14-28a e mais especificamente
do versículo 22 devem levar em conta os estudos em torno do material B da qual fazem parte. Além
das pesquisas básicas de Duhm e Mowinckel, aplicadas em grandes comentários como os de
Rudolph e Hyatt, é especialmente a análise de Wanke que elucidou as características e intenções
do material B e diferenciou a visão geral criada pelos exegetas anteriores. Todos estes autores são
unânimes em destacar a importância de Baruc Ben Nerias, um colaborador de Jeremias, no
conjunto da formação dos capítulos 26-29 e 36-45. Outras contribuições importantes acerca de
correntes e características redacionais destes capítulos vieram recentemente de exegetas como
Stipp, Hardmeier e Seidel que apresentam um maior destaque para o aspecto social e coletivo

Cf. THIEL, Jeremias 1-25, p.43-44. Mowinckel usou a sigla “D” para as profecias de salvação contidas nos capítulos
31 e 32.
419
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destes processos de tradição, ou seja, eles procuram elaborar o perfil de grupos portadores destes
processos em vez de afirmar sua dependência de uma única pessoa, no caso Baruc.

3.1.1 BARUC OU GRUPOS DA ELITE COMO PORTADORES DE PROCESSOS LITERÁRIOS
Os exegetas histórico-críticos pio neiros que analisaram as narrativas sobre Jeremias,
contidas nos capítulos 26-45, encontraram nelas uma grande quantidade de informações
consideradas históricas que, de acordo com eles, apenas podiam ser conhecidas e transmitidas por
pessoas próximas a Jeremias, envolvidas nos acontecimentos narrados. Estas observações os
levaram a dar uma especial atenção à pergunta pela autoria das narrativas, uma pergunta
favorecida por um fato único no âmbito de todos os escritos proféticos da Bíblia Hebraica: o próprio
Livro de Jeremias apresenta um homem concreto, Baruc Ben Nerias, como quem anotou por escrito
partes dos oráculos de Jeremias.

Baruc Ben Nerias é mencionado pela primeira vez em Jr 32,12-13 como o homem que
recebeu de Jeremias o contrato da compra do campo de Anatot, com a ordem de guardá-lo “para
muito tempo”. Esta ordem foi dada na forma de um oráculo divino dirigido explicitamente a Baruc.
Nesta perícope, sua relação com Jeremias não é caracterizada explicitamente. Entretanto, a ordem
de preservar para a posterioridade um documento ligado ao cerne da profecia de Jeremias (o futuro
do povo na terra de Judá) aponta para uma ligação especial deste homem com as tradições
jeremiânicas.
Este perfil confirma e amplia-se no capítulo 36: quando Jeremias recebeu a ordem divina
de escrever num rolo todos os oráculos divinos recebidos, ele chamou Baruc e este “escreveu em
num rolo, conforme o ditado de Jeremias, todas as palavras que YHWH lhe dirigira” (v.4). Depois
Baruc executou a leitura solene deste rolo no templo, primeiro para o público geral, em seguida
especificamente para alguns chefes judaítas, chamados por Miquéias, filho de Safã e tio de
Godolias. Destes chefes recebeu o conselho de esconder-se do rei Joaquim, junto a Jeremias (v.520). O rolo foi levado até o rei, e este o queimou na medida em que lhe fora lido (v.21-25). A busca
por Baruc e Jeremias, ordenada por Joaquim, ficou sem resultado, e ainda no seu esconderijo,
Jeremias recebeu a ordem divina de escrever um novo rolo ampliado (v.26-31). O versículo que
encerra a perícope reza: “Jeremias tomou outro rolo e o deu ao escriba Baruc, filho de Nerias, que
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nele escreveu, ditadas por Jeremias, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha
queimado. E ainda foram acrescentadas muitas palavras como estas.” (v.32).
A maioria dos e das exegetas que pesquisaram sobre a formação do Livro de Jeremias
concordam sobre a interpretação básica desta perícope: ela mostra, de forma narrativa e um tanto
simbólica, a formação gradual de uma versão escrita de oráculos jeremiânicos, e atesta a Baruc
uma importância especial neste processo. A sua caracterização como ρ∀ποσ (escriba, v.32)
contribuiu para com a formação da opinião quase unânime entre exegetas tradicionais, de que
Baruc era o “secretário” de Jeremias que anotou por escrito uma grande parte dos oráculos contidos
no texto massorético do Livro de Jeremias (o chamado material A). Mesmo exegetas que usam um
instrumental mais crítico e complexo na análise de processos de tradição e redação não podiam
deixar de atribuir a Baruc uma posição especial entre discípulos (e discípulas?) e colaboradores (e
colaboradoras?) de Jeremias.
Esta avaliação é reforçada pelas últimas notícias acerca de Baruc que estão contidas no
Livro de Jeremias: em 43,3, ele é acusado de instigar Jeremias contra uma fuga para o Egito, e em
43,6, seu nome é mencionado explicitamente no elenco das pessoas em torno e Jeremias (e, antes,
de Godolias) que foram levadas para o Egito, de acordo com a decisão dos militares em torno de
Joanã, e contra um oráculo explícito de YHWH proferido por Jeremias. Finalmente, o capítulo 45 –
que praticamente representa o fim do Livro de Jeremias – é dedicado inteiramente a um oráculo de
salvação individual para Baruc (45,2-5), identificado como dirigido a ele na ocasião da redação do
rolo de profecias na época de Joaquim (45,1). Estes dois complexos de tradições, o do cap. 43 e o
do cap. 45, atestam uma presença e influência singulares de Baruc, seja na vida do profeta, seja na
elaboração e preservação das tradições ligadas a ele. Por isso, foi atribuída a Baruc também a
responsabilidade principal pela elaboração das narrativas “biográficas” de Jeremias (o chamado
material B). A maior parte deste material foi designada como a “Biografia de Baruc”, e a sua autoria
foi tida como um dado historicamente seguro.
A primeira elaboração histórico-crítica aprofundada desta hipótese é de Duhm e perpassa
todo seu comentário do Livro de Jeremias, publicado em 1901. Ele defendeu a opinião de que
Baruc, amigo de Jeremias, escreveu uma biografia (Lebensgeschichte) de Jeremias e que esta, ou
ao menos um grande número de seus capítulos, os mais importantes, estaria contida no Livro de
Jeremias. O fato admitido de que esta biografia aparentemente não narrou toda a vida de Jeremias
(não fala de sua juventude, nem da sua morte, e parece tê-lo perdido de vista em 40,7-41,18) é
explicado pela afirmação de que Baruc não queria falar do ser humano Jeremias, mas apenas do
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profeta Jeremias. Duhm afirmou que indícios mostram que esta biografia existia, no âmbito da
literatura histórica e não da profética, por muito tempo independentemente de um livro de profecias
de Jeremias. No processo de sua integração no atual Livro de Jeremias (nos capítulos 26-29 e 3245) teria sofrido cortes, intervenções na seqüência dos seus capítulos e uma adaptação geral ao
gênero literário profético (transformação das falas jeremiânicas em “palavras de YHWH” e corte nas
informações históricas).420
Esta hipótese foi amplamente aceita em suas linhas gerais, mas recebeu críticas em
aspectos importantes: muitos exegetas duvidaram da existência de uma biografia completa. Em vez
disto, identificaram o material como uma “História de Paixão” (Leidensgeschichte) de Jeremias que
começaria no reinado de Joaquim.421 Num artigo que explicita esta discussão, Weiser destaca que
esta história, apesar da narração “objetiva” dos fatos, nunca deixou de mostrar um “tom básico
pessimista”, e esta característica explicaria também a falta de notícias sobre os acontecimentos
positivos do tempo da reconstrução sob Godolias. Mas ele alerta que mesmo o termo “história de
paixão” não é o mais adequado, pois em tal história não podia ter faltado uma notícia sobre a morte
de Jeremias. Por isso, Weiser afirma que o “Escrito de Baruc” não estava interessado apenas nos
sofrimentos de Jeremias, mas em igual medida na preservação das palavras divinas anunciadas por
ele.422 Esta caracterização das narrativas em questão é aceita, como hipótese básica, por muitos
exegetas até hoje.423
Ela passou por uma modificação decisiva quando, nos anos 60, Wanke mostrou através de
uma crítica literária cuidadosa dos três blocos dos capítulos 19-20.26-29.36; 37-44 e 45.51424 que
eles não são de uma única autoria. O material contido neles apresenta as características gerais do
material B – narrativas na terceira pessoa, os chamados “relatórios de terceiros” (Fremdberichte),

DUHM, p.xi.xiv-xvi. Na exegese dos capítulos mencionados, Duhm destaca sempre detalhes que confirmam esta
hipótese, cf. p.ex. para nossa perícope p.306.
421 Cf. p.ex. RUDOLPH, p.xv-xvi; WEISER, Jeremia 1-25, p.xxxviii-xli; ROST, Lothar. Zur Problematik der
Jeremiabiographie Baruchs. In: Viva vox evangelii: Festschrift für Landesbischof Hans Meiser (Lutherisches Kirchenamt
Hannover, ed.). Munique: Claudius, 1951, p.241-245. KREMERS, Prophet; IDEM, Leidensgemeinschaft. O termo
“Leidensgeschichte” parece ter sido usado, neste contexto, pela primeira vez por Gerhard von Rad, em 1936 (cf.
RUDOLPH, p.xvi, nota 5).
422 WEISER, Arthur. Das Gotteswort für Baruch Jer 45 und die sogenannte Baruchbiographie. In: Glaube und Geschichte
im Alten Testament und andere ausgewählte Schriften (WEISER, Arthur, ed.). Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht,
1961, p.321-329.
423 EISSFELDT, Einleitung, p.478-479; SMEND, p.158; SCHÖKEL/SICRE, p.425/26; BRUEGGEMANN, Exile, p.338342.
424 Wanke trabalha com os resultados de Thiel, excluindo de suas análises o material deuteronomista. O asterisco usado
em seguida refere-se a este fato.
420
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mas pela sua formação, estrutura e tendência trata-se de tradições diferentes.425 No caso dos
capítulos 37-43,7 (o contexto imediato da nossa perícope 38,14-28a) trata-se de um ciclo literário
conscientemente formado que difere em vários aspectos das narrativas dos capítulos anteriores.
Isso se mostra na uniformidade de sua forma e intenção: o “refrão” Υηφψ:µ:ρψ βε∃∀Ψ〈ω (E
permaneceu Jeremias) que encerra os três perícopes anteriores (em 37,16 e 38,7.13) é retomado
em 39,14 e 40,6, ligando assim os maus tratos sofridos na última fase do cerco de Jerusalém com a
opção que Jeremias fez depois de sua tomada: permanecer na terra, no meio do povo, com
Godolias em Masfa (39,14; 40,6). 426 Wanke observa que este ciclo narra detalhes dos
acontecimentos em Masfa, mas que ele termina de forma abrupta com a menção da fuga para o
Egito, e que as narrativas seguintes não fornecem maiores detalhes da situação das pessoas
refugiadas no Egito. De acordo com ele, isso significa que o autor do ciclo deve ser procurado entre
os membros do grupo de Godolias: “Poderia tratar-se de um homem que confiou no anúncio do
profeta e não se submeteu à decisão dos militares judaítas de fugir, mesmo assim [contrariando o
anúncio de Jeremias], para o Egito.”427 Por isso ele duvida que o autor do ciclo seja Baruc, ou, se
ele o fosse, que ele estivesse presente no Egito, e propõe para a análise dos capítulos 44* e 45
outras soluções que não são relevantes aqui.428 O relevante para esta dissertação é que Wanke
identifica os capítulos 37-43 como um ciclo literário nítido e atribui sua elaboração básica a uma
pessoa presente em Masfa.
Semelhantemente a Wanke, o último grande comentário do Livro de Jeremias, de
Brueggemann, também considera apenas os capítulos 36-45 (ou 37-45) como um “corpo de
material peculiar e intencional”, organizado intencionalmente, chamando-os de “Documento de
Baruc”. 429 Mesmo afirmando que a formação do Livro de Jeremias não pode mais ser entendida
como um processo literário mecânico, reduzido à teoria das três fontes, ele constata que a pesquisa
crítica contemporânea mostra um amplo consenso baseado em resíduos desta teoria: existe um
núcleo de material ligado à pessoa histórica de Jeremias, e este material ganhou sua forma atual
num processo de tradição que abrange um extenso trabalho redacional. Dentro deste processo,

WANKE, Baruchschrift, p.144.
Ibidem, p.144 (as análises detalhadas p.91-133 apresentam mais características literárias); cf. tb. minha exegese em
cap.1.3.3.
427 Op.cit., p.146, tradução minha.
428 Op.cit., p. 146.
429 As aspas fazem parte da versão inglesa, cf. p.ex. BRUEGGEMANN, Exile, p.338 (no título do capítulo: The “Baruch
Document”) e p.344.
425
426
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Brueggemann identifica o “Documento de Baruc” como produto de um grupo pró-babilônico e
sugere que a pessoa histórica de Baruc era o líder ou o símbolo deste grupo.430
As pesquisas de Dearman, Stipp e Seidel, já discutidas anteriormente, complementam os
aspectos levantados, embora não estejam sempre de acordo com todos os detalhes das teorias
básicas a respeito da formação do Livro de Jeremias.
Dearman faz um levantamento detalhado dos chefes políticos e escribas judaítas
mencionados nos textos relacionados com as últimas décadas de Judá (2 Rs 22 e Jr 26-45) e
analisa o papel dos escribas (alguns deles idênticos com chefes) na preservação do rolo de
oráculos e na proteção de Baruc (em Jr 36,32 também chamado de escriba) e Jeremias em Jr 36.
Avaliando as imagens literárias destes personagens e recorrendo a dados histórico-arqueológicos,
ele tira a conclusão que a responsabilidade para a primeira coleção, formação e preservação de
tradições jeremiânicas não era apenas de Baruc, mas de um círculo de chefes, especialmente
escribas, que fizeram parte do grupo pró -babilônico e apoiaram Jeremias.431
Como já vimos,432 também Seidel e Stipp destacam o papel de chefes políticos leigos
(Notabeln, nobres, e Patrizier, “patrícios”), especialmente da família safanida, na formação dos
textos em questão. Desta maneira apontam também para um grupo social, e não para uma pessoa
individual, como portador destes processos. Enquanto Stipp caracteriza a intervenção “patrícia”
como uma redação pós-exílica, Seidel levanta argumentos contra a análise da crítica literária em
que esta hipótese se baseia e defende uma participação mais generalizada de safanidas na
primeira elaboração e preservação das narrativas jeremiânicas.
Não é possível, no âmbito desta dissertação, elaborar e verificar uma hipótese própria
acerca da formação do ciclo Jr 37-45. Devo contentar-me com esta apresentação e avaliação geral
das hipóteses que, na base dos critérios metodológicos aplicados, me parecem as mais prováveis.
Mas também não é de importância central definir com um alto grau de probalidade como e por quem
concretamente o núcleo deste ciclo foi formado. O que torna as discussões sobre estas questões
relevantes para esta dissertação é o fato de que todas elas afirmam a presença de pessoas
históricas concretas nos acontecimentos narrados, e mostram como o primeiro processo de coleção

Op.cit., p.7-8.
DEARMAN, esp. p.419-420, acerca dos selos encontrados em Jerusalém; cf. tb. cap.1.1.
432 Cf. cap.2.1.
430
431
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e interpretação das informações sobre estes acontecimentos estava intimamente ligado a tais
pessoas. Além disso é importante perceber que são unânimes na sua caracterização destas
pessoas como membros da elite judaíta, íntimas dos círculos palacianos, nobres e proféticos.
Portanto, podemos dizer que pessoas da elite que estavam ligadas a Jeremias, que pertenciam ao
seu círculo profético ou o apoiaram, eram protagonistas da primeira história da tradição do livro que
porta seu nome.

3.1.2 A PRESENÇA DE MULHERES NESTES PROCESSOS
Por causa da perspectiva androcêntrica da sociedade da época e dos textos transmitidos,
não é de se admirar que os protagonistas mencionados nominalmente sejam todos masculinos:
Baruc Ben Nerias e vários homens de famílias nobres, especialmente da família safanida. Mas é
justamente este fenômeno que provoca a suspeita da análise feminista e que a desafia a procurar
dados que apontam para além desta perspectiva. No capítulo 2 levantei dados acerca da presença
e importância de mulheres nos acontecimentos e na sociedade geral da época, e mostrei como esta
presença e importância são atestadas de maneira excepcional no Livro de Jeremias. Diante desta
realidade é necessário ao menos perguntar pela possibilidade de também mulheres terem
participado dos processos literários que preservaram a memória de eventos dos quais participaram.
A base para verificar esta possibilidade é o levantamento dos textos do Livro de Jeremias
que atestam ou deixam vislumbrar uma presença e/ou atuação de mulheres nos anos
imediatamente antes e depois da tomada de Jerusalém. Para quem está acostumado com a
escassez de dados preservados a respeito de tais assuntos em outros escritos bíblicos, a análise
cuidadosa do Livro de Jeremias traz uma surpresa extremamente agradável: ele é o livro profético
que mais fornece dados sobre mulheres históricas, e, o que é mais importante ainda, estes dados
mostram uma imagem positiva, ou pelo menos não explicitamente negativa e misógina. 433 Vejamos

Este quadro encontra sua complementação no uso de imagens e modelos literários femininos. Este uso não deixa de
ser marcado pela cultura patriarcal, p.ex. na aplicação da imagem da “prostituta” para condenar a infidelidade religiosa
de Judá, como se mostra p.ex. em Jr 3,1-5.12-13* (de acordo com Thiel, v.6-11.12aβ-13bα pertencem ao material D; cf.
THIEL, Jeremia 1-25, p.83-84). Mas ele mostra-se muito menos central do que p.ex. no Livro de Oséias e
principalmente muito menos violento e misógino, até pornográfico, do que no Livro de Ezequiel. Cf. para isso SHIELDS,
433
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isto nos textos seguintes, relacionados a mulheres da corte, sábias e carpideiras, mulheres que
cultuam a Rainha do Céu, à Noesta, e finalmente às “filhas do rei”.
O próprio versículo 38,22 que contém o ápice da mensagem central de Jeremias nos
últimos meses do sítio de Jerusalém, no oráculo decisivo dirigido a Sedecias, apresenta-o como
uma palavra de mulheres da corte.
Mulheres da corte poderiam estar envolvidas com a libertação de Jeremias da cisterna,
narrada na perícope anterior, 38,7-14. Esta possibilidade não pode ser comprovada, mas a hipótese
é altamente atraente pois combina com uma série de dados: Ebed-Melec, o protagonista do resgate,
é caracterizado como |ελεΜαη τψ∀β:Β σψιρφσ ∃ψι) (homem “eunuco” na casa do rei). Como
mostrou Kedar-Kopfstein, não é possível definir com certeza se o cargo de um σψιρφσ, sem
dúvida o de um alto oficial da corte, implica necessariamente na sua situação de “eunuco”, como
indica a raiz σρσ, castrar. Mas textos extra-bíblicos mostram que eunucos muitos vezes tiveram
cargos relacionados às dependências femininas de palácios, entre elas os haréns, e às mulheres da
corte (serviços de confiança diversos, p.ex. seu acompanhamento fora do palácio).434 Estes dados,
e a menção de “eunucos” no grupo de Masfa que também compreendia “filhas do rei”, levaram já
autores antigos a levantar a possibilidade de Ebed-Melec ter agido a mando de mulheres da corte
(das quais ele teria “ouvido” a notícia, cf. 38,7). 435 A esta possibilidade pode ser ligada uma outra
observação: foram buscados panos num dos armazéns do palácio para proteger as
δψ τωολιΧα) (axilas dos braços ou pulsos das mãos) de Jeremias onde tocariam as cordas
necessárias para içá-lo da cisterna (38,11-12). Até hoje, estes detalhes, especialmente a
terminologia usada para descrever os panos, não encontraram uma explicação satisfatória e, em
geral, suscitaram apenas a suspeita de terem sido mencionados para mostrar uma íntima
familiaridade com os locais e acontecimentos. Mas dispomos de um texto que menciona atividades
semelhantes: a polêmica contra profetisas de Ez 13 as acusa de usar panos em todas as
δψ ψ∀λψιΧα) (dedos ou pulsos da mão) para “prender” pessoas nos seus ritos (Ez 13,18). As
notícias extremamente escassas e distorcidas sobre ritos religiosos desenvolvidos por mulheres não
permitem entender, sem empreender vastas pesquisas, a possível realidade histórica que está por
Mary E. Circumcision of the prostitute: gender, sexuality, and the call to repentance in Jr 3:1-4:4. In: Biblical
interpretation, Leiden, 1995, v.3, p.61-74.
434 KEDAR-KOPFSTEIN, Benjamin. σψρσ. In: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament Band V
(BOTTERWECK, Johannes G. e RINGGREN, Helmer, ed.). Stuttgart: Kohlhammer, 1986, colunas 948-954. Cf. tb.
JOST, p.158.
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trás de tais notícias, mas elas me parecem suficientes para levantar a pergunta se a menção
explícita destes panos não apontaria também para algum envolvimento de mulheres que lidaram
com este tipo de material.
A valorização das carpideiras e sábias em 9,11-15 e o oráculo de 9,16-21, dirigido
explicitamente a elas (o único oráculo positivo dirigido a mulheres em toda a Bíblia Hebraica),
mostram que Jeremias teve contatos concretos com carpideiras e sábias, possivelmente também
com profetisas. A sintonia entre as profecias de Jeremias em geral e as profecias proferidas por
estas mulheres através de suas lamentações mostra que elas faziam parte do partido pró-babilônico
que, nos últimos anos da guerra, tentava evitar maiores desgraças.436 É significativo que a
lamentação citada mencione explicitamente palácios, um fato que levou Jost a supor que ela surgiu
em círculos palacianos.437 Desta maneira aponta também para a presença de mulheres do palácio
nestes círculos de sábias proféticas que tinham contato com o profeta Jeremias.
Também Jr 44,15-30, a polêmica acerca do culto da Rainha do Céu, mostra uma intimidade
exemplar entre Jeremias e mulheres judaítas. Mesmo defendendo uma posição diametralmente
oposta à posição destas mulheres, Jeremias novamente está em diálogo direto com elas.438 Este
fato mostra que no grupo de Masfa, e até no grupo que sobreviveu o massacre, destacaram-se
mulheres por suas atividades cúlticas e seu juízo muito próprio a respeito das desgraças sofridas, e
que este destaque era tão forte que mereceu um dos últimos oráculos jeremiânicos preservados. A
menção explícita de “reis e chefes”439 envolvidos nestes cultos, que aponta para círculos palacianos
e da nobreza em geral, pode ser um acréscimo da redação deuteronomista, mas ela certamente
destaca fielmente o envolvimento de mulheres destas camadas.440 Jost, que dedicou uma extensa
monografia às questões do culto mencionado em Jr 44, apresenta como um dos resultados de sua
pesquisa a afirmação de que as mulheres criticadas aqui e em Jr 7,18 estavam ligadas ao harém e
ao templo de Jerusalém.441 Esta hipótese, que me parece muito provável por estar em sintonia com

Cf. p.ex. ORELLI, p.160; RUDOLPH, p.239-240; DUHM, p.303: “As mulheres reais, confiadas ao eunuco, ficaram
revoltadas com o tratamento do profeta, e o eunuco deve ter agido a mando delas.” (tradução minha).
436 Para detalhes, cf. cap.2.2.2 e 2.2.3.
437 JOST, p.130-131.
438 O texto hebraico mostra que as interlocutoras originais eram apenas mulheres, cf. v.15.19.20.24, e as análises de
THIEL, Jeremias 26-45, p.72-75; BAUER, Jeremia, p.265, e JOST, p.48.
439 Entendo que esta linguagem inclusiva refere-se também a mulheres reais e nobres, já que mulheres são as
principais acusadas.
440 Cf. THIEL, Jeremia 26-45, p.74; JOST, p.238 e as minhas considerações sobre as funções cúlticas da Grande Dama
em cap.2.2.1.
441 JOST, p.238.
435
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outras pesquisas a respeito de funções cúlticas de mulheres,442 é mais um elemento que aponta
para uma presença influente de mulheres do palácio no grupo de Masfa.
É somente o Livro de Jeremias que menciona, em 13,18 e 29,2, que Noesta, a mãe de
Joaquin, era portadora do título “Grande Dama”, e o oráculo contra Joaquin a menciona
explicitamente em 22,26. 443 Esta preservação de um dado acerca do poder de uma mulher
diferencia-se positivamente da tendência geral de esconder tais dados, e é mais um elemento que
faz perceber uma relativa valorização de mulheres no Livro de Jeremias, seja no âmbito do material
A (13,8), seja no âmbito da tradição que apresentou este material (29,2 é a introdução à carta que
Jeremias dirigiu às pessoas exiladas em 597).
Finalmente temos notícias de um fato que é de suma importância para as questões
discutidas aqui: faziam parte do grupo de Masfa, além de mulheres em geral mencionadas em 40,7,
mulheres destacadas como “filhas do rei”. A narrativa do massacre cometido por Ismael, um
davidida, termina com a seguinte notícia:
Depois Ismael aprisionou todo o resto do povo que estava em Masfa, as filhas do rei e todo o povo que
permaneceu em Masfa e que Nabuzardã, comandante da guarda, confiara a Godolias, filho de Aicam. Ismael,
filho de Natanias, levou-os como prisioneiros e se pôs em marcha para passar aos amonitas. (Jr 41,10)

E quando Joanã, o chefe militar que junto a seus homens libertou este grupo, o obrigou a
fugir junto com eles para o Egito, elas são mencionadas mais uma vez:
[43,5 ...tomaram todo o resto de Judá,] ... homens, mulheres e crianças, bem como as filhas do rei e todas as
pessoas que Nabuzardã, comandante da guarda, deixara com Godolias, filho de Aicam, filho de Safã, e,
também, o profeta Jeremias e Baruc, filho de Nerias.
(Jr 43,6)

Pode parecer estranho que textos que dão tanto valor à preservação de nomes não
preservaram os nomes destas mulheres. Mas este é um fenômeno androcêntrico comum em toda a
Bíblia Hebraica, e não um sinal de que “filhas do rei” fosse uma caracterização simbólica de
quaisquer mulheres ligadas à corte.444 Tamar, filha de Davi, e Josaba, filha de Jorão, são chamadas
de “filha do rei” (2 Sm 13,18; 2 Rs 11,2 = 2 Cr 22,11), e também os contextos de Sl 45,10.14 e Dn
11,6 deixam claro que uma “filha do rei” é uma princesa real.

Cf. cap.2.
Cf. cap.2.2.1.
444 Alguns autores supõem até que a presença de eunucos (41,16) se explique pela presença de princesas reais às
quais estes servissem: RUDOLPH, p.252; HOLLADAY, Jeremiah 2, p.298. JOST, p.158, concorda com esta relação,
mencionando outras textos bíblicos em favor dela. Além disso, ela considera possível que as mulheres mencionadas em
41,16 no meio de homens ligados à corte não teriam também uma relação com a corte.
442
443
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É lamentável que não tenham sido preservados os nomes destas princesas, certamente
filhas de Sedecias, mas sua presença no grupo de Masfa e a menção explícita deste fato têm uma
grande importância: em um momento no qual não existia mais rei sobre Judá, e em que a tentativa
de uma reorganização sem monarquia (a chamada “retribalização”) tinha sido massacrada por um
homem de ambições sangrentas da família real, o Livro de Jeremias faz questão de mencionar que
mulheres reais faziam parte deste projeto alternativo, parte do “resto” que procurava uma vida
pacífica na terra, de acordo com a vontade de YHWH anunciada por Jeremias. Podemos perceber
nesta simples notícia uma crítica amarga a determinados homens reais que, por causa de seus
interesses dinásticos, sacrificaram milhares de vidas e a própria existência do Reino de Judá.
Podemos perceber também o valor que certas pessoas deram à preservação da memória de que
determinadas mulheres reais não partilharam estes interesses. Não sabemos como estas princesas
conseguiram escapar da deportação para a Babilônia,445 mas é significativo que as encontremos do
lado do projeto popular de Godolias e Jeremias, e não do lado de Ismael que perseguiu um projeto
de restabelecimento da monarquia ou simplesmente de vingança. Talvez seja isso um sinal de que
até mulheres privilegiadas se sentiram tão oprimidas pelo sistema monárquico que preferiram optar
por um sistema mais igualitário, que lhes trouxesse não um maior respeito por causa de sua
camada social, mas talvez uma gama mais ampla no exercício dos papéis sociais gerais de
mulheres, como pode ser observado na época tribal e monarquia primitiva.

3.2 PRESENÇA DE MULHERES – MEMÓRIA DE MULHERES
Sobre o pano de fundo dos dados levantados no parágrafo anterior podemos retomar agora
as perguntas esboçadas no início deste capítulo.
A primeira pergunta, que procura pela provável historicidade do acontecimento narrado em
Jr 38,22, divide-se em dois aspectos: o de mulheres terem sido levadas para os generais
babilônios, e o de terem cantado a copla apresentada em 38,22.
O primeiro aspecto é confirmado concretamente em Jr 38,23, e além disso dispomos de
tantas descrições das práticas bélicas, dentro ou fora da Bíblia Hebraica,446 que é altamente
provável que se trate de um acontecimento histórico: depois de terem tomado o palácio de
Jerusalém e feito prisioneiras as pessoas que nele foram encontradas, soldados babilônicos podem
445

Cf. cap.1.1.
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muito bem ter congregado apenas as mulheres para levá-las, separadamente dos prisioneiros
homens, aos seus futuros donos, os generais da Babilônia. Seria típico também fazer deste
momento uma manifestação pública que visava espalhar choque e pavor: expor estas mulheres
intencionalmente durante o caminho para fora da cidade pode ter sido um ato de humilhação delas
e da população em geral que assistia tal espetáculo de propaganda do poder vencedor. Da mesma
maneira como se ostentava outros objetos valiosos do despojo, especialmente os provenientes de
palácios e templos, ostentava-se também estes (as mulheres do palácio), e neste caso, sua camada
social ou o “privilégio” de trabalhar no palácio não lhes era uma vantagem, ao contrário: tornou-as
mais desejáveis e cobiçadas, aos olhos dos vencedores, do que mulheres comuns da cidade em
geral que na sua maioria tinham maiores chances de escapar deste destino.447 Portanto, no que
diz respeito a esta parte do oráculo de Jr 38,22, “Todas as mulheres que ficarem na casa do rei de
Judá serão levadas para fora, aos chefes do rei da Babilônia”, considero plenamente possível,
identificá-la como uma profecia ex eventu. É natural que a notícia deste acontecimento tivesse
chegado a pessoas responsáveis pela elaboração das tradições jeremiânicas, e é bem possível que
algumas destas pessoas tivessem participado pessoalmente deste momento – podemos pensar até
em algumas das próprias mulheres do palácio que conseguiram fugir ou que foram soltas pelos
babilônios.
O segundo aspecto, a pergunta se a copla em questão realmente foi entoada pelas
mulheres nesta ocasião, é mais difícil de avaliar. Como vimos no cap. 2, compor e cantar em público
cantos de zombaria (ou de vitória) era uma ocupação privilegiada das mulheres da época. No caso
concreto da copla de Jr 38,22 não existem critérios para duvidar de que ela fosse composta por
mulheres, e seu contraste com Jr 38,23, um acréscimo posterior, mostra a diferença da perspectiva
de mulheres (em 22) em relação à perspectiva de homens (v.23). Além disso, as pesquisas
mostraram que especialmente mulheres do palácio, devido a suas atribuições, ocupações típicas e,
em parte, sua educação e seus cargos, devem ser consideradas de maneira privilegiada autoras de
ditos (sapienciais e proféticos) e cânticos. Algumas delas estavam envolvidas diretamente na
política (a Grande Dama, conselheiras, sábias e profetisas) e dispuseram de informações e
formação suficiente para formar a sua opinião política e manifestá-la através da composição de um
canto de zombaria.448 Tudo isso torna natural supor ao menos que as prisioneiras de Jr 38,22

Cf. YADIN, p.326; JOST, p. 149-150; e cap. 2.1.2.1.
Cf. O’CONNOR, p.173; GALPAZ, p.413; e uma descrição concreta de Herôdoto 3,14 (HERÔDOTO, p.183).
448 Cf. cap.2.2.4.
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conheciam a copla em questão, e também podemos supor a possibilidade de sua(s) autora(s)
estar(em) no seu meio.
A única pergunta é se elas tiveram condições e coragem de entoá-la naquele momento em
estavam sendo levadas aos generais babilônicos. É obvio que não existe possibilidade nenhuma de
provar que isso aconteceu, e que existem argumentos tanto em favor como contra esta
probabilidade. Pode-se alegar que as mulheres deviam ter sido fracas, apavoradas e abatidas
demais para tal reação. Mas pode-se alegar também que justamente uma humilhação pública por
parte dos babilônios pode ter suscitado este grito que não correu perigo de instigar a raiva deles, ao
contrário: um pronunciamento público contra o rei Sedecias e seus aliados, vindo da boca das
mulheres de seu próprio palácio, teria ido muitíssimo ao encontro de seus interesses. Além disso é
óbvio que as mulheres tiveram que esperar que seus inimigos vitoriosos as levassem como
prisioneiras (despojo), enquanto a fuga de Sedecias que deixou-as literalmente “sobrar” para serem
captadas deve ter sido um fator inesperado, capaz de causar uma revolta que pode ter-se
descarregado publicamente, através da copla preservada em Jr 38,22.
Mesmo sendo atraída pela segunda possibilidade que condiz com experiências e reações
de mulheres de todos os tempos e culturas, estou consciente de que ela não pode ser comprovada
na base de critérios científicos. Por isso considero indispensável ampliar estas reflexões através da
pergunta baseada no aspecto literário: se o acontecimento narrado em Jr 38,22 for histórico, o que
levou à sua inclusão nas tradições jeremiânicas? E se não for, o que levou, no âmbito destas
tradições, a construir tal cena e colocar na boca de suas protagonistas um texto que apresenta tão
fortemente interesses e perspectivas de mulheres que deve ser considerado um “texto de
mulheres”? É a pergunta pelas pessoas e seus interesses que podem estar por trás deste processo
literário.
Como todas as pesquisas em torno de tais perguntas, também a minha pode levantar
apenas uma hipótese e procurar baseá-la no conjunto das informações e dos critérios
metodológicos dos quais dispomos. Nunca será possível comprovar até que ponto Baruc Ben
Nerias, escribas em geral, membros masculinos da nobreza judaítas (especialmente safanidas) ou
algum membro do grupo de Masfa podem ser considerados autores ou tradentes das narrativas
jeremiânicas. No entanto, as diferentes hipóteses que a exegese histórico-crítica tem levantado a
respeito destas questões são subsídios úteis na busca de entender melhor os textos bíblicos e seus
contextos históricos, pois fornecem elementos que contribuem com a reconstrução de um
determinado quadro histórico. Este quadro, porém, fica incompleto se nele não forem inseridos
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elementos fornecidos por uma análise feminista, ou seja, elementos que podem ser descobertos
somente quando são focalizados manifestações e interesses de mulheres que até então não foram
focalizados e privilegiados. Isto vale tanto para os processos da seleção e formação de tradições,
quanto para as suas interpretações históricas e contemporâneas.
Por isso gostaria de apresentar uma proposta feminista acerca do processo literário que
levou à inclusão das memórias contidas no versículo 38,22 no Livro de Jeremias, e ao próprio
surgimento deste versículo: mulheres que sobreviveram à tomada de Jerusalém e que tiveram
contato com o profeta Jeremias fizeram questão de manifestar e preservar, dentro de tradições
jeremiânicas, uma parte ou uma versão de suas próprias opiniões e memórias. A existência e a
intimidade de tal contato são comprovadas por textos como Jr 9 e 44 que por sua vez também
devem ser considerados partes destas opiniões e memórias preservadas. Isto me leva a supor que
os círculos que preservaram as tradições jeremiânicas incluíram mulheres. Supor apenas que estes
círculos “eram abertos para experiências e opiniões de mulheres” (como pode-se ler e escutar às
vezes em discussões sobre tais questões) seria uma posição que, semelhante a muitas outras
deste tipo, não estaria isenta da lógica androcêntrica que considera como sujeitos de tais processos
exclusivamente homens. Diante da notícia explícita sobre a presença de princesas reais no grupo
de Masfa, nada nos impede de afirmar a possibilidade de estas, e talvez outras mulheres, terem
contribuído com os primeiros processos da coleção e formulação do material a partir do qual
formou-se o ciclo das narrativas Jr 37-43 ou 37-45. É uma das opções metodológicas mais
plausíveis, explicar a preservação e elaboração de memórias relevantes para mulheres pela
presença e atuação efetiva de mulheres nos processos orais e literários necessários.449
Que esta atuação foi aceita pelos homens envolvidos nestes processos, certamente
maiores em número e provavelmente mais influentes, pode-se explicar por vários fatos. Em primeiro
lugar trata-se, pelo menos no material preservado em Jr 38,22 e 9,11-21, de textos provenientes de
áreas de atuação pública reconhecidas de mulheres como cantoras, carpideiras, sábias (e
profetisas?). Em segundo lugar, uma época de total destruição das antigas estruturas políticoreligiosas (monarquia e templo central) e da tentativa de construir um projeto de vida baseado em
estruturas diferentes (e possivelmente mais igualitárias, a chamada retribalização sob Godolias e
Jeremias) sempre estimula uma revisão de papéis de gênero e uma ampliação dos papéis de
mulheres, sobretudo de mulheres que já se destacaram nas estruturas antigas. E finalmente, as
Cf. DIJK-HEMMES, p.78-79; BRENNER, Athalya e DIJK-HEMMES, Fokkelien van (ed). On gendering texts: female
and male voices in the Hebrew Bible. Leiden: Brill, 1993, p.5-8.
449
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opiniões das mulheres a respeito da política da pessoa e política de Sedecias devem ter tido uma
grande divulgação pública já durante o sítio de Jerusalém, pois elas, especialmente mulheres da
corte, devem ser contadas entre os membros do chamado grupo “pró-babilônico” cujos exponentes
mais bem conhecidos nossos eram Godolias e Jeremias.
Uma vez aceito dentro das tradições jeremiânicas, o versículo (ou sua forma primitiva)
compartilhou o respeito do qual também outros textos gozaram por causa da autoridade
reconhecida do profeta Jeremias. Até podemos suspeitar de que a elaboração literária do contexto,
especialmente do v. 21, mostre que era necessário destacar esta autoridade: seu conteúdo é
identificado explicitamente como uma visão de Jeremias. Desta maneira, o seu “direito de ser”, de
ficar preservado dentro das tradições jeremiânicas, não se baseia, em primeiro lugar, nele próprio,
em sinal de reconhecimento do sofrimento e da reação das mulheres em questão. Ele é derivado da
afirmação (fictícia?) de que se trate da última palavra do profeta Jeremias ao rei Sedecias, e da
afirmação (fictícia?) de que esta palavra tenha sido objeto de uma visão concedida por YHWH. Em
última análise, quem elaborou o contexto imediato não destacou o v.22 por causa de sua própria
importância, sua dignidade inerente de ser preservado, mas por causa de sua importância na
qualidade de ser um oráculo do profeta Jeremias e sua dignidade na qualidade de ser uma
revelação divina. Se isto era apenas uma opção estratégica para garantir sua inclusão e
preservação nas tradições jeremiânicas, ou se correspondia à perspectiva androcêntrica e quiriarcal
da(s) pessoa(s) encarregada(s) da elaboração delas, fica em aberto.450
No entanto, percebe-se que, mesmo assim, a aceitação do versículo 22 não foi tranqüila.
Isto me leva a retomar a discussão do v.23, identificado na crítica textual como acréscimo: “E todas
tuas mulheres e teus filhos serão levados para fora, aos caldeus, e tu não escaparás da mão deles,
mas na mão do rei da Babilônia serás agarrado, e esta cidade será incendiada.” Explicar sua
inserção apenas como reforço em prosa daquilo que já foi dito em poesia no versículo anterior, ou
como memó ria explícita dos filhos de Sedecias, não mencionados em v.22, é pouco instrutivo.
Parece-me que o motivo encontra-se não nos detalhes do v.22, mas no seu conjunto e sua posição:
seu juízo, ponto de vista e lugar de destaque como última palavra profética antes da catástrofe. O
v.23 procura desmentir as denúncias do v.22 e diminuir a sua importância: o centro da atenção não
são mais as mulheres e sua zombaria do rei, é Sedecias e seu destino na mão dos babilônios. Esta
perspectiva é típica de textos patriarcais e androcêntricos que colocam no seu centro, de
JOST, p.150, destaca apenas que as palavras e o destino das mulheres foram utilizados como meio para admoestar
o rei, e não amplia a reflexão para os motivos desta escolha.
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preferência, não apenas homens em geral, mas especialmente homens privilegiados. No caso dos
v. 22 e 23 é óbvio que, nesta perspectiva, notícias sobre o rei Sedecias e seus filhos são
consideradas mais importantes do que notícias sobre mulheres anônimas, inclusive das não reais
que estavam no palácio. Este último aspecto é outro que tem sua relevância no conjunto das
mudanças: o v.23 não fala mais das mulheres do palácio em geral, fala apenas das mulheres de
Sedecias. Esta perspectiva é muito mais patriarcal pois apresenta mulheres como “pertencentes” ao
seu marido. Além disso, e este aspecto pode ser muito mais importante, ele reduz drasticamente a
gama das mulheres mencionadas e desvia a atenção da presença de mulheres com cargos e
ofícios importantes.451 Estas mudanças óbvias da perspectiva e ênfase do v.22 fazem com que a
última palavra, a palavra definitiva sobre Sedecias, não seja uma palavra de mulheres proféticas,
mas uma palavra de Jeremias: de um profeta “oficial”, reconhecido, portador de grande autoridade
entre seus adeptos e suas adeptas.
Esta análise mostra que aconteceu neste texto o que van Dijk-Hemmes analisou a partir de
vários outros, especialmente na sua pesquisa exaustiva de Jz 4 e 5: uma “voz feminina” não foi
eclipsada, mas ela foi modificada e subjugada pela conjugação com uma “voz masculina”. Van DijkHemmes mostrou que isto acontece com freqüência e muita facilidade quando cânticos de mulheres
preservadas na transmissão oral são integradas numa tradição literária masculina. Além disso, ela
identificou os meios literários que operam esta mudança de perspectiva: o narrador coloca a leitura
“antitética” na boca de um homem de autoridade reconhecida.452
É surpreendente perceber com que perfeição o caso dos v.22 e 23 se encaixa neste
esquema identificado a partir de outros textos bíblicos. Pode surgir até a pergunta por que isto ainda
não foi percebido antes, ou, pelo menos, por que uma observação a respeito não se encontra na
vasta literatura exegética internacional que estava ao meu alcance. Parece-me que também para
esta pergunta existe uma resposta convincente: faltou, até agora, a conjunção de uma análise
exegética minuciosa desta perícope, especialmente do v.22, com o conceito hermenê utico das
“vozes masculinas” e “vozes femininas” (ou “textos de mulheres / “textos de homens”), desenvolvido
por van Dijk-Hemmes. Uma tal conjunção foi realizada nesta dissertação e, além de contribuir com a
interpretação da perícope concreta, é um bom exemplo de como descobertas feitas por exegetas há
muito tempo que, no entanto, ficaram apenas com uma explicação formal-literária, se explicam de

451
452

Cf. cap.1.1 e 2.2.4.
DIJK-HEMMES, p.83.

174
maneira mais completa quando se aplica a elas uma hermenêutica específica, no caso a
hermenêutica feminista.
Reconstruindo desta forma o processo literário que levou à inclusão do v.23, podemos até
suspeitar de que foi apenas a qualificação como revelação divina a um profeta extremamente
estimado que evitou que o v.22 fosse eliminado e substituído por ele. Todas estas observações
mostram que a perspectiva e memória de mulheres foi aceita com relativa facilidade apenas numa
primeira fase da elaboração das tradições jeremiânicas, enquanto sofreu contestação e distorções
androcêntricas em fases posteriores.
Porém, não podemos nos limitar a destacar a preservação de juízos e memórias de
mulheres em um sentido meramente comemorativo. Sem dúvida, perpetuar a memória de mulheres
que se assumiram como sujeitos, manifestando publicamente seu juízo em relação ao governo e
sua insana provocação e prolongação de uma guerra suicida, fazer memória destas mulheres em
sua condição de vítimas quando viraram despojo dos inimigos do seu povo, é um empreendimento
digno de qualquer pessoa, especialmente de mulheres que conviviam com elas. Mas dificilmente
memórias deste tipo, quando viram textos literários, limitam-se a um simples olhar para trás.
Encontramos nelas muitas vezes um olhar para a frente, o seja, algum interesse vital relacionado
com o presente ou o futuro do grupo que as criou ou preservou. A respeito de cânticos de zombaria,
Dijk-Hemmes afirma que eles têm uma função de verbalizar a crítica específica de mulheres na
cultura dominante, e que devemos nos perguntar que interesses mulheres têm quando
“ridicularizam o inimigo e zombam ou até amaldiçoam pessoas não populares do próprio povo ou
partido”.453 Ela não dá uma resposta explícita, mas a linha geral das suas reflexões aponta para o
interesse de elas fazerem ouvir sua própria opinião, como meio de conseguir um espaço maior ou
menos marginal dentro da cultura patriarcal dominante.454
Parece-me que este é um interesse que vale também para as mulheres que colaboraram
com o processo da tradição de Jr 38,22: em uma época de profunda crise, depois da completa
derrota dos nacionalistas independistas, era um interesse vital de muitas mulheres nobres, sábias,
conselheiras e profetisas, registrar que elas se pronunciaram contra a postura suicida mantida por
este grupo. Não se trata aqui de criar uma visão idealizada e essencialista de mulheres pacifistas
versus homens belicosos: a própria postura de Jeremias e de vários chefes judaítas mostra que a
453
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DIJK-HEMMES, p.83.95.
Cf. ibidem, p. 94-95, e cap.2.2.4.
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proposta política da submissão à Babilônio, em prol da mera sobrevivência, não era uma questão
determinada por aspectos de gênero, e além disso parece-me óbvio que também o grupo
nacionalista independista abrangia mulheres.455 Trata-se apenas de dirigir a atenção a dados que
comprovam o papel e a atuação de mulheres no grupo que fez oposição à guerra babilônica, e a
presença e importância de mulheres no círculo das pessoas que colaboraram com Jeremias.
Como vimos, Stipp atribui a imagem literária positiva de determinados chefes ({ψιρφ&) no
Livro de Jeremias a uma redação que defendia seus interesses histórico-políticos. Esta redação
frisa sua postura “politicamente correta” (apoio a Jeremias, oposição aos nacionalistas
independistas) para mostrar que a nobreza leiga era apta para cargos de liderança no pós-exílio.
Em analogia a esta argumentação podemos dizer: mulheres fizeram questão de registrar sua
atuação “politicamente correta” a partir de seus papéis, cargos e atribuições durante os últimos anos
do pré -exílio, para reivindicar o seu reconhecimento – se for possível, em grau maior – no pós-exílio
incipiente. Novamente não proponho uma leitura idealizada e essencialista que sugerisse uma
tentativa de inverter papéis de liderança. Proponho apenas entender a tradição dos textos em
questão como sinal de que mulheres estavam insistindo no reconhecimento, e talvez na ampliação,
de seus papéis e direitos.

Podemos nos perguntar de que lado estava Hamital, sendo Grande Dama ou não: A lamentação de Ez 19 sugere
que ela fez tudo para apoiar ao menos a ascensão de seu filho Sedecias. Se ela apoiou também sua postura na guerra
babilônica, não foi registrado.
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CONCLUSÃO
Chegando à conclusão das pesquisas desta dissertação, gostaria de relembrar as
motivações que me levaram à sua realização, e relacionar seus resultados principais com elas. A
motivação básica foi (e continua sendo) a paixão pela Libertação e pela Bíblia, e, mais
concretamente, a busca de aperfeiçoar, através da análise feminista, os conhecimentos sobre a
situação histórica de mulheres na Bíblia para colocá-los a serviço de uma vida em igualdade de
direitos e dignidade para todas as pessoas, homens e mulheres. O interesse pela situação de
prisioneiros de guerra me levou até a perícope Jr 38,14-28a, e esta me levou, através da
concentração no seu v.22, a descobertas que corresponderam a um interesse muito mais amplo:
descobri nestas mulheres vítimas de guerra uma atuação de poder e astúcia cuja proclamação e
anúncio sejam talvez mais importantes do que a denúncia das violências que elas sofreram. Os
detalhes mais importantes destas descobertas são retomadas no resumo que segue, de acordo com
sua sistematização nos três capítulos desta dissertação.
No primeiro capítulo, dedicado ao contexto da Vida e da Bíblia no qual a perícope Jr 38,1428a está inserida, esbocei a conjuntura internacional e nacional da guerra entre Judá e a Babilônia,
a segunda dentro de dez anos, que se deu por causa das revoltas e dos jogos políticos da elite
judaita e que levou a um sítio de um ano e meio da cidade de Jerusalém. No antagonismo dos dois
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grupos políticos principais, do “ pró-egípcio ” (dos nacionalistas independistas) e do “ pró-babilônico”,
o profeta Jeremias e as pessoas ligadas a ele atuaram no âmbito do segundo grupo e defenderam
uma atitude política bem definida: antes da guerra, o “não” à revolta contra a Babilônia e o “sim” à
submissão de Judá, e, durante a guerra, o “não” à sua prolongação e o “sim” à capitulação. Neste
contexto da vida, a nossa perícope está inserida num contexto da Bíblia formado pelo ciclo das
narrativas em torno do sítio de Jerusalém e, depois da derrota e destruição da cidade e do estado
de Judá, em torno do projeto de retribalização chefiado por Godolias e pelo próprio Jeremias.
Narrando o último encontro entre o rei Sedecias e o profeta Jeremias, ela trata da transmissão
daquela “palavra” divina que Jeremias estava pregando há tempo: a ordem de render-se aos
babilônios para evitar uma catástrofe. Já que Sedecias continuou negando a obediência a esta
palavra, a perícope revela, como visão que YHWH fez ver o profeta, uma “palavra” profética das
mulheres da corte que julga esta atitude.
A exegese da perícope como tal e especialmente dos v. 21 e 22 deixou claros três aspectos
de fundamental importância:
•

Dentro da perícope, os v. 21 e 22 são o centro e o ponto alto do texto. Toda a perícope foi
construída em torno e em função da palavra contida nelas, e a “palavra” das mulheres é um
elemento orgânico da perícope.

•

No entanto, esta palavra diferencia-se de outros oráculos de Jeremias por sua forma poética
específica, sua linguagem e seu conteúdo: é um cântico de zombaria que julga assuntos
políticos a partir da perspectiva de mulheres que foram, de maneira extremada, vítimas dela.

•

Por um lado, esta palavra das mulheres goza de um valor extremamente alto pelo fato de ser
apresentada como conteúdo de uma visão que YHWH concedeu ao profeta, mas por outro
lado, as protagonistas desta palavra ficam num plano extremamente indireto e distante: as
palavras colocadas na boca delas são citadas por Jeremias que cita uma visão recebida.
Considerando o fato de que é extremamente raro a Bíblia Hebraica registrar uma fala de

mulheres no plural, como grupo, estas observações abriram-me duas pistas que segui no segundo
capítulo: a pergunta pelo envolvimento de mulheres na política e pelos seus conhecimentos que
lhes permitiam formar uma opinião própria; e a pergunta pelos costumes e papéis que lhes
permitiam manifestar esta opinião publicamente. Organizei a pesquisa acerca destas perguntas em
torno dos e das protagonistas, homens e mulheres, que são vislumbrados/as ou mencionados/as no
v.22, e em torno dos seus papéis e poderes. Um primeiro resultado desta pesquisa foi a descoberta
de que, embora inimigos de guerra costumassem levar mulheres como parte do despojo, foi
registrado na história contemporânea do Antigo Oriente pelo menos um caso onde a atuação
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sensata das próprias mulheres da corte conseguiu evitar uma catástrofe geral e este destino
particular: o caso da capitulação de Hermópolis diante do faraó Piye.
Um segundo resultado, dessa vez em relação aos aliados de Sedecias, foi a identificação dos
“homens da paz” do v.22 com os egípcios e não, como a maioria dos autores costuma fazer, com
chefes políticos e/ou religiosos judaítas. Mostrou-se que os chefes judaítas do grupo dos
nacionalistas independistas não apresenta nenhum indício que pudesse provocar o juízo de que
eles teriam “enganado” Sedecias. Ao contrário: foi possível encontrar elementos da propaganda dos
chefes políticos em apoio ao rei na narrativa do sítio de Jerusalém pelos assírios (2 Rs 18-19 = Is
36-37), e elementos do anúncio da graça e da inviolabilidade de Sião na atuação dos profetas e
sacerdotes pertencentes a este grupo. Estes elementos, por sua vez, mostraram os meios
concretos pelos quais estes grupos exerciam seu poder sobre a opinião pública, a política vigente, e
o próprio rei. Para os egípcios, em contraposição, encontraram-se vários indícios de que estavam,
de fato, comprometidos com Judá como aliados e de que não honraram este compromisso,
“enganando” assim Sedecias, ”prevalecendo” contra ele e “retirando-se para trás” em vez de
socorrer efetivamente a cidade sitiada. Ficou claro, portanto, que o juízo das mulheres da corte se
refere à política internacional de Sedecias, àquele jogo de alianças internacionais que sempre foi
denunciado pelos movimentos proféticos de Israel e Judá.
A verificação dos cargos, ofícios, ocupações e papéis sociais que conferiam a mulheres da
corte a possibilidade de formar tal juízo e de manifestá-lo publicamente levou minha pesquisa a
aprofundar as categorias das Grandes Damas, das sábias e conselheiras, das profetisas e das
cantoras, especialmente das carpideiras. Entre as rainhas da época que ocuparam o cargo da
Grande Dama encontrei Noesta, mãe do rei Joaquim, em posição de destaque nos acontecimentos
em torno da capitulação na primeira guerra contra a Babilônia. Além dela, encontrei sobretudo
Hamital, mãe de Sedecias, apresentada como uma mulher ambiciosa e politicamente influente que,
pelo que tudo indica, foi uma das mulheres da corte levada para a Babilônia na ocasião à qual o
v.22 se refere. Encontrei uma valorização excepcional da atuação de sábias, conselheiras e
profetisas no Livro de Jeremias que aponta para uma atitude biográfica do próprio profeta e que me
levou a supor a presença e atuação de mulheres destas categorias no grupo profético a ele ligado.
E encontrei, por fim, o papel tradicional e de altamente valorizado de cantoras de cânticos de vitória
e zombaria, ao lado da profissão feminina de carpideiras (cantoras de lamento), todas igualmente
bem documentadas no Livro de Jeremias. Esta ocupação e/ou profissão incluia a composição dos
cânticos apresentados, portanto é provável que a copla preservada no v.22 seja um texto feito por
mulheres e, com isso, um dos poucos exemplos de “vozes femininas”, “vozes contrárias”,
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preservados na Bíblia Hebraica. Este conjunto de fatos comprovados e hipóteses bem
fundamentadas me levou a afirmar que as mulheres da corte, a partir de sua formação e seus
papéis, ocupações e até profissões e cargos estavam envolvidas na política da época, no mínimo
no aconselhamento e na avaliação do rei e de outros detentores de poder oficial. Vejo no v.22 a
expressão deste envolvimento: um juízo profético na forma tradicional e típica de um cântico de
zombaria.
Neste ponto da pesquisa surgiu a pergunta: como é, então, que este cântico tornou-se o
versículo 22 do capítulo 38 do Livro de Jeremias? Dediquei o terceiro capítulo a esta questão, a
partir das teorias mais correntes da formação do Livro de Jeremias. Nestas teorias ocupa um lugar
de destaque Baruc, um colaborador íntimo de Jeremias, seja como pessoa histórica, seja como
figura de identificação do círculo responsável pela coleção e primeira elaboração das tradições
jeremiânicas. Além deste personagem percebe-se a importância de outras pessoas da elite,
especialmente de pessoas ligadas ao projeto de Masfa, e tudo indica que as primeiras atividades
literárias deste círculo se deram em Masfa. A partir destas hipóteses gerais, presentes na exegese
internacional, elaborei minha hipótese específica baseada na análise feminista: a alta valorização da
atuação de mulheres no Livro de Jeremias em geral e a presença concreta de “filhas do rei” no
grupo de Masfa me permitem supor a presença atuante e influente de mulheres no círculo que
elaborou as primeiras tradições do ciclo das narrativas “biográficas” de Jeremias. Defendo que
foram estas mulheres que fizeram questão de incluir nestas tradições o cântico do v.22, um texto
criado por mulheres da corte durante o sítio, talvez sob o impacto da retirado do exército egípcio, e
talvez de fato recitado publicamente durante os acontecimentos depois da queda de Jerusalém.
Além de servir à preservação da memória das mulheres levadas para a Babilônia, este registro
serve a interesses ligados ao futuro das mulheres sobreviventes de Masfa: seus interesses em
manter ou até aumentar seu espaço e sua influência públicos na situação exílica (e pós-exílica),
uma situação nova e aberta para reestruturações e redefinições de papéis e valores.
A minha proposta de reconstrução histórica, documentada nos três capítulos desta dissertação,
termina aqui. Continua, no entanto, a reflexão maior em torno desta proposta, uma reflexão voltada
para a Vida atual e futura à qual esta pesquisa quer servir em última instância.
Neste contexto, a descoberta da atuação e do poder das mulheres da corte de Jerusalém e de
Masfa é preciosa em relação ao poder e à participação de mulheres de hoje, não como legitimação,
mas como reforço de suas lutas através da memória histórica de lutas que outras mulheres já
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travaram antes delas. Que ela está se encerrando em um momento histórico atual lamentavelmente
parecido ao momento histórico antigo, ou seja, em um momento de guerra e pós-guerra que torna
vítimas milhares de homens e mulheres, é um dado que lhe confere uma significância adicional que
eu antes gostaria de não ter visto.
A ampla gama de papéis sociais que mulheres da corte judaíta detinham revelou-se uma
fonte de poder: a possibilidade de “poder” formar e manifestar seu juízo profético a respeito de uma
questão política vital que, como vimos nas análises do cap.2.1.1, disse respeito às relações
internacionais de Judá que foram cruciais para sua existência (ou melhor, para seu fim violento). Por
outro lado, pelo fato de “não poder” manifestar e fazer valer seu juízo dentro das estruturas
institucionais da época, reservadas a homens (os “chefes judaítas”), esta manifestação foi
canalizada para uma forma pouco simpática e, em última análise, pouco efetiva em relação à
situação em questão: um cântico de zombaria. É esta mescla de “poder” e “não-poder” que tem
marcado a vida de mulheres nos últimos milhares de anos, desde que a chamada “revolução
patriarcal” massacrou sociedades que não tinham institucionalizado a dominação de homens sobre
mulheres e tampouco a guerra como um meio político.456
É espantoso perceber quantos exemplos históricos de poder e não-poder se encontram
apenas neste âmbito da manifestação de mulheres de voz profética contra as guerras de todos os
tempos. Quero fazer memória apenas de três casos, à guisa de exemplo, desde a “primeira grande
guerra da história”457 até a “última”:
Durante a guerra e o sítio de Tróia, a profetisa Cassandra levantou sua voz para anunciar e
evitar as desgraças iminentes. Mas ela foi tida como louca, e o mito diz que foi o Deus Apolo que
determinou que ninguém acreditasse em suas profecias, porque ela resistiu contra as suas
violências sexuais.458
Durante a guerra e o sítio de Canudos, uma “mamaluca quarentona” (sic) da cidade foi
presa e profetizou ao general dos soldados inimigos que estes não conseguiriam voltar pois ficariam

LERNER, Gerda. The creation of patriarchy. Oxford: Oxford University Press, 1986, 318p; EISLER, p.81-86.
Estou consciente do possível eurocentrismo desta definição, mas o fato é que a literatura mundial não conhece uma
guerra anterior tão bem documentada em fontes escritas.
458 Apolodoro 3.12.5; cf. APOLODORO. Biblioteca. (ACRE, Javier Arce e RODRÍGEZ DE SEPÚLVEDA, Margarita, ed.).
Madri: Gredos, 1985, p.187.
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“cegos e tateando à tôa por aquelas colinas” (sic), e foi prontamente degolada por causa desta
zombaria. 459
Durante a guerra contra o Iraque (que felizmente não incluiu um sítio contra Bagdá), 460
nestes meses de março e abril de 2003, algumas mulheres egípcias fizeram uma manifestação,
exigindo o fim da guerra e o início do respeito pela autonomia do povo do Iraque e da Palestina.
Mas a manifestação foi aparentemente silenciosa, e seus cartazes estavam escritos inteiramente
em árabe, a ponto de que a grande maioria dos responsáveis internacionais por estas situações
nem deve ter conseguido soletrar suas palavras.461 Por outro lado, na maior manifestação antes
desta guerra, no dia 22 de março em Nova Iorque, sua organizadora principal, dona Leslie,
denunciou que o governo dos Estados Unidos e a imprensa internacional estavam ignorando e
silenciando as vozes das pessoas que eram contra a guerra e insistiu: “These voices have to be
heard!” 462
Estes exemplos mostram basicamente duas coisas: para poder mudar algo, mulheres
precisam de poderes institucionalizados e reconhecidos na sociedade em geral, e além disso, é
sobretudo o próprio conceito de poder que precisa mudar.
Nas primeiras reuniões que visam a “reconstrução” do Iraque, não se vê mulheres como
participantes; e nem no governo Lula a porcentagem de mulheres em cargos ministeriais chega a
mais que 10%. Isto reflete que, mesmo em sociedades modernas, o “não-poder” de mulheres ainda
é maior do que o seu poder oficial e efetivo.
Neste sentido são extremamente atuais as reflexões antigas de Ivone Gebara que cunhou o
termo “não-poder” especialmente em relação à situação de mulheres no Brasil. Ela mostra como,
por um lado, este não-poder pode se transformar em poder em favor da vida através da atuação
criativa, paralela e alternativa de mulheres, especialmente no campo da produção simbólicoreligiosa. Mas, por outro lado ela mostra a urgência de mulheres perderem o medo diante do poder
“oficial” e “institucionalizado” e assumirem dentro dele papéis e cargos de influência, em vez de
esperar o poder patriarcal mudar por si mesmo, sem a intervenção poderosa e efetiva por parte das
Cf. CUNHA, Euclides da. Os Sertões (Campanha de Canudos). Rio de Janeiro: Edições de Ouro, reprodução da 5a
edição, sem ano, p.504-505. A caracterização da mulheres anônima é de Cunha.
460 É também espantoso como “a história se repete”: quando os persas conquistaram a Babilônia em 538aEC, a capital
também foi tomada sem resistência e pessoas também agradeceram ao seu “libertador” Ciro; e quando as tropas
babilônias entraram na capital de Judá, em 587, também o supremo chefe deste estado tinha desaparecido...
461 FOLHA DE SÃO PAULO de 28/03/2003, p.A15 (foto com legenda “Egípcia faz sinal de vitória com bandeira iraquiana
em ato pró-Iraque ontem em estádio no Cairo).
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mulheres. Portanto, o empoderamento (empowerment) de mulheres é uma questão que não se
resolve apenas com memórias provocadoras ou fortalecedoras, e sim necessita de ações e atitudes
concretas.463
Por outro lado, justamente o infinito sofrimento de mulheres (e crianças e homens
considerados inferiores) no sistema patriarcal, quiriarcal, mostra que um poder baseado em
dominação não é algo que mulheres e homens podem aspirar quando procuram transformações em
prol de uma vida plena, em felicidade, justiça e paz. Enquanto o exercício de poder precisa passar,
em determinadas situações, por zombarias que machucam e ridicularizam, aumentam a dor de
quem já está sofrendo, há algo errado com este exercício, mesmo sendo ele uma legítima
autodefesa de pessoas violentadas. Será que é impossível esboçar um exercício de poder no qual
mais ninguém precisa refugiar-se na zombaria para manifestar sua opinião, no qual diálogo e
respeito pela opinião da outra pessoa dispensarão violências, desde as verbais até as bélicas?
Diante deste conflito são preciosas determinadas reflexões feministas sobre as fontes e as
manifestações de poder: em vez de exercer e cultivar um “poder-sobre” (um poder dominador),
homens e mulheres deveriam começar a desenvolver um “poder-desde-dentro” e um “poder-com” (a
partir da dignidade humana de cada pessoa, um poder partilhado e de serviço).464
Um dos problemas mais delicados destas reflexões sobre o conceito de poder é justamente
o fato de o poder de dominação ser intrinsecamente ligado à nossa imagem de Deus, ao nosso
conceito do divino. É principalmente o conceito de um deus único, masculino e transcendente que
justifica e alimenta o conceito do poder hierárquico e dominador.465 E é surpreendente que, no
próprio Livro de Jeremias, são mais uma vez mulheres que escaparam da morte e da inclusão
entre os despojos nos massacres de sua época que já manifestaram suas reflexões, seu juízo a
respeito de questões semelhantes. Refiro-me agora apenas às mulheres sobreviventes de Masfa
que participaram de um projeto ligado à fé em YHWH, que trouxe, enquanto durou, paz, pão e
graça. Consegui, dentro dos limites desta dissertação, aprofundar apenas um pequeno aspecto da
situação e atuação destas mulheres, encontrando-as capazes de formar, manifestar e garantir o
registro de seu juízo a respeito de questões de vida e morte. Mas, parece que a presença destas
“Estas vozes precisam ser ouvidas!” (Matéria da rede Globo no seu noticiário da noite de 22/03/2003).
GEBARA, Ivone. Poder e não-poder das mulheres. São Paulo: Edições Paulinas, 1991, 43p (Série “Mulher: tema
atual).
464 STARHAWK (sic). Truth or Dare: encounters with power, authority and mystery. Nova Iorque: Harper, 1990, 370p; cf.
um resumo em espanhol em: STARHAWK. Conoscer los poderes. In: Con-spirando, Buenos Aires, 2000, v.32, p.34-37.
465 Cf. para isso outras reflexões de Ivone Gebara: GEBARA, Ivone. Teologia ecofeminista: ensaio para repensar o
conhecimento e a religião. São Paulo: Olho d’Água, 1997, p.38-56.
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mulheres e de sua opinião era tão forte que era impossível esconder sua opinião a respeito, não
apenas de Sedecias e suas alianças desastrosas, como também a respeito da chamada reforma de
Josias e de certos fundamentos sobre os quais este projeto estava construído: a fé exclusiva no
deus único YHWH. Encontrando, em Jr 44, estas mulheres brigando com Jeremias por causa da
rejeição de sua devoção à Rainha do Céu que, na visão delas, trouxe espada, fome e desgraça,466
vislumbramos um juízo profético que incomoda e desafia até hoje a fé em um deus único, masculino
e transcendente.
Contemplar o juízo destas mulheres não significa apenas apreciar seu julgamento a respeito
da atitude e política massacrantes de Sedecias ou de Josias. Contemplar o juízo destas mulheres
significa a chance de “criar juízo” em relação ao poder, político e religioso, à violência e à guerra em
geral, procurando ativamente a transformação de atitudes patriarcais-guerreiras que marcam o
nosso mundo. Uma transformação que faça com que a guerra não seja a continuação da política
com outros meios e nem a política a continuação da guerra com outros meios.467 Uma
transformação que abrande a violência humana, especialmente a violência contra mulheres e
crianças, promovendo a consciência de que nenhum ser, animado ou inanimado, pode ser
considerado um mero objeto. E uma transformação do próprio poder que ajude a desconstruir
relações baseadas no poder de dominação e a construir relações de poder partilhado, baseadas em
um “poder-de-dentro” que nasce do divino inominável e indomável presente em todos os seres.468

Para evitar qualquer equívoco: as desgraças foram trazidas não pela devoção à Rainha do Céu (a deusa InanaIshtar, uma representação da “Grande Deusa” de sociedades primitivas ma is pacíficas e igualitárias), mas pela rejeição
a essa devoção.
467 Cf. FOUCAULT, Microfísica, p.176.
468 Cf. GEBARA, Teologia, 115-122.
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PÓSFÁCIO*
Caríssima Gebirah Hamital, vovó querida!
Bênção! Quem escreve esta carta são as suas agradecidas netas Bat Horin e Bat Shivyon.** A
nossa fuga que você encobriu teve êxito, e Ebed-Melec continua conosco. Estamos vivendo agora em
Masfa, junto ao padrinho Godolias. Também Jeremias foi libertado e está aqui para ajudar a realizar a
esperança de uma vida melhor. E encontramos um soldado babilônico da guarnição daqui que vai levar
esta carta à Babilônia, na próxima vez que será enviado até lá. É um homem bastante legal que não
exigiu nada em troca - nada! Achamos que é por causa da saudade de sua mulher e sua filhinha que
deixou numa aldeia daquela terra distante de onde veio, e onde agora também está você.
Foi horrível observar, do nosso esconderijo, o desfile ao qual os babilônios obrigaram vocês,
exigindo ainda que cantassem um “cântico de Sião”! Mas ficamos orgulhosas demais ao escutar você
puxar, e as outras mulheres acompanhar, aquela copla que cantamos tantas vezes em casa! E decidimos
fazer algo digno da educação que recebemos de você e das tias: entramos na equipe de Jeremias que
está anotando acontecimentos e profecias dos últimos meses, e vamos fazer questão de registrar
também a “nossa” copla. Também estamos procurando lembrar bem de outras profecias, ditos e
cânticos da nossa casa. Aquela da morte que sobe pela janela já reconstruímos todinha! Como sempre,
é duro conseguir espaço no meio dos homens, mas agora parece ser um pouco mais fácil, pois todo
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mundo está falando da volta para a época tribal com seu sistema igualitário. Por isso, esperamos ganhar
mais espaço para nós e nossas filhas e netas quando deixamos bem claro qual foi o nosso juízo a
respeito da guerra. Quem sabe, até vão restituir o antigo cargo das sábias e conselheiras em assuntos de
estado!
Mas, nem aqui deixam a gente fazer os bolos para a Rainha do Céu, e estamos com muito
medo de novas desgraças por causa deste desrespeito para com a nossa Mãe Divina. Esperamos que
pelo menos você, lá na terra onde ela é tão venerada, consiga continuar o culto que nos ensinou.
Que YHWH e a Rainha do Céu abençoem a você e a todos/as que amamos, e lhes dêem pão,
paz e graça! Com muitas saudades
Bat Horin e Bat Shivyon
__________________________
* Carta a ser descoberta, em breve, por uma soldada norte-americana num sítio arqueológico próximo a Bagdã.
** “Filha da Liberdade” (cf. o termo “Filhos da Liberdade” na Hagadá de Pêssach) e “Filha da Igualdade”.
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