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RESUMO 
 
Esta é uma investigação acerca do estado atual do livro de Isaías, da exegese de Is 
7.1-9 e do contexto histórico da guerra denominada siro-efraimita. Entendemos que 
esse seja um livro unificado e expandido através de uma composição literária ao longo 
dos séculos, e não mais visto em sua forma tripartida, tanto quanto a sua composição 
e visão. Sua pesquisa nos norteou a seguir com a nossa exegese, considerando o 
livro, em seu aspecto final, canônico. O texto de Is 7.1-9 é conhecido por demonstrar 
uma coalizão entre Síria e Israel contra Judá para trocar o rei Acaz, fato que é 
denominado de guerra siro-efraimita. Na exegese do texto, percebemos uma redação 
nitidamente judaíta, que valoriza a dinastia Davídica com uma releitura deuteronômica 
de salvação, onde crer em YHWH é suficiente para a salvação. Ele também demonstra 
uma possível justificativa para o exílio de Judá, pois não creram e não permaneceram, 
e também um retorno do exílio no nome do filho do profeta Isaías, que o acompanha 
para levar a mensagem de YHWH para o rei Acaz: Sear-Jasube (Um-resto-retornará). 
Ao pesquisarmos em outros textos bíblicos sobre a guerra chamada siro-efraimita, no 
acervo assírio de Tiglate-Pileser III, percebemos que, na verdade, se trata de uma 
guerra siro-palestinense. Uma aliança anti-assíria contra o poderoso império neo-
assírio de Tiglate-Pileser III, sendo constituída pelos estados de: Síria, Israel, Tiro, 
Gaza, Asquelom, Árabes, Edom e Egito. E por essa razão, Tiglate-Pileser III teria feito 
uma campanha militar contra a região, de 734 a 732 aEC, que teria culminado na 
queda da Síria e do norte de Israel, os quais foram anexados à Assíria, e na 
subjugação, também o foram todos os outros estados da região. 
 
Palavras chave: Guerra siro-efraimita. Contexto histórico assírio. Arqueologia Assíria. 
Tiglate-Pileser III. 
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ABSTRACT 
 

This is an investigation into the present state of the book of Isaiah, the exegesis of 
Isaiah 7:1-9, and the historical context of the war called siro-efraimite. We understand 
that this is a book unified and expanded through a literary composition over the 
centuries, and no longer seen in its tripartite form, as much as its composition and 
vision. His research guided us to continue with our exegesis, considering the book, in 
its final, canonical aspect. The text of Is 7.1-9 is known to demonstrate a coalition 
between Syria and Israel against Judah to exchange King Ahaz, a fact that is called 
the Syro-Ephraimite war. In the exegesis of the text, we perceive a clearly Judaic 
wording, which values the Davidic dynasty with a Deuteronomic reinterpretation of 
salvation, where believing in YHWH is sufficient for salvation. It also demonstrates a 
possible justification for Judah's exile, as they did not believe and did not remain, and 
also a return from exile in the name of the son of the prophet Isaiah, who accompanies 
him to carry YHWH's message to King Ahaz: Sear-Jasube (One-rest-will return). When 
we searched in other biblical texts about the war called Syro-Ephraimite, in the 
Assyrian collection of Tiglate-Pileser III, we realized that, in fact, it is a Syrian-
Palestinian war. An anti-Assyrian alliance against the powerful Neo-Assyrian empire 
of Tiglate-Pileser III, consisting of the states of Syria, Israel, Tire, Gaza, Asquelom, 
Arabs, Edom and Egypt. And for that reason, Tiglate-Pileser III reportedly waged a 
military campaign against the region, from 734 to 732 aEC, which culminated in the fall 
of Syria and northern Israel, which were annexed to Assyria, and in subjugation, all 
were also other states in the region. 
 
Keywords: Siro-efraimite war. Assyrian historical context. Assyrian Archaeology. 
Tiglath-Pileser III. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A guerra siro-palestinense é um marco histórico dentro do Primeiro Isaías 

(caps. 1-39), além de fazer parte do considerado “livro memorial do profeta Isaías” (Is 

6.1-9.6). Marco histórico para uma série de acontecimentos na história de Israel, para 

a Síria, Judá, Assíria e para todo o Antigo Oriente Próximo (ASURMENDI, 1982, p.7-

9). 

Os reinos da Síria (Arã-Damasco) e Israel (Efraim-Samaria) uniram forças com 

outros estados da Síria-Palestina para formar uma coligação anti-assíria. E querem, 

de qualquer forma, que Judá também se una a eles para que possam, juntos, fazer 

frente contra essa poderosa potência bélica que surge na segunda metade do séc. 8 

aEC. 

Portanto, a guerra siro-palestinense não é apenas a junção dos estados de Arã 

e Efraim contra Judá, como consta no relato bíblico da perícope de Isaías 7.1-9, mas 

uma coalizão de estados siro-palestinos contra a Assíria. No entanto, Judá recusa em 

aderir à coligação. Vemos outros estados levantando-se, ao mesmo tempo, em outros 

relatos bíblicos do mesmo evento, no que parece ser uma ação coordenada para que 

Judá ceda à pressão e passe para o lado anti-assírio. 

Muitos autores tentaram reconstruir essa guerra siro-palestinense partindo do 

pressuposto de que a guerra contra Judá deva ter acontecido entre os anos 735 e 733 

aEC (por exemplo: ASTER, 2017; ASURMENDI, 1982; BEGRICH, 1929; CAZELLES 

& EFRAIM, 1978; COGAN & TADMOR, 1988; DUBOVSKY, 2006; DE JONG, 2007; 

EHRLICH, 1991; IRVINE, 1994; NA’AMAN, 1991, 1995, 1998; ODED, 1972; SINDALL, 

2009).  

Porém, em 1994, tivemos um marco na arqueologia Assíria com a publicação 

de Tadmor (1994)2 sobre as inscrições assírias de Tiglate-Pileser III, que depois foi 

sendo aperfeiçoada por Tadmor e Yamada em 20113. Essa pesquisa é fundamental 

para criar o plano político por trás da guerra siro-palestinense, pois Tiglate-Pileser III, 

de acordo com as descobertas do acervo assírio, fez uma campanha contra a região 

 
2  Veja em: TADMOR, Hayim. The Inscriptions of Tiglath-pileser III King of Assyria. Jerusalem: 
Israel Academy of Sciences and Humanities, 1994. 
3 Veja em: RINAP 1: TADMOR, Hayim & YAMADA, Shigeo. The Royal Inscriptions of the Neo-
Assyrian Period. Winona Lake, Indiana, 2011. 
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Siro-Palestinense no período de 734 a 732 aEC (YAMADA, 2014, p.32-33; RINAP 1, 

p.12-13). 

Diante de tanta informação, o texto de Isaías 7.1-9 parece ter informações 

únicas sobre a guerra siro-palestinense, as quais servirão de base para a nossa 

pesquisa. Para isso, no entanto, julgamos necessária uma pesquisa prévia sobre o 

próprio livro de Isaías. 

Observamos que há pouca pesquisa acadêmica em língua portuguesa que 

situe o atual estado da pesquisa do livro de Isaías (SCHWANTES, 2011, p.13). Ele é 

um dos mais pesquisados do Antigo Testamento (HAYS, 2011a, p.549) e, desde 

Bernard Duhm (1892)4, tem-se olhado para o mesmo de forma tripartida: Primeiro 

Isaías ou Proto-Isaías (PI, caps. 1-39); Segundo Isaías ou Deutero-Isaías 40-55 (SI 

ou DI, caps. 40-55); e Terceiro Isaías ou Trito-Isaías (TI, caps. 56-66). 

Queremos saber como se encontra o atual estado da pesquisa do livro de Isaías 

a partir de autores e pesquisas, principalmente dos anos 1980 EC até agora, de vários 

blocos de países e línguas no mundo. E a partir dos dados coletados, também teremos 

uma orientação de como a pesquisa acadêmica aponta a forma metodológica de 

estudo desse livro (HAYS, 2011a). 

Depois iremos fazer a exegese da perícope de Isaías 7.1-9 a partir da Biblia 

Hebraica Stuttgartensia (BHS). Nesse capítulo da exegese, faremos uso do texto em 

hebraico e de autores que tratem da perícope sem considerar dados extrabíblicos para 

a pesquisa. Também não entraremos em juízo de valor, olhando para o texto pelo que 

foi escrito. Não faremos considerações de juízo se Deus realmente falou através do 

profeta, pois entendemos que isso é uma atitude de fé, e aqui desenvolveremos a 

pesquisa no âmbito acadêmico, onde o que importa são as informações que o texto 

nos mostra. 

No seguinte capítulo, juntaremos as orientações adquiridas da metodologia 

atual à qual a pesquisa do livro de Isaías nos direciona, com os dados analisados e 

computados na exegese de Isaías 7.1-9, e juntaremos a isso os dados bíblicos da 

BHS de outros locais e extrabíblicos do acervo assírio correlacionados com a 

campanha de Tiglate-Pileser III na Síria-Palestina (como fizeram: MACHINIST, 1983; 

DE JONG, 2007; ASTER, 2019; e observado por HAYS, 2011a). 

 
4 Veja DUHM, Bernard. Jesaja, Historischer Kommentar zum Alten Testament, v. III, 1, Goettingen, 
1892. 
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Desta forma, dividimos a nossa pesquisa em três partes para que possamos 

chegar ao nosso objetivo final e principal de reconstruir a guerra siro-palestinense a 

partir da perícope de Isaías 7.1-9, de outros textos bíblicos paralelos e do acervo 

assírio de Tiglate-Pileser III. E também ao objetivo secundário de identificar se o texto 

de Isaías 7.1-9 pertence à segunda metade do séc. 8 aEC, quais os fatos que 

sustentam tal hipótese e se podem ser identificados outros períodos de redações 

posteriores. Outro objetivo seria tentar desvendar dados difíceis de ser identificados 

na perícope de Isaías 7.1-9 e, se possível, desvendá-los a partir da exegese, de outros 

textos bíblicos ou de fontes extrabíblicas. 
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2. O LIVRO DE ISAÍAS 
 

O livro de Isaías é um livro singular, sua literalidade é única, além de ser o mais 

citado no NT. É o primeiro livro dos profetas no cânon cristão (SELLIN & FOHRER, 

2007, p.513) e o primeiro dos profetas posteriores da BH. Além de ser, dentre todos 

os outros livros dos profetas, o segundo mais extenso em número de páginas, é 

também o livro profético com maior número de capítulos e considerado por alguns 

estudiosos como um dos mais difíceis dentre os mesmos (BARTON, 2004, p.9).  

 Sua singularidade e amplitude podem ser atribuídas tanto à sua extensão de 

66 capítulos (SCHMIDT, 2004, p. 201) quanto à visão que ele demonstra sobre Deus 

(OSWALT, 2011a, p.19). O livro de Isaías é “uma revelação do inevitável conflito entre 

a glória divina e a soberba humana; da autodestruição que tal soberba deve gerar e 

da graça de Deus em restaurar para si mesmo a humanidade destruída” (OSWALT, 

2011a, p.19). 

Dessa forma, o livro tem gozado de um alto prestígio, popularidade e 

reconhecimento tanto pelos judeus quanto pelos cristãos. Basta olhar para número de 

citações de Isaías no NT, e o número de capítulos no AT. A acuidade é revelada pelas 

verdades literárias, históricas e teológicas, por todo cânon bíblico: no NT, nas suas 

mensagens e ensinamentos; e no AT, pela sua localização realçada (PÁGAN, 2007, 

p.1). 

O livro é rico pela sua beleza poética, universalidade temática, poesia fina e 
harmoniosa, articulação literária, história humana, realidades políticas, 
sociais e espirituais, seu compromisso com o pobre, oprimido e 
marginalizado, e sua rejeição a políticas expansionistas e colonialistas dos 
impérios, que todos somados fazem com que a sua mensagem seja de 
aplicação dos temas tradicionais do povo e supere os limites do tempo, sendo 
mais atual do que nunca (PÁGAN, 2007, p.2, trad. do esp.). 

 

Segundo Hays (2011a, p.549), devido ao destaque considerável que o livro de 

Isaías tem tido desde a sua formação, devido ao seu número de livros, à sua história 

e à sua teologia, este tem sido alvo de extensas pesquisas para compreendê-lo, e 

levado a muitas encruzilhadas. De acordo com mesmo autor (HAYS, 2011a, p.549) o 

grau de debate do livro de Isaías só perde para o conjunto de livros do Pentateuco. 

Para autores contemporâneos do livro de Isaías, como Becker (2004, p.30), em 

si, todos os livros dos profetas não são de fácil leitura e compreensão porque não têm 

claramente uma narrativa e uma mentalidade clara. Encontram-se neles: múltiplas 
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tensões, contradições e ditos em pequenos espaços sobrepostos e intercalados de 

salvação, julgamento, retrospectiva e esperança futura. Estes não revelam vestígios 

de fio comum, mas de uma compilação associativa de profecias originariamente 

independentes. O autor continua afirmando que isso pode estar ligado à sua 

complicada gênese. 

Desta forma, iniciaremos a nossa jornada com o estado da questão do livro de 

Isaías, olhando para a perspectiva de autores contemporâneos que tenham 

pesquisado e que ainda investigam sobre ele. 

 

2.1. O livro de Isaías na pesquisa contemporânea 
 

O livro de Isaías talvez seja o livro que tenha a maior atenção dos 

pesquisadores do AT. Isso porque o livro só perde em número de pesquisas para um 

bloco de cinco livros do AT, que é o Pentateuco (HAYS, 2011a, p.549). Portanto, na 

primeira parte deste ensaio procuraremos apontar qual caminho a pesquisa 

contemporânea tem escolhido trilhar em meio a tantas encruzilhadas do livro de 

Isaías, e inquirir atualizações sobre a pesquisa de Is 1-39 (PI), com conexão à 

perícope de Is 7.1-9, decorrentes do tema deste trabalho. A apresentação será feita 

conforme a pesquisa dos autores. 

 

2.1.1. A história do livro de Isaías na pesquisa contemporânea 

 

Uma das primeiras encruzilhadas do livro fora em relação à unidade do mesmo. 

A crítica atual dá crédito dessa primeira encruzilhada aos autores: J.C. Döderlein 

(1775)5 e J.G. Eichhorn6 (1780-83) do século 18 EC7. Esses dois autores defenderam 

a ideia da autoria dos caps. 40-66 por outro autor que não Isaías, durante o domínio 

babilônico.  

Duhm deu seguimento ao entendimento da divisão de Isaías em um extenso 

comentário sobre todo o livro, lançado em 1892. Para Clements (2002, p.115), poucos 

estudiosos tiveram uma posição tão influente no estudo de Isaías como Duhm. 

 
5 Veja DÖDERLEIN, J. C. Esaias. Altsofi: 1825. 
6 Veja EICHHORN, J.G. Historisch-Kritische Einleitung ins Alte Testament, 3 vol, 1780–83. 
7 Veja alguns exemplo: CHILDS, 1982, p. 316; STUHLMUELLER; 2007, p. 661; BERGES, 2010, p. 549; 
WESTERMANN, 1969, p.8; OSWALT, 2011A, p.36; SELLIN & FOHRER, 2007, p.528; SCHMIDT, 2004, 
p.201, CLEMENTS, 1980a, p.2; BLENKINSOPP, 2002, p.42. 
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Enquanto Hays (2011a, p. 549) afirma que o comentário de Duhm é um divisor de 

águas na pesquisa sobre o livro.  

Duhm propôs uma nova divisão de Isaías em três partes e três autores, 

nomeando-os (DUHM, 1902, p. XIII): “o livro mais antigo”, Isaías 1-39 (DUHM, 1902, 

p.1, trad. do al.) e 40-66, o apêndice do livro de Isaías: 40-55, a escritura do chamado 

“Deutero-Isaías” (DUHM, 1902, p.255, trad. do al.); e 56-66, “Trito-Isaías” (DUHM, 

1902, p.379, trad. do al). Desta forma, Duhm propôs que as partes de Isaías tenham 

sido escritas independentes umas das outras.  

Hays (2011a, p.549) comenta que Duhm dividiu o livro em três seções e três 

autorias, que segundo ele foram combinadas posteriormente formando um só livro. 

Atualmente conhecemos como: caps. 1-39, Proto-Isaías ou Primeiro Isaías (PI); caps. 

40-55, Deutero-Isaías ou Segundo Isaías (DI); e caps. 56-66, Trito-Isaías ou Terceiro 

Isaías (TI) (RENDTORFF, 2009, p.275; BECKER, 2004, p.30-60; CHILDS, 1982, 

p.318-320).  

A divisão é tão fortemente enfatizada por Duhm, que o autor cogitou que Is 40-

55 nunca sequer circulou em conjunto com Is 1-39, e que quando se juntou a algum 

livro profético, o fez primeiramente com o livro de Jeremias, devido à tamanha 

artificialidade externa que poderiam uni-lo ao PI (DUHM, 1902, p.XIII; SEITZ, 1996, 

p.224).  

Duhm afirmou também que a proclamação de DI se encerrou no cap. 55, e que 

os caps. 56 a 66 pertenciam a um autor do período pós-exílio, o qual chamou de TI 

(DUHM, 1902, p.XIII; WESTERMANN, 1969, p.9). Não fora só isso, Duhm foi um 

pouco mais além do que repartir Isaías em três partes. Ele também começou a 

procurar oráculos genuínos do profeta Isaías encontrados no Primeiro-Isaías ou Proto-

Isaías, pois suas pronúncias e pregações proféticas, segundo o autor, ensinamentos 

explícitos e palavras foram guardados e divulgados posteriormente pelos seus 

discípulos (Is 8.14-16; DUHM, 1902, p.XIV-XV; CHILDS, 1982, p.316-318). Tamanha 

fora a influência de Duhm, que Bautch e Hibbard (2014, p.8) vão afirmar que a teoria 

do Isaías tripartido influenciou o estudo de Isaías por mais de um século.  

A pesquisa moderna da Bíblia aceitou quase que unanimemente esse 

argumento durante quase todo o século 20 EC, como mostra Oswalt (2011a, p.35). 

Segundo De Jong (2007, p.5), a aceitação da teoria de Duhm, da divisão de três Isaías 

independentes, fora amplamente aceita pelos teólogos do século 20 EC, ou quase 

universalmente aceita segundo Sellin e Fohrer (2007, p.529). Já Stuhlmueller (2007, 
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p.661-662) vai argumentar que, primeiramente, fora aceita pelos estudiosos 

protestantes e mais tarde pelos católicos, e que a maioria dos estudiosos a aceitava 

(até escrever o capítulo do livro do Comentário Bíblico). Rendtorff (2009, p.275) vai 

dizer que prevaleceu a tese de Duhm e Blenkinsopp (2002, p.42), que a tese de Duhm 

recebeu aceitação geral. 

Desde então, o livro de Isaías tem sido alvo de debates sobre a pesquisa 

moderna da Bíblia (CHISHOLM, 2009, p.333-334), na qual a escola alemã parece ter 

mais publicações no estudo do livro de Isaías, seguida pela escola norte-americana e 

seguida pela francesa (BARTON, 2004, p.11).  

No entanto, segundo Schwantes (2011, p.13), há uma escassez de bibliografia 

em português sobre o profeta Isaías, no que tange a pesquisa moderna da Bíblia. 

Porém, como veremos abaixo, a teoria de dividi-lo principalmente em três períodos 

históricos é assim retratada pela maioria dos autores que têm suas edições em 

português ou traduzidas para o mesmo. Isso mostra a força de aceitação da teoria de 

Duhm por cerca de um século, como vemos em muitos comentários e livros sobre 

Isaías, ou sobre introduções ao AT em português. 

 

Tabela 2.1 O livro de Isaías para autores publicados em português 
Autor(es) e o livro de Isaías Is 1-39 Is 40-55 Is 56-66 

Alonso Schökel (2004, p.92-93) afirma que 
é composto de três grandes blocos de 
Isaías. 

PI ou Isaías I. DI ou Isaías II: 40-
55. 

TI ou Isaías 
III. 

Croatto (1989, p.15): é uma obra 
extremamente extensa que se iniciou com 
o profeta Isaías em 740 aEC e teve sua 
redação final em 400 aEC, passando por 
três etapas históricas para o livro de Isaías 
que se refletem em três seções principais. 

Isaías, o profeta 
histórico. 

Isaías, um profeta, 
o teólogo do exílio. 

E Isaías, 
profeta: o 
teólogo pós-
exílio. 

Nakanose e Pedro (1999, p.12): pode ser 
dividido três partes. 

PI: abrangendo o 
período histórico 
de 740 a 701 
aEC, escrito em 
Judá, pela 
comunidade do 
profeta Isaías. 

DI: ou “Isaías 
Júnior”, escrito no 
exílio da Babilônia, 
aprox. em 550 
aEC. 

TI: escrito 
por um grupo 
de Judá, no 
período pós-
exílio, em 
500 aEC. 

Sellin e Fohrer (2007, p.514-548): a 
divisão em três (o trino Isaías), tanto pela 
autoria quanto pelos três diferentes 
cenários históricos que abrangem. 

Isaías. DI. TI. 

Stuhlmueller (2007, p.661-662): a divisão 
em três partes é dada tanto pelo aspecto 
histórico, quanto pelo literário e pelo 
doutrinário. 

PI. DI. TI. 
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Duhm influenciou principalmente na perspectiva de olharmos para Isaías 

dividido em três períodos históricos, independentemente da aceitação ou não da teoria 

de três autores para cada parte de Isaías. Seja o autor: uma pessoa, um conjunto de 

discípulos, um conjunto de escribas ou uma comunidade, o que pode ser visto é que 

depois da contribuição de Duhm para a pesquisa em torno do livro de Isaías, o olhar 

para o livro ficou tripartido em três períodos históricos, como também em três partes 

com suas respectivas nomenclaturas. 

Muito embora a maioria dos comentários sobre os Profetas ou mesmo sobre o 

livro de Isaías, ou Introduções do AT, que os estudantes brasileiros da Bíblia têm 

acesso em livrarias e bibliotecas, sejam de edições antigas, do começo da segunda 

metade do século 20 EC, que são reeditadas, ou muitas vezes tenham sua bibliografia 

baseada nessas mesmas reedições, eles continuam aceitando a teoria de Duhm ou 

não comentam a mesma.  

Portanto, continuaremos a nossa jornada, com: artigos, capítulos de livros e 

livros contemporâneos, do final do século 20 EC e começo do século 21 EC, 

publicados originalmente em outras línguas, principalmente: inglês, alemão, espanhol, 

francês e holandês (posteriormente, alguns que não são em inglês, foram traduzidos 

para essa língua universal). Começaremos por ensaios contemporâneos que tenham 

indicado a história e o caminho que a pesquisa contemporânea tem apontado por 

trilhar.  

 

2.1.2. A revisão do livro de Isaías na pesquisa contemporânea 

 

O primeiro revisor é o americano Christopher B. Hays com seu artigo “The Book 

of Isaiah in Contemporary Research” publicado em 2011(a), que talvez tenha 

conseguido sintetizar com grande capacidade, em poucas páginas, o novo caminho 

que a pesquisa de Isaías tem seguido. Para o autor, Duhm fora um divisor de águas 

para a pesquisa do livro de Isaías, todavia, contemporaneamente influencia apenas 
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como um propósito heurístico8 e como estenografia9 dos três períodos históricos nos 

quais o livro se formou: Proto-Isaías (PI), Deutero-Isaías (DI) e Trito-Isaías (TI).  

Hays (2011a) enfatiza no seu comentário que a maior divergência em relação 

à pesquisa de Isaías está centrada na diversidade do livro ou na sua unidade. De 

acordo com a pesquisas de Hays (2011a), a composição do livro ainda é ensejo de 

uma ampla divisão entre os autores, e tamanha divergência por tanto tempo, sem 

qualquer consenso, resultou no detrimento científico por parte daqueles que observam 

a pesquisa do lado de fora.  

O autor (Hays, 2011a) observa que a teoria da formação de um único texto, que 

anteriormente tinha sua credibilidade na hipótese da unificação, como afirmava Duhm, 

tem dado espaço para a hipótese da expansão. Hays (2011a) articula que a tendência 

de analisar o texto em partes menores tem encontrado muita alacridade entre os 

autores, principalmente os alemães, que o fazem em muitas camadas composicionais. 

Outrossim, pelo mesmo autor, a crítica contemporânea interpreta o livro de Isaías 

como um todo, como igualmente faz conexões com as camadas literário-temáticas, 

através da abordagem redacional.  

Hays (2011a) apresenta novidades para a crítica textual com uma nova edição 

dos pergaminhos de Isaías encontrados na caverna 1 (1QIsaa e IQIsab)10 de 

Qumran11. E a crítica textual no estudo tem deixado buscar os melhores textos para a 

apreciação das primeiras versões e expressões do livro.  

Além de enfatizar a necessidade de um levantamento bibliográfico seletivo de 

Isaías, em seu artigo, Hays (2011a) ainda traz as últimas referências da pesquisa do 

 
8 Heurístico: termo que deriva do grego “heurisko” e significa “encontrar, descobrir, entender”. Esse 
aplicado na pesquisa atual do livro de Isaías segundo a proposta de Hays (2011a, p.549,552) é uma 
forma, um critério, uma maneira de investigar, de organizar o estudo do extenso livro de Isaías, 
mantendo a antiga forma tripartidade de Duhm de 1892 (PI, caps. 1-39; DI, caps 40-55; e TI: caps. 56-
66). 
9 Esteneografia: termo derivado do grego “stenos” (estreito) mais “grafo” (escrever) e significa “escrita 
escondida”, sendo uma técnica de escrita que utiliza caracteres abreviados especiais. Hays (2011, 
p.552) propõe que para a pesquisa contemporânea do livro de Isaías, a tese de Duhm (1892) que 
repartiu o livro em três partes, resulta atualmente nas abreviações (como igualmente o aspecto eurístico 
visto na nota acima) para: Primeiro Isaías ou Proto-Isaías (PI: caps. 1-39); Segundo Isaías ou Deutero-
Isaías (SI ou DI: caps. 40-55) e Terceiro Isaías ou Trito-Isaías (TI: caps. 56-66). 
10 O manuscrito 1QIsa foi encontrado na caverna 1 de Qumran em 1947, datado de 125-100 aEC. 
Contém todos os 66 capítulos do livro de Isaías. O manuscrito 1QIsb foi encontrado na caverna 1 de 
Qumran em 1947, datado de 100-75 aEC. Contém trechos dos 66 capítulos do livro de Isaías, mas está 
em estado fragmentário. 
11 HAYS (2011a) está citando uma nova edição de 2010 dos manuscritos de Qumran de: ULRICH, 
Eugene (ed.). The Biblical Qumran Scrolls: Transcriptions and Textual Variants. Supplements to 
Vetus Testamentum 134. Leiden-Boston: Brill, 2010. Essa inclui: novas fotografias, transcrições, 
introduções e notas; que para ano da publicação do artigo de Hays (2011a) era recente.  
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livro, com seus principais autores e publicações. Tendo uma vasta bibliografia seleta 

e também por campo de pesquisa, já que o mesmo autor afirma que a característica 

heurística da divisão de Duhm ainda permanece, como comentam os principais 

autores e publicações de cada seção dos capítulos: 1-39, 40-55, e 56-66. 

Hays (2011a) afirma que o PI ainda tenha mais artigos, pesquisas e autores do 

que os outros Isaías nas questões: filológicas, históricas, comparativas, redacionais e 

literárias, e que um campo proeminente da pesquisa do PI seja o largo campo histórico 

da formação de Isaías coadjuvado com a história dos israelitas ou judeus desde 

período neo-assírio até o persa para a sua interpretação.  

Como resultado do seu artigo, Hays (2011a) faz apontamentos da pesquisa 

atual para uma leitura holística12 de Isaías, que não abandona o estudo heurístico, 

que tem a tendência de inquirir a história da recepção e que vê no horizonte da 

pesquisa, nas fontes extrabíblicas fundamentadas na comparação com AOP e os 

períodos históricos de cada parte de Isaías (neo-assírio, neobabilônico, e persa); que 

saem da esfera das especulações ambiciosas, e que apontam para dados 

extrabíblicos.  

Por outro lado, Hays (2011a), menciona que a preocupação histórica com a 

personalidade e biografia do profeta Isaías foram deixadas de lado por serem 

consideradas muito simplórias e pueris na sua concepção ideacional antiga.  

O autor cita, no corpo do seu artigo e na sua conclusão, o livro de De Jong, 

“Isaiah among the Ancient Near Eastern Prophets: A Comparative Study of the Earliest 

Stages of the Isaiah Tradition and the Neo-Assyrian Prophecies” publicado em 2007, 

como um exemplo de um campo promissor da pesquisa de Isaías. O mesmo realiza 

comparações proféticas neo-assírias da corte com o texto isaiano, como uma 

possibilidade impressionante na discussão comparativa e para crítica de redação, 

revelando oráculos de salvação de profecia da corte como parte do estrato mais antigo 

de Isaías, e não como inserções posteriores, como muitos autores sugerem.  

O próprio autor, Hays, no mesmo ano de seu artigo revisor (HAYS, 2011a) 

publica um artigo com esse mesmo viés de pesquisa comparando o AOP em “Death 

 
12Holística: termo que deriva do grego “holos” que significa “todo”, “inteiro”. Entendemos na perpectiva 
de Hays (2011a, p.549-552) que a “leitura holítica” significa um olhar por inteiro do livro de Isaías, 
considerando-o como uma unidade redacional, teológica, literária e temática, apesar da diversidade 
histórica do livro. 
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in the Iron Age II and in First Isaiah” (HAYS, 2011b). O autor também publicou mais 

trabalhos no mesmo aspecto de pesquisa13.  

Outro pesquisador que revisou a pesquisa contemporânea do livro de Isaías 

num artigo é o alemão Ulrich Berges (2010)14, em “The Book of Isaiah as Isaiah’s 

Book: The Latest Developments in the Research of the Prophets”. Nesse artigo, o 

autor propõe rever a pesquisa moderna sobre o livro Isaías e não aumentar o material 

vigente. Ele afirma existir atualmente um grande número de artigos para a pesquisa 

dos Profetas, mas em singularidade e maior volume para o livro de Isaías. 

Desde o início de seu artigo, Berges (2010), ao relatar duas análises da 

interpretação exegética contemporânea bíblica, cita: o diacrônico15 e o sincrônico16; 

que por mais que esses métodos possam divergir entre si, na árdua tarefa da 

interpretação do texto bíblico profético, ambos os métodos têm assinalado para o 

entendimento de que os livros proféticos são composições literárias que evoluíram no 

decorrer dos séculos.  

E, exclusivamente, quanto à pesquisa do livro de Isaías, Berges (2010) 

constata que, por um lado, existe uma disparidade para ver o livro como unificado e, 

por outro lado, existe uma visão muito unificada para ver o livro com disparidade. Ou 

seja, quanto às escolas de pesquisa, Berges (2010) relata que até a presente data do 

seu artigo, 2010, mesmo quando se faz um comentário sobre uma parte do livro, todo 

 
13 Veja: HAYS em: A Covenant with Death: Death in the Iron Age II and its Rhetorical Uses in 
Proto-Isaiah. Grand Rapids: Eerdmans, 2015. Hidden Riches: A Sourcebook for the Comparative 
Study of the Hebrew Bible and Ancient Near Eas; Westminster John Knox, 2014t. The Origins of Isaiah 
24-27: Josiah's Festival Scroll for the Fall of Assyria, Cambridge University Press, 2019. 
14 Veja alguns exemplos: ASTER, 2017; DE JONG, 2007; HAYS, 2011a. 
15 Análise diacrônica: termo que se deriva do grego “dia” (através de) mais “chronos” (tempo) que 
seria a análise da compreensão de fatos através do tempo. “O método histórico-crítico (MHC) ajudou 
na construção de uma “ciência bíblica”, pois parte do pressuposto que os textos bíblicos antes de tudo 
são “textos”, passíveis de estudo, investigação e interpretação. Surge como intuito de usar critérios 
científicos no estudo objetivo dos textos bíblicos” (KAEFER & XAVIER, 2019, p.398). O MHC utiliza da 
análise diacrônica em busca de camadas redacionais (KAEFER & XAVIER, 2019, p.407). De acordo 
com a proposta de Berges (2010, p.549-550,552) no estudo do livro de Isaías a análise diacrônica 
busca determinar a origem e o desenvolvimento do texto bíblico final existente (pois esse, apresenta 
apenas uma interpretação preparatória que está sujeita a decisões e revisões críticas de texto), 
inquerindo por camadas redacionais e correlacionar palavras, utilizando também de uma análise 
semântica. 
16 Análise sincrônica: termo que deriva do latim “synchronus” que significa que ocorre ao mesmo 
tempo ou no mesmo contexto. A análise sincrônica considera o conjunto dos livros bíblicos (KAEFER 
& XAVIER, 2019, p.399). De acordo com a proposta de Berges (2010, p.549-550,552) no estudo do 
livro de Isaías) a análise sincrônica busca a validade do texto da forma como ele se apresenta para 
leitura atualmente, na sua forma final, procurando os componetentes linguísticos que produzem seu 
sentido global, utilizando também de uma análise literária. 



 28 

o livro deve ser considerado, no entanto, não se encontra comentários deste tipo em 

alemão, mas pode-se encontrá-los em inglês. Como afirma o próprio autor: 

 

As análises dos últimos vinte anos mostraram que os livros proféticos não 
são apenas uma montanha de palavras sob as quais os oráculos individuais 
dos homens de Deus estão escondidos como tesouros, mas que são como 
catedrais literárias que foram criadas - ou melhor, compostas e revistas - 
durante séculos, por vários arquitetos (BERGES, 2010, p.551, trad. do ing.). 

 

 Ao relatar sobre a autoria do livro para a pesquisa contemporânea, Berges 

(2010) demonstra que: antes vale o livro do que o profeta, e quem quiser encontrar o 

profeta, que olhe para o livro.  

O autor resume toda essa ação da seguinte forma (BERGES, 2010, p.553): “A 

diversa história da interpretação do Livro de Isaías pode ser condensada em uma 

única fórmula: do profeta a três livros, a um livro, a um profeta!”. Berges (2010) então 

narra a história da autoria do livro, que desde o tempo no qual fora dado o nome ao 

livro, no tempo redacional de Crônicas, a autoria do profeta Isaías fora considerada 

indiscutível, nesta era rabínica, e posteriormente passando pela patrística e pelo 

renascimento até o século 18 EC. Sobre o profeta Isaías, o autor acrescenta: 

 

Permanece indiscutível que este profeta tenha sido ativo em Jerusalém 
durante o período da expansão neo-assíria de Tiglate-Pileser III, Salmaneser 
V, Sargão II e Senaqueribe entre 734 e 701 aEC. Segundo uma lenda 
encontrada no "martírio de Isaías", no último terço do primeiro século aEC, 
Isaías morreu como mártir sob o rei Manassés (696-642): ele foi 
supostamente serrado em pedaços (BERGES, 2010, p.554, trad. do ing.). 

 

 No entanto, Berges (2010, p.553-555) ressalta que, curiosamente, a tradição 

bíblica não considera Isaías como autor do livro no sentido de autoria greco-romana. 

A percepção de autoria greco-romana e judaica helênica ou pré-helênica, segundo 

ele, difere-se: para o primeiro grupo: literatura autoral, para o segundo grupo: literatura 

tradicional. Na literatura tradicional, o autor não importa, mas sim a autoridade cujo 

nome dá título ao livro, que seriam coleções daquilo que foi ensinado e transmitido em 

nome das personalidades autorizadas e não dos próprios autores.  

Assim sendo, conforme Berges (2010), os livros proféticos podem conter 

apenas algumas palavras de: Isaías, Jeremias ou Ezequiel, sem que tenham títulos 
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falsos ou errados, pois permaneceram como literatura em propriedade espiritual de 

um grupo específico. Esse, possuindo-a e comando-a, como uma cátedra ou escola, 

que continua falando em nome da Universidade ou de certo ramo de estudo, 

inaugurado por certas personalidades.  

Continua o autor (2010) explanando que os nomes dados aos livros proféticos 

de seus supostos autores ou, como do bloco do Pentateuco, que está vinculado à 

pessoa de Moisés, não eram autores no sentido moderno, mas sim autoridades 

fundadoras de discursos teológicos e de comunidades discursivas, que atribuíram ao 

fundador a inauguração do seu discurso.  

As palavras dos fundadores dos discursos eram interpretadas de maneira 

contínua por esses grupos autorizados, segundo Berges (2010), o que legitimava sua 

autoridade profética e os tornava como que mediadores das palavras divinas.  

Berges (2010) afirma que quando encontraram o grande rolo de Isaías em 

Qumran, no final da segunda metade do século 20 EC, observaram que Is 39 se liga 

a Is 40.1, como a continuação da visão do profeta Isaías expressa em Is 1.1, dando a 

percepção da autoria de Isaías ao rolo inteiro encontrado, o que permaneceu como 

fora dito anteriormente até o final do século 18 EC.  

 Berges (2010) comenta que antes do século 18 EC foi encontrado um escrito 

de 1145 EC do exegeta judeu Abraham ibn Ezra, o qual revela algumas dúvidas em 

seus comentários sobre Isaías, se ele teria escrito Is 40-66. Isso porque, segundo o 

autor, DI e TI continham palavras de conforto do fim do período babilônico. Muito 

embora com receio da atitude da escola rabínica ortodoxa exegeta, o judeu Abraham 

ibn Ezra tenha evitado uma opinião mais clara sobre o assunto.  

Berges (2010) elucida que apenas com o surgimento da interpretação histórico-

crítica da Bíblia, uma interpretação racionalista frente à interpretação eclesiástica, no 

final do século 18 EC é que se começou a inquirir-se sobre o problema do vazio de 

150 anos entre o profeta Isaías do final do século 8 aEC e o tempo do exílio associado 

ao decreto de Ciro em 539 aEC, e a menção do nome do governante persa Ciro II 

(559-530 aEC) encontrado em Is 44.28 e 45.1.  

Berges (2010) alude que essa lacuna de tempo deu espaço à hipótese de DI, 

primeiramente pelo professor Johann Christoph Döderlein (1746-1792), que em sua 

publicação de 1789, na terceira edição de seu comentário de Isaías o autor sugere 

que depois de Is 40 outra pessoa fora o autor no período exílico, e este seria um autor 

homônimo. Sendo assim atribuída a Döderlein a descoberta do DI.  
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Berges (2010) dá seguimento descrendo que Johann Gottfried Eichhorn (1752-

1827), em 1783, na introdução de sua obra, também tenha considerado um escritor 

pós-exílio para os capítulos de Is 40-52, no mínimo, e fazendo-o sem mencionar 

Döderlein. Berges (2010) vai comentar a ruptura que Duhm promoveu em 1892 em 

seu extensivo comentário sobre Isaías, não apenas prosseguindo com a tese de 

Döderlein e Eichhorn, mas com a nomeação de DI, com o rompimento da ideia de que 

este autor tenha escrito apenas 40-55 e com a proposta de um novo autor em 56-66, 

com o nome de Trito Isaías.  

Berges (2010) afirma que Duhm, na introdução de seu comentário de 1892, já 

considerava o anonimato dos escritos do AT, e realça no artigo de Duhm de 1916: 

“Deuterojesaja und die gleichzeitigen Anonymi” em “Israels Prophete”, no qual Duhm 

sugere outros autores anônimos para Is 13-14 e 21, capítulos que predizem a queda 

de Babel e que não poderiam fazer parte do profeta Isaías de Jerusalém do século  8 

aEC., o qual já sugeriria “Quarto-Isaías” e “Quinto-Isaías”, onde, de acordo com 

Berges (2010), Duhm não os nomeou e não enfatizou muito tal tese, para não 

enfraquecer a sua própria tese do Iaías tripartido em: PI, DI, e TI. 

 Berges (2010) ressalta que os revisores e redatores posteriores a tempo do 

profeta Isaías trabalhavam no anonimato, com a intenção de preservar um texto 

prestigioso e importante como do DI. E o fizeram com uma boa razão para manter a 

compreensão da autoridade dos profetas como homens inspirados por Deus, com um 

grau mais elevado, ainda mais no círculo cristão para o DI, considerado como 

evangelista do AT.  

E Berges (2010) conclui seu artigo com a tese que havia construído no corpo 

do mesmo: que muito mais que apenas contribuir para uma pesquisa da realidade da 

pesquisa contemporânea, como afirma na introdução do mesmo, Berges (2010) 

constrói os seguintes argumentos:  

 

ü Livros proféticos e Pentateuco como discurso contínuo das linhas 

acadêmicas que receberam o legado e autoridade da pessoa do homem de 

Deus fundador do seu discurso, funcionando como mediadores da 

revelação da palavra divina;  

ü Isaías como um modelo adequado do discurso da autoria como fundador, 

que recebe o legado e a autoridade, adequando os textos categorizados 

como de outros períodos do século 8 aEC; 
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ü Rejeição da tese de livros independentes para DI e TI, como tendo sido 

iniciados só depois do exílio ou pós-exílio, de tal forma que não se deve 

usar mais a nomenclatura DI (Deutero-Isaías) ou TI (Trito-Isaías);  

ü A tradição mais antiga do profeta Isaías pode ser encontrada em Is 1-39; 

ü Após o exílio babilônico, os autores anônimos ligaram as composições que 

ainda não estavam vinculadas ao Isaías de Jerusalém, dando 

prosseguimento às palavras do profeta conhecido por eles;   

ü As conexões cruzadas de todo o livro de Isaías: PI: 1-39, DI: 40-55, e TI: 

56-66, foram feitas principalmente e mais densamente após o pós-exílio; 

ü E finalmente, um dos mais longos processos de atualização contínua da 

literatura profética desde o Isaías de Jerusalém até o período do Segundo 

Templo, dando amplo tamanho e complexidade ao livro, que está vinculado 

à autoridade do profeta Isaías e, desta forma, acomoda a visão do servo 

sofredor e do humilde Senhor de Sião a serviço das nações. 

 

Continuamos a revisão da história da pesquisa com o americano John Barton, 

que em seu livro de “Isaías 1-39” não propõe nada de significativamente novo e nem 

impõe uma determinada opinião, muito embora, sintetize eficientemente e comente o 

caminho que a pesquisa de Isaías tem andando. Talvez por esse motivo sua obra não 

seja muito citada na literatura recente da pesquisa de Isaías17.  

Na introdução, Barton (2004, p.9), afirma que Isaías é um dos livros mais 

difíceis dos profetas, e que não é algo fácil para o leitor recuperar o pensamento do 

livro, ainda mais depois de três milênios, muito embora não seja impossível (BARTON, 

2004, p.9). Para o autor, o estudo de Isaías nos tempos modernos, passou por três 

fases (BARTON, 2004, p.9-11). 

 

Tabela 2.2 As três fases da pesquisa contemporânea do livro de Isaías para 
Barton 
Primeira 
Fase 

Três partes do Livro de Isaías: PI: 1-39, DI: 40-55, e TI: 56-66; tendo cada parte seu 
produto histórico e autoria diferente, o que deixou um legado permanente dos estudos 
histórico-críticos, mesmo para os críticos de tal tese. 

Segunda 
Fase 

Do processo redacional, editorial e sua montagem, considerando a intenção de cada 
um dos processos redacionais, e procurando pelos oráculos isaianos e pós-isaianos 
(tendo os dois tipos de oráculo em alto prestígio e não mais apenas os originais do 
profeta ou de seu período para a datação de cada camada redacional). 

 
17 Veja alguns exemplos: DE JONG, 2007. 



 32 

Terceira 
Fase 

Desde a década de 90, o interesse do livro voltou-se para o livro de Isaías como o 
recebemos hoje, como ele é, uma visão holística, que enfatiza sua unidade e coerência. 

Barton, 2004, p.9-11. 

 

Conforme vimos em Hays (2011, p. 549), é necessário estabelecer limites 

devido à vasta quantidade de literatura disponível para a recente pesquisa sobre o 

livro de Isaías. Assim sendo, é imprescindível uma seleção bibliográfica. Temos 

também o objetivo de realizar a nossa pesquisa visando o PI: 1-39 e a perícope de Is 

7.1-9. Portanto, prosseguimos a investigação com os eruditos que estão vinculados 

pela história recente da pesquisa de Isaías, contando também com as publicações 

mais recentes e as que têm uma conexão com o atual estudo, começando pela escola 

da América Latina, passando pela escola da Europa e depois pela escola dos EUA.  

 

2.1.3. A pesquisa contemporânea do livro de Isaías na escola latino americana 

 

Não poderíamos falar da escola de pesquisa do livro de Isaías na América 

Latina sem falar destes dois autores: Luís Alonso Schökel e José Luís Sicre Diaz. Eles 

são eruditos exegéticos consagrados na América Latina no assunto dos livros 

proféticos, apesar de serem espanhóis. Tamanha é a influência destes dois autores 

sobre a produção da pesquisa dos Profetas e de Isaías que os colocamos aqui, e não 

na pesquisa europeia espanhola.  

Os autores escreveram juntos dois comentários em espanhol sobre os livros 

dos profetas, chamados: Profetas I18 e Profetas II19, que também foram lançados em 

português20. Ambos os comentários são extensos sobre todos os livros dos profetas. 

O livro de Isaías é abordado no primeiro volume (Profetas I) das páginas 93 a 397. O 

comentário apresenta um estudo mais exegético do livro de Isaías (SANTOS, 2011, 

p.20), onde principalmente nas páginas 93-96, 263-264 e 341-345 os autores 

comentam sobre a história da questão da unidade do livro de Isaías, como também 

das diversas perspectivas e seus respectivos autores.  

 
18 Veja ALONSO SCHÖKEL, L. A.; SICRE DIAZ, J. L. Profetas I. Madrid: Cristiandad, c1980. v.1. 651p. 
19 Veja ALONSO SCHÖKEL, L. A.; SICRE DIAZ, J. L. Profetas II. Madrid: Cristiandad, 1980. v.2. 
1373p. 
20 Veja ALONSO SCHÖKEL, L. A.; SICRE DIAZ, J. L. Profetas I: Isaías, Jeremias, Grande comentário 
bíblico. Tradução de Anacleto Alvarez. 2. ed. São Paulo, SP: Paulus, 2004. v.1. 679 p. e ALONSO 
SCHÖKEL, L.; SICRE DIAZ, J. L. Profetas II: Ezequiel, doze profetas menores, Daniel, Baruc, Carta 
de Jeremias. Grande comentário bíblico.  2. ed. São Paulo, SP: Paulus, 2002. v.2. 1411 p.  
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Alonso Schökel e Sicre Diaz (1980, p.93-96) asseveram que uma leitura 

completa do livro de Isaías revelará ao leitor, através de uma sensibilidade literária, 

as diferenças: de estilo, da situação histórica e da índole teológica; entre os três Isaías: 

PI 1-39 no período Assírio; DI 40-55 no período Babilônico; e TI 56-66, no período 

pós-exílio.  

Ao recapitular a história da questão da unidade do livro, os autores afirmam que 

até o século 10 aEC não havia problema em atribuir todo o livro à pessoa do profeta 

Isaías. Que Deus poderia revelar ao profeta o que aconteceria depois, como também 

fazer revelações divinas teológicas sucessivas que se completam, até que no século 

11 EC, Moisés ben Samuel Ibn Gekatilla e seu sucessor Abraham ibn Ezra, atribuem 

a primeira parte do livro ao profeta Isaías, e a segunda parte ao período do pós-exílio.  

Segundo Alonso Schökel e Sicre Diaz (1980), em 1788, Döderlein começa a 

falar de um escritor anônimo no pós-exílio para os caps. 40-66, o DI. Até que Duhm, 

em seu comentário de Isaías, definitivamente rompe com a suposta unidade, 

atribuindo: 40-55 a um autor, o DI, e, 56-66 a outro: o TI.  

Desta forma, Alonso Schökel e Sicre Diaz (1980) afirmam que, desde então, 

era normal dividir o livro em três grandes blocos: PI, o Isaías I (1-39); DI, o Isaías II 

(40-55), e TI, o Isaías III (56-66). Alonso Schökel e Sicre Diaz (1980, p.93-96) 

continuam a contar a história da questão da unidade do livro, depois do comentário 

de Duhm, para os que defenderam e para os que criticaram tal tese, aqueles que ainda 

atribuíam, nostalgicamente, todo o livro ao profeta Isaías (nas palavras dos autores), 

até que a tese de Duhm fora comumente aceita e prevalecera.  

No entanto, ao concluir a questão da divisão do livro, Alonso Schökel e Sicre 

Diaz (1980) asseveram que nos últimos anos (ou seja, desde final da década de 70 e 

começo de 80, quando o comentário fora escrito) foi demonstrado pela crítica um 

esforço para organizar e unir todo o Isaías. A união do texto de Isaías, para os autores, 

não fora um ato acidental que dera certo, mas devido às imagens e temas que 

atravessam todo o livro, constatam uma profunda relação entre as partes, um esforço 

de edição que não aponta para a volta da visão nostálgica de que Isaías tenha escrito 

o livro (salientado pelos autores), mas do amadurecimento da questão. 

A sugestão dada por Alonso Schökel e Sicre Diaz (1980) é que os oráculos de 

Isaías tenham sofrido releituras e acréscimos contínuos durante os séculos, e que 

tenham indicado, na opinião predominante dos pesquisadores já na sua época, uma 

pluralidade de autores para o livro de Isaías por causa da unidade temática e 
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estilística, em meio à diversidade de situações, interesses, gêneros e estilos 

(ALONSO SCHÖKEL & SICRE DIAZ, 1980, p.96,112,346). 

Outro pesquisador conhecido no meio acadêmico latino-americano e 

amplamente citado é Jesús Asurmendi (1981). Apesar de ser francês, dada a sua 

influência na América Latina, também o colocamos neste lugar, e não com a escola 

de eruditos europeus franceses. O autor se destaca por escritos que nos ajudam a 

compreender os aspectos da profecia do século XVIII em Israel e Judá, como também 

no AOP, como demonstrado também por Santos (2011, p.20) em sua tese.  

Asurmendi (1981) compara o profetismo bíblico com o AOP, afirmando que a 

profecia começou a ser encontrada fora da Bíblia a partir do achado arqueológico em 

1974. Ele cita o movimento profético no Egito, na Mesopotâmia, em Mari e em Canaã, 

demonstrando que esse não poderia ser distinguido da adivinhação e da magia, e que 

os oráculos eram principalmente de salvação, dirigidos ao rei em momentos difíceis, 

e que poderiam ser orais ou por escrito, como em cartas enviadas ao rei.  

Asurmendi (1981) cita principalmente as cartas de Mari e a Estela de Zaqir.  No 

entanto, nesse livro, o autor cita uma nota sobre a atual pesquisa do livro de Isaías. 

Jesús (1981) afirma que a divisão do livro de Isaías é mais simples do que nos demais 

livros proféticos: 1-39, 40-55, 56-66; onde essa divisão, segundo o autor, já seria 

distinguida pelos especialistas desde o século 18 EC.  

No entanto, Asurmendi (1981), já na sua época, se impressiona com a 

semelhança e a continuidade do livro. Desta maneira, sugere a autoria de uma mesma 

escola ou corrente, que começou com o profeta Isaías no século 8 aEC e continuou 

por, no mínimo, mais três séculos. 

José Severino Croatto é outro autor renomado e destacado tanto na pesquisa 

do AT como na literatura isaiana, principalmente pela exegese e por seus últimos 

estudos sobre a releitura da restauração da comunidade judaica exilada21 (SANTOS, 

2011, p.11; HAYS, 2011, p.558; KANASHIRO, 2015, p.84-85).  

Croatto (1989, p.11-13) em seu primeiro livro do comentário sobre Isaías: “A 

palavra profética e sua releitura hermenêutica”, sobre o caps. 1-39, afirma que o livro 

de Isaías é uma obra sumamente extensa e que reúne tradições proféticas de 

 
21 Veja CROATTO, J. Severino. Imaginar el futuro: estrutura retórica y querigma del Tecer Isaías, 
Isaías 56-66. Comentário Bíblico. Buenos Aires: Lumen, 2001. 552 p. CROATTO, J. Severino. La 
Inclusion Social en el Programa del Tercer Isaías: Exegesis de Isaías 56:1-8 y 66:18- 24. IN: Revista 
Bíblica, 60, pp. 91–110, 1998. CROATTO, J. Severino. The ‘Nations’ In the Salvific Oracles of Isaiah. 
IN: Vetus Testamentum, 55, pp. 143–61. 
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praticamente quatro séculos, as quais iniciaram na pessoa do profeta Isaías no ano 

740 aEC até a redação final no século 400 aEC  

Desde o início de seu comentário, Croatto (1989) aponta qual é a sua 

percepção sobre o livro de Isaías. Ele afirma que se trata de um complexo literário, 

que apesar de sua divisão, que ele classifica como três etapas históricas nas três 

seções principais (1-Isaías, o profeta histórico: caps. 1-39; 2-Isaías: um profeta ou 

teólogo do exílio: caps. 40-55; e, 3-Isaías: profeta ou teólogo pós-exílio: caps. 56-66, 

que era comumente aceita na época em que escreveu o comentário), estas partes ou 

seções não são independentes ou monolíticas, por causa da profunda unidade 

teológica e querigmática.  

Croatto (1989) assevera que o sinal mais evidente e significativo da correlação 

entre os três Isaías é o feito de que as ideias do DI estejam claras também no PI, e 

que mesmo no TI exista uma característica profunda com caps. 1-55. A ponto de 

sugerir que o autor do livro atual seja o autor/redator do TI, por causa das mesmas 

ideias e da intertextualidade.  

E assim, Croatto (1989) conclui constatando que a leitura do texto é uma visão 

do livro na totalidade, na perspectiva de uma obra completada no período do pós-

exílio da dominação persa, que começou a tradição isaiana com o julgamento de 

Isaías para com o povo infiel, culminando no exílio, mas que termina revelando uma 

salvação utópica para o povo frustrado que voltara do exílio, permitindo assim, uma 

releitura a partir do texto global de Isaías. 

 No ano 2000, no artigo publicado na RIBLA: “Composición y querigma del libro 

de Isaías”, Croatto (2000, p.36) destaca que o livro de Isaías é o primeiro e mais 

extenso dos livros proféticos, e o mais influente na tradição judaica e cristã, além de 

comentar sobre todo o livro.  

Croatto (2000, p.56, 63) asseverou que, ao falarmos dos três Isaías, também 

falamos de blocos autônomos dentro do mesmo. Tendo, cada um, seu vocabulário, 

estilo, gênero literário, cosmovisão e mensagem. Apesar disso, o autor notavelmente 

afirma a unidade da obra, que é firmada por alguns conceitos, pela mensagem, pela 

forma literária, pelas interconexões temáticas e lexicais, e pelo querigma do poder 

universal de YHWH sobre seu povo, Israel, e sobre todas as nações. 

Em seu último artigo publicado, Croatto (2005, p.160-161) afirma a existência 

de um último estágio de redação para o livro de Isaías, o qual ele chamou de: “Quarto 

Isaías”. Esse, daria uma redação final ao livro, com novos significados de um histórico 
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de sofrimento, desintegração e perda de identidade cultural e religiosa por parte dos 

grupos de judeus dispersos pelo mundo devido ao exílio, sobre os quais o autor afirma 

ter feito um ensaio em seu último livro comentário sobre Isaías22 (CROATTO, 2005, 

p.160-161; CROATTO, 2000, p.21). 

No que se refere à bibliografia latino-americana sobre o livro de Isaías, 

podemos destacar ainda outros artigos da RIBLA23.  

2.1.3.1. A pesquisa contemporânea do livro de Isaías na escola brasileira 

 

No que se refere à bibliografia brasileira contemporânea sobre o livro de Isaías, 

podemos destacar os eruditos do AT: Schwantes24, quanto à exegese de Isaías e, 

 
22 Veja CROATTO, J. Severino. Imaginar el futuro: estrutura retórica y querigma del Tecer Isaías, 
Isaías 56-66. Comentário Bíblico. Buenos Aires: Lumen, 2001. 552 p. 
23 Veja: ALMADA, Samuel, Miedos, alianzas y esperanzas en torno a Is 7: 61 (2008:3) 70-79. 
ARANGO L., José Roberto, “Dios solidario con su pueblo. El Go'el en el Déutero-Isaías”: 18 
(1994:2) 55-64. BAILÃO, Marcos Paulo, “Opresión y resistencia – El Siervo de Yahvé”: 74 (2017:1) 
83-96. BUSCEMI, María Soave, “Nosotras que tenemos alas y sabemos volar. Una hermenéutica 
ecofeminista de Isaías 34,8-17”: 41 (2002:1) 64-82; CROATTO, J. Severino, “Una liturgia fúnebre 
por la caída del tirano. Exégesis de Isaías 14,4b-23”: 2 (1988:2) 59-67; CROATTO, J. Severino, “El 
Déutero-Isaías, profeta de la utopía”: 24 (1996:2) 35-40; CROATTO, J. Severino,  “Economía y 
poder en Isaías 1-39. La palabra de Isaías y sus relecturas”: 30 (1998:2) 43-54, CROATTO, J. 
Severino, “Composición y querigma del libro de Isaías”: 35-36 (2000:1-2) 36-67. GALLAZZI, 
Sandro, “Por medio de él, el designio de Dios ha de triunfar”: 21 (1995:2) 11-34. GALLAZZI, Sandro, 
“Memorias de Obed, esclavo eunuco e incircunciso”: 39 (2001:2) 95-103. LÓPEZ, Rolando, 
“Justicia, desarme y paz internacional (Is 2,2-4; Mi 4,1-4)”: 8 (1991:1) 67-81. MARIANNO, Lília Dias, 
“Aguas que nunca faltan, escombros reconstruidos y jardines regados. El culto que Yahvé 
espera de su pueblo”: 61 (2008:3) 80-87 (Isaías 58). MOLINA, Uriel, “Dios, el proceso 
revolucionario y las elecciones del 25 de febrero de 1990”: 7 (1990:3) 113-120. PIXLEY, Jorge, “El 
aspecto político de la hermenéutica”: 32 (1999:1) 68-81. VÁSQUEZ GUTIÉRREZ, Carlos Mario, 
“Como la lluvia que riega la tierra... (Isaías 55,10) - Exégesis bíblica latinoamericana”: 50 (2005:1) 
30-34. CAMPUSANO, María Cristina Ventura. Justicia y Nueva creación - Una lectura de Isaías 11, 
1-10: 80 (2019: 2) 11-124.  
24 Veja SCHWANTES, M. Ouvi, casa de Davi! - Estudos exegéticos em Is 7,10-17. Estudos de 
Religião, São Bernardo do Campo - SP, v. 19, n.29, p. 178-190, 2005. SCHWANTES, M. Sem crer não 
se permanece - Estudos exegéticos em Is 7,1-2+3-9. Revista de Cultura Teológica, São Paulo, v. 12, 
n.46, p. 99-118, 2004. SCHWANTES, M. Águas que correm mansamente - Um comentário a partir 
de Isaías 8,5-8. TQ. Teologia em Questão, Taubaté - SP, v. 2, n.4, p. 45-54, 2003. SCHWANTES, M. 
Armas não armam tendas de paz: observações sobre Isaías 8,1-4. Estudos de Religião, São 
Bernardo do Campo - SP, v. 17, n.25, p. 207-214, 2003. SCHWANTES, M. Sinais e símbolos - 
Comentário a Isaías 8,5-8. Trilhas (Cascavel), Cascavel - PR, v. 5, n.10, p. 67-87, 2003. 
SCHWANTES, M. Da vocação à provocação - Estudos exegéticos em Isaías 1-12. 3. ed. São 
Leopoldo - RS: Oikos, 2011. 461p. SCHWANTES, M. Da vocação à provocação - Estudos e 
interpretações em Isaías 6-9 no contexto literário de Isaías 1-12. 2. ed. São Leopoldo/RS: Oikos, 
2008. v. 1. 208p. 



 37 

particularmente, sobre os caps. 1 a 12; Siqueira25 e Santos26, quanto ao aspecto 

messiânico; Francisco, quanto à tradução interlinear hebraico-português pioneira27; 

Nakanose e Pedro (1999) que escrevem sobre o PI (caps. 1-39), e outras teses28 e 

dissertações29 (SANTOS, 2011, p.18-21). No entanto, quando o assunto da pesquisa 

 
25 Veja: SIQUEIRA, T. M. "Segundo Isaías: o anúncio da permanente esperança". Estudos Bíblicos, 
v. 89, p. 19-24, 2006. SIQUEIRA, Tércio Machado. “O rei menino”. In: Revista Estudos Bíblicos, nº 54. 
São Leopodo/Petrópolis: Sinodal/Vozes, 1997. SCHWANTES, M. Diante do novo as coisas antigas 
não se mantêm - Exegese e meditação à luz de Is 7,10-17. In: Milton Schwantes. (Org.). Há sinais de 
paz e de graça. 1ed.Blumenau: Gráfica e Editora Otto Kuhr, 2003, v. 1, p. 172-181. 
26 Veja SANTOS, S. X. "Deus: fator consolo e esperança em tempos de guerra e exílio. O nosso 
sinal de Esperança (Isaías 40,6-8)." Mosaico Apoio Pastoral, Rudge Ramos, SB. do Campo, v. 20, 
2003. SANTOS, S. X. "O messias que vem para servir em nome da paz... um estudo do 
messianismo isaiano no livro do Imanuel". Mosaico Apoio Pastoral, v. 14, p. 20-21, 2006. SANTOS, 
Suely Xavier dos; SIQUEIRA, Tércio Machado. Para uma paz sem fim: um estudo sócio-político e 
teológico da tipologia messiânica nas perícopes de Is 7, 10-17 e 8,23-9,6. 2005. 120 p. Mestrado 
em POS-CIÊNCIAS DA RELIGIÃO, São Bernardo do Campo. SANTOS, Suely Xavier dos. Imanuel e 
espírito de Iahweh: leitura e releitura do messianismo em Isaías (7,10-17; 8,23-9,6; 11,1-9). 2011. 
200 p. Tese (Doutorado em Ciências da Religião) - Faculdade de Humanidades e Direito, Programa de 
Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do 
Campo.  
27 FRANCISCO, Edson de Faria (trad.). Antigo Testamento interlinear hebraico-
português: profetas posteriores. Vol. 3. Barueri, SP: Sociedade Biblica do Brasil, 2017. 784p.  
28 Veja: KANASHIRO, Helder Blessa. A influência das mulheres clânicas no pensamento profético 
do pós-exílio: um estudo de Isaías 57, 1-21. 2015. 266 fl. Tese (Doutorado em Ciências da Religião) 
- Faculdade de Humanidades e Direito, Programa de Pós-Graduação Ciências da Religião da 
Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo. SANTOS, Virginia Inacio dos. Aliança 
com a morte: uma reflexão sobre Isaías 28-32. 2009. 286fl. Tese (Doutorado em Ciências da Religião) 
- Faculdade de Humanidades e Direito, Programa de Pós Ciências da Religião da Universidade 
Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, São Bernardo do Campo, SP. SANT' ANA, Elcio. 
Criação e recriações cosmogônicas em Isaías 51,9-11: um estudo do uso do mito cosmogônico 
pelo Dêutero-Isaías para o entendimento da comunidade dos cativos judaístas em Babilônia. 
2007. 120 fl. Tese (doutorado em Ciências da Religião) - Faculdade de Filosofia e Ciências da Religião 
da Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo. GORGULHO, Maria Laura. O servo 
de Jahweh nos escritos do deutero Isaias: uma contribuição à história do tema do "Justo 
sofredor" na literatura sapiencial do Oriente Antigo. 1989. 349-618p. Doutorado em TEOLOGIA, 
Rio de Janeiro, RJ. SILVA, Roberto de Jesus. Perspectivas hermenêuticas: uma releitura do 
conceito do Yahweh criador a partir de Isaías 45, 14-25. 2018. 171 p. Dissertação (Mestrado em 
Ciências da Religião) - Faculdade de Humanidades e Direito, Programa de Pós Ciências da Religião 
da Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo. COLLI, Gelci André. Rei, servo e 
herói: dinâmicas messiânicas em Isaías 42.1-4 e 52.13-53.12. 2012. 210 p. Tese (Doutorado em 
Teologia) - Escola Superior de Teologia do Instituto Ecumênico de Pós-Graduação. São Leopoldo. 
LANE, William Lacy. Salvação integral: uma análise sêmio-discursiva de Isaías 65. 17-25. 2011. 
243 p. Dissertação (Doutorado em Teologia) - Escola Superior de Teologia do Instituto Ecumênico de 
Pós-Graduação. São Leopoldo. 
29 Veja: PICCOLI, Daniel. A expressão “Este Povo” no livro do Emanuel: (Isaías 6.1-9,6) profecia 
e grupos dominantes em conflito. 1992. 167 p. Mestrado, São Paulo, SP. PEREIRA, Efraim Sanches. 
A montanha de Deus esperança para os povos: uma leitura de Isaías 2,2-4. 2000. 151fl. 
Dissertação (mestrado em Ciências da Religião) - Faculdade de Filosofia e Ciências da Religião da 
Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2000. COLLI, Gelci André. Dinâmicas 
proféticas no prólogo de Dêutero-Isaías: exegese de Isaías 40,1-11. 2006. 135 p. Mestrado em 
POS-CIÊNCIAS DA RELIGIÃO, São Bernardo do Campo, SP. PIRES, Fábio. Identidades e teologias 
no primeiro cântico do servo de YHWH: estudo exegético de Isaías 42, 1-9. 2014. 179 fl. 
Dissertação (Mestrado em Ciências da Religião) - Faculdade de Humanidades e Direito, Programa de 
Pós Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo. 
MURILLO, Luis Carlos Jaime. Isaias 11: forma y significado, un canto de paz y de esperanza. 1993. 
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gira em torno da questão do livro de Isaías, o assunto é mais escasso nas publicações 

brasileiras. Nakanose e Pedro (1999, p.12) apenas relatam a divisão de Isaías em três 

partes: PI, DI e TI; começando a ser escrito no pré-exílio, século VIII, e encerrando no 

pós-exílio, em 500 aEC. Santos (2011, p.18-21), ao fazer a pesquisa de revisão de 

literatura quanto ao tema de sua tese “Imanuel e Espírito de Yahweh, Leitura e 

releitura do messianismo em Isaías”, relata a rehistorização dos editores finais de 

Isaías que levou o livro a ser visto de uma forma canônica30. 

Helder Blessa Kanashiro, em sua tese “A influência das mulheres clânicas no 

pensamento profético do pós-exílio: um estudo de Isaías 57, 1-21”, comenta a questão 

do livro de Isaías. Kanashiro (2015, p.76-78) conta a história do livro na qual ele fora 

aceito como homogeneidade de textos e vinculando sua autoria ao profeta Isaías do 

século 8 aEC, e que, com o passar dos séculos, alguns eruditos foram percebendo as 

diferenças nas partes do livro, até chegar a Duhm, no final do século 20 EC. Nesse 

momento, ele recebeu a herança de um Isaías dividido em duas partes para 

fundamentar a sua tese de um Isaías em três partes, três profetas autores distintos, 

três períodos e contextos diferentes:  

 
103 p. Mestrado em TEOLOGIA, São Paulo, SP. FIALHO, Renato Gimenes. Isaías 24,1-6 na 
perspectiva da profecia apocalipsista resultante de um complexo processo sócio-teológico. 
2009. 171 p. Dissertação (Mestrado em Ciências da Religião) - Faculdade de Humanidades e Direito, 
Programa de Pós Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do 
Campo, São Bernardo do Campo, SP. SBRANA, Lélia Yole. Justiça do órfão: um ensaio sobre o 
órfão na profecia a partir de Isaías 1,10-17. 2010. 148 p. Mestrado em TEOLOGIA. FRANCISCO, 
Edson de Faria. Masora Parva comparada: comparação entre as anotações massoréticas em 
textos da Bíblia hebraica de tradição ben asher em Isaías, capítulos de 1 a 10. 2002. 238 p. 
Mestrado em Língua Hebraica, Literatura e Cultura Judaicas, São Paulo, SP. MATOS, Sue'Hellen 
Monteiro de. Não temas! Gritei por teu nome: estudo da concepção materna de Javé em Dêutero-
Isaías a partir da análise exegética de Is 43, 1-7. 2013. 134 fls. Dissertação (Mestrado em Ciências 
da Religião) - Faculdade de Humanidades e Direito, Programa de Pós Ciências da Religião da 
Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo. OLIVEIRA, Antonio Roberto Monteiro 
de. O anúncio Messiânico de Isaías 32,1-8. 1994. 123 p. Mestrado em CIÊNCIAS DA RELIGIÃO, 
São Bernardo do Campo, SP. SOSA IGLESIAS, Maria Rosa. O jejum que Iahweh quer: análise 
exegética de Isaías 58.1-14. 2012. 99 fl. Dissertação (Mestrado em Teologia) Escola Superior de 
Teologia Instituto Ecumênico de Pós-Graduação - São Leopoldo. SOTELO, Daniel Martins. O motivo 
do êxodo em Dêutero-Isaías: o novo êxodo como promessa e salvação. 1996. 123 p. Mestrado 
em TEOLOGIA, São Paulo, SP. SANTOS, João Batista Ribeiro; SIQUEIRA, Tércio Machado. Os 
sacrifícios de animais em Jerusalém e a Torah profética de Yhwh: um estudo a partir de Isaías 
1,10-17. 2002. 209 p. Mestrado em CIÊNCIAS DA RELIGIÃO, São Bernardo do Campo, SP. SILVA, 
Roberto de Jesus. Perspectivas hermenêuticas de Isaías 45,1-7: uma análise do título messiânico 
atribuído a Ciro. 2013. 93 p. Dissertação (Mestrado em Ciências da Religião) - Faculdade de 
Humanidades e Direito, Programa de Pós Ciências da Religião da Universidade Metodista de São 
Paulo, São Bernardo do Campo. VEGA COMAS, Mairolet. Santificar a Javé: um estudo de Isaías 8, 
11-15. 2007. 131 f. Dissertação (mestrado em Ciências da Religião) - Faculdade de Filosofia e Ciências 
da Religião da Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo.  
30 Canônico: de acordo com Childs (2001, p.3) é a autoridade canônica do livro de Isaías como uma 
testemunha coerente em sua forma final recebida. 
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Isaías 1-39 - Proto-Isaías - profeta do final do século VIII aEC, Isaías 40-55 - 
Dêutero-Isaías - figura profética entre os exilados na Babilônia, no século VI 
aEC, Isaías 56-66 - Trito-Isaías - figura profética entre os exilados, já no 
período do Pós-Exílio, século V aEC (KANASHIRO, 2015, p.76-77). 

 

 Kanashiro (2015, p.76-78, 64-65) assevera que a partir de então aceitou-se a 

teoria de três textos independentes que foram unidos por um redator final, e a forma 

de estudar Isaías passou a ser a tripartida. No entanto, com o passar do tempo os 

eruditos de Isaías, segundo o autor, descobriram que a leitura independente de Isaías 

era inadequada. Eles passaram então a tentar revelar o livro de Isaías de uma forma 

unificada através das análises: sincrônica, redacional, sincrônica-diacrônica e 

canônica.  

Prosseguimos a nossa jornada de seleção e investigação com os eruditos que 

estão vinculados pela história recente da pesquisa de Isaías na Europa e depois no 

EUA. 

 

2.1.4. A pesquisa contemporânea do livro de Isaías na escola europeia 

 

A recente pesquisa do livro de Isaías na Europa pode ser vista principalmente 

em quatro escolas: alemã, francesa, inglesa e espanhola. Veremos a seguir cada uma 

dessas escolas. 

 

2.1.4.1. A pesquisa contemporânea do livro de Isaías na escola alemã 

 

Começamos a escola europeia pela escola dos eruditos alemães 

pesquisadores do livro de Isaías, que o fazem de maneira minuciosa, 

desfragmentando-o (BARTON, 2004, p.11; HAYS, 2011, p.549; BERGES, 2010, 

p.552). 

O primeiro erudito alemão a ser citado pela tendência de fragmentar Isaías em 

muitas camadas composicionais é Otto Kaiser (HAYS, 2011a, p.549; BERGES, 2010, 

p.552). Kaiser é amplamente reconhecido no meio acadêmico31 e é extremamente 

citado em praticamente todos os novos estudos contemporâneos sobre Isaías, 

 
31 Veja alguns exemplos: BECKER, 2004; ASTER, 2017; HAYS, 2011a; CLEMENTS, 1982; CHILDS, 
1982; BERGER, 2010. 
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principalmente pelos seus comentários sobre: Isaías 1-12 (KAISER, 1983) e 13-39 

(KAISER, 1974).  

Nos comentários de Isaías de Kaiser (1983; 1974), o autor muda o 

desenvolvimento crítico da redação do livro de Isaías, como o próprio autor alega no 

prefácio de seu comentário de Isaías 1-12 (1983, p.VII): “Ao longo de uma década eu 

cheguei a uma visão que difere fundamentalmente das avaliações literárias anteriores 

do livro de Isaías”, alegando que o livro de Isaías estaria muito longe do profeta do 

século 8 aEC, principalmente o Denkschrift (o memorial do profeta Isaías, Is 6-9.6) 

que está vinculado à atividade do profeta no tempo da guerra siro-palestinense e é 

comumente datado como evento pré-exílico do século 8 aEC, para o exílio no século 

6 aEC, e o processo editorial de todo livro para o período pré-helenístico (KAISER, 

1983, p.VII; DE JONG, 2007, p.6).  

Kaiser seria um exemplo do minimalismo crítico (BECKER, 1999, p.122), e 

considera boa parte do livro como uma editoração deuteronomista (KAISER, 1983, 

p.114-115). Ele declara a morte dos profetas históricos (BECKER, 2004, p.60) ao dizer 

que devemos desistir de procurar as palavras originais dos profetas, pois elas não 

existem mais devido ao processo redacional que o texto passou (BECKER, 2004, 

p.31-36) e que não existe nada genuíno em Isaías do profeta do século 8 aEC 

(BARTON, 2004, p.14).  

Em “Einleitung in das Alte Testament”, quando menciona o livro de Isaías, 

Kaiser, ao comentar sobre o profeta Isaías, afirma categoricamente que é inútil a 

tentativa da reconstrução da história do profeta (KAISER, 1984, p.229-235). No 

mesmo livro o autor argumenta que ditos do profeta Isaías apenas podem ser 

encontrados no PI, no entanto, existem mais textos que não são do profeta do que do 

próprio Isaías. Além disso, o autor também alega que o processo redacional fora 

extremamente complexo e concluído no final do século 3 aEC, se não no período dos 

Macabeus. Kaiser também propõe que existem três visões escatológicas no PI: 1-12; 

13-23 e 24-35 (KAISER, 1984; p.229-235; 275-284). 

O seguinte erudito alemão, amplamente reconhecido e citado no meio 

acadêmico, é Hans Wildberger.32 Principalmente por seus comentários sobre Isaías 

1-12 (1991) e 13-27 (1997), nos quais o autor procura distinguir os oráculos genuínos 

 
32 Veja alguns exemplos: ASTER, 2017; HAYS; 2007; DE JONG, 2007; SWEENEY, 1996; CLEMENTS, 
1982. 
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e não genuínos do profeta Isaías, e datar as possíveis inserções que não são 

genuínas a períodos específicos.  

O autor assume a ideia pré-concebida da crítica literária de seu tempo, de que 

o livro de Isaías se originou apenas com o PI, e de que a forma final da própria PI 

como temos atualmente, não veio unicamente do profeta Isaías (WILDBERGER, 

1991, p.3).  

Por exemplo, em seu comentário sobre “Isaías 13-27”, provisoriamente, o autor 

sugere que os caps. 13-23 sejam uma coleção de profecias formadas por mensagens 

genuínas do profeta Isaías de Jerusalém, dirigidas principalmente contra os 

estrangeiros, de onde adquiriram a autoridade do profeta que fora ativo durante a 

época assíria; as quais se juntaram a uma coleção de oráculos contra os estrangeiros 

da época exílica e pós-exílica onde podem ser identificados, segundo o autor, pela 

inscrição “veredito”; outras adições posteriores foram feitas em todo o material 

(WILDBERGER, 1997, p.3).  

Outro exemplo, encontrado dentro do Denkschrift (memória de Is 6-8), ao 

comentar a configuração da perícope de Is 6.1-13, começa argumentando com o 

problema da autenticidade que, para Wildberger, por ser um relatório em primeira 

pessoa, a perícope afirma ser do próprio Isaías, que não há dúvida quanto à sua 

autenticidade por todas as marcas que carrega, e que, provavelmente, ou fora 

composta pelo profeta ou citada por ele (WILDBERGER, 1991, p.256). 

A Wildberger é atribuída a personificação do profeta Isaías como teólogo-

professor, e uma imagem de multicamadas e multidimensionalidade ao profeta. 

Devido a todas as nuances e qualidades apresentadas, os textos são tradicionalmente 

atribuídos ao profeta Isaías – tanto na cabeça teológica original que estava enraizada 

na tradição religiosa de seu povo, que fora educado na tradição da sabedoria e que 

estava familiarizado com a situação política de seu tempo, quanto nos assuntos 

pertinentes à fé.  

Wildberger também exemplifica Isaías como aquele que está próximo, e ao 

mesmo tempo distante, tanto da realeza como do povo; como quando anuncia a queda 

dos inimigos de Judá e a chegada iminente do fim para seu próprio povo; como 

também quando aponta para povo e para a classe dominante sua culpa e julgamento 

inevitáveis; e por fim, ao mesmo tempo, vê a salvação para uma pequena parte do 

povo e a reversão do julgamento como uma possibilidade (BECKER, 1999, p.136-137, 

DE JONG, 2007, p.6).  
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Dessa forma, Wildberger demonstra a tendência de fragmentar Isaías em 

muitas camadas composicionais, como um exemplo do maximalismo conservador do 

profeta (HAYS, 2011a, p.549; BECKER, 1999, p.122; BERGES, 2010, p.552). 

E por fim, o derradeiro autor contemporâneo da escola alemã, e sendo mais 

atual do que os outros dois alemães citados previamente, aludido pela maioria dos 

outros autores modernos33 em seus recentes estudos, é Uwe Becker.  

Becker continua a demonstrar a tendência de fragmentação de Isaías em 

muitas camadas composicionais, muito embora não seja tão radical quanto Kaiser 

(HAYS, 2011a, p.549; BERGES, 2010, p.552; WILLIAMSON, 2004, p.182).  

Já em 1999, em sua obra: “Jesajaforschung: Jes 1-39” sobre a pesquisa de 

Isaías 1-39, Becker observa o PI numa perspectiva da pesquisa da história redacional 

dos últimos 15 anos fazendo a seguinte constatação: “de uma justaposição 

metodicamente arbitrária e difusa de direções e posições” (BECKER, 1999, p.151, 

trad. do al.). 

Isso acontece, segundo o próprio Becker (1999), quando estudos partem de 

uma análise através da história editorial, mas nem por isso é de toda forma 

surpreendente nem perturbador. Ele não espera uma resposta fácil, tanto para Isaías 

quanto para os Profetas, mas aponta para tendências convergentes: como a saída da 

pessoa-profeta para o próprio livro na pesquisa europeia e a abordagem canônica, 

que visa o leitor na pesquisa anglo-americana.  

As abordagens diacrônica e sincrônica estão juntas porque, segundo Becker 

(1999), apenas desta maneira, o longo caminho da formação e edição, poderá ser 

compreendido o livro de Isaías. Mas no final, o autor (1999) não deixa de inquietar-se 

com o título do livro: “Visão do Isaías” (Is 1.1), e com os traços de salvação de todo o 

livro, principalmente do PI e da “Denkschrift” (Is 6-8), de como esses poderiam ser 

explicados com um olhar apenas para o livro como um todo, pois esse olhar não 

conseguiria, segundo ele, responder adequadamente a todas as demasiadas 

indagações referentes ao livro de Isaías. 

Em seu escrito em “Das Problem des historischen Jesaja”, Becker (2003) inicia 

afirmando que a nova perspectiva do estudo do livro de Isaías é para o livro completo, 

 
33 Veja alguns exemplos: HAYS, 2011a; DE JONG, 2007; ASTER, 2017; KAISER, 1983; CLEMENTS, 
2002; CHILDS, 2001; BERGES, 2010. 
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que a busca pelo profeta clássico é cada vez mais difícil e contraditória, e que o 

fenômeno da profecia não é exclusividade de Israel, mas uma característica do AOP. 

No entanto, Becker (2003) não descarta o valor da pesquisa para identificar o 

início de livro e seu núcleo de tradição profética. Para isso, ele se utiliza da tradição 

profética do AOP, dos textos de Mari e dos textos das profecias da Nova Assíria, onde 

Becker identifica uma profecia soteriológica de apoio ao rei e aos seus planos de 

guerra no PI, em Is 7.1-17 e 37.1-7.  

Quando o assunto é juízo, Becker (2003) realça o cuidado de atribuir essas 

palavras condenatórias de julgamento aos próprios profetas, mas atribuídas a 

períodos posteriores de redação. O autor coloca em xeque a antiga tradição de 

subestimar a palavras de salvação atribuídas aos profetas pela crítica moderna 

(BECKER, 2003). 

Ele exemplifica, através do texto de Is 8.1-4, que demonstra salvação, e de 8.5-

8, que mostra julgamento, dizendo que nos vs. 1-4 o texto é pré-exílico, e dos vs. 5-8 

é pós-exílio, pela semelhança que os vs. 1-4 têm com os profetas e profecias do AOP. 

Principalmente quando se olha para o conjunto memorial de Is 6-8, pode-se talvez 

identificar o que é da tradição isaiana nas partes de salvação, e a redações 

posteriores, nas palavras condenatórias de julgamento (BECKER, 2003). 

Na questão da atual pesquisa de Isaías, o autor (BECKER, 2003) afirma que a 

caracterização ampla da hermenêutica metodológica tem influenciado diretamente os 

resultados alcançados, e que isso não o surpreende por ser um assunto 

extremamente complexo, que também conjectura que as palavras de Isaías não sejam 

mais acessíveis para nós.  

Mesmo diante da visão holística do livro, Becker (2003) defende o caminho da 

observação e dos argumentos críticos como a forma crucial para análise do texto 

bíblico profético, mantendo a história da tradição editorial, pois somente ela poderia 

fazer justiça à complexidade dessa tradição profética. 

Becker (2004) continua a afirmar em sua nova obra: “Die Wiederentdeckung 

des Prophetenbuches”, publicada em 2004, que os livros proféticos não são fáceis de 

ler e entender, pois não há uma narrativa e mentalidade clara. Encontra-se múltiplas 

tensões, contradições: salvação, julgamento, retrospectiva e esperança futura, sem 

vestígios de fio comum, mas de compilação associativa de profecias originalmente 

independentes. 
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O autor (BECKER, 2004) sugere que a dificuldade em ler os Profetas esteja 

vinculada à sua complicada gênese. Então, Becker (2004) pressupõe um olhar para 

os livros proféticos como figuras literárias e não como personalidades proféticas 

históricas, sendo uma redescoberta dos livros proféticos como obras literárias, dando 

adeus aos profetas, pois antes deles vêm os livros. 

Becker (2004) afirma que até meados dos anos 70 os livros proféticos eram 

vistos como uma coleção de palavras individuais (originalmente independentes) 

organizados por: acaso, temas, palavras-chave ou épocas de proclamação.  

E então, como sugere o autor (2004), procurava-se a voz profética nos textos, 

tentando trazer vida aos oráculos anunciados, como se pudessem ser ouvidos 

novamente, supondo-se que ao conseguir fazer isso em seu momento original, se 

recontaria a história que existia por detrás do texto.  

Becker (2004) continua sua fala dizendo que o trabalho editorial era 

considerado muito pequeno por causa da visão que enfatizava os profetas como 

indivíduos e gênios moralmente religiosos, que só podiam ser seguidos por epígonos 

ainda mais escassos que seus discípulos, os quais davam continuidade aos seus 

trabalhos proféticos.  

Becker ainda afirma (BECKER, 2004, p.34, trad. do al.): “Desde os anos 70 do 

século XX, as pessoas se voltam cada vez mais para a história redacional dos livros 

proféticos.” O autor (2004) afirma que o objetivo foi focado ainda mais no estudo da 

história da redação dos livros proféticos e na forma editorial dos mesmos, para que se 

tentasse expor as camadas editoriais formativas. 

Ou seja, Becker (2004) sugere que os redatores também fossem autores reais, 

assim não teríamos mais acesso aos oráculos autênticos dos profetas e, portanto, 

devemos desistir de procurá-los. Para Becker (2004), as palavras orais se distinguem 

das escritas, no entanto, não temos que nos preocupar com isso, pois quando os 

oráculos foram escritos não havia uma preocupação com o arquivamento de fatos 

históricos, mas com a atualização do novo significado.  

Assim sendo, Becker assevera que os textos proféticos não representam o que 

os profetas falaram, mas o entendimento do que eles falaram somado à seleção de 

seus oráculos mediante o interesse dos destinatários. Para Becker (2004), a palavra 

do profeta nunca está em sua redação original, mas sempre é transmitida conforme 

sua interpretação.  
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Desta maneira, Becker (2004), constata para o campo de pesquisa do livro de 

Isaías a recuperação da visão holística do livro e a forma canônica gradualmente 

focalizada. No entanto, mais uma vez o autor realça o valor da história da redação, 

mesmo em frente à visão holística e canônica, pois o livro, como todos os que temos, 

fora passado por diferentes interpretações e atualizações durante os processos 

redacionais no decorrer dos séculos, revelando a percepção de Deus durante a 

história, guardando a tradição, corrigindo sem excluir, deixando explícito para os 

destinatários de seu tempo aquilo que aconteceu anteriormente.  

O problema, como revela Becker (2004), é que o fato de autores anônimos, um 

emanado de escribas e escribas profissionais, continuarem a atribuir ao profeta 

original a autoria, colocando o texto na forma moderna para o presente e o futuro, é 

muito estranho para nós. É estranho que esses profetas homônimos sejam as 

autoridades principais indiscutíveis do livro e por isso não diminuam de forma alguma 

o valor da obra, mas apontem para a percepção de Deus durante a história.  

Mais uma vez, Becker (2004) fala do caráter dos profetas na história do AOP 

em Israel e Judá. Não apenas como opositores aos reis, mas como seus conselheiros 

mais próximos e parte integrante do exército real, que quando criticavam, tinham a 

mesma crítica construtiva de salvação para a volta ao culto sacro, que resultava no 

bem-estar e manutenção da ordem em vigor. 

 

2.1.4.2. A pesquisa contemporânea do livro de Isaías na escola francesa 

 

Jacques Vermeylen é um exegeta francês que não poderia faltar na escola 

francesa do livro de Isaías. Ele conhece sumariamente o livro de Isaías e é 

extremamente reconhecido pela academia desde a publicação dos dois volumes de 

seu livro “Du prophète Isaïe à l’apocalyptique: Isaïe 1-35, miroir d’un demimillénaire 

d’expérience religieuse en Israël”34, que é sem dúvida, o trabalho com maior número 

de citações do autor35.  

 
34 Veja VERMEYLEN, Jacques. Du prophète Isaïe à l’apocalyptique: Isaïe 1-35, miroir d’un 
demimillénaire d’expérience religieuse en Israël. Êtiques Biblique. Vol. 1 e 2. Paris: J. Gabalda, 1977-
1978. 821p. 
35 Veja alguns exemplos: ASTER, 2017; HAYS, 2011; JONG, 2007; CHILDS, 2001; BARTON, 2004; 
CLEMENTS, 2002; KAISER, 1983. 
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Em seus dois livros, o erudito faz uma abordagem crítica da redação para Isaías 

1-35 com um novo exame da forma e do contexto dos oráculos proféticos. Vermeylen 

faz também a história editorial dos caps. 1-35 e, principalmente, busca os oráculos 

genuínos de Isaías na perspectiva de relacioná-los com todo Isaías. 

Ao relatar a história editorial, Vermeylen alega uma história de redação muito 

extensa para o livro de Isaías, e se recusa a aceitar a tese de muitos de que os 

oráculos originais de Isaías chegaram até o exílio quase sem nenhum comentário ou 

edição, como também recusa a ideia de discípulos ou de uma escola de Isaías que 

tenha dado prosseguimento ao trabalho do profeta.  

O autor propõe edições sucessivas do livro de Isaías durante os séculos, com 

reinterpretações das tradições religiosas, começando já antes do exílio, 

principalmente com o reinado de Josias, por uma redação deuteronomista exílica 

bastante extensa e terminando após o exílio no período helenístico. Concluindo que 

uma elaboração sucessiva e um processo de clausura levaram o livro inteiro a ser lido 

e interpretado como um documento apocalíptico (IRWIN, 1981, p.134-142; SCHMITT, 

1981, p.118-120; ASTER, 2017, p.21; CLEMENTS, 1980b, p.125). 

Segundo De Jong (2007, p.8), Vermeylen identificou várias coleções de ditos 

proféticos do século 8 aEC já editados no tempo de Manassés e de Josias, os quais 

formaram o primeiro livro do PI 2-32 no fim do período pré-exílico (IRWIN, 1981, p.134; 

ASTER, 2017, p.21). Hays (2011, p.549), citando Vermeylen, afirma que o mesmo 

estendeu o período de formação do livro de Isaías por quase 500 anos. 

O livro de Vermeylen: "Le livre d’Isaïe. Une cathédrale littéraire"36 é uma 

coleção de artigos do autor. E vamos relatar aqueles que são pertinentes a essa parte 

do nosso ensaio: o primeiro e quarto artigo. No primeiro artigo, "Une cathédrale 

littéraire", ele propõe uma interessante analogia entre o livro de Isaías e uma catedral, 

impressionante em sua estatura e beleza, complexa em sua construção e estrutura.  

Para Vermeylen, em "Le livre d’Isaïe. Une cathédrale littéraire", os motivos 

comuns unem as grandes partes de Isaías, resultando em uma linha geral. Jacques 

Vermeylen sugere uma progressão que começa arcaicamente nos primeiros 

capítulos, com promessas que alcançam um futuro brilhante sendo cumpridas nos 

últimos capítulos, podendo parecer justapostas sem nenhuma lógica. 

 
36 Veja VERMEYLEN, Jacques. Le livre d’Isaïe. Une cathédrale littéraire. Paris, Les Éditions du Cerf, 
coll Lectio divina, 264, 2014, 235 p. 
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No quarto artigo, do livro "Le livre d’Isaïe. Une cathédrale littéraire", Vermeylen, 

sugere como aconteceu o longo processo de formação do livro de Isaías, dizendo que 

PI e DI foram recebidos por uma testemunha no tempo de Neemias. Essa testemunha 

acrescentou certas passagens aos dois blocos, e teria constituído a TI, baseada na PI 

e TI. E por fim, Vermeylen propõe uma reedição no tempo de Esdras e a redação final 

no período helenístico.  

Ambos os artigos estão vinculados ao título do livro, sugerindo que o livro de 

Isaías seja uma verdadeira catedral literária formada durante os séculos 

(VERMAYLEN apud BELLANVANCE, 2015, p. 557-558).  

Vermeylen, no artigo "La montée ver l'accomplissement de l'ordre du monde 

dans le livre d'Isaïe" (p.17-71) de seu próprio livro37, demonstra que sua pesquisa de 

um modo geral tem apontado para a visão de uma leitura literária que conecta o início 

e o fim do livro de Isaías. Neste outro artigo, Vermeylen relata que os caps. 36-39 

como ponte entre PI e DI. O autor conclui afirmando que a culminação do livro de 

Isaías marcará o fim da história, até que esse projeto divino, revelado por Isaías, seja 

concretizado (TIMMER, 2013, p.1-2).  

Como demonstra Childs (2001, p.2), ao comentar o artigo “L’Unité du Livre 

d’Isaïe” de Vermeylen em seu livro “The book of book of Isaiah”38. Ele afirma que 

Jacques traz uma nova abordagem redacional revelando uma certa coerência e 

unidade às distintas partes de todo o livro de Isaías, o correlacionado.  

 

2.1.4.3. A pesquisa contemporânea do livro de Isaías na escola inglesa 

 

Joseph Blenkinsopp talvez seja o erudito da escola anglo-saxã do AT mais 

conhecido e citado por seus comentários e exegeses do livro de Isaías39. O 

comentário em três volumes do autor da "Anchor Bible" (na primeira edição: 1999-

2003) foi o mais significante comentário histórico-crítico de todo o livro em décadas, 

segundo Hays (2011, p.549).  

 
37 Veja VERMEYLEN, Jacques ed., Les Prophètes de la Bible et la fin des temps: XXIIIe congrès de 
l’Asssociation catholique française pour l’étude de la Bible, Lille, 24-27, août 2009. 
38 Veja VERMEYLEN, Jacques (ed.). The Book of Isaiah. Le Livre d’Isaïe: les oracles et leurs relectures: 
unité et complexité de l’ouvrage, BETL 81, Leuven, 1989. 
39 Veja alguns exemplos: DE JONG, 2007; ASTER, 2017; HAYS, 2011; BERGES, 2010; SEITZ, 1996; 
CHILDS, 2001; CLEMENTS, 2002; BECKER, 2004. 
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No volume primeiro da série, Blenkinsopp (2008, p.14-33) analisa a PI: 1-39 e 

reconhece os perfis contrastantes nos ditos e na narrativa do PI, que dificultam a 

interpretação do mesmo. Muito embora considere uma parte significativa do PI 

relacionada ao século 8 aEC, principalmente por causa da associação de Isaías com 

Am e Miquéias, mas também não descarta um processo redacional cumulativo de 

reinterpretação e reaplicação.  

Blenkinsopp (2008, p.23) constata que desde a década de 1980, a tendência 

dos estudiosos de Isaías é de ver o livro no aspecto autoral como redacional 

unificador, devido a evidências de uma intenção teológica unificadora e da 

identificação de rastros: estruturais, temáticos e lexicais. O resultado de tal 

concepção, segundo Blenkinsopp (2008, p.23), é a saída da visão tripartida 

independente da criação do livro, pois o autor assevera a correlação dos capítulos 1 

e 66, 6 e 40.  

No entanto, podemos observar que Blenkinsopp, em seu comentário, mais 

averigua os dados e relata o estado da questão, do que oferece uma opinião sobre o 

assunto. Na crítica de Polanski (2003) sobre o comentário de Isaías 1-39 de 

Blenkinsopp, ele afirma que Blenkinsopp é conhecido por não emitir muita opinião 

pessoal clara sobre a pesquisa contemporânea de Isaías, ou mesmo quando emite 

uma crítica pessoal, não a justifica com muitas argumentações.  

Como o próprio Blenkinsopp (2008) assevera ao relatar uma possível solução 

para o processo redacional no corpo de seu comentário: “Tal solução provavelmente 

não satisfará nem os leitores tradicionais, nem os de um estado de espírito mais 

radical, mas esta é a posição que me parece sugerida por uma leitura atenta dos 

textos.” (Blenkinsopp, 2008, p.15, trad. do ing.).  

No segundo volume, que aborda a DI e os caps. 40-55 de Isaías, Blenkinsopp 

(2002, p.41-126) se preocupa definitivamente em contextualizar PI com DI. Para o 

autor, DI é uma extensão e interpretação literária do PI, um escrito deuteronômico que 

explica sua unidade com 1-39 por causa de sua preocupação com o futuro de 

Jerusalém. 

 

2.1.4.4. A pesquisa contemporânea do livro de Isaías na escola espanhola 
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Francesc Ramis é um pesquisador da escola espanhola contemporânea do 

livro de Isaías que escreveu um comentário Isaías, em dois volumes, baseado na 

versão espanhola da Nova Bíblia de Jerusalém: 

 

O primeiro volume cobre o "Primeiro Isaías" (1-39), enquanto o segundo 
volume discute o "Segundo Isaías" (40-66) e o "Terceiro Isaías" (56-66). 
(RAMIS, 2006, p.10, trad. do esp.). 

 

Ramis (2006, p. 13, 31-32, 40) assegura que o livro de Isaías é um resultado 

de um longo processo de redação que se iniciou com o profeta Isaías no século 8 

aEC, continuou o processo editorial e redacional até o período helenístico, e assim 

chegou à forma final que temos atualmente. Para Francesc Ramis (2006) o livro de 

Isaías é:  

 

ü O resultado desse longo processo literário, no qual não se tem um 

consenso entre autores das possíveis camadas literárias;  

ü Tem um sentido global coerente, que não se identifica com uma 

estrutura específica pelas divergências entre pesquisadores; 

ü É necessário usar as análises diacrônicas e sincrônicas para identificar 

o longo processo de escrita do livro que resultou em uma estrutura; 

ü Os livros do AT não foram escritos de uma forma isolada, mas de acordo 

com uma grande tradição e diferentes escolas em comum (por exemplo, 

deuteronômica); 

 

Desta forma, Vermeylen, Blenkinsopp e Ramis fazem a ponte de conexão da 

escola europeia, composta pelas escolas: francesa, inglesa e espanhola, e da escola 

fragmentadora alemã com a escola holística americana em nossa seleção de eruditos 

de Isaías.  

 

2.1.5. A pesquisa contemporânea do livro de Isaías na escola americana 

 

Veremos, na sequência da nossa jornada, como demonstraram Hays (2011, p. 

549), Berges (2010, p.552) e Blenkinsopp (2002, p.48), que a escola norte-americana 

tem a tendência de ver o livro holisticamente. 
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Hugh Godfrey Maturin Williamson, americano erudito do AT, é conhecido pela 

precisão exegética, aliado à discussão crítica e filológica do texto, além de não 

negligenciar em seus trabalhos as discussões com autores clássicos judeus e 

cristãos. Ele é um autor reconhecido e citado na pesquisa moderna de Isaías40.  

A obra de Williamson que seja talvez a mais citada e reconhecida por outros 

autores é “The Book Called Isaiah: Deutero-Isaiah's Role in Composition and 

Redaction”41. No presente livro, o autor demonstra o papel fundamental de DI na 

formação dos caps. 1-55. Desta forma, ele observa a conexão direta de PI com DI, ao 

considerar que DI recebeu o depósito do primeiro literário do PI, assim justificando os 

oráculos atribuídos ao profeta Isaías de Jerusalém, que receberam a composição e 

redação do DI. 

No entanto, segundo Williamson, o depósito literário de PI exerceu uma 

influência no DI com certos temas, imagens e modos de expressão, fazendo com que 

DI seja uma continuação integral da obra de Isaías. O autor também considera no PI 

textos de um período posterior, e não obra do DI (IRWIN, 1997, p.347-348). 

Aster (2017, p.19-20) reconhece essa obra de Williamson como um exemplo 

da interação de PI e DI, e De Jong (2007, p.22), que o relacionamento redacional entre 

PI e DI se tornou um aspecto importante na pesquisa contemporânea, e cita o 

presente trabalho de Williamson. Hays (2011, p.550) exalta que o método 

personificado aplicado por Williamson neste livro é revelado através da abordagem 

redacional à unidade composicional do livro, enfatizando as conexões literárias e 

temáticas, sugerindo que o autor de Is 40-55 é o redator de Is 1-33. 

Em "A Critical and Exegetical Commentary on Isaiah 1-27”42, Williamson (2006) 

faz a exegese e crítica de Isaías 1-27. No entanto, salientamos que o autor distingue 

três etapas principais da formação do texto: pré-exílica, exílica, e pós-exílica, com o 

alerta da dificuldade de recriar a forma mais antiga do livro na qual havia os ditos do 

próprio profeta Isaías. O que, apesar de ser extremamente engenhoso, o próprio autor 

 
40 Veja alguns exemplos: DE JONG, 2007; ASTER, 2017; HAYS, 2011; BERGER, 2010; SEITZ, 1996; 
CHILDS, 2001; CLEMENTS, 2002; BECKER, 2004. 
41 Veja WILLIAMSOM, H.G.M. The Book Called Isaiah: Deutero-Isaiah's Role in Composition and 
Redaction, Oxford: Oxford University Press, 1994. 
42 Veja WILLIAMSON, H.G.M. A Critical and Exegetical Commentary on Isaiah 1-27 in Three 
Volumes: Volume 1, Commentary on Isaiah 1-5, International Critical Commentary, London - New 
York, T & T Clark , 2006. 
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admite que as hipóteses para isso são muitas vezes especulativas (WILLIANSOM, 

2006; CONROY, 2010, p.293-296). 

No ensaio “In Search of the Pre-Exilic Isaiah”, Williamson (2004, p.181-206) 

descreve a tendência da atual pesquisa do livro de Isaías com respeito aos oráculos 

atribuídos ao Profeta Isaías e consequentemente, ao século 8 aEC e ao período pré-

exílico. O autor destaca as duas linhas de pesquisa: uma menos radical que ainda 

atribui alguns oráculos mais tradicionais à pessoa do profeta, mas que reduz 

significativamente os textos atribuídos a Isaías. E as mais radicais, que condisseram 

muito pouco com o material atribuído a Isaías, e os que podem ser identificados, 

passaram por um processo redacional posterior deixando poucos vestígios. Para 

então, Williamson (2004) apresentar uma metodologia em cinco pontos para 

identificação do material pré-exílico no PI que foram sumariamente sintetizado por 

Hays: 

 

(1) referências a eventos históricos iniciais corroborados por fontes 
extrabíblicas, provavelmente conhecidas por escritores posteriores, (2) 
reflexão positiva a crenças e práticas que mais tarde foram mudadas ou 
condenadas; (3) o uso de citações e alusões por escritores posteriores; (4) 
tensões literárias e sinais de histórico, desigualdades ideológicas e (5) sinais 
de desenvolvimento histórico da ideologia. A modesta conclusão de 
Williamson é de que os dados apontam para a probabilidade de sobrevivência 
de um estrato pré-exílico significativo dentro do livro (HAYS, 2011, p.550, 
trad. do ing.). 

 

Brevard S. Childs é o segundo estudioso americano da nossa lista, e talvez seja 

o autor categoricamente mais citado e comentado de seu país43 e em praticamente 

todas as pesquisas contemporâneas do livro de Isaías.  

A ele talvez seja atribuída a paternidade da abordagem canônica como 

percorreremos na íntegra. Em seu livro de 1982: “Introduction to the Old Testament 

as scripture”, o autor (CHILDS, 1982, p.316-318) afirma que o livro de Isaías apenas 

perde para o bloco do Pentateuco em seus intensos e árduos questionamentos entre 

os eruditos do AT. 

Isso é sugerido por ele devido à unidade do livro, desde o exegeta judeu 

Abraham ibn Ezra em 1145 aEC até o final do século 18 EC, com a tese fundamentada 

 
43 Veja alguns exemplos: ASTER, 2017; SWEENEY, 1996; CLEMENTS, 2002, BECKER, 2004; 
BERGES, 2010; HAYS, 2011a; DE JONG, 2007. 
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de dois Isaías por J. C. Döderlein (1775) e J. G. Eichhorn (1780 - 83), na última parte 

do século 18 EC. 

Essa teoria, segundo Childs (1982), fora ganhando força dentre a maioria dos 

acadêmicos do livro, e a autoria unitária do livro já era desconsiderada. No entanto, 

Childs (1982) revela a posição contrária e conservadora, principalmente nos EUA, que 

com o tempo fora perdendo força, até se concentrar numa minoria.  

Childs (1982) comenta sobre o épico comentário de Duhm de 1892, e embora 

comente que Duhm tenha feito uma teoria geral para a composição do livro, enaltece 

que o mesmo considerou que PI não era de modo algum uma unidade, mas uma 

entidade literária complexa, dividindo-a em várias coleções: 1-12, 13-23, 24-27 etc., 

traçando várias seções com crescimento na era dos Macabeus. 

Continua Childs (1982) afirmando que o maior interesse de Duhm fora na busca 

por oráculos genuínos de Isaías, como identificou um núcleo original em duas 

pequenas coleções em: 6.1; 7.2-16; 8.1-18 e 28.1-30, que considerou tê-lo escrito 

para seus discípulos após a crise siro-palestinense. Para finalmente dizer, que Duhm 

preocupou-se em descrever a história do desenvolvimento do livro em seções 

independentes e que posteriormente foram unidas. 

 Childs (1982, p.324-325) afirma o grande valor da pesquisa contemporânea 

com enfoque crítico no livro de Isaías, trazendo uma nova precisão filológica, histórica 

e literária para qualquer pesquisador sério do texto bíblico, revelando principalmente 

as costuras literárias e os sinais de retrabalhado redacional. 

No entanto, para o autor, isso tem se afastado muito da comunidade de fé e 

prática que confessa um relacionamento pessoal com a Bíblia por terem aumentado 

o tamanho dos problemas quanto ao livro em sua atomização a pequenos fragmentos, 

fontes e redações em diferentes momentos históricos, ao ponto que comentar o livro 

como um todo fora seriamente posto em questão.  

Para Childs (1982), a exegese crítica força os eruditos a isolar passagens 

genuínas e originais para interpretar o restante do livro, com bases muito hipotéticas 

e experimentais de construções históricas, que para o autor, não ponderam ser 

reconstruídas com precisão na maioria das partes de Isaías, o que resulta na 

divergência entre os mesmos especialistas.  

Childs (1982, p.324, trad. do ing.) assevera que “quanto mais o livro de Isaías 

entrou em foco histórico e foi ancorado ao seu cenário original, mais difícil se tornou 

passar do mundo antigo para uma apropriação religiosa contemporânea da 
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mensagem.” Uma saída atribuída pelo autor para a crítica moderna é observar que o 

processo de atomização é interminável e que a parte composicional do livro recupera 

um sentido da totalidade do mesmo.  

O soluto hermenêutico para as dificuldades alocadas pela exegese crítica 

histórica demonstrado por Childs (1982) encontra-se, segundo ele, na tese de seu 

livro “Introduction to the Old Testament as scripture”: uma solução radical muito maior 

que o simples ajuste de características individuais dentro da metodologia crítica é a 

visão do livro através da abordagem canônica. 

 A mesma tese de Childs é abordada no seu livro de comentário do AT sobre 

“Isaiah” (2001). Muito embora, com duas décadas de diferença para “Introduction to 

the Old Testament as scripture” (1982), o autor afirma, na introdução, que novas 

abordagens metodológicas e da crítica redacional observaram que diante de uma 

certa coerência e unidade de diversas partes do livro conclui-se a importância do livro 

de Isaías como um todo.   

Childs (2001, p.2-3) salienta quatro razões pelas quais a nova abordagem do 

livro desde a década de 70 é significativa para a crítica redacional moderna: 

 

ü Estrutura do livro: mudou das três partes independentes de Duhm, que se 

uniram numa data muito posterior, para ligações entre capítulos e para as 

funções de cada parte dentro do todo; 

ü Modelagem estrutural e editorial: que anteriormente consideravam longos 

períodos orais para apenas um estado tardio de texto escrito, para uma 

tradição oral já em corpo escrito desde os primórdios, com um processo 

contínuo de reinterpretação do texto escrito, evoluindo em resposta às 

mudanças de força histórica, resultando não em glosas, mas em expansões 

intencionais dos editores; 

ü Livro como um todo: antigamente baseado na unidade da autoria evoluiu 

para um processo holístico redacional com o mínimo de quatro camadas 

(pré-exílico, Josiânico, exílico e pós-exílio); 

ü Leitura respectiva do profeta: PI, DI e TI atribuídos a diferentes períodos 

históricos passavam por inúmeras reinterpretações em períodos 

posteriores, passando para um consenso de que o DI é o coração do 

processo redacional do livro, na qual reformulou PI e determinou 

amplamente o TI. 
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Childs (2001, p.3-5) apresenta sua abordagem nesse novo comentário de 

forma exegética e não teológica ou hermenêutica, e a considera também em quatro 

partes e uma conclusão:  

 

ü Unidade do livro: na perspectiva canônica dos 66 livros, não pelo cunho 

religioso. 

ü Autoridade canônica do livro: que valoriza a forma final recebida e não 

desconsidera as multicamadas redacionais, no entanto: "No final, é o texto 

canônico que é autoritário, não o processo, nem a auto compreensão do 

intérprete" (CHILDS, 2001, p.4, trad. do ing.). 

ü Papel da intertextualidade: núcleo anterior de textos orais e escritos foram 

reinterpretados e ressonancializados pelos editores visando o propósito 

salvífico de Deus para seu povo, muito embora, a direções dessas 

atualizações não seja a chave do significado e nem se possa dar muita 

importância a ela. 

ü Análise sincrônica e diacrônica: intérpretes que tentam forçar a exegese 

estruturalmente vinculada apenas à análise sincrônica são criticados, 

porque análises devem ser mantidas.  

ü Conclusão: o texto é um veículo literário que não tem seu significado 

autônomo, mas aponta para o testemunho e conteúdo da mensagem de 

Deus no mundo. 

 

Sumariamente, a tese de Childs (2002) apresentada é o valor canônico do texto 

em sua forma final e sua mensagem para nós, agora, é que a tentativa de encontrar 

os oráculos originais de Isaías é fútil, e que devemos olhar holisticamente para o 

mesmo.  

Everson (2002) na sua revisão sobre o livro de Childs (2002) considera o autor 

revisado como defensor da crítica canônica e que esta autoridade não é encontrada 

em redações anteriores, mas no texto final da coleção profética, tornando-se "uma 

testemunha coerente em sua forma final recebida dos caminhos de Deus com Israel” 

(EVERSON, 2002, p.351, trad. do ing.).  

Também destaca Everson (2002) que Childs como crítico da análise sincrônica 

teologicamente inerte e da análise diacrônica, que busca camadas redacionais 
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anteriores ao texto. Tudo porque, de acordo com Everson (2002), Childs considera 

um processo redacional estendido para todo o livro de Isaías, e material tardio tanto 

para PI quanto Trino-Isaías.  

Para Barton (2004, p.108-109), Childs enfatiza Isaías como um texto finalizado, 

cuja abrangência seja: assíria, babilônica ou persa; tem menos significado, pois a 

mensagem de Isaías é uma instrução teológica geral que vai além do tempo e da 

cultura, e assim transforma a leitura de Isaías em uma literatura de sabedoria aplicável 

para a condição humana de todas as épocas. 

Marvin Sweeney é outro autor americano amplamente citado e conhecido na 

pesquisa acadêmica44. Em seu livro “Isaiah 1-39: with introduction to prophetic 

literature” (SWEENEY, 1996, p.41-43), observa que durante a maior parte do século 

20 EC, o PI fora tratado como livro distinto de DI e TI devido à tese de Duhm, de que 

PI fora um produto do profeta Isaías do século 8 aEC, DI de um profeta anônimo do 

exílio babilônico e TI de outro profeta anônimo do período pós-exílio.  

No entanto, Sweeney (1996) demonstra que pesquisas recentes sobre o livro 

questionam essa decisão ao afirmar que, por mais que os caps. 1-39 retratem um 

período histórico distinto de 40-66, não existem evidências do PI separado do contexto 

literário do livro de Isaías como um todo.  

Sweeney (1996) assevera que as fortes ligações no contexto literário, exegético 

e temático, em várias partes do livro, o constituem como uma entidade literária única, 

que fora composta pelo período de quatro séculos. Como complementa o autor, 

considerando que no PI encontram-se materiais organizados para abordar questões 

pertencentes aos períodos exílicos e pós-exílicos, revelando Isaías como um todo 

literário.  

Desta forma, segundo Sweeney (1996), para se estudar PI é necessário olhar 

para: a estrutura, o gênero, o cenário e a intenção, que são interligados a todas as 

outras partes do livro, e não a divisão de Duhm como aspecto estrutural literário do 

livro.  

Outro autor americano, que faz parte de nossa lista seleta e que herdou a visão 

canônica e holística de Childs, também sendo quase que unanimemente citado e 

lembrado em livros e artigos, é Ronald E. Clements45.  

 
44 Veja alguns exemplos: CHILDS, 2001; HAYS, 2011a; SEIZ 1990; SEITZ 1996; DE JONG, 2007; 
CLEMENTS, 2002. 
45 Veja alguns exemplos: ASTER, 2017; HAYS; 2007; DE JONG, 2007; SWEENEY, 1996. 
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No seu livro de 1980 “Isaiah: 1-39: The New Century Bible Commentary”, na 

sua introdução, o autor cita J. C. Döderlein, que desde a sua interpretação da divisão 

de Is 1-39 e 40-66, este tem sido um consenso dos pesquisadores do livro, 

reconhecendo cada seção do livro com origem e caráter distintos. Muito embora, 

desde que cita a divisão, Clements (1980a) coloca em xeque tal visão, afirmando que 

as duas seções não são totalmente independentes, tanto em muitas questões de inter-

relação entre as duas observadas pela pesquisa, quanto na origem independente de 

ambas, que é altamente questionada.  

E olhando paro PI, Clements (1980a) reconhece uma estruturação do livro. 

Para ele, é claramente observado o trabalho editorial relativamente histórico tardio na 

organização dos temas e das profecias, que incluíram material autêntico da profecia 

de Isaías.  

O que pode ser visto por Clements (1980a), é que o material se correlaciona. 

O que fora preservado de autênticas palavras do profeta do século 8 aEC com outras 

passagens que foram adicionadas, e ambas reinterpretadas à luz da história de Israel, 

Judá e Jerusalém, atribuídas por Clements a uma provável edição do século 5 aEC. 

O autor complementa (CLEMENTS, 1980a, p.3): 

 

Em um exame mais detalhado, pode ser visto que há sinais claros de 
coleções anteriores tendo existido na história da coleção e transmissão das 
profecias de Isaías. Em parte, isso se revela através da ordenação e 
estruturação de várias seções dentro das coleções maiores, e em parte, 
através do tratamento de certos temas de uma forma abrangente. Em suma, 
portanto, somos apresentados ao fato indubitável de que o presente livro de 
Isaías adquiriu sua forma existente como resultado de um processo muito 
extenso de transmissão - história, cujo curso só podemos esperar reconstruir 
em contorno nu, olhando para as várias seções do livro como chegamos a 
eles (Clements, 1980a, p.3, trad. do ing.). 

 

 Clements (1980a) continua argumentando que não há razão para afirmar que 

os oráculos referentes ao Denkschrift (memória de Is 6-8) correlacionados à guerra 

siro-palestinense (735-733 aEC) não devem ter passado por um período muito grande 

do processo de tradição oral para serem registrados primeiramente, logo depois da 

intervenção dos Assírios em 733 aEC, que indebitamente e posteriormente sofreu 

uma expansão subsequente.  

Como o autor (Clements, 1980a) também reforça que depois dos 

acontecimentos de Senaqueribe em 705-701 aEC, também deve ter existido outra 
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coleção de profecias, como pode-se verificar em Is 30.8, a ordem para Isaías registrar 

uma nova profecia em um livro. As quais, segundo Clements (1980a), consistem em 

fortes indícios de uma coleção significativa de profecias escritas durante a própria vida 

do profeta, coletadas e juntadas antes da morte do profeta. No que tange a esse 

argumento do autor, o mesmo considera uma hipótese razoável.  

Muito embora Clements (1980a) rejeite a ideia de um grupo de discípulos, que 

ficaram como guardiões e mantenedores da tradição isaiana, e futuros transmissores, 

apenas baseado no texto de Is 8.16, sem que se tenha dado extrabíblico que 

comprove essa hipótese.  

No entanto, para Clements (1980a), a resposta está nesse conjunto de 

coleções que alcançaram diversos ouvintes, e daqueles que ouviram a sua própria 

mensagem, e do fato dessas coleções de profecias que foram preservadas e muito 

provavelmente iniciaram-se com o próprio profeta, e de alguma forma é inegável o 

fato de que “A moldagem do livro de Isaías em sua forma atual de sessenta e seis 

capítulos pode então ser vista como o fim - resultado de uma longa história de coleção, 

redação e interpretação” (CLEMENTS, 1980a, p.5). 

E para Clements (1980a), começou a se transformar em texto literário, e não 

mais coleções proféticas no reinado de Josias, e não antes disso, como o autor já tem 

observado no estudo acadêmico e na interpretação do livro de Isaías, como um 

período muito importante para história redacional.  

A preocupação no tempo de Josias era revelar YHWH como Deus de Israel, o 

qual prevaleceu sobre os deuses dos assírios e seu império, na demonstração do seu 

supremo poder, como revela o autor.  

Essa redação, segundo Clements (1980a), não aconteceu de uma só mão, mas 

com o mesmo método, com profecias da exaltação de Israel sob um governante 

Davídico (Is 9.2-7) e a queda da Assíria (10.5-15). 

Outrossim, fora um processo de adição e posterior expansão que fora 

amplamente prolífero e se estendeu, segundo Clements (1980a), até o século 5 aEC, 

mas no quarto século aEC, o livro de Isaías já tinha a forma muito parecida com o que 

temos nos dias atuais.  

Clements (1980a), já nesta data, considera proeminentemente o estudo das 

profecias de Isaías a partir do livro como um todo, e a forte ligação de 1-39 com 40-

66 como algo complexo e não apenas literariamente, mas indubitavelmente ligado 
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com ideologia, imagens e temas, e considera o material de 40-66 pertencente ao 

período do século 6 aEC ou mais tarde.  

 Na continuação de sua perspectiva, Clements, em 1982, no seu artigo “The 

Unity of the Book of Isaiah” defende com mais afinco a tese da unidade do livro de 

Isaías, a ponto de afirmar que apenas fazendo uma violência na interpretação do livro 

de Isaías, utilizando o método histórico-crítico46, é que se consegue defender a 

posição de Duhm, de um DI e TI totalmente independentes do PI, e de terem sidos 

compostos quase que integralmente no período do exílio babilônico para DI, e mais 

tarde ainda para TI. 

Talvez o autor seja contrário devido à sua indignação com o fato de a maioria 

dos estudiosos de seu tempo terem adotado a tese de Duhm. Clements (1982) refuta 

impreterivelmente e novamente (como no seu livro de 1980) a argumentação de uma 

escola de discípulos para Isaías, os quais foram guardiões e conservaram a 

mensagem de seu mestre e profeta, por não existir nenhum dado extrabíblico sobre o 

mesmo. E complementa afirmando que, para justificar a unidade do livro, muitos 

estudiosos alegam que a mesma é baseada na sua autoria, por esse suposto corpo 

de discípulos comunitários, como vemos nas palavras do próprio autor (CLEMENTS, 

1982, p. 119):  

 

Se a evidência histórica é tão esmagadoramente clara que o livro não pode 
ser compreendido como o produto de um único autor, então é assumido que 
ele ainda pode ser defendido como o trabalho de um único grupo identificável 
de autores (Clements, 1982, p. 119, trad. do ing.). 

 

 Esses supostos discípulos, ou comunidade, teriam formado a centralidade do 

AT, como: Salmos, o Decálogo e o Pentateuco; sendo eles um círculo maior de 

escribas e legisladores de Jerusalém, como demonstra Clements (1982) na contra 

argumentação desta hipótese.  

O problema para o autor (CLEMENTS, 1982) é justificar a unidade do livro na 

perspectiva da autoria, e não pela perspectiva de uma unidade profética temática, que 

 
46 Método Histórico-Crítico: “O método histórico-crítico (MHC) ajudou na construção de uma “ciência 
bíblica”, pois parte do pressuposto que os textos bíblicos antes de tudo são “textos”, passíveis de 
estudo, investigação e interpretação. Surge como intuito de usar critérios científicos no estudo objetivo 
dos textos bíblicos” (KAEFER & XAVIER, 2019, p.398). 



 59 

interliga todo o livro de Isaías, revelada por toda a sua estrutura com fortes sinais de 

planejamento editorial na tentativa de ler e interpretar o livro como um todo.  

Para Clements (1982), o livro fora construído através de uma série de etapas 

de ordenação e redação num processo de edição e adição, que resultou no livro que 

temos atualmente.  

Podemos perceber que no corpo de seu artigo, Clements (1982) relata um 

processo distinto que poderia ter pelo menos quatro partes identificadas: pré-exílico 

no século 7 aEC, editores Josiânicos no século 8 aEC, editores no exílico babilônico, 

e redatores no pós-exílio. 

 Em um artigo mais recente de 2002, Clements indaga no seu título “A Book 

without an Ending?”. Clements (2002) inicia suas argumentações refutando a tese de 

Duhm, no entanto não deixa de salientar que a pesquisa de Duhm, de 1892, deixou 

um legado influenciador sem precedentes das três grandes unidades para futuras 

pesquisas: PI: 1-39, DI: 40-55, e TI: 56-66. 

No entanto, no avanço da pesquisa, o aspecto unitário do livro e a sua forma 

final, divergem da tese de Duhm, como afirma categoricamente Clements (2002). 

Clements (2002) levanta três questionamentos e uma conclusão, sobre a tese de 

Duhm:  

 

ü Cronológico: da sequência literária histórica do PI, DI e TI; sendo que PI contém 

as últimas profecias de todo o livro de Isaías, sendo o calcanhar de Aquiles da 

tese de Duhm; 

ü Estrutura literária: todo o livro está interligado e em estruturas literárias do 

começo ao fim, onde realçam seu significado. E a simples analogia de 

crescimento e unificação das partes, independentemente de novas seções 

adicionadas, não explicam a forma existente do livro hoje com toda sua 

estrutura, que revela que esta fora montada redacionalmente durante os 

séculos; 

ü Contexto histórico: presumido para cada parte da divisão trinitária: PI, DI e TI; 

assumindo que cada parte se encaixa na história de Israel; no entanto outros 

possíveis contextos dentro de cada subparte são destacados e estes são 

muitos, e por isso são largamente deixados de lado. 

ü Livro como um todo: a desvalorização da estrutura literária do livro como um 

todo, que constata vários finais aparentes e aspectos apocalípticos, 
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principalmente no PI, a última seção que se esperaria conter na tese de Duhm. 

Como exemplo de Is 24-27 e 34-35, que vêm antes de 56-66, que simplesmente 

podem ser explicadas como elaboradas de uma forma independente e num 

período bem tardio, para inexplicavelmente serem inseridas logo no PI? Para 

Clements (2002), Duhm deveria ter criado um "Quarto Isaías" para explicar tal 

fato. E o autor acrescenta que a consciência desse fato foi o que dominou a 

pesquisa de Isaías dos últimos 20 anos, e a busca por esse “Quarto Isaías” e 

os capítulos negligenciados do PI, que auxiliaram a pesquisa para entender o 

livro como um. 

 

Clements (2002) sugere que Is 5-35, com possíveis adições tardias, fora 

formado no período pós-exílio, quando o império persa já estava se enfraquecendo, 

na segunda metade do século 6 aEC. E que a parte apocalíptica que os caps. 1-35 

contêm, segundo o autor, foram formadas a partir de oráculos proféticos de Isaías, 

datados do século 8 aEC. 

Outra sugestão de Clements (2002) é de que grande parte do livro de Isaías se 

formou da junção das profecias dos caps. 5-35 e 40-55, as quais deram uma 

identidade ao livro, com uma forma e mensagem coerentes.  

O TI para o autor não fora adicionado ao mesmo tempo que os antecessores, 

mas os temas: da restauração de Jerusalém, esperanças futuras, fé em Jerusalém e 

lugar para as nações foram essenciais para estabelecer uma coerência temática como 

fio condutor para todo o livro, e deram assim uma relevância e vínculo diretamente 

associado a ele. A pergunta no título do artigo somente é respondida no último 

parágrafo, de acordo com Clements (2002, p.124): 

 

Com tal reconhecimento, eu talvez deva concluir dizendo que o fim de Isaías 
ainda é 'não cumprido', já que a visão de uma cidade cheia de paz e retidão, 
à qual outras nações vêm em ardor para que Deus possa 'arbitrar para muitos 
povos' e onde eles 'converterão suas espadas em arados' (Isa. 2.4) ainda 
permanece uma meta visionária (Clements, 2002, p. 124, trad. do ing.). 
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 Christopher R. Seitz, outro autor contemporâneo americano, que recebera 

também o legado de Childs da abordagem canônica e holística, é igualmente 

mencionado em várias inquires47. 

Seitz escreveu dois artigos sobre o DI que colocaremos a seguir porque estão 

em estrita correlação com o PI, que é o nosso interesse principal do ensaio, como 

veremos a seguir.  

No seu artigo de 1990 “The Divine Council - Temporal Transition and New 

Prophecy in the Book of Isaiah”, o autor aborda o DI, em especial a perícope de Is 

40.1-11. Seitz (1990) contesta a visão tradicional baseada na tese de Duhm de PI e 

DI independentes. 

Para Seitz (1990), o livro de Isaías é uma unidade redacional que fora 

expandida com base na visão proféticas do profeta Isaías. No entanto, o autor navega 

além do discurso crítico, propondo que a perícope de Is 40.1-11 é um 

recomissionamento do profeta Isaías, e como argumento principal do estudo, que nos 

caps. 40-48 Deus fala diretamente sem necessitar de ação profética, uma 

flexibilização da literatura profética, sem necessidade da ação profética individual, 

proporcionando um novo ponto de vista temporal.  

Seitz (1990) complementa dizendo que na composição dos caps. 40-66 não 

considera uma tradição oral posteriormente escrita por discípulos, mas um conjunto 

de oráculos que demonstram a atuação profética em andamento. E então, autor 

sugere que não muito depois é reescrita por escribas com estilo literário e uma 

localização sociológica não muito diferentes de Salmos e do livro de Lamentações. 

O autor (SEITZ, 1990) considera, finalmente, que uma vez que se avalia a 

probabilidade de uma afinidade redacional recíproca em Isaías, como a revelada em 

seu estudo entre Is 6.1-13 e 40.1-11, abre-se um leque para novas probabilidades 

através de uma hermenêutica responsável por interpretar Isaías 1-66 como um livro 

inteiro. 

Em 1996, Seitz prossegue a sua análise sobre o DI no artigo “How Is the 

Prophet Isaiah Present in the Latter Half of the Book? The Logic of Chapters 40-66 

within the Book of Isaiah” revelando que na visão tradicional baseada na tese de 

 
47 Veja alguns exemplos: CHILDS, 2001; CLEMENTS, 2002; HAYS, 2011a; SWEENEY, 1996; DE 
JONG, 2007. 
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Duhm, que perdurou por mais de um século, e na questão abordada no título de seu 

artigo, sequer seria cogitada, porquanto não teria significado algum.  

Atualmente, Seitz amplifica afirmando que mesmo aos eruditos da crítica 

moderna do AT que aceitam a compreensão da unidade do livro de Isaías, o papel do 

próprio profeta Isaías na DI e TI, é apenas temático ou muito minoritário. A resposta 

ao título do artigo “Como o Profeta Isaías está presente na metade posterior do livro?” 

(trad. do ing.), de acordo com a crítica moderna é simples e evidente, segundo Seitz 

(1996): Isaías não está presente, apenas nos caps. 1-39.  

Desta forma, o autor (SEITZ, 1996) sugere que o livro de Isaías em vez de 

crescer no aspecto unidade, avança numa distância abrangente entre caps. 1-39 e 

40-66, resultando numa perspectiva isaiana que não é unitária, mesmo que 

ficticiamente construída, como no livro de Daniel em que tal perspectiva é alcançada.  

Seitz (1996) sugere no seu artigo uma resposta ao título do mesmo, se Isaías 

está presente na DI e TI: a figura profética de Isaías pode ser constatada em 40-48 

com passagens em primeira pessoa, e 49-66 com passagens em terceira pessoa, ou 

mesmo quando fala em primeira pessoa no 61 quando não é ele, mas o servo do 

Senhor falando, ou ainda para tornar-se apenas o narrador. 

 Jimmy Jack McBee Roberts é um erudito do AT e do hebraico, que tem a sua 

pesquisa envolvendo o AOP, a religião israelita e profecia do AT. Escreveu 

recentemente um comentário de Isaías 1-39 (ROBERTS, 2015).  

O autor (ROBERTS, 2015) assevera que existe uma série inteira de oráculos 

no PI que estão ligados a um tempo específico ou a eventos específicos (Is 1.1; 6.1; 

7.1–2; 14.28; 20.1; 36.1) e que, por este motivo, grande parte desses oráculos sugere 

a datação realmente associada ao período desses eventos de fundo, com um razoável 

grau de certeza e precisão, em vez de serem referências posteriores de 

acontecimentos muito anteriores (ROBERTS, 2015, p.53-55).  

Roberts (2015, p.53-55) utiliza do método histórico-crítico no seu comentário 

de Isaías 1-39 para fazer hipóteses da datação dos oráculos, no entanto, como 

enfatizado por ele, hipóteses baseadas em eventos históricos que são materiais de 

registro públicos preservados pelos israelitas, assírios, egípcios e outras fontes que 

retratam esses eventos.  

Apesar desta proposta do autor em seus comentários, ele mesmo não dá muita 

importância para o processo redacional, por considerar a abordagem moderna do livro 

de Isaías como um todo, como composição literária para desvendar o processo 
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editorial e redacional de séculos de duração no qual o livro cresceu até a sua forma 

final. 

Roberts (2015, p.53-55) justifica o não envolvimento profundo com o processo 

redacional no comentário do PI por vários motivos: por ser algo extremamente difícil, 

dada a distância temporal e a extensão do processo por vários séculos; pelas 

divergências entre os eruditos do AT; pela falta de provas reais mínimas de tal 

processo, como a ausência de manuscritos datáveis e em evolução que comprovem 

o mesmo.  

Segundo autor (ROBERTS, 2015, p.53-55), isso seria devido a teses 

hipotéticas de redatores, em tempos específicos, associadas a interesses teológicos 

também hipoteticamente reconstruídos; e mesmo quando processos redacionais são 

reconstruídos em teses, recebem apenas um pequeno grupo de adeptos; por fim, por 

considerar os detalhes do processo redacional em grande parte irrecuperáveis; não 

que seja para o autor algo sem importância ou desinteressado no mesmo.  

Para Roberts (2015, p.53-56), tais argumentos sobre o processo redacional não 

negam o crescimento do livro durante os séculos, ou que tenha havido para isso 

lugares e etapas. E que nem todo o livro de Isaías provenha do século 8 aEC e da 

pessoa do profeta Isaías. A saída, para ele, é focar em pequenos oráculos individuais, 

nos quais talvez se possa identificar um trabalho editorial secundário sobre o oráculo 

individual que, para o autor, pode ser identificado principalmente no PI, através do 

método histórico-crítico associado a eventos históricos, que como isso, para ele, 

apesar dos problemas e questionamentos, mais material pode ser associado ao Isaías 

de Jerusalém do que normalmente se admite. 

 Finalmente, após relatarmos o estado da pesquisa de Isaías, de textos 

referentes ao real estado da pesquisa, para depois passarmos por ensaios das 

escolas das pesquisas contemporâneas: Latino-Americanas, Europeias e Norte-

Americanas, que comprovam o real estado da pesquisa, passaremos a olhar para um 

horizonte promissor da pesquisa (HAYS, 2011a, p.558). 

 

2.1.6. O horizonte promissor da pesquisa contemporânea do livro de Isaías  

 

Continuamos a nossa jornada passando para um horizonte promissor da 

pesquisa do livro de Isaías apontada por Hays (2011a, p.558). De uma pesquisa por 

fontes extrabíblicas fundamentada na comparação com o AOP e o período histórico, 



 64 

no nosso caso neo-assírio, e que está vinculada a PI e também ao objeto de estudo 

deste presente trabalho. 

A tese de doutorado apresentada em Leiden, por Matthijs J. de Jong, “Isaiah 

among the Ancient Near Eastern Prophets: A Comparative Study of the Earliest Stages 

of the Isaiah Tradition and the Neo-Assyrian Prophecies”, revisada e publicada em 

2007, enfoca seu estudo na profecia como um fenômeno histórico, fazendo uma 

comparação da profecia israelita em seu contexto com o AOP, essencialmente em 

paralelo com PI e as profecias assírias.  

Depois da publicação, a tese tem sido sumariamente comentada quando 

abordados Isaías e Assíria em comparação48. Na tese, De Jong (2007) constata a 

mudança de cenário na abordagem acadêmica desde a década de 1980, marcada 

pela crescente heterogeneidade, e enfatiza duas amplas mudanças: a primeira, tira o 

foco da pessoa do profeta Isaías para o livro de Isaías como um todo, e a segunda, 

com relação à interpretação do livro como um todo, desafiando a divisão tripartida do 

livro.  

De Jong (2007), relembra a teoria de Duhm de três Isaías independentes, 

focando na questão do PI, que fora apoiada pela maioria dos exegetas do século 20 

EC na sua composição em isolamento com DI e TI, e tendo uma exegese marcada 

por um atinente consenso, na qual procurava identificar os materiais autênticos ou não 

autênticos do profeta Isaías, visões e pregações. E aqueles textos considerados 

divergentes são categorizados como textos do exílio e pós-exílio, e não como 

pertencentes ao período do profeta Isaías, o século 8 aEC. 

O autor (De Jong, 2007) continua declarando que esta perspectiva sempre 

partia de uma exegese do texto baseada na vida do profeta, categorizando Isaías com 

sua atuação profética de 740 aEC a 701 aEC. Fracionando também o ministério de 

40 anos do profeta em várias etapas e categorizando Isaías com uma pregação 

inovadora de condenação e juízo, na qual os textos de salvação encontrados no PI, 

não eram considerados pela maioria dos eruditos do AT como pertencentes ao seu 

discurso profético, ou por outros eruditos menos radicais, como apenas algumas 

palavras soteriológicas. 

Desta forma, segundo De Jong (2007), toda análise exegética e hermenêutica 

do texto do PI teve como padrão essa forma de análise, que está vinculada no 

 
48 Veja alguns exemplos: HILBER, 2015, HAYS, 2011a; HAYS, 2011b; ASTER, 2017. 
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pressuposto da personalidade do profeta, sem utilizar o contexto do AOP de forma 

significativa para abordagem do PI.  

De Jong (2007) realça que a pesquisa do livro de Isaías, depois da metade do 

século 20 EC, através do surgimento da crítica de redação, decretou uma mudança 

de foco da personalidade e do caráter do profeta para o livro de Isaías como produto 

e caráter literário. Ao mesmo tempo em que muda da história do profeta para história 

do desenvolvimento do livro de Isaías, demonstrando através das pesquisas uma 

incapacidade de colmatar o abismo entre os profetas e os livros.  

Como ainda afirma De Jong (2007), o livro de Isaías e suas subpartes: PI, DI e 

TI, estão entrelaçados na sua composição, redação e teologia, revelando um novo 

foco exegético unitário para o livro, e rejeitando a teoria das produções independentes 

de cada subparte.  

O autor ainda realça relação redacional que as pesquisas têm demonstrado 

entre PI e DI que evidenciam que o PI não contém apenas um material primitivo, mas 

tardio, até o ponto de últimos estágios de redação.  

 Depois de demonstrar o andamento da pesquisa contemporânea, De Jong 

(2007) continua a fundamentar os argumentos para sua tese. Como vimos 

anteriormente, Hays (2011a) vai destacar a pesquisa de Jong (2007), que revela uma 

nova perspectiva para o estudo do livro de Isaías.  

Podemos destacar dois aspectos relevantes no estudo de De Jong (2007): 

primeiro, dentro do PI ele buscou as passagens que estão ligadas com as origens da 

tradição profética com seus desenvolvimentos iniciais numa promissora  perspectiva 

de metodologia, usando a exegese e a história para classificar os textos pertencentes 

ao período do século 8 aEC atribuídos ao período neo-assírio. E o segundo aspecto 

é um estudo comparativo com estas antigas tradições proféticas identificadas com o 

AOP e as profecias assírias do 8 século aEC. 

Para identificar o material do PI, o autor (De Jong, 2007) parte da exegese do 

mesmo a partir de uma nova perspectiva do livro como um todo, procurando aspectos 

históricos que podem ser plausivelmente categorizados como do período Assírio, pois 

anteriormente todo material de PI era considerado com a fonte obviamente do período 

assírio e na exegese procurava-se oráculos autênticos do profeta, o que causava 

inúmeras divergências entre os autores em suas teses.  

De uma forma mais madura, através da pesquisa contemporânea, De Jong 

(2007), entende que PI é um produto literário de um período posterior ao pré-exílio e 
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Assírio, de últimas camadas de redação, tendo passado por um amplo e complexo 

desenvolvimento redacional durante séculos, não apenas de adições de novas 

matérias nos vários estágios de redação, como também de retrabalhos e 

reinterpretações. Como diz o próprio autor (DE JONG, 2007, p.42): 

 

Primeiro Isaías não é uma antologia de material pré-exílico suplementado por 
elaborações posteriores, mas parte de uma compilação literária 
extensivamente editada de tempos pós-exílicos que contém material de 
várias idades. Devemos contar com uma tradição contínua que, através de 
uma série de etapas formativas, resultou no livro de Isaías, que pode ser 
visualizado no esquema seguinte (DE JONG, 2007, p.42, trad. do ing.). 

 

 
Tabela 2.3 Esquema dos estágios de desenvolvimento redacional do livro de 
Isaías 

Surgimento e desenvolvimento da tradição de 
Isaías 

Desenvolvimento do livro de Isaías 

1 
profeta 

histórico 
 

2 
coleção de 
oráculos 

 

3 
primeira 

elaboração 
literária 

 

4 
complexo 
literário  

substancial 

5 
redações, 
adição de 

novos 
complexos 

6 
redações 

finais 
 

7 
livro de 
Isaías 

Período assírio Período babilônico                 Período persa-helenístico 
Tab. trad. do ing. e adap. do esquema dos estágios de desenvolvimento redacional do livro de Isaías 

de DE JONG, 2007, p.40. 
 

Por causa da divergência entre os eruditos exegetas do AT no PI, De Jong 

(2007) busca por dados extrabíblicos que demonstrem um vínculo na tradição de 

Isaías no período Assírio, os quais o autor dividiu em três etapas: identificação do 

material profético, distinção do material profético e forma do material profético. A 

seguir, veremos mais profundamente como o autor procurou realizar a primeira parte 

de sua tese, destacando os que são pertinentes ao presente estudo (DE JONG, 2007, 

p.43-48): 

 

1) Identificação do material profético: pertencente ao período Assírio através de 

dados extrabíblicos de acontecimentos e circunstâncias históricas reconhecidas como 

dos séculos 7 e 8 aEC, que dada a profundidade e vínculo com estes acontecimentos, 

não podem ser considerados como invenções literárias posteriores. O autor sugeriu 

as vinculações históricas: 
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a) Os nomes Efraim, ou seja, o norte de Israel, e sua capital Samaria, na 

qual a maioria dos oráculos refere-se a Arã e Damasco (Is 7.4-9; 8.1-4; 

17.1-3; 28.1-4), passagens que fazem mais sentido no final do século 8 

aEC; 

b) Todas as referências à "Assíria" como realmente "Assíria", por estar 

fortemente enraizada com esse período histórico no qual esse império 

era uma superpotência bélica política-militar (Is 7.20; 8.1-4; 10.5-34; 

14.24-27; 20.1-6; 30.27-33 e 31.8-9) e não com alusões futuras a outro 

império (Babilônico ou Persa), pois se distinguem como impérios dentro 

do próprio PI (Is 23.13; 14. 22-23 e 14. 24-27); 

c) PI tem várias fórmulas históricas de datação que, presumidamente, 

pertencem a uma camada inicial originária do período assírio (Is 6.1; 

14.28; 20.1); 

d) Relatos da atividade do profeta datados como do período Assírio que 

estão enraizados nesse mesmo período, por mais que possam ter 

passado pelo processo redacional posterior (Is 7.1-17, 20.1-6 and 36-

39). 

 

De Jong (2007, p.45) destaca, nos acontecimentos históricos políticos 

marcantes do oitavo século no AOP, que podem ser confiantemente datadas 

como do final do século 8 aEC: as reações de vários estados do AOP em 

oposição ao Império Assírio com datas marcantes de: 734-732, 722-720, 713-

710, 705-701 aEC (essa última data referindo-se ao estado de Judá e sua 

tentativa de sair da subjugação assíria); que podem ser datadas com a mais 

alta confiança como estrato mais antigo do PI pertencente ao período histórico 

político do sec. 8 aEC, na opinião do autor.  

Outro campo fértil para De Jong (2007, p.45-46) são os textos 

encontrados no PI sobre a destruição da Assíria e a reconstrução de Judá (Is 

10.16-19; 10.26a.27; 10.33-34; 14.24-27; 30.27-33; 31.4-5,8-9) como parte de 

suas relações com o mundo inteiro (Is 14.26-27; 30: 27-28; cf. 8.9-10; 17.12-

14; 18.1-6) e da formação de um reinado novo ideal do rei da Judá (Is 9.1-6, 

11.1-5 e 32.1-2). E na revelação da intervenção de YHWH em ambos os casos 

que, para o autor, são textos do período assírio, com revisão da tradição de 

Isaías, produzidos no século 7 aEC. 



 68 

 

2) Distinção do material profético: originário do oitavo século, com a revisão 

do sétimo século, para a posterior mudança de Isaías em outro, principalmente 

Is 6-8 e 28-32, no qual os textos são retrabalhados depois do desastre do início 

do século 6 aEC (destruição do Templo, queda do estado, fim da dinastia, exílio 

babilônico). E assim, ressignificados e atualizando Isaías numa nova e mais 

adequada visão dos acontecimentos, na qual revelavam a punição de YHWH, 

a Judá e Jerusalém, por causa da desobediência e pecado do povo. Segundo 

De Jong (2007, p.47), houve uma transformação na tradição de Isaías para um 

profeta do julgamento. Quando olhamos para os textos do oitavo século, 

especificamente dentro dos caps. 6-8 e 28-32: 7, 8, 28.12, 30.15, encontramos 

uma mensagem positiva, ressignificada diante dos acontecimentos do século 

sexto, e não poderia ser atribuída ao profeta, mas a um estágio posterior no 

desenvolvimento da tradição isaiana. 

 

3) Forma de material profético: De Jong (2007, p.47-48) afirma que, muito 

provavelmente, os oráculos e ditos proféticos do sétimo século foram passados 

de forma oral e transpostos como literatura profética no final do século 7 aEC. 

Desta forma, seriam literários desde o seu início. E o vínculo com o século 8 

aEC estaria estritamente ligado aos eventos históricos dos três períodos: 734-

732, 723-720 e 705-701 aEC. O autor continua sugerindo que a oralidade 

profética fora passada em três coleções que foram revistas no final do século 7 

aEC, formando assim, palavras proféticas do século 7 aEC por um lado, e 

novas palavras proféticas por outro. Essas palavras tiveram um padrão similar 

na sua datação e na sua profecia, seguindo palavras proféticas às quais foram 

acrescentados comentários, e concluindo com um retrato do reinado do rei 

ideal. 

 

 Depois de identificar as profecias pertinentes do século 8 aEC, De Jong (2007, 

p.49-51) propõe a comparação com as profecias do AOP, em particular com as 

profecias assírias do mesmo período. De Jong (2007) justifica a sua metodologia 

como forma de identificar um padrão na profecia do AOP, já que fazem parte do 

mesmo período e geografia, influenciam-se mutuamente e, assim, passam pelo 

processo de absorção de parte da cultura uma da outra.  
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A comparação é histórica. E depois da identificação do oráculo profético no 

texto do PI, o autor (DE JONG, 2007) poderá fazer a comparação rudimentar, e não 

literária, entre elas. Pois as profecias assírias estão no estado mais rudimentar de 

seus primórdios e não passaram por edições centenárias, ao contrário do texto do 

livro de Isaías do PI, que tem por característica ser um texto literário. No entanto, cada 

profecia foi analisada dentro do seu contexto, como diz o próprio autor (DE JONG, 

2007, p.50): 

 

Tanto em Judá como na Assíria, a profecia fazia parte do sistema cultural, 
religioso e social. Dada a antiga tradição compartilhada do Oriente Próximo, 
por um lado, e as circunstâncias particulares de Judá e Assíria, por outro, 
espera-se encontrar semelhanças e diferenças, cujo significado pode ser 
estabelecido dentro de uma interpretação contextual (DE JONG, 2007, p.50, 
trad. do ing.). 

 

 A parte comparativa do estudo de De Jong (2007, p.52), segundo o mesmo 

autor, fora o propósito principal do seu estudo. Nela, o objetivo era esclarecer três 

questões principais: a inter-relação entre a profecia e circunstâncias históricas, as 

funções dos profetas e o desenvolvimento literário da profecia. No entanto, para 

chegar na parte comparativa, tem-se necessariamente a parte exegética dos textos 

em PI, que autor considera vinculados a fatos históricos, e na qual podem ser 

discernidos traços da profecia primária do século 8 aEC.  

Na conclusão da parte exegética histórica do PI, o autor (DE JONG, 2007, 

p.169-170) sugere que houve uma revisão dos oráculos que foram passados 

oralmente pelo profeta Isaías, onde os textos categorizados por ele como 

pertencentes a uma tradição profética mais antiga do século 8 aEC, como a perícope 

pertinente a esta presente obra que está dentro de Is 6-8, e quando se transformaram 

na primeira vez em texto literário, o foram segundo uma nova visão da tradição 

profética ressignificada pelo período do rei Josias, na qual atribuía a legitimidade da 

intervenção de YHWH sobre a Assíria com a queda desse Império.  

No entanto, diante dos acontecimentos do começo do sexto século, com a 

queda de Jerusalém e do reino de Judá, a visão de Isaías se transformou em uma 

nova visão, na qual YHWH puniu o reino do Sul, como já havia feito com o reino do 

Norte, por causa do pecado de desobediência do povo, só então atribuindo a imagem 

de Isaías como: profeta do julgamento.  
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Quando compara as profecias de Isaías com as profecias assírias do 7 século 

aEC, De Jong (2007, p.283-265) encontra similaridades e diferenças. Os relatos que 

foram preservados das profecias assírias são profecias da corte. Em ambos os casos 

as profecias que são preservadas, da Assíria e de Isaías. Ambas são profecias em 

momentos cruciais e críticos de ameaça do estado. Em ambos os casos os deuses 

ou o Deus controlam a cena histórica e intervém nos acontecimentos, e estão junto 

com a casa real, projetando uma imagem ideal:  

 

Tanto no material profético do Primeiro Isaías como no material assírio, uma 
imagem ideal funciona como um quadro de referência. Em o material isaiano, 
a imagem ideal retrata as pessoas governadas pelo rei Davídico na justiça e 
na retidão, como vivendo uma vida pacífica sob a proteção de Yahweh. Nas 
profecias assírias, a imagem ideal retrata o rei como protegido pelos deuses 
- em particular Ištar e Mullissu – ele próprio é o protetor de seus súditos, não 
há paz na terra, o domínio do céu e da terra estão em harmonia, e a 
hegemonia assíria não está ameaçada. Em ambos os casos, as profecias 
reagem ferozmente contra qualquer desafio para a situação ideal, tanto com 
inimigos externos como adversários internos. O conflito de Isaías com os 
principais políticos de Jerusalém é para ser visto nesta luz. Não só por haver 
competição entre o profeta e os seus adversários, no que diz respeito à 
questão de saber qual política externa adotar, mas também porque o profeta 
via a sua política pró-Egípcia como uma ameaça ao bem-estar de Judá, 
desafiando o ideal de uma vida pacífica (De Jong, 2007, p.283, trad. do ing.). 

 

 Os profetas apoiavam o estado, mas não quer dizer que concordavam com 

todas as opiniões do rei e que a profecia fosse uma propaganda real, muito embora 

profetizassem como uma forma de encorajamento divino ao rei em situações 

ameaçadora. Exemplo dos acontecimentos em: Judá em 734-732 aEC, e na Assíria 

Esar-Hadom em 681 aEC. 

Outrossim, as profecias não paravam por aí em suas semelhanças, como 

também no direcionamento das ações reais de acordo com a vontade divina, para 

empreender ou abster-se de certas situações. Exemplo: de não confiar na ajuda militar 

do Egito para Judá e a exigência de restaurar a Babilônia e Esagila para a Assíria. 

Desta forma, De Jong (2007) conclui que as profecias de Isaías e da Assíria 

funcionaram de maneira semelhante. Muito embora o autor (DE JONG, 2007) não 

queira dizer que não houve diferenças. Como por exemplo quando a profecia isaiana 

preocupa-se com a sobrevivência do estado, enquanto que as profecias assírias 

estavam preocupadas com a legitimidade e bem-estar do rei, que para De Jong (2007) 

são atribuídos devido às circunstância diversas que se encontram os dois estados no 
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século 7/8 aEC: o poderio do estado Assírio avançando e conquistando território, e 

Judá observando a pulverização das nações vizinhas pelo próprio estado Assírio. 

 Na conclusão geral de seu estudo, De Jong (2007, p.459-463) vai afirmar que 

uma nova pesquisa de exegese de Isaías é necessária na perspectiva de relação com 

aspectos históricos e comparativos com AOP, principalmente a profecia de Mari e 

Assíria. Termina asseverando que o Isaías histórico deve ser contado com antigos 

profetas do AOP, e que as profecias do Isaías histórico e dos profetas do AOP têm 

suas semelhanças: na vinculação ao profeta como representante do divino e guardião 

do estado que profetiza ao rei em situações adversas político-históricas, apoiando-o 

e exigindo ações mediante a vontade dos deuses ou de Deus; e que os oráculos 

proféticos não foram preservados em ditos separados, mas em coleções nas quais, 

em alguns casos, foram retrabalhados e elaborados.  

Na pesquisa de identificação das camadas literárias referentes ao período do 

século 8 aEC, De Jong (2007) confirma a sua tese de uma edição literária no período 

do Rei Josias, no final do século 7 aEC, de três coleções de oráculos que existiam na 

época do profeta Isaías, que são referentes aos três períodos históricos (734-732, 

723-720, 705-701 aEC) e trazem ressignificações híbridas. Essas, deram início à sua 

nova visão do profeta em perspectiva no reinado de Josias, pois uma gama de textos 

apresenta circunstâncias do final do século 7 aEC. 

Posteriormente, segundo autor, elas apresentaram representações do reinado 

do rei ideal, de acordo com este antigo rei geral, rei anônimo, do futuro, e que depois 

dos eventos da queda de Jerusalém e Judá, teriam uma nova visão do profeta, em 

uma reedição pós-exílica com adições posteriores e edições finais.  

De Jong não consegue identificar, diante dos dados extrabíblicos analisados e 

comparados, um profeta clássico antigo de Isaías do século 8 aEC, mas relaciona isso 

a edições e adições posteriores pós-exílicas. Toda a pesquisa de De Jong (2007, 

p.465) fundamenta a tese final de um: “Esquema de Desenvolvimento da Tradição de 

Isaías”, como na tabela abaixo: 

 

Tabela 2.4 Esquema de desenvolvimento da tradição de Isaías 

PERÍODO ASSÍRIO 

Material  
Profético 

Material que remonta a atividade profética do século 8 aEC, conservado em 

forma de três coleções 



 72 

Coleção 1 

relativa a 734-732 

aEC 

Coleção 2 

relativa a 723-720 

aEC 

Coleção 3 

relativa a 705-701 aEC 

7.2-9a*, 7.14b.16, 
7.20, 8.1-4, 17.1-3* 

10.5-15*, 10.24-25, 
10.27b-32, 

14.29-31*, 28.1-4 

28.7b-10, 28.12*, 
28.14-18*, 29.15, 

30.1-8*, 30.15*, 
31.1,3a, 18.1-2,4, 
19.1b-4, 22.15-18, 

5.8-23*, 10.1-2 

Revisão de Josias Revisão do material profético do século 7 aEC sob a forma de três 

compilações (novo material em negrito) 

Compilação 1 Compilação 2 Compilação 3 

introdução 6.1-8  14.28-32  20.1-5* 

material profético 

e comentários 

7.2-9a*, 7.14b,16, 

7.20, 8:1-4, 8.9-10 
17.1-3*, 17.12-14 

28.1-4, 14.24-27, 

10.5-15*, 10.16-19, 
10.24-25, 10.26-27, 
10.27b-32, 
10.33-34 

18.1-6, 19.1b-4, 

22.15-18, 5.8-23*, 
10.1-2, 28.7b-10, 
28.12*, 28.14-18*, 
29.15, 30.1-8*, 

30.15*, 30.27-33, 
31.1.3a, 31.4-5,8-9 

conclusão 9.1-6  11.1-5  32.1-2 

PERÍODO BABILÔNICO E POSTERIOR 

Edição Exílica Transformação da tradição de Isaías baseada na resseção dos desastres de 
586 aEC, crescendo em um complexo literário substancial. 

Edição de Is 6-9 6.1-11, 7.1-17, 8.1-18, 9.1-20 

Edição de Is 28-32 28.7-22, 29.1-4, 9-10, 13-16, 30.1-17, 

31.1-5,8-9, 32.1-2,9-14 

Textos adicionais Por exemplo: 1.2-8; 22.1-14 

 

Edições 
posteriores 
sucessivas 

Novos complexos, redação de textos existentes e material adicional do 

Segundo e Terceiro Isaías em estágios sucessivos de redação 

Edições Finais Adições e redações finais, e vinda à existência do livro de Isaías 

Tab. trad. do ing. e adap. de “Schema of the Development of the Isaiah Tradition”, De Jong, 2007, 

p.465. 

 

Outro exemplo que usa a exegese do texto bíblico com dados extrabíblicos é o 

artigo de Sherwin (2003): “In Search of Trees: Isaiah XLIV 14 and Its Implication”. 
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Apesar do texto tratar sobre a DI, é mais um relato da nova forma de pesquisa de 

Isaías relacionada com dados extrabíblicos, e por isso justificamos sua presença 

neste ensaio, que será colocada de forma breve.  

O autor (SHERWIN, 2003), ao analisar o texto bíblico de Is 44.9-20, observou 

que as árvores relatadas no texto e que a forma de fazer ídolos na Babilônia eram 

diferentes das árvores que existiam e da forma com que eram fabricadas suas 

imagens na Babilônia.  

Como o texto é tradicionalmente atribuído pelos eruditos do AT ao exílio ou 

pós-exílio, Sherwin (2003) sugere que tal proposta é improvável, porque o escritor da 

perícope analisada demonstra que desconhece tais árvores e tais formas de 

fabricação de imagens, indicando que o texto pode ser atribuído ao pré-exílio, período 

suposto da perícope analisada neste ensaio, e colabora para um texto escrito no 

período do profeta Isaías. 

O próximo pesquisador que contribuiu para o aspecto da profecia no contexto 

do AOP, é John W. Hilber, na obra intitulada “Isaiah as Prophet and Isaiah as Book in 

Their Ancient Near Eastern Context”, de 2015. Isso foi demonstrado por Hays (2011a) 

através de uma perspectiva promissora para o estudo do livro de Isaías baseada na 

comparação do mesmo com o AOP, que também fora revelada por De Jong (2007, p. 

34) com fontes extrabíblicas. 

Hilber (2015) afirma que a profecia de Isaías, com seu amplo contexto, não 

existe igual dentro de Israel e do AOP, muito embora seja semelhante à dos profetas 

do AOP: como um sinal, com suas ações simbólicas e com seu papel diante do rei 

como intercessor, incentivador e que responde lamúrias, e com oráculos de 

encorajamento e destruição de inimigos; e dessemelhante ao criticar a monarquia e a 

sociedade, pois isso, na profecia do AOP, encontra-se com menos ênfase, no entanto: 

“uma tradição profética iniciada por um profeta chamado Isaías é historicamente 

plausível” (HILBER, 2015, p.154, trad. do ing.).  

O autor (HILBER, 2015) começa a contextualizar através de fontes 

extrabíblicas a profecia do AOP. Ele afirma que devido à alta consideração da 

revelação divina, os textos proféticos estavam intimamente associados aos próprios 

profetas como representantes dos oráculos dos deuses ou Deus, tendo uma ampla 

variedade de gêneros escritos: “correspondência, citações embutidas em obras 

literárias, oráculos, relatórios e coleções, cartas divinas e liturgia cúltica” (HILBER, 

2015, p.154, trad. do ing.). 
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Hilber (2015) sugere que trechos da correspondência de Mari estejam entre os 

mais conhecidos, e aborda que essas mesmas palavras proféticas revelam quatro 

fatores importantes: de originalidade, devido ao exímio cuidado e detalhe ao descrever 

como essas se originaram; da personalidade profética: ao relatar sobre os profetas 

que a pronunciaram; de diversidade literária, ao verificar-se um conjunto de técnicas 

de citação e de paráfrase; de composição literária: textualmente escrevendo-as. 

O autor (HILBER, 2015) contradiz as hipóteses de que os receptores dos 

oráculos proféticos teriam a liberdade de alterá-los segundo seus interesses, isso 

seria exceder as evidências.  

De acordo com Hilber (2015), as Cartas de Mari e o arquivo real de Nínive são 

exemplos de citações textuais diretas, ou muito próximas, dos oráculos proféticos, e 

quando é mais flexível, preserva o caráter do oráculo original.  

Mesmo em Judá, Hilber (2015) exemplifica outro documento preservado na 

Lachish Ostracon 3, datado do final do século 7 aEC, que circulava publicamente afora 

dos círculos da elite societária, demonstrando ser uma mensagem profética 

transmitida fielmente, e não uma paráfrase.  

No exemplo do arquivo de Nínive e de textos na Assíria no século 7 aEC, Hilber 

(2015) salienta que as profecias eram redigidas logo após serem pronunciadas 

oralmente. Elas poderiam conter informações específicas com data, local e o nome 

do profeta, e eram arquivadas em uma coleção de oráculos com considerações 

cronológicas e temáticas e, em alguns casos, com pouca edição. 

Um fator de suma importância, como dito por Hilber (2015), era o vínculo entre 

o discurso divino e a identidade do profeta no aspecto de autoridade e explanação 

para os ouvintes.  

Hilber (2015) constata que o oráculo era associado à pessoa do profeta que 

havia pronunciado oralmente, e que alguns textos se distinguem da profecia oral 

quando eram passados por carta, mas que não se pode afirmar sua origem primária: 

oral ou escrita. Muito embora, para os receptores, estas cartas eram consideradas da 

mesma forma como um discurso divino e inspirado. E que alguns textos egípcios 

sugerem que a profecia se iniciou por escrito.  

Ao citar os escribas, Hilber (2015) averigua que o papel dos mesmos era 

transcrever a mensagem do profeta, e que não haveria uma bifurcação entre o escriba 

e o profeta. Como constata o próprio autor: “Uma variedade de obras literárias da 

Mesopotâmia, Egito e Levante citam o discurso profético. Elas exibem o mesmo leque 
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de técnicas de citação que a correspondência, mas não há evidências de livre 

invenção.” (HILBER, 2015, p. 155, trad. do ing.). 

Hilber (2015) então passa a comparar os dados empiricamente constatados do 

AOP com o livro de Isaías que, para ele, não se distancia das profecias da Assíria do 

século 7 aEC. Averiguando as semelhanças dos profetas do AOP com os bíblicos, e 

a forma na qual os textos proféticos eram produzidos para que, segundo o próprio 

autor: “heuristicamente, deve-se esperar que o livro de Isaías esteja vinculado a 

oráculos autênticos ao profeta, não sendo o debate se, mas em que medida, esse é o 

caso.” (HILBER, 2015, p.157, trad. do ing.).  

Hilber (2015) discorda de outros eruditos modernos que anunciaram que o 

profeta Isaías não está no DI por não constar o seu nome no mesmo, e que isso 

evidenciaria dois argumentos: um processo redacional complexo e que profetas reais 

não permanecem anônimos. A argumentação de Hilber contra esse pensamento:  

 

se profetas reais não permanecem anônimos, pode-se questionar igualmente 
a proposta de que uma série anônima de escribas fabricou acréscimos 
substanciais a um texto profético central e os apresentou como discurso 
divino direto.  Como o discurso profético equivalia à comunicação diplomática 
do reino divino, esse tipo de atividade seria uma traição religiosa-política 
(HILBER, 2015, p.159, trad. do ing.). 

 

Considerando o argumento de Hilber (2015): para que a literatura profética seja 

aceita pela sociedade, ela deve estar vinculada a uma fonte profética autorizada, seja 

através da oralidade ou da literalidade, revelando a vontade divina a essa sociedade. 

Hilber (2015) exemplifica que o livro de Isaías é o expositor principal de um livro 

bíblico como um texto literário, e que essa natureza não pode ser negada, muito 

embora para ele as evidências amparem um vínculo estreito entre os livros proféticos 

e os profetas individuais cujos oráculos compõem essas obras-primas literárias.  

Hilber conclui: 
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Os fenômenos proféticos do Antigo Oriente Próximo fornecem um modelo 
para a coleta e edição parcial do discurso profético que preserva a integridade 
das palavras proféticas originais e ao mesmo tempo contextualiza seu 
significado para novos cenários. Como a literatura profética na Bíblia não tem 
analogia ao Antigo Oriente Próximo, o método comparativo não dá suporte 
direto a argumentos a favor da composição deste livro como um todo em 
tempos pré-exílicos, exílicos ou pós-exílicos. Porém a evidência nos leva a 
esperar que a forma final do livro consista substancialmente em material 
isaiano autêntico (HILBER, 2015, p.173-174, trad. do ing.). 

 

O derradeiro pesquisador que segue as novas tendências de observação das 

fontes extrabíblicas, conforme dito por Hays (2011a, p.558), e que definitivamente 

contribuiu para os estudos nesta perspectiva do livro de Isaías, e principalmente do 

PI, em relação à história do AOP e da Assíria, é Shawn Zelig Aster, em seu livro 

“Reflections of Empire in Isaiah 1–39: Responses to Assyrian Ideology”, de 2017. Hays 

(2011b) cita Aster, em seus primórdios da pesquisa de Isaías em comparação com a 

Assíria49, na sua obra “Death in the Iron Age II and in First Isaiah”.  

Aster, em sua obra de 2017 (p.7-11), não propõe analisar todas as passagens 

do PI que contenham certa influência assíria, ele foca em várias passagens que 

demonstrem certa influência, mas busca principalmente correlacionar a ideologia da 

política de propaganda da Assíria e também de cada imperador assírio que enfatizou 

em seu período de reinado, em relação a Judá e do que está demonstrado nas 

entrelinhas do texto do PI. 

Aster demonstra em certas passagens a progressão da resposta ao domínio 

assírio, e a relação entre YHWH e a Assíria, não apenas como inimiga de Deus, mas 

como YHWH, sendo Soberano e Onipotente, pode fazer do Império Assírio agente e 

emissário divino, por exemplo, para punir Judá e depois destruir o Império Assírio 

devido à sua desobediência e insubmissão a YHWH.  

Como afirma Aster (2017, p.9, trad. do ing.): “A ideologia assíria colocou grande 

ênfase no senhorio universal do deus Ashur e na invencibilidade de seu representante, 

o rei assírio” sobre o qual o texto do PI e passagens específicas do mesmo revelam 

que o escritor bíblico conhecia essa propaganda política-militar profundamente e 

refutava-a declarando a supremacia de YHWH sobre essa ideologia.  

 
49 Aster, Shawn Zelig. “The Image of Assyria in Isaiah 2:5–22: The Campaign Motif Revisited.” JAOS 
127 (2007): 249–78. 
Aster, Shawn Zelig.  “Isaiah 2:2–4 and Micah 4:1–5: The Vision of the End of Days as a Reaction to 
Assyrian Power.” Paper 
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Aster (2017) acrescenta que antropologistas reconhecem que a resposta dos 

reinos à dominação de outros impérios em diferentes sociedades, do governo e da 

elite, é feita em colaboração com o Império dominador a fim de garantir sua posição. 

Desta forma, o governo e a elite de Judá, no tempo do reinado de Tiglate-Pileser III, 

colaboravam com oficiais assírios, o que é revelado pelo autor em textos considerados 

por ele como mais antigos, e que fazem parte do Denkschrift.  

No livro, Aster (2017) propõe uma datação para o texto de PI de 1-39, não a 

partir de hipóteses ilusórias muitas das vezes criadas pela crítica moderna, mas 

através de fontes extrabíblicas das novas descobertas do império neo-assírio em 

relação ao texto bíblico. Segundo o autor, essas fontes devem ter sido escritas entre 

740 e 640 aEC, tempo do poderio do Império Assírio, no qual deve ter sido feita a 

redação do PI de Is 1-39. Para o autor (ASTER, 2017), isso deve ter acontecido em 

resposta à ideologia assíria e à sua propaganda imperialista, que é amplamente 

encontrada no texto bíblico hebraico.  

A redação do texto bíblico de Isaías, para Aster (2017), só poderia ser feita por 

alguém que estivesse familiarizado com a mesma ideologia e por isso a conhecia, de 

forma que apenas hoje, devido ao avanço das pesquisas e achados arqueológicos, 

podemos reavê-la com uma capacidade um pouco menor daqueles que viveram na 

época do AOP.  

A ideologia bíblica combateria a força do imperador assírio como representante 

do deus Ashur, que tem a sua força no seu exército, enquanto que o texto bíblico 

revela o poderio e soberania em YHWH, não no seu povo e nos seus governantes 

com seus exércitos, mas no poderio divino de governar com seu poder sobre toda a 

terra, de acordo com Aster (2017). 

Um exemplo dado por Aster está na perícope de Is 6. O autor (ASTER, 2017, 

p.41-80) contextualiza historicamente a situação: com a ascensão ao trono do império 

Assírio de Tiglate-Pileser III. O imperador começa a expandir o Império: na região da 

Síria, Arpade, Tiro, Damasco, Hamate, até Israel. Em 734 aEC: Asquelom, Gaza, 

Amon, Moabe e Edom, na região da Transjordânia a Judá, remetem tributo à Assíria 

e são considerados vassalos.  

A partir desse momento, Aster (2017) começa a formar o pano de fundo do 

contexto de Is 6. O autor (ASTER, 2017, p.14-19) já dissera anteriormente que a força 

do Império Assírio estava principalmente na sua propaganda de ideologia, pois essa 
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era mais barata do que a invasão militar do Império e a subjugação constante em todo 

território conquistado. 

A ideologia consistia no mais alto poder do panteão dos deuses, pelo deus 

Ashur, que tinha seu representante divino na terra, o imperador Assírio, que era 

detentor deste poder. Através do seu poderio militar ele estenderia sobre a terra o que 

já acontecia no Império Assírio. Ao dominar um estado com o poderio militar, o 

governante e a elite dominante eram persuadidos a imergir nessa ideologia. Se eles 

cooperassem com o estado dominador, se beneficiariam com o Império e manteriam 

suas posições.  

Para isso, os oficiais assírios tinham a importante missão de recepcionar as 

caravanas reais dos governantes e da elite que visitavam os palácios assírios, levando 

o tributo anualmente. Ao fazerem isso, submergiam na propaganda Assíria através da 

exposição de artes e audiências com funcionários assírios, que eram em aramaico. 

Assim eles viam e ouviam sobre a dominação do deus Ashur sobre todos os outros 

deuses, e do seu representante, o imperador assírio, como seu representante. 

Não era apenas uma questão de levar tributo, como demonstra Aster (2017), 

mas uma oportunidade de cooptar a elite dos reinos que a visitavam. Além do mais, 

os embaixadores dos reinos eram sumariamente bons com presentes, com uma 

ampla recepção e com honras, e deveriam fazer isso juntamente com outros reinos, 

numa procissão e grande festa, mostrando ainda mais o poder da Assíria sobre todo 

o mundo.  

Não trazer tributo era considerado uma forma de rebelião. Assim, os 

embaixadores, quando voltavam para seus reinos, reis e elite, tinham um interesse 

pessoal pró-império, e estavam convencidos da invencibilidade real e onipotência 

assíria. Aster (2017) continua os argumentos para agora comparar com o texto de Is 

6, que ele divide em três cenas. 

 

Tabela 2.5 As três cenas de Isaías 6 para Aster 
Primeira Cena Vs. 1-4. Uma descrição de YHWH na sala do trono divino e o serafim 

assistente. O profeta observa, porém não age. 
Segunda Cena Vs. 5-7. A interação entre o profeta, que alega ser “um homem de lábios 

impuros” e um serafim que o purifica. 
Terceira Cena Vs. 8-13. O diálogo entre o profeta e YHWH.  

Aster, 2017, p.50, trad. do ing. e adap. 
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 Aster (2017) afirma que as imagens de Is 6.1-8 não encontram paralelos na 

literatura bíblica, principalmente dos serafins como seres celestiais. O autor enfatiza 

que a palavra “ ףרש ” fora usada na Bíblia referindo-se à serpente que vive no deserto 

(Nm 21;6-8, Dt 8;15; Nm 21,6-8; Is 30,6) ou como símbolo do rei Assírio (Is 14.29).  

 

“Para resumir, os quatro elementos a seguir, em Is 6, podem muito bem 
derivar de paralelos extrabíblicos: a) a sala do trono; b) os serafins com suas 
múltiplas asas; c) a função purificadora dos serafins; d) sua localização no 
trono. (ASTER, 2017, p.53, trad. do ing.). 

 

Um dos palácios Assírios de Assurnasirpal II em Calá, que fora utilizado por 

Tiglate-Pileser III, posteriormente fora usado para a recepção destes emissários que 

traziam seus tributos, ele era usado para infligir nos mesmos a propaganda assíria de 

soberania (Aster 2017, p.55).  

Aster (2017) continua enfatizando e demonstrando através de cinco imagens50 

encontradas, tanto em relevos quanto em esculturas do palácio em Calá, o 

paralelismo com os serafins em Is 6. Elas eram vistas durante a visita dos 

embaixadores dos reinos conquistados, quando tinham a “excursão” com oficiais 

assírios em aramaico, que explicavam toda a ideologia assíria, e culminava na sala 

do trono, na qual estava o imperador assírio que estava vestido com uma roupa com 

orlas (franjas). E acima, a imagem de quatro seres alados. Em cada extremidade, dois 

com quatro asas e com um balde e implemento oval, e mais dois seres alados no 

centro, que serviam a uma figura com a simbologia de uma árvore sagrada, que 

representa o mundo e a ordem cósmica, e um disco solar alado acima da árvore, que 

representa o deus Ashur. 

O interessante é que os seres angelicais servem à árvore e ao deus Ashur. O 

rei é a representação humana do deus Ashur, que é servido por esses seres alados 

que o protegem e que garantem, acima da árvore, a ordem cósmica, que acontece 

nos céus. O deus Ashur reinando no panteão divino, o Imperador Assírio reinando 

sobre os reinos da terra. Devido ao implemento oval e ao balde, as criaturas aladas 

são identificadas pelo autor como apkallū, que tinham como função proteger o rei e o 

reino, purificando-os, com o bandudu (balde) cheio de água benta e com o mullilu 

 
50Veja Aster, 2017, p.58-60. 
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(implemento oval), que ao ser mergulhado no balde, recebia a porção do líquido 

purificador que era aspergido como em gotículas sobre o que deveria ser purificado, 

bloqueando a entrada dos espíritos e forças do mal.  

Um paralelismo que Aster faz com o texto de Is 6 (ASTER, 2017, p.56-64): 

 

Tabela 2.6 Paralemismo entre Isaías 6 e as artes do Palácio de Calá 
TEXTO PARALEMISMO 
IS 6.1 As franjas do rei Assírio com YHWH e a orla de suas vestes. 
IS 6.2-4 Serafins que estão ao redor do trono de Deus com os apkallū que servem o deus Ashur. 
IS 6.5-7 O serafim que purifica o profeta Isaías e os apkallū que purificam o representante do deus 

Ashur, o rei Assírio, o reino e a ordem cósmica, para que esses permaneçam. 
IS 6.13 A árvore que representa a fronteira de Judá e a árvore da ordem cósmica. 

Aster, 2017, p.56-64. 

 

O autor (ASTER, 2017, p.56-64) assevera que os emissários de Judá visitaram 

Calá talvez em 738, mas certamente em 734 aEC, para trazer o tributo anual e 

expressar o estado do reino de Judá como vassalo da Assíria. E complementa dizendo 

que muitos dos selos assírios continham a mesma ideia, e que esses emissários eram 

aqueles que iriam difundir a propaganda Assíria, à qual foram coagidos e incentivados 

(ASTER, 2017, p.64-66).  

Na sequência, Aster (2017, p.66-77) faz a análise retórica com o texto de Is 6: 

 

ü A primeira cena: Os serafins e YHWH (Is 6.1-4): Is 6.2, os serafins 

servem a YHWH, mas recuando da sua presença, cobrindo o rosto (para 

não vê-lo) e pernas (para cobrir a nudez); Is 6.1, a orla das vestes de 

YHWH enchem o templo. Vestes com orlas são reais e de alto status; Is 

6.3, os serafins declaram a separação divina com eles, a glória de 

YHWH em toda a terra declara a universalidade de YHWH nos céus e 

na terra; Sebaot declara que Deus é o YHWH dos exércitos. Em 

contraste e paralelo com o rei e o deus Ashur que são servidos pelos 

apkallū e assim protegidos por eles, enquanto que os serafins são 

incapazes de ajudar ou proteger a YHWH; as orlas reais do rei assírio e 

de YHWH, que no texto bíblico, ocorrem apenas essa vez; a presença 

universal de YHWH nos céus e na terra, enquanto deus Ashur precisa 

de um representante do império e rei assírio. Desta forma, o autor sugere 

que Isaías questiona: a posição do rei assírio que precisa ser protegido, 

mostrando sua vulnerabilidade, enquanto YHWH não é servido nem 
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protegido; e ao declarar que YHWH é comandante universal, 

compromete a reinvindicação do domínio universal assírio. 

ü A segunda cena: O Serafim e o profeta (Is 6.5-7): O profeta viu YHWH 

enquanto os serafins não viram, assim lesa a majestade divina e se 

proclama impuro; e revela a distância entre YHWH e o homem, porque 

tanto o profeta quanto o povo são impuros; serafim entra em ação para 

purificar o profeta; o carvão purifica os lábios do profeta, e assim purifica 

o profeta por inteiro. Em contraste e paralelo: rei assírio vulnerável e 

precisa da purificação dos apkallū porque é humano; enquanto YHWH 

não precisa da proteção e do serviço dos serafins e é extremamente 

santo; apkallū usam água, balde e implemento oval para purificação, 

enquanto que o serafim, para purificar o profeta Isaías, usa o carvão que 

é tirado do altar (que poderia ser templo ou palácio pela palavra usada 

no hebraico) para purificar a boca do profeta, que Aster (2017, p. 71) 

afirma não ter paralelos na BH, e diz tratar-se de um conceito assírio e 

babilônico de impureza, onde só uma boca pura transmite uma 

mensagem divina. 

ü Terceira cena: YHWH e o profeta (Is 6.8-13): Os versículos de Is 6.8-13 

muitas vezes são considerados de outra época, como uma adição ao 

texto, e não da época pré-exílica, como compreende Aster (2017, p. 72-

77). Is 6.8-10: O profeta passa de ser agente da ação para anunciar aos 

emissários que não confiem na propaganda assíria que experimentaram 

no palácio, e que foram coagidos e incentivados a propagar, mas é para 

ser interpretado na perspectiva de que eles não creiam, não ouçam e 

não vejam, e assim não propaguem como emissários a propaganda 

assíria em Judá. E que sejam salvos, curados, e retomem a confiança 

na soberania do Império Assírio para onipotência e invencibilidade de 

YHWH. Is 6.10-13: revela que YHWH é o autor do exílio de Judá, como 

já estava iminente na época, visto pelos ataques aos estados vizinhos 

(como Gaza, regiões da Filisteia, Galileia e Gezer) e também pelas 

ações do império Assírio. Muito embora, para Aster (2004, p. 76-77), 

uma décima parte de Judá permanecerá e não será destruída, e o tronco 

que representa a árvore, que fora vista da ordem cósmica no relevo do 

Palácio de Calá, revela não o papel do rei assírio de prosperar em 
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conquistar toda a terra, mas a continuidade da presença de Israel na 

terra assegurada por YHWH, o que para o autor é um simbolismo 

contrastante intencional entre as duas árvores. O profeta Isaías zomba 

da propaganda assíria, mas assegura que a recusa em confiar em 

YHWH em vez de confiar na propaganda Assíria, resultará no exílio, que 

o próprio YHWH responde dizendo que será limitado em extensão, pois 

um tronco permanecerá.  

 

Desta forma, podemos perceber que, para o Aster (2017, p.77-80), a resposta 

teológica para a propaganda assíria concentra-se na visão de Is 6.1-10: “Afirmando 

que YHWH é o verdadeiro rei invencível e único governante universal” (ASTER, 2017, 

p.77-80, trad. do ing.), e desta forma combate o poder ideológico assírio na 

propagação dos próprios emissários judaítas, fundamentados na sua visão. O autor 

sugere que o texto é do período assírio pré-exílico, do tempo de Tiglate-Pileser III por 

duas razões: 

 

Em primeiro lugar, esta profecia é talvez a única a desenvolver uma resposta 
literária detalhada a motivos expressos em arte visual. Arte visual é um meio 
que pode ser mais facilmente assimilado do que o argumento verbal, e a visão 
responde às impressões visuais que os emissários de Judá receberam em 
suas visitas ao palácio. Essas impressões envolvem um sentimento de 
maravilha e sobrecarga sensorial, que o profeta lhes pede para retrabalho e 
reprocessamento em sua visão de uma sala alternativa do trono. A maravilha 
e sobrecarga sensorial se encaixam melhor como as experiências daqueles 
encontrando a arte do palácio assírio pela primeira vez. Por essa razão, a 
profecia faz mais sentido como refletindo um estágio inicial no relacionamento 
de Judá com a Assíria, antes das repetidas visitas anuais ao palácio feitas 
por emissários blasé sobre as imagens maravilhosas da arte do palácio. Em 
segundo lugar, o palácio que melhor se ajusta às imagens da visão de Isaías 
é o de Assurnasirpal II, com seu relevo de pivô. É inteiramente possível que 
outros palácios assírios tivessem relevos semelhantes e que a visão em 
questão se refira a estes e não ao que conhecemos. Mas devido à vaga de 
história e preservação, nos falta informação adequada sobre a colocação de 
relevos no palácio que Tiglate-Pileser III construiu, e não relevos 
semelhantes, como foram descobertos em outros palácios. Enquanto 
mantém um certo cepticismo devido à nossa falta de conhecimento de outros 
palácios, parece mais provável datar Is 6 ao período em que o palácio de 
Assurnasirpal II estava em uso. Sabemos que o palácio estava em uso até o 
final do reinado de Tiglate-Pileser III. Nós também sabemos que Sargão II 
restaurou o palácio de Assurnasirpal e viveu nele nos primeiros cinco anos 
de seu reinado, até a conclusão de seu palácio em Dur Sharrukin 
(Khorsabad). Por causa do senso de admiração transmitido (discutido acima), 
a datação para o reinado de Tiglate-Pileser III parece um pouco mais provável 
(ASTER, 2017, p.78-79, trad. do ing.). 
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O autor conclui sugestionando que se a datação do período estiver correta, 

uma impressão teológica é transmitida através da visão de Is 6.1-13: que não existe 

confronto entre YHWH e a Assíria, pois YHWH é soberano e é quem está por trás das 

ações da Assíria, e desta forma o exílio é o resultado dos israelitas não reconhecerem 

a onipotência e não confiarem em YHWH. O autor complementará sua ideologia 

analisando os caps. 7 e 8 de Isaías que estão vinculados com a guerra siro-

palestinense, que é o objeto deste estudo, à qual retornaremos no capítulo pertinente 

a este assunto (ASTER, 2017, p.79-80). 

Desta forma, na sequência, levantaremos nossa síntese e considerações sobre 

a pesquisa contemporânea do livro de Isaías, relacionando-a com esta dissertação, e 

assim com a PI e Is 7.1-9, para fazer os direcionamentos para o nosso estudo. 

 

2.1.7.  Síntese e considerações sobre a pesquisa contemporânea no livro de Isaías 

 

2.1.7.1. Síntese sobre a pesquisa contemporânea no livro de Isaías 

 

A pesquisa realizada sobre o atual estado da pesquisa do livro de Isaías, 

olhando principalmente para o PI e para a perícope de Is 7.1-9, é-nos apontado por 

qual caminho deveremos trilhar, em meio a tantas encruzilhadas que o estudo 

contemporâneo tem encontrado. 

Devido à alta divergência entre eruditos do AT no livro de Isaías, principalmente 

no aspecto da composição do livro, a credibilidade do estudo do mesmo tem se 

colocado em avaliação pelos leitores da Bíblia que estão fora da pesquisa. Esses 

fatores podem estar associados a argumentos hipotéticos que estão baseados teorias 

pessoais ou de uma escola de pensamento, como por exemplo, na tentativa da 

reconstrução de redatores hipotéticos em tempos supostos, por escolas teológicas 

presumidas com suas reconstruções em interesses incertos (HAYS, 2011a, p. 549, 

558; ASTER, 2017, p. 23; DE JONG, 2007, p. 32-38; WILLIAMSON, 2004, p.182-184; 

ROBERTS, 2015, p.53-56). 

Outro exemplo de uma divergência ainda mais ampla são os eruditos da 

mesma escola bíblica radical e anfitriões do mesmo país, como Kaiser e Becker, que 

se contradizem dizendo: Kaiser afirma que Isaías é profeta de julgamento, enquanto 

Becker diz que Isaías é profeta de salvação; ou quando os autores alemães afirmam 



 84 

radicalmente que existem poucos punhados de versículos do profeta Isaías, o fazem 

sem comum acordo de quais são esses versículos (BECKER, 2004; DE JONG, 2007, 

p.16; WILLIAMSON, 2004, p.182; HAYS, 2011a, p.549; BERGES, 2010, p.552). Tudo 

porque se baseiam em hipóteses que constroem para seus próprios argumentos 

(WILLIAMSON, 2004, p.182-184; ROBERTS, 2015, p.53-56). 

A nova tendência de olhar para o livro como um todo é uma resposta para 

tamanha divergência de estudiosos bíblicos, como também a saída da personalidade 

do profeta para o livro como uma composição literária (HAYS, 2011a, p. 549,558; DE 

JONG, 2007, p. 5; BERGES, 2010, p.549-550, 553; BECKER, 2004, p.30-31,60; 

BLENKINSOPP, 2002, p.48). 

O estudo heurístico, em suas formas diacrônica e sincrônica, não é descartado, 

desde que se considere a leitura holística, olhando para o livro de uma forma canônica, 

de como chegou para nós através de uma análise na perspectiva de links cruzados 

com certas macroestruturas, por considerar o livro interligado em seus aspectos 

literários, temáticos e exegéticos, e que tem a tendência de inquirir a história da 

recepção (HAYS, 2011a, p.549-550; BECKER, 2004, p.40-45; BERGES, 2010, p.549-

550,553; SWEENEY, 1996, p.41). 

Sob o horizonte promissor da pesquisa, que não abandona a perspectiva 

heurística e holística, inquere por dados extrabíblicos na comparação com o estudo 

do AOP e, no caso do PI, com o período neo-assírio (BECKER, 2004; HAYS, 2011a, 

p.558; DE JONG, 2007, p.28-38, ASTER, 2017, p.23; HILBER, 2015, p.173-174). 

A preocupação biográfica e com a personalidade do profeta Isaías mesmo 

dentro do PI, como forma de identificação da autoria ou em conexão com a pessoa do 

profeta, fora deixada de lado, pois existe “uma convicção crescente de que as ideias 

mais antigas de autoria profética eram muito simples e ingênuas” (HAYS, 2011a, 

p.554, trad. do ing.).  

Em contrassenso, a datação dos textos associada com seus períodos históricos 

através de dados extrabíblicos é uma plausível saída para tal divergência (DE JONG, 

2007, p.41; ASTER, 2017, p.35-38). Isso porque existe o consenso maioritário dos 

pesquisadores para atribuição autoral de uma cátedra de autores51, na qual continua 

 
51 Veja VERMEYLEN, Jacques. Le livre d’Isaïe. Une cathédrale littéraire. Paris, Les Éditions du Cerf, 
coll Lectio divina, 264, 2014, 235 p. 
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o legado de seu fundador, olhando para a autoria com aspecto de literatura tradicional 

(HAYS, 2011a, p.558; BERGES, 2010, p.553-555). 

A composição de PI, DI e TI não é mais reconhecida como de três livros 

independentes, conforme a antiga tese de Duhm, na qual os três livros foram 

unificados e transformados no livro de Isaías, mas da composição do livro através de 

uma expansão, no aspecto redacional e editorial durante os séculos.  

O resultado do legado de Duhm para a pesquisa contemporânea é o aspecto 

estenográfico de: PI (Proto-Isaías), DI (Deutero-Isaías) e TI (Trito-Isaías), pois até o 

aspecto histórico dos períodos Assírio, Babilônico e Persa, não é visto em associação 

com cada parte, por todo o livro estar interligado e ter aspectos do começo no fim, e 

do fim no começo. Sendo eles aspectos históricos, teológicos, temáticos, filológicos e 

literários (SEITZ, 1990, 1996; HAYS, 2011a, p. 549,558; CLEMENTS, 1980a; p.3; 

CLEMENTS, 1982, p.119; CLEMENTS, 2002, p.115-116; SWEENEY, 1996, p.41-43). 

 

2.1.7.2. Considerações sobre a pesquisa contemporânea no livro de Isaías 

 

Diante de todas as considerações encontradas da pesquisa contemporânea do 

livro de Isaías, chegamos às considerações que nos norteiam para a pesquisa sobre 

a perícope de Is 7.1-9 e o contexto da guerra siro-palestinense.  

Primeira: na perspectiva de o livro ser visto holisticamente e canonicamente. 

Entendemos que isso nos dá a segurança para analisar a perícope de Is 7.1-9 de 

forma completa, e depois da exegese da mesma, também correlacioná-la com outras 

partes do PI ou do próprio livro de Isaías como um todo. 

Discordamos em parte com a teoria canônica de Childs, a qual desvaloriza: a 

exegese crítica da fragmentação do texto e o foco histórico, e asseveramos que isso 

não desvaloriza o texto na sua forma canônica no sentido final do texto que temos, 

nem a auto compreensão do intérprete, porque sem a abordagem sincrônica e 

diacrônica da pesquisa, a pesquisa nunca poderia ter avançado e chegado a algum 

debate apesar de suas divergências, senão ao contrário do que afirma Childs, 

minimizaríamos o caráter do texto olhando-o apenas como uma sabedoria, e não em 

suas multifacetas: históricas, políticas, sociais, econômicas e teológicas. Como diz 

Becker (2004, p.43):  
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O próprio Childs permanece estranhamente inconsistente. Embora ele 
postule que apenas o cânone é teologicamente vinculante, em termos 
literários, ele tem que lidar com as dificuldades de compreensão do texto e é 
então dependente da crítica histórica. Não há significado para o texto final 
(BECKER, 2004, p.43, trad. do al.). 

 

No entanto, também negamos a depreciação de textos “primários”, 

“secundários” e “terciários”, como principalmente estabelecido por Kaiser (1974, 

exemplo na glosa de Is 8.7). No entanto, não desconsideramos as várias camadas 

redacionais, mas valorizamos o livro em seu aspecto final canônico (HAYS, 2011a, 

p.549, 558; DE JONG, 2007, p.5; BERGES, 2010, p.549-550, 553; BECKER, 2004, 

p.30-31, 60; BLENKINSOPP, 2002, p.48; OSWALT, 2011, p.52). 

Como asseverado por Roberts (2015, p.53-56), a busca pela datação de 

camadas redacionais é algo extremamente complexo se baseada apenas em 

argumentos, principalmente pela falta de manuscritos bíblicos que revelam esse 

processo, revelado pela divergência entre os pesquisadores (HAYS, 2011a, p.558).  

Desta forma, como demonstrado na tab. 1.4 do “Esquema de Desenvolvimento 

da Tradição de Isaías” de Jong (2007, p.465, trad. do ing.), uma possível saída para 

a falta de manuscritos bíblicos que revelem as camadas redacionais do texto, seria 

basear a comparação do texto bíblico com dados extrabíblicos, que demonstrem, por 

exemplo, aspectos redacionais ideológicos embutidos no texto, que poderiam ser 

conhecidos apenas por redatores daquele período, como assegura Aster (2017, p.23-

30).  

Segunda: a solução para a divergência quanto ao texto em multicamadas é a 

análise de pequenas partes e a posterior exegese do mesmo associada com todo o 

livro de Isaías e com outros textos bíblicos que estejam envolvidos com o que foi 

descoberto na exegese. Para Hays (2011), a análise heurística tem que andar em 

associação com a holística. Essa é uma nova tendência da exegese moderna, que 

considera o livro de Isaías uma unidade literária que está interligada: teologicamente, 

filologicamente, ideologicamente, tematicamente e historicamente (SEITZ, 1990, 

1996; HAYS, 2011a, p.549,558; CLEMENTS, 1980a; p.3; CLEMENTS, 1982, p.119; 

CLEMENTS, 2002, p.115-116; SWEENEY, 1996, p.41-43; ROBERTS, 2015, p.53-56). 

Terceira: é fazer a correlação dos dados analisados na exegese e na conexão 

do livro inteiro de Isaías com as fontes extrabíblicas encontradas na história de Israel, 

do AOP e da neo-assíria. Para isso, são necessários dados arqueológicos modernos 
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e pesquisas correlacionadas com arqueologia que envolvam o contexto histórico, 

político, social e religioso do texto analisado.  

Procuramos por dados históricos vinculados com a tradição de Isaías no 

período neo-assírio e tradição do AOP, que poderão ser identificados através da 

ideologia neo-assíria do século 8 aEC e dos dados históricos arqueológicos do 

período (HAYS, 2011; HILBER, 2015; ASTER, 2017; DE JONG, 2007; ROBERTS, 

2015, p.53-56). 

Quarta: é não se ater à preocupação com a biografia e a personalidade 

profética de Isaías, mas com a associação histórica do texto baseada nos dados 

extrabíblicos que foram analisados até então, que partiram da análise heurística e 

holística da perícope em questão.  

Existe um consenso dos pesquisadores para uma atribuição autoral de uma 

cátedra de autores, por um processo redacional e editorial de várias mãos e mentes, 

mas que não descarta a tradição isaiana que pode ser vista em fontes extrabíblicas 

do século 8 aEC (HAYS, 2011; HILBER, 2015; ASTER, 2017; DE JONG, 2007; 

ROBERTS, 2015, p.53-56) e não em suposições de teses e argumentos redacionais 

hipotéticos que tanto divergem entre si (WILLIAMSON, 2004, p.182-184; ROBERTS, 

2015, p.53-56).  

Quinta e última consideração: a teoria da expansão tem superado a teoria da 

unificação de Duhm de três Isaías independentes. Com isso, restou da tese de Duhm 

o aspecto estenográfico que preservamos. No entanto, para aspecto histórico, cada 

perícope tem que ser analisada devido à interligação de todo o livro: temática, literária, 

ideológica, teológica, teleológica e também histórica (SEITZ, 1990, 1996; HAYS, 

2011a, p.549,558; CLEMENTS, 1980a p.3; CLEMENTS, 1982, p.119; CLEMENTS, 

2002, p.115-116; SWEENEY, 1996, p.41-43).  
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3. ANÁLISE EXEGÉTICA DE ISAÍAS 7.1-9 
 

3.1. Introdução 
 

O capítulo anterior dessa dissertação teve por objetivo demonstrar o estado atual 

da pesquisa do livro de Isaías e com isso nortear a nossa pesquisa sobre a perícope 

de Is 7.1-9. Como constatamos, a pesquisa heurística e a holística devem caminhar 

juntas na análise da perícope de Is 7.1-9. Portanto, continuamos a nossa jornada 

fazendo uma análise exegética da perícope em questão, considerando o aspecto 

heurístico e holístico do texto, olhando para a pequena parte de Is 7.1-9 como também 

associada ao livro de Isaías, dentro de Is 6.1 a 9.6, e Is 1 a 12, e de todo o livro de 

Isaías.  

Ressaltamos o aspecto final do texto canônico que passou por um processo 

redatorial e editorial, e que pode identificar as suas camadas na comparação com 

dados extrabíblicos do suposto período que o texto se encontre em suas primeiras 

formas, o século 8 aEC no período neo-assírio.  

Isso seria uma solução apontada pelo horizonte promissor da pesquisa do livro 

de Isaías, para a análise de multicamadas e para uma nova forma de pesquisa, onde 

poderemos identificar as muitas mãos que passaram no texto através dos séculos, 

com dados provenientes do contexto histórico no qual fora primariamente escrito. 

Desta maneira, nesse cap. iremos fazer a exegese de Is 7.1-9 em 8 partes: 

tradução interlinear literal, tradução literal, crítica textual, delimitação, estrutura, 

análise de coesão, análise semântica, e comentário exegético. Os dados recolhidos 

nesse capítulo serão correlacionados com os dados extrabíblicos dentro do contexto 

da guerra siro-palestinense, e serão analisados no próximo capítulo. 

 

 

3.2. Tradução interlinear literal52 
 

-ֶלֶ֣מ ּוהָּ֜יִּזֻע  ־ןֶּב  םָ֨תוֹי  ־ןֶּב  זָחָ֠א  יֵ֣מיִּב  יִ֡הְיַו   1 

rei de Uzias, filho de Jotão, filho de Acaz, em dias de E aconteceu,  

 
52 Trad. interlinear literal para português diretamente do t. heb. da BHS (p. 684-685). Apresentamos 
uma versão própria, tanto na “Tradução interlinear literal” quanto na “Tradução literal” (próximo subitem 
dessa dissertação). Procuramos manter a ordem frasal e o sentido literal dos vocábulos, introduzindo 
poucas alterações, apenas para facilitar a leitura em língua portuguesa. 
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ּו֤הָיְלַמְר ־ןֶּב  חַקֶ֨פּו  םָרֲ֠א  ־-ֶלֶֽמ  ןיִ֣צְר  הָ֣לָע  הָ֗דּוהְי    
Remalias, filho de e Peca,  Arã, rei de Rezim, subiu/atacou Judá,  

לֹ֖כָי ֹלְו  א֥ ָהיֶ֑לָע  הָ֖מָחְלִּמַל  ִַלָׁשּו֣רְי  ם֔ ֙לֵאָרְׂשִי  ־-ֶלֶֽמ    

prevaleceu mas não contra ela; para a guerra Jerusalém, Israel, rei de  
׃ָהיֶֽלָע      םֵ֥חָּלִהְל    

     contra ela. em se guerrear  

־לַע םָ֖רֲא  הָֽחָ֥נ  רֹ֔מאֵל  ֙דִוָּד  תיֵ֤בְל  דַֻּ֗גּיַו   2 

sobre Arã Ocupou dizendo: Davi, para a casa de E foi relatado  
וֹּ֔מַע  בַ֣בְלּו  ֙וֹבָבְל  עַ֤נָּיַו  םִיָ֑רְפֶא    

 povo dele, e coração de coração dele, E tremeu Efraim.  
׃ַחּוֽר  ־יֵנְּפִמ  רַ֖עַי  ־יֵצֲע  ַעוֹ֥נְּכ    

 tempestade. diante da presença de floresta árvores de como o tremer  

זָ֔חָא תאַ֣רְקִל  ֙אָנ  ־אֵצ  ּ֒והָיְעַׁשְי  ־לֶֽא  ֮הָוהְי  ֹּיַו  רֶמא֣  3 

Acaz, para encontrar agora, Sai, Isaías: para YHWH E disse  

֙תַלָעְּת הֵ֗צְק  ־לֶא  ` ֶ֑נְּב  בּוׁ֣שָי  רָ֖אְׁשּו  הָּ֕תַא    

aqueduto de extremidade de para teu filho; Jasube,  e Sear- tu  

׃סֵֽבוֹכ הֵ֥דְׂש  תַּ֖לִסְמ  ־לֶא  הָ֔נוֹיְלֶעָה  הָ֣כֵרְּבַה    

pisoeiro. campo de estrada de para o mais alto,  o açude  

֙`ְבָבְלּו אָ֗ריִּת  ־לַא  טֵ֜קְׁשַהְו  רֵ֨מָּׁשִה  ויָלֵ֠א  ָּ֣תְרַמָאְו   4 

e teu coração temas não  e fica calmo, Guarda-te para ele: E dirás  

םיִ֖נֵׁשֲעָה םיִ֛דּואָה  תוֹ֧בְנַז  יֵ֨נְּׁשִמ  -ַ֔רֵי  ־לַא    

os fumegantes os tições de tocos de por causa dos dois de acovarde, não  

׃ּוהָֽיְלַמְר ־ןֶבּו  םָ֖רֲאַו  ןיִ֥צְר  ףַ֛א  ־יִרֳחָּב  הֶּלֵ֑אָה    

Remalias e filho de e Arã, Rezim, ira de pelo encolerizar de os estes;  

־ןֶבּו םִיַ֥רְפֶא  הָ֑עָר  םָ֖רֲא  `יֶ֛לָע  ץַ֥עָי  ־יִּֽכ  ןַעַ֗י   5 

e filho de Efraim maldade; Arã, contra ti maquinou que Por causa de  
׃רֹֽמאֵל      ּו֖הָיְלַמְר    

     dizendo: Remalias,  

ּוניֵ֑לֵא הָּנֶ֖עִקְבַנְו  הָּנֶ֔ציִקְנּו  ֙הָדּוהיִֽב  הֶ֤לֲעַנ   6 

para nós; e conquistemo-la/dividir e a apavoremos a Judá Subamos/Ataquemos  

ס  ׃לַֽאְבָֽט ־ןֶּב  תֵ֖א  ּהָ֔כוֹתְּב  ֙-ֶלֶ֨מ  -יִ֥לְמַנְו    

Tabeal. o filho de  em meio dela: rei e façamos reinar  

׃הֶֽיְהִֽת ֹלְו  א֥ םּו֖קָת  ֹל  א֥ הִ֑והְי  יָ֣נֹדֲא  רַ֖מָא  הֹּ֥כ   7 

acontecerá. e não se erguerá Não YHWH: Senhor diz Assim,  

ןיִ֑צְר קֶׂשֶּ֖מַּד  ֹרְו  ׁשא֥ קֶׂשֶּ֔מַּד  ֙םָרֲא  ֹר  ׁשא֤ יִּ֣כ   8 

Rezim; Damasco: e cabeça de Damasco, Arã: cabeça de Pois  

׃םָֽעֵמ םִיַ֖רְפֶא  תַ֥חֵי  הָ֔נָׁש  ׁ֙שֵמָחְו  םיִּׁ֤שִׁש  דוֹ֗עְבּו    

de povo. Efraim será despedaçada ano e cinco sessenta e em ainda  

ּו֑הָיְלַמְר ־ןֶּב  ןוֹ֖רְמֹׁש  ֹרְו  ׁשא֥ ןוֹ֔רְמֹׁש  ֙םִיַ֨רְפֶא  ֹרְו  ׁשא֤  9 

Remalias; filho de Samaria: e cabeça de Samaria, Efraim: E cabeça de  
ֹל   ס  ׃ּונֵֽמָאֵת א֥ יִּ֖כ  ּוניִ֔מֲאַת  ֹל  א֣ םִ֚א    

sereis permanecido. não pois, crerdes, não se  
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3.3. Tradução literal 
 
1 E aconteceu, em dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, 

subiu/atacou Rezim, rei de Arã, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jerusalém, 

para a guerra contra ela; mas não prevaleceu em se guerrear contra ela. 
2 E foi relatado para a casa de Davi, dizendo: Ocupou Arã sobre Efraim. E tremeu 

coração dele, e coração de povo dele, como o tremer árvores de floresta diante da 

presença de tempestade. 
3 E disse YHWH para Isaías: Sai, agora, para encontrar Acaz, tu e Sear-Jasube, teu 

filho; para extremidade de aqueduto de o açude o mais alto, para estrada de campo 

de pisoeiro. 
4 E dirás para ele: Guarda-te e fica calmo, não temas e teu coração não acovarde, por 

causa dos dois de tocos de os tições de os fumegantes os estes; pelo encolerizar de 

ira de Rezim, e Arã, e filho de Remalias. 
5 Por causa de que maquinou contra ti Arã, maldade; Efraim e filho de Remalias, 

dizendo: 
6 Subamos/Ataquemos a Judá e a apavoremos e a conquistemo-la/dividir para nós; e 

façamos reinar rei em meio dela: o filho de Tabeal. 
7 Assim, diz Senhor YHWH: Não se erguerá e não acontecerá. 
8 Pois cabeça de Arã: Damasco, e cabeça de Damasco: Rezim; e em ainda sessenta 

e cinco ano será despedaçada Efraim de povo. 
9 E cabeça de Efraim: Samaria, e cabeça de Samaria: filho de Remalias; se não 

crerdes, pois, não sereis permanecido. 

 

3.4. Crítica textual53 
 

A crítica textual da perícope de Is 7.1-9 está baseada na BHS, e será feita 

versículo por versículo, com suas respectivas notas. Primeiro apresentaremos as 

notas da crítica textual da BHS, e depois apresentaremos por qual texto optamos e a 

justificação dessa opção. Destacamos que dentro do ‘comentário exegético’ da 

presente dissertação iremos retomar mais detalhadamente a crítica textual em 

 
53 Utilizamos o aparato crítico de: ELLIGER, Karl; RUDOLPH, Wilhelm (eds.). Biblia Hebraica 
Stuttgartensia: Apparatus Criticus. 5. Aufl., rev., Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1997. p. 684–
685. 



 91 

questão, por ser significativa na compreensão do texto e muito observada por diversos 

autores.  

 

O v. 1, contém duas notas: 

a) O aparato crítico diz que o verbo ָֹכי ל֖  (“prevaleceu”) muda para ּולְָכי  

(“prevaleceram”), de acordo com os manuscritos das versões de: Qumran, Grega 

Septuaginta, Peshitta e Vulgata. Isso iria de acordo com o texto de 2Rs 16.5. O 

verbo ֹלָכי , em ambas as opções, está no qal54 perfeito da terceira pessoa no 

masculino, no entanto, no texto da BHS de Is 7.1, está no singular, e o aparato 

crítico sugere o plural, conforme 2Rs 16.5.  A mudança sugerida pelo aparato 

crítico resultaria em: “[...] mas não prevaleceram contra ela” (FRANCISCO, 2008, 

p. xxiii, 33,70; KELLEY, 2003, p.116-119). 

b) O aparato crítico diz que o termo ָהיֶֽלָע  (“contra ela”), que é a junção da preposição 

לַע  (“contra”) e do sufixo pronominal da terceira pessoa do singular no feminino, é 

omitido no texto da BHS de 2Rs 16.5 (BHS, 2003, p.650, 684-685). A mudança 

proposta deixaria o final do v. 1, desta forma: “[...] mas não prevaleceu” 

(FRANCISCO, 2008, p. XXIII, 33,70; KELLEY, 2003, p.96). 

 

O v. 2 não apresenta variantes. 

O v. 3 apresenta apenas uma nota: onde se propõe que os termos ּ֒וָהיְעְַׁשי־לֶֽא  

(“para Isaías”), que é a junção da preposição לֶֽא  (“para”), do sinal maqqef (־) e do 

nome próprio ּ֒וָהיְעְַׁשי  (“Isaías”), mudem para o termo יַלֵא  (“para mim”), que é a junção 

da preposição לֶֽא  (“para”) e do sufixo pronominal na primeira pessoa. Desta forma, o 

início do v. 3 ficaria: “E disse YHWH para mim [...]” (FRANCISCO, 2008, p. 52; 

KELLEY, 2003, p.30, 99; ROSS, 2008, p.55-56). 

 

O v. 4 não apresenta variantes.  

No v. 5 há somente uma nota: na qual o topônimo םָ֖רֲא  (“Arã”) é subtraído no 

manuscrito da Septuaginta. E isso resultaria nesta forma do v. 5: 5 “Por causa de que 

 
54 Ao mencionarmos o verbo no hebraico, colocamos primeiro a “conjugação” e depois o “tempo” do 
mesmo, mesmo se não mencionarmos as expressões: “conjugação” e “tempo”. Kelley (2003) chama 
as formas verbais do hebraico de “tronco verbal”. Enquanto Ross (2008) denomina as formas verbais 
de “tema verbal”. E Gusso (2008) nomeia as formas verbais de “modelo verbal”. Por não haver um 
consenso entre os autores das gramáticas do hebraico bíblico em português, nós optamos por chamar 
as formas verbais (qal, nifal, piel, pual, hitpael, hifil e hofal) como “conjugação”. 
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maquinou contra ti maldade; Efraim e filho de Remalias, dizendo:” (FRANCISCO, 

2008, p. 64,70). 

O v. 6 demonstra apenas uma nota: que o nome próprio לַֽאְבָֽט  (“Tabeal”) seria  

֙לֵאְבָֽט  (“Tabeel”), conforme está em quatro manuscritos: de Is 7.6 da: Septuaginta, 

Peshitta, Vulgata; e de Esdras 4.7 (BHS, 1997, p.684-685, 1417). Desta forma, o final 

do v. 6 ficaria: “[...] e façamos reinar rei em meio dela: filho de Tabeel” (FRANCISCO, 

2008, p. 61,70). 

O v. 7 não apresenta variantes. 

Os vs. 8 e 9 possuem ambos uma nota que está ligada entre si. O aparato 

crítico propõe transpor o final do v. 8b: ֹעְבּו ָנָׁש ׁ֙שֵמְָחו םיִּׁ֤שִׁש דו֗ םָֽעֵמ ִםיַ֖רְפֶא תֵַ֥חי ה֔  “E em ainda 

sessenta e cinco anos será despedaçada Efraim de povo” para o final do v. 9b. A 

mudança propõe também trocar a conjunção יִּ֖כ  pelo pronome יִב  (“comigo”). Desta 

forma, os vs. 8 e 9 ficariam da seguinte forma: “Pois cabeça de Arã: Damasco, e 

cabeça de Damasco: Rezim; E cabeça de Efraim: Samaria, e cabeça de Samaria: filho 

de Remalias; se não crerdes e em ainda sessenta e cinco anos será despedaçada 

Efraim de povo; comigo não sereis permanecido” (FRANCISCO, 2008, p.38,52,60; 

WILDBERGER, 1991, p.285). 

A seguir, comentamos apenas os versículos que tiveram alguma nota da crítica 

textual, e qual fora a nossa opinião e opção quanto ao texto utilizado na perícope de 

Is 7.1-9. 

Destacamos que no v. 1 da perícope tem um paralelo com 2Rs 16.5 no contexto 

da guerra siro-palestinense. Notamos esse paralelo principalmente nesse relato 

histórico que encontramos no v. 1, tendo muitos aspectos de similaridade, com duas 

mudanças que optamos por não acatar, e que justificaremos a seguir. Entendemos 

que 2Rs 16.5 deve ter influenciado na mudança de Is 7.1 na sua edição e redação, 

por tamanha similaridade.  Na primeira nota da mudança do verbo do singular para o 

plural, ֹלָכי , não alteramos o conteúdo do texto, por entendermos que os redatores 

posteriores optaram por não querer deixar o relato histórico totalmente igual ao texto 

de 2Rs 16.5, e, portanto, dessa forma, deixaram o verbo no singular. Também 

optamos por manter a preposição ָהיֶלָע  (“contra ela”), que é omitida na sugestão do 

aparato crítico em comparação com 2Rs 16.5, por entendermos que é uma 

característica da perícope de Is 7.1-9 o uso da preposição לַע  e por isso, ocorre 4 vezes 

no total da perícope, com essa e mais uma ocorrência no v. 1, e mais 2 nos vs. 2 e 5. 

Particularmente no v. 1, as duas ocorrências são acompanhadas do prefixo 
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pronominal feminino da terceira pessoa do singular, portanto são uma característica 

do editor e redator do texto de Is 7.1-9. 

Notamos também que essa perícope é considerada como parte do memorial 

do livro de Isaías, e talvez por esse motivo seja sugerida a mudança no v. 3 de “para 

Isaías” para “para mim”. No entanto, não existem paralelos em outros manuscritos, 

sendo apenas proposto pelo aparato crítico essa mudança, e por isso optamos pela 

manutenção do texto da BHS.  

A mudança sugerida pelo aparato crítico no v. 5 segue a versão do manuscrito 

da Septuaginta, que omite o substantivo próprio “Arã”. Entendemos que essa 

mudança é significativa, e que quebra a forma da escrita de toda a perícope, que como 

será demonstrado significativamente no ‘comentário exegético’, “Arã” é sempre o 

agente primário e nunca é omitido na ação contra: Acaz e Judá. Por esses motivos 

optamos pela manutenção do texto da BHS.  

O v. 6 opta pela mudança do substantivo próprio “Tabeal” por “Tabeel” porque 

em outros 4 manuscritos a mudança de vocalização é usada: Septuaginta, Síria e 

Vulgata, e no texto de Esdras 4.7 da BHS. Optamos por manter “Tabeal” porque 

compreendemos que o significado do nome “Tabeal” é significativo, e será mais 

aprofundado no ‘comentário exegético’. “Tabeal” significa “Não-é-bom” enquanto 

“Tabeel”: “Deus é bom”. Consideramos que o nome “Tabeal” indica que a mudança 

de rei é por alguém que não tem valor, que não é bom, que não é nada. Dessa forma, 

optamos por manter “Tabeal”.  

Para nós, no entanto, o que talvez mais se destaque na crítica textual, são os 

vs. 8 e 9. Esses têm uma nota que está ligada entre si, e que propõe a transposição 

do texto de 8b pela similaridade das palavras e continuidade na poesia criada no v. 

8a com 9a, para depois do 9 (como fora exemplificado no início acima, na crítica 

textual). Entendemos que o texto a ser mantido deve ser o da BHS porque 

compreendemos que o v. 8b, por mais que possa ser um acréscimo posterior 

redacional, é um “recheio” da poesia, dando mais força para a mesma, enaltecendo-

a, e não sendo algo depreciativo, mas algo que revela o aspecto redacional e de 

autoria literária do texto que não o diminui, mas o enaltece na sua forma final canônica. 

Optamos por manter por completo o Texto Massorético de Is 7.1-9, conforme a 

versão da BHS. 
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3.5. Delimitação 
 

Nessa etapa da delimitação da perícope de Is 7.1-9 de acordo com BHS, 

primeiramente fizemos uma revisão na literatura, consultando diversos autores e 

como eles delimitaram e estruturaram a perícope de Is 7.1-9, para posteriormente 

fazermos a nossa delimitação. 

Destacamos que toda a exegese da perícope de Is 7.1-9 é baseada no que está 

escrito na BHS (2003, p.684-685), e que nesse capítulo enfatizaremos a análise do 

texto e a revisão de literatura principalmente a partir de comentários, dicionários e 

léxicos.  

No próximo capítulo, abordaremos o contexto histórico da perícope e da guerra 

siro-palestinense, buscando os dados extrabíblicos que se correlacionem com a 

exegese do texto, produzida nesse cap. dessa dissertação.  

A ordem dos autores na revisão de literatura a seguir está colocada pela data de 

cada obra. 

 

3.5.1. Revisão de literatura da delimitação 

 

Asurmendi (1981, p.37-44) insere Is 7.1-17 e 9.1-6 no tema “A guerra siro-

efraimita: Os oráculos de Isaías”, e também afirma que esse está dentro do livro 

chamado “Emanuel” (Is 6-9.6). O autor delimita o texto de Is 7.2-9. 

Kaiser (1983, p.114-117, 134-150) insere a perícope de Is 7.1-9, dentro do 

Denkschrift (o memorial do profeta Isaías), que comporta o cap. 7 até o 9, v. 6, que 

em seu livro: comentário de Isaías 1-12, é intitulado: “O chamado memorial do profeta 

Isaías da época da guerra siro-efraimita”. Ele delimita a perícope de Is 7.1-9, e a 

chama de “A hora da fé”. O autor justifica a ação dizendo que existe uma quebra 

inequívoca depois do v. 9; e que o v. 1 é outra quebra inequívoca do chamado e 

comissionamento do profeta Isaías no cap. 6, para uma mensagem particular do 

profeta Isaías para o rei Acaz. 

Young (1978-1980, p.231, 266-277) insere Is 7.1-9 dentro do bloco de Is 6.1-

12.6, intitulado: “A verdadeira esperança de Judá: O rei messiânico” (trad. do ing.). 

Esse bloco de Isaías é dividido em outras partes e subpartes pelo autor. O cap. 7 é 

uma parte, chamada de “A crise e a promessa” (trad. do ing.), que tem as suas 
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subpartes. A subparte da perícope desta dissertação, Is 7.1-9, é intitulada: “Acaz, o 

medroso” (trad. do ing.). 

Os autores Alonso Schökel e Sicre Diaz (1988, p.145-149) inserem o texto de 

Is 7.1-9 dentro do livro chamado por eles de “Emanuel”, que comporta os caps. 7 a 12 

do livro de Isaías; e delimitam a perícope de 7.1-9, intitulando-a: “Primeiro aviso a 

Acaz”. 

 Croatto (1989, p. 57,62-64) insere a perícope de Is 7.1-9 no livro. O autor 

nomeia de “Emanuel”, o que para ele comporta os caps. 6 a 12 do livro de Isaías, 

sendo o cap. 6 o início literário e o 12, como um fecho. O autor constitui o cap. 7 como 

uma unidade temática com o rei Acaz como destinatário da palavra profética, mas que 

não anula os cortes dessa mensagem em três partes: vs. 1-9, 10-17, e 18-25. Desta 

forma, delimita Is 7.1-9 e intitula a perícope com o nome: “O apoio a Javé no meio da 

crise política”. 

Wildberger (1991, p. 279-318) não delimita a perícope de Is 7.1-9 unicamente, 

mas a amplia para os vs. 1 a 17. O autor afirma que não existe um consenso de onde 

a perícope termina, e que se sugere que a partir do v. 10 começa uma nova perícope. 

Ele afirma que se o texto não foi alterado, o v. 10 é a continuação do 9, porque no 9 

não existe uma conclusão satisfatória do episódio. Nas notas de rodapé dos 

versículos, Wildberger (1991, p. 279-318) indica que houve uma mudança no texto do 

v. 10. Ele sugere comparar, conferir o aparato crítico da BHS que, no manuscrito do 

Targum, é proposta uma mudança de ָוְהי ה֔  (YHWH) para ּוָהיְעְַׁשי  (Isaías), a qual 

resultaria na mudança de “E continuou YHWH a falar com Acaz dizendo:” para “E 

continuou Isaías a falar com Acaz dizendo:” (BHS, p.684-685; FRANCISCO, 2008, 

p.70). Para Wildberger, YHWH não falaria com Acaz como se fosse o profeta, e se o 

fizesse mudaria o texto dos vs. 12 e 13 também como o próprio autor comenta. Por 

esses e outros argumentos, para Wildberger (1991, p. 279-318), Is 7.1-17 é 

considerada uma unidade em relação ao local e ao tempo.  

Mueller (1992, p.75-76,81-87) insere a perícope desta dissertação, Is 7.1-9, 

dentro de um livro, que abrange Is 6.1-7.16, chamado por ele de o “Livro do 

testemunho de Isaías”. Sendo que Is 7.1-9 é intitulado por ele como: “Isaías, o rei Acaz 

e a guerra Siro-efraimita”. O autor justifica a ligação de Is 6 e 7, quando no v. 1 de 

Isaías 6 temos o nome do rei Uzias, e no v. 1 do cap. 7 temos a apresentação do rei 

Acaz, como filho de Uzias. Ele complementa dizendo que o relato posterior de Acaz é 

um episódio mais ou menos completo em si mesmo, que acontece alguns anos depois 
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do cap. 6, e que agora o centro das atenções é o reinado de Acaz, que para ele ocorre 

dos caps. 7 a 12. Mueller (1992, p.75-76,81-87) finaliza afirmando que o cap. 6 legitima 

a ação de Isaías como autoridade profética, para então no 7 falar em nome do Senhor 

se dirigindo diretamente ao rei. 

Montagnini (1993, p. 114-122) também insere Is 7.1-9 dentro do livro que ele 

chama de “O Emanuel”, do qual Is 7.1-9 faz parte. Para o autor, seria um bloco 

intitulado “A promessa do titulado Emanuel”, subdividido em duas partes. A primeira, 

chamada “Antecedente”, vs. 1 a 9, e a segunda, “A profecia”, vs. de 10 a 17. 

Sweeney (1996, p.112-164) insere Is 7.1-9, dentro do bloco de Is 6.1 a 12.6, 

intitulado “Explicação do julgamento contra Israel e Judá: restabelecimento do império 

Davídico” (trad. do ing.). O autor divide o bloco em partes (Is 6.1-9.6) e subpartes 

maiores e menores. Is 7.1-9 está inserido na parte ‘A’ (Is 6.1-8.15), chamada de “Conta 

relativa à base de punição de Israel e Judá pela Assíria” (trad. do ing.). Na subparte 

maior ‘2’ (Is 7.1-8.15), está a perícope de Is 7.1-9, nomeada “Relato sobre o 

julgamento da YHWH de Israel e Judá: os sinais de Isaías para a casa de Davi e Judá” 

(trad. do ing.). Na subparte menor ‘a’ (Is 7.1-25) está a perícope desta dissertação (Is 

7.1-9) designada: “A respeito da casa de Davi”. No decorrer do comentário, Sweeney 

(1996, p.112-164) chama Is 7.1-25 de “Relatório Acaz: Relatório de diálogo” (trad. do 

ing.), onde delimita e mostra a estrutura dessa perícope. O autor a divide em duas 

partes: Is 7.1-9 e Is 7.10-25, e dessa forma delimita o texto de Is 7.1-9.  

Childs (2001, p.60-69) insere o cap. 7 de Isaías no primeiro bloco do livro de 

Isaías 1 a 12. Para o autor, o cap. 7 é dividido em três partes, vs.: 1 a 2, 3 a 9 e 10-

17.  

Ramis (2006, p.105-119) é outro autor que insere a perícope de Is 7.1-9, dentro 

do “livro de Emanuel” (trad. do esp.), e o delimita dos caps. 6 a 12. O autor também 

delimita Is 7.1-9 à parte, intitulando a perícope de “A primeira intervenção de Isaías” 

(trad. do esp.). 

Ridderbos (2011, p. 45, 96-100) estrutura o livro de Isaías em vários blocos, 

partes e subpartes. A perícope em questão, Is 7.1-9, está inserida dentro do bloco dos 

caps. 7 a 12 intitulado: “O império mundial e o reino de Deus”. Esse bloco está dividido 

em cinco partes, e na primeira parte os caps. 7 e 8 são chamados de: “Duas espécies 

de auxiliares”. E essa primeira parte é fracionada em oito subpartes. A primeira 

subparte é de Is 7.1-9, nomeada: “Só crer!” 
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Schwantes (2011, p. 15,327-346) no seu livro comentário sobre parte do livro 

Isaías, caps. 1 a 12, comenta que o alvo do primeiro ensaio exegético foram os caps. 

de 6 a 9, que para ele são o coração de Isaías 1 a 12. Para o autor, os caps. de 1 a 

12 são o ‘primeiro’ livro do profeta Isaías. No entanto, quando Schwantes (2011, p. 

15,327-346) aborda a perícope de Is 7.1-9, a insere dentro dos caps. 7 e 8, que o 

autor intitula: “Da corte ao cortiço”. O autor intitula o cap. 7: “Sem crer não se 

permanece”. Ele delimita a perícope afirmando que os vs. 1 e 2 do cap. 7 introduzem 

os caps. 7 e 8, sendo uma introdução histórica. O final é delimitado pelo v. 9. Para o 

autor, até o v. 9 é uma unidade, e do 10 a 17, outra. 

Santos (2015, p.58-61) considera Is 7.1 a 2 mais 3 a 9 independentemente do 

texto de Is 7.10-17, por mais que para a autora exista uma continuidade com a 

perícope anterior, pois Is 7.10-17 seria para ela a segunda intervenção do profeta com 

cenário e temas diferentes. Para ela, o primeiro cenário fora o Lago Superior (Is 7.3), 

e o segundo cenário provavelmente o palácio (Is 7.10-17). Já que o tema do primeiro 

episódio é o anúncio para que o profeta confie em YHWH, e o segundo é a destituição 

do rei com o nascimento do Emanuel.  

Desta forma, dos 15 autores consultados, temos o seguinte resumo na tabela 

abaixo. 

 

Tabela 3.1 Comparação entre autores sobre as considerações sobre a perícope 
de Isaías 7.1-9 

Número de 
Autor(es) 

Perícope 
Completa 

Autores e observações 

12 Is 7.1-9 Kaiser (1983), Young (1978-1980), Alonso Schökel e Sicre Diaz 
(1988), Croatto (1989); Mueller (1992), Montagnini (1993), Sweeney 
(1996), Ramis (2006), Ridderbos (2011), Schwantes (2011) e Santos 
(2015); 

1 Is 7.2-9 Asurmendi (1981), e o v. 1 uma introdução histórica 
1 Is 7.3-9 Childs (2001), os vs. 1 e 2 como uma introdução histórica 
1 Is 7.1-17 Wildberger (1991). 

 

Em geral, os autores consideram os caps. 7.1 a 9.6 como livro memorial do 

profeta Isaías e alguns deles como também originalmente independentes. E desta 

forma, talvez como a única parte do livro originária realmente do profeta Isaías. A 

grande maioria considera ainda os caps. 6 ou 7 a 12 como livro do Emanuel, e os 

caps. 1 a 12 como a primeira parte do livro (RENDTORFF, 2009, p.275; KAISER, 

1983, p.114-117, 134-150; ROBERTS, 2015, p.3; ALONSO SCHÖKEL & SICRE 

DIAZ, 1988, p.145-149; CROATTO, 1989, p. 57, 62-64; MONTAGNINI, 1993, p. 114-
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122; SWEENEY, 1996, p.112-164; CHILDS, 2001, p.1-10; 60-69; RAMIS, 2006, p.105-

119; RIDDERBOS, 2011, p. 45,96-100; SCHWANTES, 2011, p. 15,327-346; 

SANTOS, 2015, p.54-61). 

 

3.5.2. Considerações sobre a delimitação 

 

Diante da análise do texto da BHS e da revisão de literatura feita, consideramos 

que dentro do PI (caps. 1 a 39), podemos considerar como a primeira parte deste 

bloco os caps. 1 a 12, porque no cap. 13 se inicia nova unidade do livro, enquanto que 

o cap. 12 é uma conclusão formal com um salmo (SCHWANTES, 2011, p.15; CHILDS, 

2001, p.1-10;60-69; SWEENEY, 1996, p.112-164).  

Consideramos também os caps. 6.1 a 9.6 como o ‘coração’ dos caps. 1 a 12, 

nomeando-os como “O livro do Emanuel” e como “O memorial do profeta Isaías”, como 

uma unidade literária (SCHWANTES, 2011, p.15, 327-346; SANTOS, 2011, p.51-61; 

KAISER, 1983, p.114-117, 134-150; ASURMENDI, 1981, p.37-44; ROBERTS, 2015, 

p.3). 

E dentro dos caps. 6 a 9.6 consideramos como moldura o “livro Emanuel” e o 

“Memorial do profeta Isaías”, sendo no início, Is 6.1-13 e no fim, 8.23 a 9.1-6 

(SANTOS, 2011, p.51-61). O cap. 6 e os vs. de 1-13, como uma primeira perícope 

completa, como uma moldura inicial, que vem a legitimar a vocação do profeta Isaías 

e seu comissionamento. Essa se liga ao cap. 7 dentro da unidade literária por causa 

do v. 1 de ambos os capítulos: temos o nome do rei Uzias, e no v. 1 do cap. 7 temos 

a apresentação do rei Acaz como filho de Uzias (MUELLER, 1992, p.75-76, 81-87; 

SCHWANTES, 2011, p. 327-345).  

A delimitação inicial da perícope, no entanto, iria de Is 6.1-13 para Is 7.1, por 

causa de uma nova introdução histórica que observamos no v. 1, como o uso do יְִ֡הַיו  

(“E aconteceu”), que é a soma do waw consecutivo com o verbo, indicando desta 

forma que o verbo ָהיָה  acontecer unindo-se a  waw mais patah, mais dagesh forte) ּ◌ַ ו 

na consoante seguinte), indicam que o verbo está no wayyiqtol, no passado, indicando 

uma quebra de tempo e de assunto (ROSS, 2008, p.145; KELLEY, 2003, p.178-179; 

HEISER & SETTERHOLM, 2013; ALONSO SCHÖKEL, 2010, P.169-176; KIRST et al, 

2008, p.53). 

Enquanto que a delimitação final da perícope pode ser considerada devido aos 

vs. 3 a 9 conterem uma cena, e nos vs. 10 a 17 outra cena. Temos a primeira cena 
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nos vs. 3 a 9, onde o profeta Isaías recebe as instruções de YHWH para dialogar com 

o rei Acaz, e pelo que parece, ainda não aconteceu, porque o profeta dirá a Acaz, e 

terá que sair com seu filho para dar a mensagem de YHWH para o rei. As duas cenas 

são demonstradas pelo agir YHWH nos vs. 3 e 10: “E disse YHWH para Isaías: [...]” 

(7.3); “E continuou YHWH falar para Acaz dizendo: [...]”. Apesar de alguns autores 

relatarem que a primeira cena se passou no Lago Superior (Is 7.3-9) e a segunda cena 

no Palácio (Is 7.10-17), vemos que por causa dos verbos no hebraico, a cena do Lago 

Superior iria acontecer posteriormente às instruções que Isaías recebeu de YHWH 

para o fazer nesse local com Acaz e com seu filho Sear-Jasube. Mas fica evidente 

que a segunda cena (Is 7.10-17) parece ser no palácio, ou mesmo em outro local. O 

que observamos é a independência das duas cenas, em locais e temas diferentes. A 

primeira cena foi da instrução de YHWH a Isaías para falar ao rei Acaz, de acordo 

com o texto da BHS, e a segunda cena do relatório do diálogo de Isaías, intermediando 

YHWH, com Acaz (SCHWANTES, 2011, p. 327-345; SANTOS, 2011, p. 51-61; 

SWEENEY, 1996, p. 112-164; ATI III, p. 17-19). 

Desta maneira, consideramos a perícope de Is 7.1-9 completa, com início e fim, 

e passamos para o próximo passo da nossa jornada que é a estruturação da perícope, 

que veremos no próximo item.  

 

3.6. Estrutura 
 

Nessa etapa da estruturação da perícope de Is 7.1-9, novamente fizemos 

primeiro uma revisão na literatura, buscando nos autores consultados a estruturação 

que eles fizeram na perícope, para posteriormente fazermos a nossa delimitação 

baseada no texto da BHS. Mais uma vez, a ordem dos autores está colocada pela 

data de cada obra. 

 

3.6.1. Revisão de literatura da estrutura 

 

Asurmendi (1981, p.37-44) insere Is 7.1-17 e 9.1-6 dentro do tema “A guerra 

siro-efraimita: Os oráculos de Isaías”, e divide estes textos em três partes: Is 7.2-9; Is 

7.10-17 e Is 9.1-6. Para o autor, Is 7.1 é a introdução histórica e Is 7.2-9 é a “primeira 

parte da leitura”. Ele subdivide Is 7.2-9 em seis partes, vs.: 2, 3, 4, 5-6, 7 e 8-9. 
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Kaiser (1983, p.134-150), apesar de não fazer uma estruturação minuciosa do 

texto, descreve: “Formalmente, as narrativas consistem em dois elementos básicos 

da exposição, compreendendo os vs. 1, 2 e o relatório do comissionamento do profeta 

para comunicar a mensagem de Deus” (KAISER, 1983, p.138, trad. do ing.). 

Os autores Alonso Schökel e Sicre Diaz (1988, p.145-149), que intitularam a 

perícope de Is 7.1-9: “Primeiro aviso a Acaz”, dividem a perícope em seis partes, 

sendo: A situação histórica (v. 1); momento anterior à invasão (v. 2); novo profeta 

enviado ao jovem sucessor de Davi (v. 3); início do oráculo de salvação (v. 4); desígnio 

dos aliados (vs. 5 a 6); oráculo pragmático (vs. 7 a 9).  

Wildberger (1991, p. 279-318), que é o único autor que une a perícope dos vs. 

7.1-9 e 7.10-17, a subdivide em dezessete partes, acompanhadas a seguir por cada 

versículo (ou conjunto, ou subdivisão, de v.(s)): 1, 2, 3, 4, 5-6, 7, 8a, 9a, 8b, 9b, 10-

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; para a perícope em questão, Is 7.1-9 teria dez partes.  

Sweeney (1996, p.112-164), um dos autores pesquisados, é o autor que faz a 

mais detalhada estrutura de Is 7.1-9, portanto, consideramos pertinente a colocação 

de uma tab. abaixo com a mesma. 

 

Tabela 3.2 Estrutura de Isaías 7.1-9 segundo Sweeney 
A. Relatório narrativo sobre as circunstâncias do diálogo (vs. 1-9) 

1. Relativo à tentativa do ataque siro-efraimita contra Jerusalém (v. 1): 
a. Declaração cronológica sobre a tentativa de ataque (v. 1a);  
b. Declaração relativa à falha da tentativa de ataque (v. 1b). 

2. Sobre o relatório da aliança siro-efraimita contra Judá, a casa de Davi (v. 2): 
a. Relato adequado (v. 2a); 
b. Reação de Acaz: medo (v. 2b). 

3. Sobre as instruções de YHWH a Isaías para falar com Acaz (vs. 3-9): 
a. YHWH falando fórmula (v. 3aα); 
b. Discurso de YHWH: comissão para falar com Acaz (vs. 3αβ-9): 

1) Comissão para se reunir com Acaz (vs. 3αβ-b); 
2) Comissão para falar com Acaz (vs. Acaz 4-9): 

a) Comissão fórmula (v. 4a); 
b) Conteúdo da comissão: discurso de reafirmação (vs. 4b-9): 

(1) Fórmula da garantia (v. 4b); 
(2) Base para a garantia (vs. 5-9):  

(a) Relativo ao motivo de preocupação (vs. 5-6): 
α. Ação siro-efraimita contra Judá (v. 5). 
β. Declaração siro-efraimita contra Judá (v. 6) 
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(b) Discurso do mensageiro: reassegurando o oráculo 
(vs. 7-9). 

α.  Fórmula mensageira (v. 7a). 
β. Mensagem: reassegurando o oráculo e 
advertência (vs. 7b-9): 

aa. Reassegurando o oráculo apropriado 
(vs. 7b-9a) 

α) Declaração básica (vs. 7b); 
β) Explicação (vs. 7b-9a); 

bb. Advertência (v. 9b). 
Tab. da trad. do ing. e adap. do quadro retirado de SWEENEY, 1996, p.143-144. 

 

Childs (2001, p.60-69) divide o cap. 7 em três partes, vs.: 1 a 2, 3 a 9 e 10-17. 

Os vs. 1 e 2 seriam para o autor uma introdução histórica, os vs. 3 a 9 seriam o desafio 

para a confiança de Acaz na promessa que Deus deu à casa de Davi, e os vs. 10 a 

17, a continuação da demonstração de confiança num momento em que se dá o sinal 

a Acaz para que creia na promessa divina. 

Ridderbos (2011, p. 45, 96-100) considera a perícope de Is 7.1-9 como a 

primeira subparte dos caps. 7 a 8, e nomeia a perícope de: “Só crer!” Ele fraciona a 

subparte de Is 7.1-9 em quatro. Sendo a primeira parte o v. 1; a segunda, os vs. 2 e 

3; a terceira, os vs. 4 a 7; e a quarta e última, os vs. 8 a 9. 

Schwantes (2011, p. 15, 327-346) subdivide os caps. 7 e 8 em quatro cenas, 

que seriam os versículos e seus títulos: 7.3-9: “Os inimigos estão destruídos”: 7.10-

17: “Ouvi, Casa de Davi!”, 8.1-4: “Armas não armam tendas de paz”, 8.5-18: “Sinais e 

símbolos”. Esse capítulo é chamado por ele de: “Sem crer não se permanece”. No 

entanto, para o mesmo, os vs. 1 e 2 são uma introdução histórica dos caps. 7 e 8, 

chamada de “A corte está em pânico”. Seguida pelos vs. 3 a 9, intitulados: “Crer e 

permanecer”. Segundo o autor, para comentar os vs. 3 a 9 é necessário juntá-los com 

os vs. 1 e 2, pois são a sua continuidade. A primeira cena seria para ele composta 

pelos vs. 3 a 9. 

Santos (2011, p.58-61) considera a estrutura dos vs. 1 a 9, de Is 7, em duas 

partes: vs. 1 e 2, e vs. 3 a 9, e cita Schwantes para explicar melhor essa estrutura, 

pois o texto na qual baseou sua dissertação fora Is 7.10-17. 
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Os outros autores: Croatto (1989), Montagnini (1993), Mueller (1992), Young 

(1978-1980) e Ramis (2006) não fazem uma estruturação clara da perícope de Is 7.1-

9. 

 

3.6.2. Considerações sobre a estrutura 

 

Nesse item, apresentaremos a nossa opção da estrutura da perícope de Is 7.1-

9 e justificaremos as escolhas feitas diante da análise do texto da BHS e da revisão 

de literatura. 

Entendemos a primeira parte da perícope como a maioria dos autores 

consultados, sendo composta pelos vs. 1 e 2. Esses versículos sendo uma introdução 

histórica para o cap. 7, mas estando, essencialmente, mais ligada à perícope que 

delimitamos até o v. 9. Alguns autores sugerem: Is 7.1-2 mais 7.3-9, outros autores 

sugerem a introdução histórica apenas para o v. 1 e outros, os vs. 1 e 2 (KAISER, 

1983, p.114-117,134-150; YOUNG, 1978-1980, p.231,266-277; ALONSO SCHÖKEL 

& SICRE DIAZ, 1988, p.145-149; CROATTO, 1989, p. 57,62-64; MUELLER, 1992, 

p.75-76,81-87; MONTAGNINI, 1993, p.114-122; SWEENEY 1996, p.112-164; RAMIS, 

2006, p.105-119; RIDDERBOS, 2011, p. 45,96-100; SCHWANTES, 2011, p. 15,327-

346; SANTOS, 2015, p.58-61). 

Justificamos que ambos os versículos compõem a introdução histórica, porque 

esses versículos começam com o  waw consecutivo que produzem no verbo o ּ◌ַ ו 

wayyiqtol, e na somatória, indicam que o tempo está no passado. No v. 1, temos o 

verbo ָהיָה  (“acontecer”) e, no v. 2, דַָגנ  (“relatar”). Dessa forma, o v. 1, começa “E 

aconteceu”, e o 2 com “E foi relatado”. Por isso, subdividimos a primeira parte em duas 

subpartes. No v. 1, temos a primeira subparte, formada pela informação histórica da 

guerra siro-palestinense, que fora demonstrada pelo que aconteceu naquele período 

de tempo, com a subida para atacar a cidade de Jerusalém. Enquanto que no v. 2 

temos a segunda subparte, com o relato da ocupação e da aliança entre Síria e Israel 

anunciando a Acaz e seu palácio (ROSS, 2008, p.145; KELLEY, 2003, p.178-179; 

HEISER & SETTERHOLM, 2013; ALONSO SCHÖKEL, 2010, p.169-176; KIRST et al, 

2008, p.53). 

Os vs. 1 e 2 introduzem o que aconteceu, e são o pano de fundo para a 

continuação dos vs. 3 a 9, os quais consideramos como a segunda e última parte da 

perícope. Delimitamos a segunda parte dos vs. 3 a 9 e a intitulamos: “As instruções 
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de YHWH para Isaías”. E subdividimos esta segunda parte em três subpartes. Isso, 

por entendermos que foram três ações distintas que o profeta Isaías teria que realizar: 

encontrar, dizer e advertir. A junção dos vs. 3 a 9 como uma só parte, o justificamos 

com a demonstração de Schwantes (2011, p.327), em que esta é a primeira cena do 

cap. 7 por causa da ação de YHWH, que posteriormente ocorre no v. 10 (SANTOS, 

2011, p.58-60). Corroborando com Sweeney (1996, p.143-144), que é o autor de todos 

os consultados, que faz a estruturação e a delimitação mais detalhadas da perícope, 

e que integra os vs. 3 a 9 numa só parte, como: ‘as instruções de YHWH a Isaías’. O 

texto da BHS de Is 7.3-9 demonstra a ação de YHWH para Isaías: ּ֒וָהיְעְַׁשי־לֶֽא ָ֮הוְהי  ַֹּיו  רֶמא֣  

(“E disse YHWH para Isaías:”), enquanto que apenas no v. 10 teremos uma mudança 

de ação de YHWH para Acaz: ֹמאֵל ׃רֽ זָ֖חָא־לֶא רֵּ֥בַּד   ַֹּיו  ָוְהי ףֶסו֣ ה֔  (“E continuou YHWH a falar 

para Acaz, dizendo:”) (ATI III, p.17-19). 

À primeira subparte chamamos de “As instruções para Isaías encontrar-se com 

o rei”. Ela abrange o v. 3b. Assim o fizemos porque o v. 3a é o cabeçalho das 

instruções de YHWH que vêm em seguida para Isaías, depois que YHWH disse: ־לֶֽא

ּ֒וָהיְעְַׁשי ָ֮הוְהי  ַֹּיו  רֶמא֣  (“E disse YHWH para Isaías:”). A primeira instrução é a primeira 

subparte, na qual YHWH manda Isaías se encontrar com o rei Acaz, no Lago Superior, 

acompanhado de seu filho Sear-Jasube.  

A segunda subparte é composta pelos vs. 4 a 9a, a ela nomeamos como “As 

instruções para Isaías dizer ao rei Acaz”. Como demonstrado pela tab. 2.1, adaptado 

de Sweeney (1996, p.143-144), ao dizer para o rei Acaz, por ordem de YHWH, Isaías 

tem tons e momentos diferentes no dizer. Por isso subdividimos a segunda subparte 

em mais 4 itens (a, b, c, d).  

O item ‘a’ é composto pelo v. 4a e o chamamos de “Acalmar a preocupação”, 

porque nesse primeiro momento do “dizer”, Isaías tem que dizer a Acaz ( ויָלֵ֠א ָּ֣תְרַמְָאו  “E 

dirás para ele:”) primeiramente para guardar e acalmar a preocupação depois de ter 

recebido o relato da ocupação de Arã (Síria) em Efraim (Israel). 

Ao item ‘b’, intitulado “O motivo da preocupação”, delimitamos como os vs. 4b 

a 6. Consideramos a partir do 4b: ףַ֛א־יִרֳחָּב  (“pelo encolerizar da ira”) porque o unimos 

com a razão da preocupação do rei Acaz de todo o vs. 4b até o fim do 6.  

Consideramos como o item ‘c’ apenas o v. 7, tratado pelo título: “A garantia de 

YHWH”, porque logo após Acaz saber das intenções dos reis de Arã e Efraim (Israel), 

existe uma quebra marcada pelo advérbio ֹהּכ  (“Assim”). Isso porque YHWH, através 

de Isaías, relata ao rei a garantia de suas palavras através do oráculo profético: רַ֖מָא 
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הִ֑וְהי יָֹ֣נדֲא ֹהּכ   (“Assim diz o Senhor YHWH:”) (KIRST et al, 2008, p. 99; SCHÖKEL, 2010, 

p.307-308; HARRIS et al, 2012, p.703). 

Ao item ‘d’, que abrange os vs. 8 a 9a, intitulamos de: “Os motivos da garantia 

de YHWH”, conforme observamos na tab. 2.1 de Sweeney (1996, p.143-144). Isso o 

fizemos também pelo uso no início do v. 8 da conjunção יִּ֣כ  (“pois”), dando uma 

explicação da garantia ao rei Acaz de que a invasão siro-efraimita em Jerusalém não 

irá acontecer (KIRST et al, 2008, p.100; SCHÖKEL, 2010, p.312-313; HARRIS et al, 

2012, p.716). 

Optamos por subdividir em 3 subpartes a ‘segunda sarte’ (Is 7.3-9), e assim 

separamos o v. 9 em dois: ‘a’ e ‘b’, porque consideramos que a última parte, como 

demonstrada na tab. 2.1 de Sweeney (1996, p.143-144) e pelo texto da BHS, um outro 

“tom da fala” de Isaías para Acaz em nome de YHWH.  

Desta maneira, chamamos a essa subparte ‘3’ de: “As instruções para Isaías 

advertir ao rei Acaz”. Sendo agora uma condicional, marcada pelo início da parte ‘b’ 

do versículo pela conjunção condicional םִ֚א  (“se”). Mas além de uma condicional é 

uma advertência para o rei Acaz, a qual marca o fim da primeira cena do cap. 7 além 

de ser o ápice da perícope. Veremos mais sobre isso no comentário exegético (KIRST 

et al, 2008, p.99; ALONSO SCHÖKEL, 2010, p.307-308; HARRIS et al, 2012, p. 703; 

SCHWANTES, 2011, p.327). 

Diante do resultado na tradução interlinear e literal, adquirido no texto da BHS 

como também no que observamos na adaptação do quadro de Sweeney (1996, p.143-

144), e nos dados observados em outros autores, optamos pela estruturação do texto 

da seguinte forma: 

 
Tabela 3.3 Estrutura de Isaías 7.1-9  
1ª Parte: Introdução histórica (vs. 1 e 2): 

1) A guerra siro-efraimita (v. 1); 
2) O relato da invasão (v. 2). 

2ª Parte: As instruções de YHWH para Isaías (vs. 3-9): 
1) As instruções para Isaías encontrar-se com o rei Acaz (v. 3b); 
2) As instruções para Isaías dizer ao rei Acaz (vs. 4 a 9a): 

a. Acalmar a preocupação (v. 4a); 
b. O motivo da preocupação (vs. 4b-6); 
c. A garantia de YHWH (v. 7); 
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d. Os motivos da garantia de YHWH (vs. 8-9a). 
3) As instruções para Isaías advertir ao rei Acaz (v. 9b). 
 

3.7. Análise de coesão 
 

A partir dos dados coletados podemos observar que o texto da perícope de Is 

7.1-9 apresenta um relatório de diálogo coeso em torno do tema da guerra siro-

efraimita. Os vs. 1 e 2 apresentam a introdução histórica; e os vs. 3 a 9 apresentam 

as instruções de YHWH a Isaías. O tema da narração, do diálogo e da guerra, se 

articula em paralelismo, que se entrelaça, e a conjunção waw tem um aspecto muito 

importante na coesão textual (SWEENEY, 1996, p.145-147). 

O waw tem um papel significativo na coesão textual, principalmente no início 

dos vs. de 1 a 4, junto de um verbo. Nos primeiros três versículos o waw consecutivo 

resulta no verbo no wayyiqtol, demonstrando que o verbo está no passado; e no quarto 

versículo é apenas o waw conjuntivo. No v. 1, o waw consecutivo produz o efeito no 

verbo “E aconteceu [...]”, dando início a uma narrativa histórica. No v. 2, mais uma vez 

o waw consecutivo produz o efeito de uma narrativa histórica de relato “E foi relatado”, 

que no mesmo versículo, mais uma vez, tem o waw consecutivo, que vai demonstrar 

o efeito do relato na “casa de Davi”: “E tremeu coração dele [...]”. No início do v. 3, 

temos o começo das instruções de YHWH para Isaías, mais uma vez com o waw 

consecutivo: “E disse YHWH para Isaías [...]”. Já no início do v. 4, o waw é conjuntivo, 

que demonstra que depois das instruções de YHWH, Isaías deve se encontrar com 

Acaz. O que o profeta diria ao rei: “E dirás para ele” (SWEENEY, 1996, p.145-147). 

O waw também faz a junção das instruções de YHWH para Isaías: encontrar, 

dizer e advertir; desde o v. 3 até o 9. A continuidade da instrução daquilo que Isaías 

irá fazer, pela ordem de YHWH, e a ligação do waw que ocorre 17 vezes do início do 

v. 3 até o fim do 9.  

Outra força do waw é na trama, pois o waw conjuntivo é usado para reforçar 

principalmente duplas e trios, visto na tab. abaixo. 

 

Tabela 3.4 A coesão do waw em Isaías 7.1-9 
Tema Versículo(s) Texto 
Reis 1 “Rezim, rei de Arã e Peca filho de Remalias”. 

Contra ela 1 “para a guerra contra ela e não prevaleceu em se guerrear contra ela”. 
Coração 2 “coração dele e coração do povo dele”. 

Pai e filho 3 “tu e Sear-Jasube teu filho”. 
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Calma 4 “Guarda-te e fica calmo”. 
Temor 4 “não temas e teu coração não acovardes”. 

Ira 4 “ira de Rezim, e Arã, e filho de Remalias”’. 
Maquinação 
e maldade 

5 “maquinou contra ti, Arã, maldade; Efraim e filho de Remalias”. 

Ataque 6 “Subamos/ataquemos a Judá e a apavoremos e conquistemo-
la/dividir para nós”. 

Negação 7 “não se erguerá e não acontecerá”; 
Cabeça  “cabeça de Arã: Damasco, e cabeça de Damasco: Rezim”, v. 9, “E 

cabeça de Efraim: Samaria, e cabeça de Samaria: filho de Remalias”. 
 

O tema da narração diálogo é construído na coesão de toda a perícope. Ocorre 

um paralelismo entre ‘dizer’ e ‘relatar’. No início da perícope aparece o verbo יְִ֡הַיו  (“E 

aconteceu”) que denota um acontecimento histórico. No começo do v. 2, o verbo דַֻּ֗גַּיו  

(“E foi relatado”) dá continuidade ao acontecimento histórico com o relato do que foi 

anunciado para a casa de Davi e para o povo de Judá. Também do que foi ‘dito no 

relato’, com a primeira menção do verbo רַמָא  (“dizer”), de cinco vezes, com a tradução 

no gerúndio: ֹמאֵל  רֽ (“dizendo”). Na continuação começa o diálogo entre YHWH e Isaías 

do v. 3 até o 9, enfatizado pela repetição do verbo dizer, que ocorre 4 vezes dos vs. 3 

ao 9. No início do v. 3: ּ֒וָהיְעְַׁשי־לֶֽא ָ֮הוְהי  ַֹּיו  רֶמא֣  (“E disse YHWH para Isaías”). Na 

continuação vemos o que Isaías irá dizer para Acaz. A cena de Isaías e Acaz não 

acontece no texto até o v. 9, apenas entre YHWH e Isaías. Por isso, no início do v. 4: 

ויָלֵ֠א ָּ֣תְרַמְָאו  (“E dirás para ele”) é a ordem de YHWH para o profeta dizer para o rei Acaz, 

quando se encontrar com ele, e assim continua até o final do 9, que termina com a 

advertência que Isaías terá que dar para Acaz (SWEENEY, 1996, p.145-147). 

O contexto é demonstrado pela coesão de palavras de guerra, pelo paralelismo 

visto pelos: verbos, substantivos e preposições que veremos na tab. a seguir. 

 

Tabela 3.5 A coesão de palavras de contexto de guerra em Isaías 7.1-9 
Termo Versículo(s) Ocorrências e observações 

Verbo הָלָע  
(“subir”/”atacar”) 

1 e 6 2 Vezes. Geralmente nos dicionários é trad. primeiramente 
como “subir”, mas optamos por “atacar”. 

Substantivo  ָמָחְלִמ  
(“guerra”) 

1 1 vez. 

Preposição  לַע  
(“contra”) 

2 e 5 4 vezes. 

Verbo םַחָל  (“guerrear”) 1 1 vez. 
Verbo הָחָ֫נ  (“ocupar”) 2 1 vez. Optamos não pela trad. mais usada de “aliança”, 

mas de “ocupar”. Isso porque entendemos que houve uma 
aliança por causa da invasão e ocupação de Arã sobre 
Efraim. 

Verbo ץַָעי  (“maquinar) 5 1 vez. Geralmente é trad. como “aconselhar”, mas pelo 
contexto optamos por ‘maquinar’; 

Verbo ץּוק  (“apavorar”) 6 1 vez. No contexto de guerra: ָהּנֶ֔ציְִקנּו  (“e a apavoremos”). 
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Verbo עַקָּב  
(“conquistar”) 

6 1 vez. No contexto de guerra também: ָהּנֶ֖עִקְַבְנו  (“e a 
conquistemos”/“dividir”). 

Verbo ַלָמ�  (“reinar”) 6 1 vez. Também no contexto de guerra, porque a intenção 
é de trocar o rei, e fazer outro rei usando da força: יִ֥לְַמְנו¡  
(“e façamos reinar”). 

Verbo םּוק  (“erguer”)  7 1 vez. Optamos por traduzir como ‘erguer’ em vez de 
‘levantar’ porque está associado ao contexto de guerra. 

Verbo תַתָח  
(“despedaçar”) 

8 1 vez. 

 

O contexto de guerra também é realçado pela coesão de palavras opostas: de 

medo e de raiva, sendo o medo de Acaz e de Judá o resultado da raiva de Rezim e 

de Peca. Vejamos primeiramente a tabela relacionada ao “medo” a seguir. 

 

Tabela 3.6 A coesão de palavras relacionadas ao medo em Isaías 7.1-9 
Termo Versículo(s) Ocorrências e observações 

Verbo ַעּונ  (“tremer”)   2 2 vezes. Ligado primeiramente a Acaz e a Judá: ֹ֙ובָבְל ַענַָּ֤יו 
ֹּמַע בַ֣בְלּו ו֔  (“E tremeu o coração dele e o coração do povo 

dele”); e depois, qual fora a intensidade desse medo: ֹנְּכ  ַעו֥
ַחּוֽר־ֵינְּפִמ רַעַ֖י־יֵצֲע  (“como o tremer de árvores da floresta 

diante da presença de tempestade”). 
Verbo רַמָׁש  (“guardar”) 4 1 vez. Como remédio contra o medo demonstrado nos 

versículos anteriores. 
Verbo טַקָׁש  (“acalmar”) 4 1 vez. Como remédio contra o medo demonstrado nos 

versículos anteriores. 
Verbo אֵָרי  (“temer”) 4 1 vez. Está acompanhado do advérbio de negação לַא  

(“não”) somando-se com o verbo a seguir: é o antídoto 
para coração do rei Acaz. 

Verbo ַכָר�  
(“acovardar”) 

4 1 vez. Está acompanhado do advérbio de negação לַא  
(“não”) sendo que o verbo está ligado ao substantivo בָבֵל  
e ao sufixo pronominal “teu”, como a soma do remédio 
para o tremer do coração de Acaz. 

Verbo ןַמָא  (“crer”) 9 2 vezes. 
Ross, 2008, p.194-198,218-222; Kelley, 2003, p.427,432. 

 

E agora sobre a “ira” na tabela abaixo. 

 

Tabela 3.7 A coesão de palavras relacionadas à ira em Isaías 7.1-9 
Termo Versículo(s) Ocorrências e observações 

Substantivo יִרֳח  
(“encolerizado”) 

4 1 vez. Optamos por outra tradução em vez de “ardor” ou 
“fervor”, que acontece no v. 4: ־יִרֳחָּב  (“pelo encolerizar 
da”). 

Substantivo ףַא  (“ira”) 4 1 vez. O verbo soma-se ao substantivo demonstrado 
acima, ficando: ףַ֛א־יִרֳחָּב  (“pelo encolerizar da ira”), e 
estão ligados diretamente com o maqqef. 

Substantivo הָעָר  
(“maldade”) 

5 1 vez. O substantivo somado ao verbo ץַָעי  (“aconselhar”) 
resultou na nossa opção de trad. como “maquinar”. 

Verbo ץּוק  (“apavorar”) 6 1 vez. O verbo está no hifil, e resulta no texto: ָהּנֶ֔ציְִקנּו  (“e 
a apavoremos”); que era a intenção de Rezim e de Peca 
quanto ao reino de Judá, principalmente com o rei Acaz, 
para substituí-lo por outro rei, Tabeal. 
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O contexto específico da guerra siro-efraimita é revelado pelo número de 

substantivos próprios usados em paralelo com referência aos reinos, capitais e reis: 

Judá (Jerusalém, casa de Davi e Acaz), Israel (Efraim, Samaria, Peca, filho de 

Remalias) e Arã (Damasco e Rezim).  

Com relação ao reino de Judá, temos o rei זָחָא  (“Acaz”), o qual tem seu nome 

mencionado duas vezes (vs. 1 e 3), e é apresentado no início da perícope, no v. 1, 

como filho de םָ֨תֹוי  (“Jotão”) e ָּיִּזֻע ּוה֜  (“Ezequias”), e como ֶלֶ֣מÊ הָ֗דּוְהי  (“rei de Judá”). O 

substantivo próprio הָדּוְהי  (“Judá”) aparece 2 vezes, nos vs.: 1 e 6. No 1 já 

mencionamos acima, e no 6: ֙הָדּוהיִֽב  (“a Judá”), que é precedido pelo verbo הֶ֤לֲַענ  

(“Subamos” ou “Ataquemos”), resultando em “Subamos/ataquemos a Judá”. A outra 

ocorrência do verbo הָלָע  (“atacar”) continua na apresentação do reino de Judá, 

liderado pelo rei Acaz, filho de Jotão, filho de Ezequias, na qual: הָ֣לָע ִַלָׁשּוְ֣רי [...]  ם֔  

(“Subiu/atacou [...] Jerusalém”); atacaram a cidade de Jerusalém. Outra vinculação ao 

reino de Judá e ao reinado de Acaz, está no v. 2: ִ֙דוָּד תיֵ֤בְל  (“para a casa de Davi”). 

Já em a relação a Arã, temos a substantivo próprio םָרֲא  (“Arã”) repetido 5 vezes 

nos vs.: 1, 2, 4, 5 e 8. Ligado diretamente a Arã, ןיִצְר  (“Rezim”) ocorre 3 vezes nos vs. 

1, 4 e 8, como ֶלֶֽמÊםָרֲ֠א־ ןיִ֣צְר   (“Rezim, rei de Arã”) e ןיִ֑צְר ֹר  ְֹרו קֶׂשֶּ֔מַּד ֙םָרֲא ׁשא֤ קֶׂשֶּ֖מַּד שא֥   

(“cabeça de Arã: Damasco, e cabeça de Damasco: Rezim”). E também a capital de 

Arã, קֶׂשֶּ֫מַּד  (“Damasco”) ocorre 2 vezes no v. 8. 

Com relação a Israel, encontramos uma menção apenas da palavra לֵאָרְִׂשי  

(“Israel”) no v. 1. Essa ocorre apenas no v. 1, depois da apresentação de חַקֶּ֫פ  (“Peca”), 

que também ocorre apenas essa vez, e logo é apresentado como ֶלֶֽמ ּוהָ֤יְלַמְר־ןֶּבÊ֙לֵאָרְִׂשי־  

(“filho de Remalias, rei de Israel). Interessante é que o substantivo próprio ָיְלַמְר ּוה֫  

(“Remalias”) aparece 4 vezes, e todas essas vezes acompanhado do substantivo filho, 

ּוהָ֤יְלַמְר־ןֶּב  (“filhos de Remalias”), nos vs.: 1, 4, 5 e 9. O substantivo próprio ִםיַ֫רְפֶא  

(“Efraim”) ocorre 4 vezes, nos vs.: 2, 5, 8 e 9. E fora usado como substituto do reino 

de Israel por toda a perícope, e no final está associado também à sua capital Samaria, 

como ao seu rei, o filho de Remalias: ּוהָ֑יְלַמְר־ןֶּב ְֹרו  ֹרְֹמׁש ִ֙םיַ֨רְפֶא ׁשא֤ ְֹרו  ןו֔ ֹרְֹמׁש ׁשא֥  e cabeça“)  ןו֖

de Efraim: Samaria, e cabeça de Samaria, filho de Remalias”). 

Desta forma, verificamos na análise de coesão o nítido contexto de uma guerra, 

cercada pelo ambiente hostil de raiva e medo, especificada pela coalizão entre Arã e 

Israel, onde Arã é a Síria (Damasco) e Israel é Efraim (Samaria), e por isso, guerra 

siro-efraimita contra Judá, contra Jerusalém, contra Acaz, contra a casa de Davi. 
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3.8. Análise semântica 
 

Optamos por iniciar a análise semântica demonstrando primeiramente a 

estatística da perícope e também analisando palavra por palavra usada dentro da 

mesma. Desta maneira, conseguimos observar a coesão da narrativa, que por si 

mesma revela um aspecto redacional e uma autoria literária. Essa análise é justificada 

pela correlação das palavras usadas com todo o texto da BHS, como também do livro 

de Isaías, para uma análise holística e heurística coerente.  

 Na perícope de Is 7.1-9 temos 139 palavras. Fizemos uma análise minuciosa 

de classicação estatística de cada uma das palavras, como também da sua repetição 

dentro da perícope. Analisamos as classificações, as repetições, o percentual em 

relação ao todo (das 139 palavras) e as observações sobre as mesmas palavras 

dentre o seu tipo. Fizemos duas tabelas que estão a seguir e revelam a análise 

estatística e o percentual de redução posterior.  

 

Tabela 3.8 Análise estatística das 139 palavras em Isaías 7.1-9 
Classificação Repetição 

na 
perícope 

Porcentagem 
diante do todo 

Observações 

Substantivo 81 58,27 41 comuns, 37 próprios e 3 numerais. 
Verbo 30 21,58 20 qal: 6 perfeito, 5 imperfeito, 4 infinitivo, 3 

wayyiqtol, 1 imperativo, 1 particípio;  
5 hifil: 3 weyiqtol, 1 imperfeito, 1 imperativo;  
4 nifal: 2 imperfeito, 1 imperativo, 1 infinitivo; 1 
hofal: 1 wayyiqtol. 

Preposição 9 6,47  
Advérbio 8 5,76 7 de negação. 

Conjunção 5 3,60  
Adjetivo 2 1,44  
Pronome 2 1,44  

Interjeição 1 0,72  
Indicador de 

objeto 
1 0,72  

 

Das 139 palavras, encontramos 84 que não se repetem. Uma redução de 

39,57% que será apresentada de forma classificada na tab. abaixo. 

 

Tabela 3.9 Análise estatística da redução das 139 palavras para 84 em Isaías 7.1-
9 
Classificação Repetição Porcentagem 

de redução 
Observações 

Substantivo 48 58,27 25 comuns, 20 próprios e 3 numerais. 
Verbo 22 26,67  

Preposição 2 77,78  
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Advérbio 3 62,5 2 de negação. 
Conjunção 3 40%  

Adjetivo 2 - Não houve redução. 
Pronome 2 - Não houve redução. 

Interjeição 1 - Não houve redução. 
Indicador de 

objeto 
1 - Não houve redução. 

 

As 139 palavras encontradas na perícope foram analisadas em ordem de 

menção, e estão organizadas em 84 itens que correspondem as 84 palavras que são 

utilizadas no texto. Cada palavra analisada é descrita da seguinte forma: sua 

classificação, depois a palavra em letras hebraicas, a sua tradução ou traduções 

utilizada(s) na perícope (entre parênteses e aspas), o número de menções na 

perícope e em qual versículo foi essa menção. Por fim, também mencionamos o 

número de repetições da palavra na BHS e também especificamente no livro de Isaías. 

Vejamos a seguir, palavra por palavra. Temos 84 palavras encontradas no 

texto, que resultaram nos 84 itens relacionados com as mesmas. Chegamos a esse 

número porque o nome próprio Sear-Jasube foi colocado em apenas um item e 

contém duas palavras; e o último item é o waw, que apesar de não ser uma palavra 

única, sozinha, fora colocado na análise abaixo pela sua importância na perícope:  

 

1. O verbo   ָהיָה  (“acontecer”) ocorre 2 vezes. No v. 1, יְִ֡הַיו  (“E aconteceu”), o verbo 

está no qal wayyiqtol na terceira pessoa no masculino do singular, mas que está 

somado ao waw consecutivo  waw mais patah, mais dagesh forte na consoante) ּ◌ַ ו 

seguinte), ficando com efeito do tempo do passado; e no v. 7 ֽהֶיְהִֽת  (“acontecerá”), 

sendo que aqui o verbo está no qal imperfeito na terceira pessoa no feminino do 

singular, que pode ser traduzido como tempo futuro ou como ação contínua 

repetida no passado ou ainda como uma ação que começou no passado e continua 

no presente. O verbo ָהיָה  (“acontecer”) ocorre na BHS 2895 vezes, sendo 178 em 

Isaías. 

2. O substantivo comum םֹוי  (“dia”) ocorre apenas 1 vez no v. 1 יֵ֣מיִּב  (“em dias de”), no 

plural do construto junto com a preposição ְּב (“no”). Na BHS é encontrado 2209 

vezes e 118 em Isaías. 

3. O substantivo próprio (“Acaz”) ocorre 2 vezes, nos vs.: 1 e 3. Na BHS, ocorre 41 

vezes, sendo 7 vezes em Isaías. 

4. O substantivo comum ןֵּב  (“filho”) ocorre 8 vezes: no v. 1, 3 vezes; e uma vez em 

cada v. a seguir: 3, 4, 5, 6, 9. Em todas as ocorrências o substantivo está no estado 
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construto. Em 7 ocorrências está com o sinal maqqef (־); sendo que a única vez 

na qual está sem o maqqef, é no v. 3, onde a palavra filho é acompanhada do 

sufixo pronominal masculino na terceira pessoa do singular: ֶ֑נְּבÔ  (“teu filho”). Na 

BHS acontece 4824 vezes, e em Isaías, 82 vezes.  

5. O substantivo próprio םָ֨תֹוי  (“Jotão”) ocorre apenas 1 vez, no v. 1. Na BHS ocorre 

24 vezes, e em Isaías, 2 vezes. 

6. O substantivo próprio ָּיִּזֻע ּוה֜  (“Ezequias”) ocorre apenas 1 vez, no v. 1. Na BHS 

acontece 19 vezes, e 3 vezes em Isaías. 

7. O substantivo comum ֶלֶ֫מÊ  (“rei”) ocorre 4 vezes, sendo: 3 vezes no v. 1, e 1 vez 

no v. 6. Todas as vezes que ocorre no v. 1 está no construto ֶלֶ֣מÊ  (“rei de”). 

Enquanto no v. 6, está no estado absoluto ֶלֶ֨מÊ֙  (“rei”). Na BHS ocorre 2471 vezes, 

e dessas, 79 em Isaías. 

8. O substantivo próprio הָדּוְהי  (“Judá”) acontece 2 vezes, nos vs.: 1 e 6. No v. 6, o 

substantivo está acompanhado da preposição ְּב be, que resulta em: ֙הָדּוהיִֽב  (“a 

Judá”). Na BHS, acontece 815 vezes, e 29 vezes em Isaías. 

9. O verbo הָלָע   (“subir”, “atacar”) ocorre 2 vezes, nos vs.: v. 1 הָ֣לָע  (“subiu”, “atacou”), 

o verbo está no qal perfeito na terceira pessoa no masculino do singular; e no v. 6 

הֶ֤לֲַענ  (“subamos”, “ataquemos”); aqui o verbo está no qal imperfeito na primeira 

pessoa do plural. Na BHS, o verbo הָלָע   (“subir”, “atacar”), ocorre 883 vezes, sendo 

39 em Isaías. 

10. O substantivo próprio ןיִצְר  (“Rezim”) ocorre 3 vezes, nos vs.: 1, 4 e 8. Na BHS 

ocorre 11 vezes, 5 dessas em Isaías.  

11. O substantivo próprio םָרֲא  (“Arã”) ocorre 5 vezes, nos vs.: 1, 2, 4, 5 e 8.  Já, na 

BHS ocorre 128 vezes, e em Isaías, 7 vezes. 

12. O substantivo próprio חַקֶּ֫פ  (“Peca”) ocorre 1 vez somente no v. 1.  Na BHS acontece 

11 vezes, e em Isaías apenas essa vez. 

13. O substantivo próprio ָיְלַמְר ּוה֫  (“Remalias”) acontece 4 vezes, nos vs.: 1, 4, 5, e 9.  

Na BHS acontece 11 vezes, e em Isaías 5 vezes. 

14. O substantivo próprio לֵאָרְִׂשי  (“Israel”) ocorre 1 vez somente no v. 1.  Na BHS 

acontece 2483 vezes, e em Isaías 92 vezes. 

15. O substantivo próprio ִםַ֫לָׁשּוְרי  (“Jerusalém”) ocorre 1 vez somente no v. 1.  Na BHS 

acontece 637 vezes, e em Isaías 49 vezes. 
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16. O substantivo comum הָמָחְלִמ  (“guerra”) ocorre 1 vez somente no v. 1: no feminino 

do singular, junto com a preposição ְל le (“para”), resultando em: הָ֖מָחְלִּמַל  (“para a 

guerra”). Na BHS acontece 315 vezes, dessas, 14 em Isaías. 

17. A preposição לַע  (“contra”) ocorre 4 vezes, sendo 2 vezes no v. 1; e 1 vez em cada 

um dos vs.: 2 e 5. No entanto, se diferem nos versículos. Por exemplo, no v. 1 é 

acompanhada do prefixo pronominal feminino da terceira pessoa do singular 

ficando dessa forma: ָהיֶ֑לָע  (“contra ela”); no v. 2, está sozinho, לַע  (“contra”), e por 

isso optamos por traduzir como “sobre”; e no v. 5, também está acompanhada do 

sufixo pronominal, mas no masculino e na segunda pessoa do singular, ficando: 

Ôיֶ֛לָע  (“contra ti”). Na BHS ocorre 5226, sendo 281 em Isaías. 

18. O advérbio de negação Õא  (“não”) ocorre 5 vezes: 1 vez no v. 1; e 2 vezes em cada 

v.: 7 e 9. Na BHS ocorre 5117 vezes, sendo 438 em Isaías. 

19. O verbo ֹלָכי  (“prevalecer”) acontece apenas 1 vez, no v. 1. O verbo está no qal 

perfeito na terceira pessoa no masculino do singular. Na BHS ocorre 192 vezes, 

sendo 12 em Isaías. 

20. O verbo םַחָל  (“guerrear”) acontece apenas uma vez no v. 1. O verbo está no nifal 

infinitivo construto acompanhado da preposição ְל (“para”), que optamos por 

traduzir como “em”; por estar no nifal, que é um reflexivo, optamos por acrescentar 

“se”; e porque o verbo está no infinitivo, traduzimos para “guerrear”, ficando dessa 

forma:  םֵ֥חָּלִהְל  (“em se guerrear”)  . Na BHS ocorre 171 vezes, sendo 7 em Isaías. 

21. O verbo דַָגנ  (“relatar”) acontece 1 vez, no v. 2: דַֻּ֗גַּיו  (“E foi relatado”), onde o verbo 

está no hofal wayyiqtol na terceira pessoa no masculino do singular, mas que está 

somado ao waw consecutivo  waw mais patah, mais dagesh forte na consoante) ּ◌ַ ו 

seguinte), ficando com efeito do tempo do passado. Na BHS ocorre 367 vezes, 

sendo 32 em Isaías. 

22. O substantivo comum ִתיַּ֫ב  (“casa”) ocorre apenas no v. 2. Na BHS ocorre 2001 

vezes, sendo 74 em Isaías. 

23. O substantivo próprio ִדוָּד  (“Davi”) ocorre apenas no v. 2. Na BHS ocorre 954 vezes, 

sendo 10 em Isaías. 

24. O verbo רַמָא  (“dizer”) ocorre 5 vezes, 1 vez em cada v.: 2, 3, 4, 5, e 7. Nos vs. 2 e 

5, o verbo está no qal infinitivo construto, acompanhado da preposição ְל (“para”), 

mas que por estar no infinitivo, a tradução fica apenas no gerúndio ֹמאֵל רֽ  

(“dizendo”), sem traduzir a preposição. No v. 3, o verbo está no qal na terceira 

pessoa no masculino do singular, mas como está acompanhado do waw 
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consecutivo ו ַ◌ּ , resultando em: ַֹּיו רֶמא֣  (“E disse”), que dá o efeito do verbo no 

wayyiqtol, ele é traduzido no passado. No v. 4, o verbo está acompanhado do waw, 

mas do waw conjuntivo ְו  (“e”), e o verbo está no qal perfeito na segunda pessoa 

no masculino do singular: ָּ֣תְרַמְָאו  (“E dirás”). E no v. 7, o verbo está no qal perfeito 

na terceira pessoa no masculino do singular: רַ֖מָא  (“disse”). Na BHS ocorre 4962 

vezes, sendo 243 em Isaías. 

25. O verbo ַחּונ  (“ocupar”) acontece apenas 1 vez, no v. 2: הָֽחָ֥נ  (“ocupou”) está no qal 

perfeito da terceira pessoa do singular no feminino. Ocorre 134 vezes na BHS e 

15 vezes em Isaías (aqui ocorre um paralelismo, e não há consenso entre autores: 

ַחּונ : qal perfeito da terceira pessoa do singular no feminino, ou הָָחנ : qal perfeito da 

terceira pessoa do singular no masculino. Optamos por ַחּונ , e as explicações estão 

no comentário exegético de Is 7.2). 

26. O substantivo próprio ִםיַ֫רְפֶא  (“Efraim”) ocorre 4 vezes, 1 vez em cada um dos vs.: 

2, 5, 8 e 9.  Na BHS acontece 178 vezes, sendo 14 em Isaías. 

27. O verbo ַעּונ  (“tremer”), acontece 2 vezes, sendo as 2 no v. 2. A primeira ocorrência 

é no v. 2. O verbo está no qal na terceira pessoa no masculino do singular, 

acompanhado do waw consecutivo, que dá o efeito de wayyiqtol, que é traduzido 

pelo passado, ַענַָּ֤יו  (“E tremeu”); e na segunda ocorrência, o verbo está qal no 

infinitivo construto, e está acompanhado da preposição ְּכ (“como”), ֹנְּכ ַעו֥  (“como o 

tremer”). Na BHS acontece 40 vezes, sendo 8 em Isaías. 

28. O substantivo comum םַע  (“povo”) ocorre 2 vezes, nos vs.: 2 e 8. As duas 

ocorrências estão no estado construto. No v. 2, o substantivo está acompanhado 

do sufixo pronominal masculino na terceira pessoa do singular, resultando em: ֹּמַע ו֔ ’ 

(“povo dele”). E no v. 8, o substantivo está na terceira pessoa no masculino do 

singular acompanhado da preposição ־ןִמ  (“de”), resultando em: םָֽעֵמ  (“de povo”). 

Na BHS acontece 1842 vezes, sendo 130 em Isaías. 

29. O substantivo comum בָבֵל  (“coração”) ocorre 3 vezes, no v. 2, 2 vezes, e no v. 4, 

apenas 1 vez. Todas as vezes o substantivo está no construto. A primeira menção 

no v. 2 está no singular e acompanhada do sufixo pronominal masculino na terceira 

pessoa do singular, resultando em ֹ֙ובָבְל  (“coração dele”). A segunda menção no v. 

2 está no singular, acompanhada do waw conjuntivo, resultando em בַ֣בְלּו  (“e 

coração de”). E no v. 4, o substantivo está no singular, mas acompanhado do waw 

conjuntivo e do sufixo pronominal masculino na segunda pessoa, resultando em: 

Ôְ֙בָבְלּו  (“e teu coração”). Na BHS acontece 251 vezes, sendo 18 em Isaías. 
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30. O substantivo comum ץֵע  (“árvore”) ocorre apenas 1 vez no v. 2, no estado do 

construto no masculino do plural, acompanhado do maqqef, resultando em: ־יֵצֲע  

(“árvores de”). Na BHS acontece 324 vezes, sendo 17 em Isaías. 

31. O substantivo comum ַי רַע֫  (“floresta”) ocorre apenas 1 vez no v. 2, estando no 

estado absoluto no singular. Na BHS acontece 57 vezes, sendo 14 em Isaías. 

32. O substantivo comum ֶהנָּפ  (“presença”) ocorre apenas 1 vez no v. 2: estando no 

estado construto do masculino do plural, acompanhado da preposição ־ןִמ  (“diante”) 

e do sinal do maqqef, resultando em: ־ֵינְּפִמ  (“diante da presença de”). Na BHS 

acontece 2002 vezes, sendo 81 em Isaías. 

33. O substantivo ַחּור  (“vento”, “espírito”, aqui “tempestade”) ocorre apenas 1 vez no 

v. 2: estando no estado absoluto no singular. Na BHS acontece 376 vezes, sendo 

51 em Isaías. 

34. O substantivo próprio הוהי  (“YHWH”) acontece 2 vezes na perícope, nos vs. 3 e 7. 

Na BHS acontece 6786 vezes, sendo 449 em Isaías. 

35. A preposição לֶא  (“para”) ocorre 5 vezes, sendo: 3 vezes no v. 3, 1 vez no v. 4, e 1 

vez no v. 6. As 2 ocorrências no v. 3, são sempre acompanhadas do sinal do 

maqqef, resultando em ־לֶא  (“para”). As outras duas ocorrências, são sempre 

acompanhadas de sufixo pronominal: no v. 4, o sufixo na terceira pessoa no 

masculino do singular, resultando em: ויָלֵ֠א  (“para ele”); e no v. 6 com sufixo na 

primeira pessoa do plural, resultando em: ּוניֵ֑לֵא  (“para nós”). Na BHS acontece 5280 

vezes, sendo 165 em Isaías. 

36. O substantivo próprio ּ֒וָהיְעְַׁשי  (“Isaías”) ocorre apenas 1 vez no v. 3. Na BHS 

acontece 35 vezes, sendo 16 em Isaías. 

37. O verbo אָָצי  (“sair”) ocorre apenas 1 vez no v. 3, estando no qal imperativo do 

masculino na segunda pessoa do singular, acompanhado do sinal do maqqef: ־אֵצ  

(“Sai”). Na BHS acontece 1052 vezes, sendo 39 em Isaías. 

38. A interjeição ָאנ  (“agora”) acontece apenas uma vez no v. 3. Na BHS acontece 252 

vezes, sendo 13 em Isaías. 

39. O verbo אָרָק  (“encontrar”) ocorre apenas 1 vez no v. 3, estando no qal infinitivo 

construto acompanhado da preposição ְל (“para”), resultando em: תאַ֣רְקִל  (“para 

encontrar”). Na BHS acontece 136 vezes, sendo 5 em Isaías. 
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40. O pronome masculino na segunda pessoa do singular הָּתַא  (“tu”) ocorre apenas 1 

vez no v. 3, estando no estado absoluto no singular. Na BHS acontece 7085 vezes, 

sendo 340 em Isaías. 

41. O substantivo próprio בּוָׁשי רָאְׁש  (“Sear-Jasube”) ocorre apenas 1 vez no v. 3, 

acompanhado do waw conjuntivo. Na BHS acontece somente 1 vez, essa 1 vez 

em Isaías. 

42. O substantivo comum הֶצָק  (“extremidade”) ocorre apenas 1 vez no v. 3, estando 

no estado construto: הֵ֗צְק  (“extremidade de”). Na BHS acontece 91 vezes, sendo 9 

em Isaías. 

43. O substantivo comum הָלָעְּת  (“aqueduto”) ocorre apenas 1 vez no v. 3, estando no 

construto no feminino singular: ֙תַלָעְּת  (“aqueduto de”). Na BHS acontece somente 

9 vezes, sendo 2 em Isaías. 

44. O substantivo comum הָכֵרְּב  (“açude”) ocorre apenas 1 vez no v. 3, estando no 

masculino no absoluto do singular, e está acompanhado do artigo, resultando em: 

הָ֣כֵרְּבַה  (“o açude”). Na BHS acontece apenas 16 vezes, sendo 4 em Isaías. 

45. O adjetivo comum ןֹויְלֶע  (“mais alto”) ocorre apenas 1 vez no v. 3, estando no estado 

absoluto no feminino singular, estando acompanhado do artigo, ficando dessa 

forma: ָנֹויְלֶעָה  .Na BHS acontece 53 vezes, sendo 3 em Isaías .(”o mais alto“)  ה֔

46. O substantivo comum הָּלִסְמ  (“estrada”) ocorre apenas 1 vez no v. 3, estando no 

estado absoluto no feminino singular: תַּ֖לִסְמ  (“estrada de”). Na BHS acontece 27 

vezes, sendo 9 em Isaías. 

47. O substantivo comum הֶדָׂש  (“campo”) ocorre apenas 1 vez no v. 3, no estado 

construto no singular: הֵ֥דְׂש  (“campo de”). Na BHS acontece 313 vezes, sendo 9 em 

Isaías. 

48. O verbo סַבָּכ  (“pisar”) ocorre apenas 1 vez no v. 3, estando no qal particípio no 

masculino singular, resultando em: סֵֹֽבוכ  (“pisoeiro”). Na BHS acontece 51 vezes, 

sendo 2 em Isaías. 

49. O verbo רַמָׁש  (“guardar”) ocorre apenas 1 vez no v. 4, estando no nifal imperativo 

do masculino na segunda pessoa do singular, resultando em: רֵ֨מָּׁשִה  (“Guarda-te”). 

Na BHS acontece 467 vezes, sendo 12 em Isaías. 

50. O verbo טַקָׁש  (“acalmar”) ocorre apenas 1 vez no v. 4, estando no hifil imperativo 

do masculino na segunda pessoa do singular, somado ao waw conjuntivo, 

resultando em: טֵ֜קְׁשְַהו  (“e fica calmo”). Na BHS acontece 41 vezes, sendo 7 em 

Isaías. 
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51. O advérbio de negação לַא  (“não”) acontece apenas 2 vezes, ambas no v. 4. Em 

ambas as vezes vem acompanhado do sinal maqqef após ele. Na BHS acontece 

722 vezes, sendo 45 em Isaías. 

52. O verbo אֵָרי  (“temer”) ocorre apenas 1 vez no v. 4, estando no qal imperfeito do 

masculino na segunda pessoa do singular, resultando em: אָ֗ריִּת  (“temas”). Na BHS 

acontece 315 vezes, sendo 26 em Isaías. 

53. O verbo ַכָרÊ  (“acovardar”) ocorre apenas 1 vez no v. 4, estando no qal imperfeito 

do masculino na terceira pessoa do singular, resultando em: ֵַ֔ריÊ  yerake 

(“acovarde”). Na BHS acontece somente 8 vezes, sendo 2 em Isaías. 

54. O substantivo numeral ַנְׁש ִםי֫  (“dois”) ocorre apenas 1 vez no v. 4, no estado 

construto acompanhado da preposição ־ןִמ  min (“por causa”), resultando em: ֵנְּׁשִמ י֨  

(“por causa dos dois de”). Na BHS acontece 754 vezes, sendo 11 em Isaías. 

55. O substantivo comum ָבנָז  (“toco”) ocorre apenas 1 vez no v. 4, no estado construto 

no feminino plural: ְֹבנַז תו֧  (“tocos de”). Na BHS acontece apenas 11 vezes, sendo 4 

em Isaías. 

56. O substantivo comum דּוא  (“tição”) ocorre apenas 1 vez no v. 4, no estado absoluto 

masculino do plural, acompanhado do artigo, ficando dessa forma: םיִ֛דּואָה  (“os 

tições de”). Na BHS acontece somente 3 vezes, sendo 1 em Isaías. 

57. O adjetivo ןֵׁשָע  (“fumegante”) ocorre apenas 1 vez no v. 4, no estado construto no 

singular: םיִ֖נֵׁשֲעָה  (“os fumegantes”). Na BHS acontece somente 2 vezes, sendo 1 

em Isaías. 

58. O pronome demonstrativo הֶּלֵ֫א  (“este”) ocorre apenas 1 vez no v. 4, estando no 

plural e acompanhado do artigo, resultando em: הֶּלֵ֑אָה  (“os estes”). Na BHS 

acontece 708 vezes, sendo 25 em Isaías. 

59. O substantivo comum יִרֳח  (“encolerizado”) ocorre apenas 1 vez no v. 4, no estado 

construto no singular acompanhado da preposição ְּב (“pelo”)  e do sinal do maqqef, 

resultando em: ־יִרֳחָּב  (“pelo encolerizar de”). Na BHS acontece somente 6 vezes, 

sendo 1 em Isaías. 

60. O substantivo comum ףַא  (“ira”) ocorre apenas 1 vez no v. 4, no estado construto 

no masculino no singular: ףַ֛א  (“ira”). Na BHS acontece 275 vezes, sendo 25 em 

Isaías. 

61. A conjunção ַי ןַע֫   (“por causa”) ocorre apenas 1 vez no v. 5. Na BHS acontece 97 

vezes, sendo 9 em Isaías. 
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62. A conjunção יִּכ  (“pois”) ocorre apenas 3 vezes nos vs.: 5, 8 e 9. No v. 5, ocorre 

depois de outra conjunção, e é acompanhada do sinal maqqef, e por isso 

preferimos traduzi-la: ־ֽיִּכ  (“que”). Enquanto que nos vs. 8 e 9, optamos por traduzi-

la com: יִּכ  (“pois”). Na BHS acontece 4074 vezes, sendo 297 em Isaías. 

63. O verbo  ץַָעי (“conselho”, aqui “maquinar”) ocorre apenas 1 vez no v. 5: estando no 

qal perfeito na terceira pessoa do masculino do singular, ficando: ץַָ֥עי  (“maquinou”). 

Na BHS acontece 57 vezes, sendo 12 em Isaías. 

64. O substantivo הָעָר  (“maldade”) ocorre apenas 1 vez no v. 5: estando no absoluto 

no feminino singular, resultando em: הָ֑עָר  (“maldade”). Na BHS acontece 312 

vezes, sendo 6 em Isaías. 

65. O verbo ץּוק  (“apavorar”) ocorre apenas 1 vez no v. 6: estando no hifil weyqtol da 

primeira pessoa acompanhado do waw conjuntivo, resultando em: ָהּנֶ֔ציְִקנּו  (“e a 

apavoremos”). Na BHS acontece 9 vezes, sendo 2 em Isaías. 

66. O verbo עַקָּב  (“conquistar”, “dividir”) ocorre apenas 1 vez no v. 6: estando no hifil 

weyqtol da primeira pessoa acompanhado do waw conjuntivo, resultando em: 

ָהּנֶ֖עִקְַבְנו  (“e a conquistemos”, “dividir”). Na BHS acontece 51 vezes, sendo 8 em 

Isaías. 

67. O verbo ַלָמÊ  (“reinar”) ocorre apenas 1 vez no v. 6: estando no hifil weyqtol da 

primeira pessoa acompanhado do waw conjuntivo, resultando em: יִ֥לְַמְנוÊ  (“e 

façamos reinar”). Na BHS acontece 343 vezes, sendo 5 em Isaías. 

68. O substantivo comum וָּ֫תÊֶ  (“meio”) ocorre apenas 1 vez no v. 6: estando no 

construto, acompanhado da preposição ְּב (“no”) e do sufixo pronominal no 

feminino, resultando em: ּהָ֔כֹותְּב  (“no meio dela”). Na BHS acontece 399 vezes, 

sendo 12 em Isaías. 

69. O indicador de objeto direto תֵא  ocorre apenas 1 vez no v. 6. Na BHS acontece 134 

vezes, sendo 12 em Isaías. 

70. O substantivo próprio לַ֑אְבָֽט  (“Tabeal”) ocorre apenas 1 vez no v. 6. Na BHS 

acontece apenas 1 vez, sendo essa vez em Isaías. 

71. O advérbio demonstrativo ֹהּכ  (“assim”) ocorre apenas 1 vez no v. 7. Na BHS 

acontece 547 vezes, sendo 50 em Isaías. 

72. O substantivo próprio יָֹ֣נדֲא  (“Senhor”) ocorre apenas 1 vez no v. 7. Na BHS 

acontece 439 vezes, sendo 48 em Isaías. 
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73. O verbo םּוק  (“erguer”) ocorre apenas 1 vez no v. 7: onde o verbo está no qal 

imperfeito na terceira pessoa no masculino do singular, resultando nessa forma: 

םּו֖קָת  taqum (“se erguerá”). Na BHS acontece 621 vezes, sendo 36 em Isaías. 

74. O substantivo comum ׁשֹאר  (“cabeça”) ocorre 4 vezes: 2 vezes, no v. 8; e, 2 vezes 

no v. 9. Em todas as ocorrências o substantivo está no construto do singular. 

Ocorre apenas 1 vez sem o waw conjuntivo, na primeira ocorrência no v. 8: ֹר ׁשא֤ ; e 

na outra ocorrência do v. 8, e nas 2 vezes do v. 9, com o waw conjuntivo: ְֹרו ׁשא֥  (“e 

a cabeça”). Na BHS acontece 586 vezes, sendo 28 vezes em Isaías. 

75. O substantivo próprio קֶׂשֶּ֫מַּד  (“Damasco”) ocorre apenas 2 vezes no v. 8. Na BHS 

acontece 38 vezes, sendo 7 em Isaías. 

76. O substantivo comum דֹוע  (“ainda”) ocorre apenas 1 vez no v. 8. Nessa vez, está 

no singular, acontecendo junto com o waw conjuntivo, e com a preposição ְּב, 

resultando em: ֹעְבּו דו֗  (“e em ainda”). Na BHS acontece 485 vezes, sendo 45 em 

Isaías. 

77. O numeral ׁשֵׁש  (“seis”) ocorre apenas 1 vez no v. 8: no estado absoluto no 

masculino do plural, resultando em: םיִּׁ֤שִׁש  (“sessenta”). Na BHS acontece 272 

vezes, sendo 2 em Isaías. 

78. O numeral ׁשֵמָח  (“cinco”) ocorre apenas 1 vez no v. 8: estando no estado absoluto, 

no singular, junto com o waw conjuntivo: ׁ֙שֵמְָחו  (“e cinco”). Na BHS acontece 501 

vezes, sendo 7 em Isaías. 

79. O substantivo comum ָהנָׁש  (“ano”) ocorre apenas 1 vez no v. 8: ocorrendo no estado 

absoluto, no feminino singular, resultando em: ָנָׁש ה֔  (“ano”). Na BHS acontece 784 

vezes, sendo 25 em Isaías. 

80. O verbo תַתָח  (“despedaçar”) ocorre apenas 1 vez no v. 8: estando o verbo no nifal 

imperfeito do masculino na terceira pessoa do singular, resultando em: תֵַ֥חי  (“será 

despedaçada”). Na BHS acontece 52 vezes, sendo 12 em Isaías. 

81. O substantivo próprio ןֹורְֹמׁש  (“Samaria”) ocorre 2 vezes, e essas 2 vezes no v. 9. 

Na BHS acontece 108 vezes, sendo 8 em Isaías. 

82. A conjunção םִא  (“se”) ocorre 1 única vez no v. 9. Na BHS acontece 860 vezes, 

sendo 29 em Isaías. 

83. O verbo ןַמָא  (“crer”) ocorre 2 vezes no v. 9. Na primeira ocorrência, está no hifil 

imperfeito no masculino da segunda pessoa do plural, ficando assim: ּוניִ֔מֲאַת  

(“creres”). E na segunda ocorrência, está no nifal imperfeito no masculino da 
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segunda pessoa do plural ּונֵֽמָאֵת  (“sereis permanecido”). Na BHS acontece 96 

vezes, sendo 13 em Isaías. 

84. A conjunção ְו  (“e”) ocorre 23 vezes, em todos os vs. da perícope Is 7.1-9, sendo:  

v. 1, 3 vezes; v. 2, 3 vezes; v. 3, 2 vezes; v. 4, 5 vezes; v. 5, 1 vez; v. 6, 3 vezes; 

v. 7, 1 vez; v. 8, 3 vezes; e no v. 9, 2 vezes. No entanto, 4 vezes, sendo 3 no início 

dos vs.: 1, 2 e 3; e 1 vez no meio do v. 2; apresentam ו ַ◌ּ  waw consecutivo  que 

produzem no verbo o wayyiqtol, que na somatória indicam que o tempo está no 

passado. No v. 1, temos o verbo ָהיָה  (“acontecer”); no v. 2, דַָגנ  (“relatar”) e ַעּונ  

(“tremer”); e no v. 3, רַמָא  (“dizer”). Em outras 3 ocorrências, o waw conjuntivo 

produziu o efeito no verbo de weyqtol, sendo todas as ocorrências no v. 6, nos 

verbos: ץּוק  (“apavorar”), עַקָּב  (“conquistar”) e ַלָמÊ  (“reinar”). O weyqtol não altera o 

tempo do verbo. Em todas as outras 16 ocorrências dentro da perícope, o waw tem 

efeito apenas de conjuntivo. Aparece na BHS 35146 vezes, sendo 1807 em Isaías. 

 

Ressaltamos o trabalho exaustivo feito acima para olhar para as palavras de 

forma heurística e holística, primeiramente dentro da perícope observando a coesão, 

e depois dentro da memória de Isaías 6.1-9.6, de Isaías 1-12 e dentro do livro, assim 

como da BH. No comentário exegético iremos aprofundar mais os significados das 

palavras e as escolhas para as traduções que veremos a seguir. 

 

3.9. Comentário exegético 
 

Reiteramos que o ‘comentário exegético’ será apresentado conforme fora 

apresentada a estrutura da perícope de Is 7.1-9, baseada no texto da BHS e na 

revisão de literatura. A partir dos dados coletados iremos comentar mais 

especificamente dentro do contexto histórico da perícope da guerra siro-palestinense, 

e correlacionando a exegese com os dados extrabíblicos que temos atualmente. 

 

1ª Parte: Introdução histórica (vs. 1 e 2) 
1) A guerra siro-efraimita (v. 1) 

-ֶלֶ֣מ ּוהָּ֜יִּזֻע  ־ןֶּב  םָ֨תוֹי  ־ןֶּב  זָחָ֠א  יֵ֣מיִּב  יִ֡הְיַו   1 

rei de Uzias, filho de Jotão, filho de Acaz, em dias de E aconteceu,  

ּו֤הָיְלַמְר ־ןֶּב  חַקֶ֨פּו  םָרֲ֠א  ־-ֶלֶֽמ  ןיִ֣צְר  הָ֣לָע  הָ֗דּוהְי    

Remalias, filho de e Peca,  Arã, rei de Rezim, atacou/subiu Judá,  

לֹ֖כָי ֹלְו  א֥ ָהיֶ֑לָע  הָ֖מָחְלִּמַל  ִַלָׁשּו֣רְי  ם֔ ֙לֵאָרְׂשִי  ־-ֶלֶֽמ    
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prevaleceu mas não contra ela; para a guerra Jerusalém, Israel, rei de  
׃ָהיֶֽלָע      םֵ֥חָּלִהְל    

     contra ela. em se guerrear  
 

Afirmamos que Is 7.1 é uma introdução histórica, um título e uma introdução 

geral dos caps. 7 e 8, e que demonstra desde o começo o fim da história da então 

guerra siro-efraimita. A declaração unânime dos comentaristas é que realmente o v. 1 

seja uma introdução histórica (KAISER, 1983, p.114-117,134-150; YOUNG, 1978-

1980, p.231,266-277; ALONSO SCHÖKEL & SICRE DIAZ, 1988, p.145-149; 

CROATTO, 1989, p. 57, 62-64; MUELLER, 1992, p.75-76,81-87; MONTAGNINI, 1993, 

p. 114-122; SWEENEY 1996, p.112-164; RAMIS, 2006, p.105-119; RIDDERBOS, 

2011, p. 45,96-100; SCHWANTES, 2011, p. 15, 327-346; SANTOS, 2015, p.58-61).  

Como sugerem Alonso Schökel e Sicre Diaz (1988, p. 147-150), o v. 1 é como 

se fosse um título, que antecipa o acontecimento que vem a seguir e que já revela o 

seu desfecho: declara o ataque e a ruína de dois, Rezim e Remalias, contra um, Acaz. 

Para Schwantes (2011, p.327-346) é uma introdução geral para os caps. 7 e 8, e 

continua afirmando que o v. 1 caracteriza o momento histórico e situa o leitor, muito 

embora essa introdução não substitua a narração que vem a seguir (vs. 3 a 9). 

Wildberger (1991, p. 279-318) chama o versículo de uma breve orientação. Kaiser 

(1983, p.134-150) compreende que a narrativa consiste em dois elementos básicos 

de exposição, dos quais os vs. 1 e 2 fazem parte da primeira parte. Sweeney (1996, 

p.145-147) considera que o 1 v. estabelece a sequência narrativa da passagem, que 

inclui uma declaração cronológica da tentativa de invasão da coalizão siro-efraimita 

contra Judá, relatando que este fato ocorreu nos dias do rei Acaz.  

Justificamos a característica de introdução histórica, não apenas pela revisão 

de literatura, mas observando minuciosamente o texto da BHS. O interessante é que 

o cap. 7 inicia-se com o verbo יְִ֡הַיו  (“E aconteceu”), que é a soma do verbo ָהיָה  

(“acontecer” ou “ser” ou “estar”) com o waw consecutivo  waw mais patah, mais) ּ◌ַ ו 

dagesh forte na consoante seguinte). Essa soma do verbo com o waw, como 

demonstra Ross (2008, p.145), resultam em “E aconteceu” (KELLEY, 2003, p.179-

179; ALONSO SCHÖKEL, 2010, p.169-176). Como demonstra Botterweck e Ringgren 

(1997, p.372-374), o verbo ָהיָה  ocorre principalmente em textos narrativos, e tem um 

significado semântico amplo, como demonstram outros autores, desde: “ser, tornar-

se, ter, acontecer” (KIRST et al, 2008, p.53; ALONSO SCHÖKEL, 2010, p.169-176; 

HARRIS et al, 2012, p.351-352). No caso do verbo em questão, no v. 1, de Is 7, o 
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verbo no heb. demonstra uma ação concluída, sendo traduzido para português no 

passado, justificando o versículo como uma introdução histórica (SCHWANTES, 2011, 

p.327-346).  

O valor de introdução histórica é somado ao valor da continuação do texto heb., 

do que aconteceu “em dias de Acaz”, e logo começamos a ver um estilo de escrita 

que vai se caracterizar com a filiação dos personagens (ALONSO SCHÖKEL & SICRE 

DIAZ, 1988, p.147-150). Acaz, “filho de Jotão” e “filho de Uzias”, nos remete do cap. 

7 ao 6, legitimando o profeta que recebeu o comissionamento divino do cap. 6, agora 

para dar a mensagem de YHWH para o rei de Judá, o filho de Uzias, o rei Acaz 

(MUELLER, 1992, p.75-76,81-87; SCHWANTES, 2011, p. 327-345). Mas como 

percebemos logo no primeiro versículo da perícope, a ênfase de filho é dada para 

Acaz, filho de Uzias e Jotão, mas também para Peca, filho de Remalias. Tanto é, que 

o substantivo próprio “Peca” ocorre apenas no v. 1, enquanto que “filho de Remalias” 

ocorre mais 3 vezes, nos vs. 4, 5 e 9. 

O primeiro versículo mostra quais são os personagens da guerra siro-efraimita: 

Acaz, Rezim e Peca, e demonstra que Rezim e Peca subiram para atacar Jerusalém. 

O verbo utilizado no heb. para demonstrar o ataque é הָלָע , que na maioria dos 

dicionários consultados é traduzido primeiramente por: “subir, ascender” (KIRST et al, 

2008, p.179-180; ALONSO SCHÖKEL, 2010, p.495-498; HARRIS et al, 2012, p.1115-

1122). Optamos pela tradução no v. 1 e 6 por “subir” e “atacar”. Botterweck e Ringgren 

(2001, p.76-95) dizem que no contexto militar o verbo significa “atacar” (trad. do ing.), 

e assim justificamos essa opção.  

Na sequência do texto continuamos a observar o contexto militar, que no v. 1 é 

reforçado pelo uso das palavras: substantivo הָמָחְלִמ  (“guerra”), preposição לַע  

(“contra”) e verbo םַחָל  (“guerrear”). Botterweck e Ringgren (1997, p.334-345) 

demonstram que הָמָחְלִמ  (“guerra”) é o substantivo derivado do verbo םַחָל  (“guerrear”), 

e que ambas as palavras são usadas no campo semântico evidente da guerra. Por 

isso, optamos pela tradução “guerra” e “guerrear” para demonstrar a ligação clara do 

substantivo com o verbo, como no heb. A preposição לַע  (“contra”), ocorre duas vezes 

no v. 1 acompanhada do sufixo pronominal feminino da terceira pessoa do singular, 

resultando em: ָהיֶ֑לָע  (“contra ela”); revela a especificidade do ataque de Rezim e Peca 

contra Judá, e contra a cidade de Jerusalém. 

Desde o princípio, a introdução histórica do v. 1 já revela o seu desfecho, como 

demonstrado por Alonso Schökel e Sicre Diaz (1988, p.147-150): o ataque e a ruína 
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de Rezim e Peca, a tentativa de invasão contra Acaz. Schwantes (2011, p.327-345) 

pressupõe que partes do v. 1 demonstram que a guerra já estava no fim, mas que a 

segunda parte do v. 1, revela que a situação da guerra já passou. Isso porque, 

segundo autor, a segunda parte do v. 1 encontra-se quase igual em 2Rs 16.5. No 

entanto, a diferença, de acordo com Schwantes (2011, p.327-345), encontra-se na 

omissão da frase em Is 7.1: זָ֔חָא־לַע ּ֙ורָֻ֨צַּיו  “e cercaram a Acaz” (que se encontra no texto 

de 2Rs 16.5); e que tal fato é justificado pelo autor: esta frase estaria em contradição 

com Is 7.3 (onde se pressupõe que a cidade ainda não estava cercada).  

Desta forma, Schwantes (2011, p.327-345) sugere que muito provavelmente 

Isaías escreveu as primeiras partes dos vs. antes da guerra, e que algum outro autor 

posteriormente teria escrito a segunda parte baseado em 2Rs 16.5, ampliando a 

introdução histórica, que segundo Schwantes (2011, p.327-345), quando escrita por 

Isaías era mais breve.  

Para nós, o significado principal do v. 1 é nitidamente o papel de historicidade 

do contexto da guerra siro-efraimita, demonstrando em poucas palavras o desfecho 

final do mesmo. Como também demonstra o v. 1, com suas similaridades e diferenças 

com 2Rs 16.5. Destacamos que essas similaridades podem ser atribuídas a um 

processo redacional posterior que procurou harmonizar ambos os relatos. No entanto, 

o redator de Is 7.1 manteve suas características textuais e tanto omitiu algumas 

partes, como acrescentou outras particularidades em Is 7.1.  

O verbo principal que revela que o texto fora escrito após o desfecho dos 

acontecimentos narrados é o ֹלָכי  (“prevalecer”). Esse verbo se encontra no v. 1 no qal 

perfeito, que no heb. expressa o sentido de ação concluída (SCHWANTES, 2011, 

p.327-345), e por isso nós o traduzimos no tempo passado: ָֹכי  O verbo .(”prevaleceu“)  ל֖

no heb. significa: “segurar, suportar, ser capaz, ter poder, prevalecer, poder” (KIRST 

et al, 2008, p.89; ALONSO SCHÖKEL, 2010, p.277-278; HARRIS et al, 2012, p.616-

618). Botterweck e Ringgren (1999, p.71-75, trad. do ing.) amplificam o significado: 

“ser capaz, ter sucesso, ser permitido, ser superior, ser vitorioso, compreender, 

suportar, suportar”. Os autores ainda demonstram que o verbo geralmente é usado 

num ambiente de guerra ou batalha, no qual um inimigo não conseguiu superar o 

outro, dando exemplo específico de Is 7.1 e do texto paralelo de 2Rs 16.5: “eles não 

conseguiram conquistá-la” (Is 7.1)  e “eles não foram capazes de fazer batalha com 

[o inimigo]” (2 Rs 16.5); como em outros exemplos: 1Sm 17.9; Nm 22.11; Jz 2.14; Js 

7.12 e Sl 18.39 (38 na versão em português) (BOTTERWECK E RINGGREN, 1999, 
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p.71-75, trad. do ing.). Optamos pela tradução do verbo ‘prevalecer’ como alternativa 

aos significados demonstrados, e por usar apenas uma palavra para a tradução literal, 

já que no heb. é utilizada também apenas uma.  

E desta forma consideramos o versículo de número 1 como um relato histórico 

posterior dos acontecimentos na tentativa de invasão de Jerusalém de Arã e Efraim, 

por demonstrar o desenlace posterior de fracasso desta conquista, e assim por ser 

posterior à cena entre Isaías e Acaz que ainda ocorrerá depois dos intrusos 

observados nos vs. de 3 a 9. Nesse capítulo, observamos que pelo texto no heb., 

podemos ver que esse versículo fora editado posteriormente aos acontecimentos da 

guerra siro-efraimita aqui descritos. No próximo capítulo, buscaremos elementos 

extrabíblicos que possam nos orientar se este escrito pode ter ocorrido primeiramente 

no séc. 8 aEC, e qual(is) o(s) período(s) da(s) possível(is) edição(ões) posterior(es). 

 

2) O relato da invasão (v. 2) 

־לַע םָ֖רֲא  הָֽחָ֥נ  רֹ֔מאֵל  ֙דִוָּד  תיֵ֤בְל  דַֻּ֗גּיַו   2 

sobre Arã Ocupou dizendo: Davi, para a casa de E foi relatado  
וֹּ֔מַע  בַ֣בְלּו  ֙וֹבָבְל  עַ֤נָּיַו  םִיָ֑רְפֶא    

 povo dele, e coração de coração dele, E tremeu Efraim.  
׃ַחּוֽר  ־יֵנְּפִמ  רַ֖עַי  ־יֵצֲע  ַעוֹ֥נְּכ    

 tempestade. diante da presença de floresta árvores de como o tremer  
 

 Continuamos com a introdução histórica, agora com a segunda parte da 

mesma: “O relato da invasão”. Alguns dos autores consultados consideram o v. 2, 

também como uma introdução histórica (SWEENEY, 1996, p.112-164; SCHWANTES, 

2011, p.327-345; CHILDS, 2001, p.60-69; SANTOS, 2011, p.58-61; KAISER, 1983, 

p.134-150). 

 Como vimos na tab. 3.2, uma minuciosa estruturação de Sweeney (1996, 

p.143-144, trad. do ing.), toda a perícope é um “relatório narração sobre as 

circunstâncias do diálogo”, do qual o v. 2 é “sobre o relatório da aliança siro-efraimita 

contra Judá, a casa de Davi” que, para o autor, divide-se em duas subpartes: “relato 

adequado” (v. 2a) e “a reação de Acaz: medo” (v. 2b).  

 Podemos observar que o v. 2 inicia-se com o verbo דַָגנ  (“relatar”), onde o verbo 

está no hofal wayyiqtol na terceira pessoa no masculino do singular, mas que está 

somado ao waw consecutivo  waw mais patah, mais dagesh forte na consoante) ּ◌ַ ו 

seguinte), ficando com efeito do tempo do passado. O hofal é o passivo causativo, o 
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passivo do hifil, enquanto o hifil é uma forma do verbo no heb. que indica o causativo 

da forma verbal do qal (ROSS, 2008, p.218-222,225-227; KELLEY, 2003, p.427). 

Portanto, como também está no passado, resulta em: דַֻּ֗גַּיו  (“E foi relatado”) (ROSS, 

2008, p.225-228 KELLEY, 2003, p.178-179; HEISER & SETTERHOLM, 2013; 

ALONSO SCHÖKEL, 2010, p.169-176; KIRST et al, 2008, p.53). O verbo דַָגנ  (“relatar”) 

pode ser traduzido por: “expor, denunciar, declarar, anunciar, narrar, comunicar, 

informar, avisar, manifestar, contar, tornar conhecido” (KIRST et al, 2008, p.149; 

ALONSO SCHÖKEL, 2010, p.417; HARRIS et al, 2012, p.914). Para o hofal, Alonso 

Schökel (2010, p.417) sugere a tradução de: “ser informado, inteirar-se, chegar à 

notícia”. Para Jenni e Westermann (1985, p.53-60, trad. do esp.), o significado básico 

do verbo é “informar”. Para Botterweck e Ringgren (1998, p.174-186, trad. do ing.) o 

significado mais comum do verbo é: “relatar, informar, mostrar, explicar, anunciar, 

revelar”; sendo que o verbo refere-se a uma comunicação verbal. Desta forma 

optamos pela tradução para o verbo “relatar”, pois fora comunicada para a casa de 

Davi a atual situação entre Arã e Efraim. 

Prossegue o v. 2 do texto da BHS informando que o relato fora dito para a casa 

de Davi: ֹמאֵל ִ֙דוָּד תיֵ֤בְל ר֔ דַֻּ֗גַּיו   (“E foi relatado para casa de Davi dizendo:”). Como fora 

observado por Alonso Schökel e Sicre Diaz (1988, p.147-149) no v. 1, temos a filiação 

de dois personagens, Acaz e Peca, e mais à frente de outro personagem, no v. 6, o 

filho de Tabeal; sem contar o filho de Isaías, Sear-Jasube, no v. 3. Isso tem uma 

relação direta com a menção do relato da invasão que evidentemente é dito para Acaz, 

mas no texto é escrito: ִ֙דוָּד תיֵ֤בְל  (“para a casa de Davi”) (SWEENEY, 1996, p.145-147). 

Isso remete a uma dinastia, a dinastia davídica prometida pelo profeta Samuel a Davi 

(2Sm 7), sendo que Acaz era filho de Jotão e neto de Uzias, ou seja, tinha legitimidade 

para estar no trono de Judá, enquanto que Peca é somente o filho de Remalias, e o 

novo candidato para o trono de Judá é o filho de Tabeal (ALONSO SCHÖKEL E 

SICRE DIAZ, 1988, p.147-149; SCHWANTES, 2011, p.327-345; KAISER, 1983, 

p.134-150; WILDBERBER, 1991, p.279-318).  

 O relato que foi feito para a casa de Davi, ao rei Acaz, no texto da BHS, é 

formado apenas por 4 palavras: ִםיָ֑רְפֶא־לַע םָ֖רֲא הָֽחָ֥נ  (“Ocupou Arão sobre Efraim”). 

Apenas 4 palavras que trouxeram um grande medo para o rei e para o seu povo. Não 

há um consenso definitivo entre os autores sobre qual verbo no heb. é usado aqui no 

v. 2 para a ַחּונ Podendo ser o verbo . הָֽחָ֥נ  ou הָָחנ , cuja diferença veremos na tab. abaixo 
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(KAISER, 1983, p.134-150; WILDBERGER, 1991, p.279-318; SCHWANTES, 2011, 

p.327-345; BOTTERWECK & RINGGREN, 1998, p.311-318). 

 

Tabela 3.10 Diferenças entre os verbos ַחּונ  ou הָחָנ  
Verbo Classificação e traduções Autores 

ַחּונ  Qal perfeito da terceira pessoa do 
singular no feminino, que pode ser trad. 
como: “apoiar-se, descansar, acalmar, 
permanecer, assentar-se, estabelecer-
se, repousar, aguardar, alojar-se, 
depositar-se, pousar, encalhar, deter-se, 
descer, cair, sobre, deixar, assentar-se, 
cair sobre, acampar” 

KAISER, 1983, p.134-150; BROWN et al, 1977, 
p.628; HOLLADAY& KÖHLER, 2000, p.231; 
ALONSO SCHÖKEL, 2010, p.424-425; KIRST 
et al, 2008, p.152; HARRIS et al, 2012, p.936-
938; WILDBERGER, 1991, p.279-318; 
SCHWANTES, 2011, p.327-345; 
BOTTERWECK & RINGGREN, 1998, p.311-
318; WILDBERGER, 1991, p.279-318; 
ALONSO SCHÖKEL & SICRE DIAZ, 1988, 
p.147-149; algumas trads. do ing. 

הָחָנ  Qal perfeito da terceira pessoa do 
singular no masculino, que pode ser trad. 
por: “alia-se, liderar, guiar, dirigir, 
conduzir, encaminhar, endereçar, ater-se 
a” 

KAISER, 1983, p.134-150; BROWN et al, 1977, 
p.634; HOLLADAY & KÖHLER, 2000, p.233; 
ALONSO SCHÖKEL, 2010, p.428; KIRST et al, 
2008, p.154; HARRIS et al, 2012, p.947-948; 
WILDBERGER, 1991, p.279-318; 
SCHWANTES, 2011, p.327-345; JENNI & 
WESTERMANN, 1985, p.53-60; 
BOTTERWECK & RINGGREN, 1998, p.311-
318; algumas trads. do ing. e esp. 

 

Como demonstra Schwantes (2011, p.327-345), vários pesquisadores querem 

traduzir הָֽחָ֥נ  no versículo de Is 7.2 por “aliar-se”, como as traduções da Bíblia Sagrada 

em português da Sociedade Bíblica do Brasil. No entanto, Wildberger (1991, p.279-

318) afirma que apenas um acordo político entre Arã e Efraim não explicaria o motivo 

de pânico em Jerusalém. O autor continua dizendo que seria fácil compreender se já 

tivesse ocupado sua própria base de operações em Israel. Desta forma, Wildberger 

(1991, p.279-318) sustenta que ַחּונ é  הָֽחָ֥נ  (qal perfeito da terceira pessoa do singular 

no feminino), aqui com significado de “deixar assentar-se, cair sobre”. O que também 

é sustentado por Kaiser (1983, p.134-150, trad. do ing.) e traduzido por ele como: 

“instalar-se, estabelecer-se”; mas com um adendo: “A tradução pressupõe uma 

expressão militar técnica da qual não há evidências em outros lugares” (KAISER, 

1983, p.134, trad. do ing.). Schwantes (2011, p.327-345) amplia ainda mais este 

significado, sendo “repousar” para הָֽחָ֥נ  , por causa do uso da preposição ־לַע  (“contra”) 

para “ocupar”. Confirmando o que disse Wildberger (1991, p.279-318) anteriormente, 

que o pânico em Jerusalém estava sendo causado pela instalação de uma nova base 

de operações de Arã em Israel, devido ao uso dessa expressão militar técnica sem 

precedentes em outros lugares (KAISER, 1982, p.134). O que, por sua vez, é 
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corroborado por Schwantes (2011, p.331), que afirma: “Portanto, a notícia que chega 

ao palácio real em Jerusalém diz que os arameus com seu exército ocuparam Efraim”.  

Desta maneira, como evidencia o próprio texto em todas as menções da guerra 

siro-efraimita, os arameus são a força impulsionadora da guerra: Arã, e seus 

derivados sempre são mencionados antes de Efraim e seus derivados (vs.: 1, 2, 4, 5, 

8-9). Por isso, optamos pela tradução do verbo הָֽחָ֥נ  por “ocupar-se”, porque 

entendemos que fora uma aliança por meio da coerção. Porque Arã havia invadido 

Efraim com suas tropas, Rezim não dera alternativa para Peca ao prevalecer sobre 

seu reino e agora coagí-lo a atacar o reino do Sul, Judá, para uma ampliação da 

aliança por meio da coerção, para uma aliança anti-assíria contra o poderoso Tiglate-

Pileser III. Essa questão será mais aprofundada no próximo cap. dessa dissertação, 

como também dados extras bíblicos que confirmam essa ocupação (SCHWANTES, 

2011, p.327-345; ALONSO SCHÖKEL & SICRE DIAZ, 1988, p.145-149; MOTAGNINI, 

1993, p.114-122; WILDBERGER, 1991, p.279-318; KAISER, 1983, p.134-150).  

 Continuando o relato da invasão ao rei Acaz, como demonstrado na tab. 3.2 de 

Sweeney (1996, p.143-144, trad. do ing.), primeiro temos o “relato adequado” (v. 2a) 

e depois a “reação de Acaz: medo” (v. 2b). Vimos anteriormente que a razão para 

Acaz e seu povo tremerem é o fato de Arã ter ocupado o local com suas tropas 

militares, fazendo de Israel (Efraim) uma base militar, a aliando-se à força com Efraim 

para agora atacar Jerusalém. Então o v. 2, na parte ‘b’, é específico para descrever o 

pânico do rei e o medo em Jerusalém. 

 O verbo ַעּונ   (“tremer”) ocorre 2 vezes na parte ‘b’ do v. 2. O verbo significa: 

“tremer, vacilar, oscilar, cambalear, estremecer, mover para a frente e para trás” 

(ALONSO SCHÖKEL, 2010, p. 426; KIRST et al, 2008, p.153; HARRIS et al, 2012, 

940-941; BOTTERWECK & RINGGREN, 1998, p.293-295; algumas trad. do ing.). O 

interessante é que nas 2 vezes que ַעּונ  (“tremer”) ocorre, está associado a uma 

metáfora: “coração” e “árvores de floresta”. Quando correlacionado com Is 7.2, os 

autores dos dicionários comentam a reação de Acaz no sentido de oscilar (ALONSO 

SCHÖKEL, 2010, p. 426); tremor como sinal de medo, como a reação de Acaz frente 

à aliança inimiga (HARRIS et al, 2012, 940-941); e tremeu o coração de Acaz quando 

ele ouviu o ataque do inimigo (BOTTERWECK & RINGGREN, 1998, p.293-295). 

Schwantes (2011, p.327-345) ressalta que “tremer”, “cambalear” é o mesmo verbo 

usado em Is 6.4 para o abalo sísmico no templo; e que agora em Is 7.2, o ‘coração’ é 

o sujeito do “tremer”, que para o autor simboliza aqui: a emocionalidade e 
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racionalidade humana. O coração da casa de Davi e do povo estão tremendo como 

as árvores da floresta diante da presença da tempestade (SCHWANTES, 2011, p.327-

345). Para Botterweck e Ringgren (1995, p.399-437, trad. do ing.), “coração” é o centro 

da vitalidade, voluntariedade e afetividade. Para Jenni e Westermann (1978, p.1176-

1185, trad. do esp.), “coração” é o lugar na alma onde temos os mais diversos 

sentimentos: dor, alegria, medo, dúvida, ânimo e outros sentimentos. O texto recorre 

a uma comparação violenta para demonstrar o pânico no palácio (SCHWANTES, 

2011, p.327-345). Dizemos palácio devido à perspectiva de Schwantes (2011, p.327-

345), pois o relato fora dado ִ֙דוָּד תיֵ֤בְל דַֻּ֗גַּיו  (“para a casa de Davi”). Então, quando treme 

ֹּמַע בַ֣בְלּו ֹ֙ובָבְל ו֔  (“coração dele e coração do povo dele”), Schwantes (2011, p.327-345), 

afirma que é o clã de Acaz, a família e a corte real, pela dinastia que remete à tradição 

davídica (2Sm 7.8-17; 1Rs 16.26; 13.2). 

 Desta maneira, compreendemos que o v. 2 é uma ampliação da introdução 

histórica, demonstrando o relato das notícias que chegaram aos ouvidos do rei Acaz 

e do palácio em Jerusalém. O relato é ampliado, com a consequência do mesmo, 

sobre Acaz e Jerusalém: o pânico. E a partir daqui já podemos observar um modo de 

escrita em comparações a partir de metáforas para designar a força do pânico na 

capital do reino de Judá. O texto continuará com esse tom de metáforas e 

comparações como uma característica de sua redação singular. 

 

2ª Parte: As instruções de YHWH para Isaías (vs. 3-9): 

ּ֒והָיְעַׁשְי ־לֶֽא  ֮הָוהְי  ֹּיַו  רֶמא֣  3 

Isaías: para YHWH (E) disse  
  

 Iniciamos a segunda parte, com o que entendemos como: moldura, título ou 

cabeçalho. “As instruções de YHWH para Isaías”: Is 7.3a. Assim como na tab. 2.1 de 

Sweeney (1996, p.143-144, trad. do ing.), na qual o autor considera a primeira parte 

do versículo como “YHWH falando fórmula”, como uma fórmula de discurso de 

YWHW, vemos que na BHS é usada diversas vezes, como demonstrado na tab. 

abaixo. 

 

Tabela 3.11 “YHWH falando fórmula” na BHS 
Hebraico Tradução Ocorrências na 

BHS 
Ocorrências em Isaías 

הוהי רמאיו  (“e disse YHWH”) 202 vezes 5 vezes 
הוהי רמא  (“disse YHWH”) 371 vezes 43 vezes 
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Como o cabeçalho é bem específico, o texto BHS: ּ֒וָהיְעְַׁשי־לֶֽא ַֹּיו  ָ֮הוְהי רֶמא֣  (“E disse 

YHWH para Isaías)”, diante de toda a introdução histórica e o ambiente hostil e 

adverso, ocorre uma quebra no texto que demonstra também continuidade na 

narração. O verbo רַמָא  (“dizer”), aqui no início do v. 3, está no qal na terceira pessoa 

no masculino do singular, mas como está acompanhado do waw consecutivo ו ַ◌ּ , 

resultando em: ַֹּיו רֶמא֣  (“E disse”), que dá o efeito do verbo no wayyiqtol, ele é traduzido 

no passado. Mas o waw consecutivo também poderia ser traduzido por: “então” ou 

“mas” (BROWN et al, 1977, p. 252; HOLLADAY & KÖHLER, 2000, p. 85; WHITAKER 

et al, 1906; KIRST et al, 2008, p. 56; algumas trad. do ing.). Como demonstra Alonso 

Schökel (2010, p.187-188), o wayyiqtol é uma sucessão do passado com matiz de 

consequência, explicação e recapitulação. ATI III (p.18) traduz o waw consecutivo por 

“então”. Nós optamos por traduzir com o “E” waw consecutivo, por ser uma tradução 

literal.  

Entendemos que a partir do v. 3 vamos ter a narração das instruções de YHWH 

para Isaías ao rei Acaz: “encontrar, dizer e advertir”. Muito embora observemos que 

esse encontro de Isaías com Acaz ocorre posteriormente, e que aqui apenas Isaías 

recebe as instruções do que deveria fazer. E assim conseguimos identificar as três 

ações principais dessas instruções do que o profeta faria depois. Por isso optamos 

pela divisão em três partes. E veremos, na sequência do ‘comentário exegético’ do 

texto dos vs. 3 a 9, que de certa maneira ele irá dar continuidade à introdução histórica, 

com o começo do fracasso de Rezim e Peca em tentar invadir Jerusalém, e em tomar 

o trono, na guerra siro-efraimita. 

 

1) As instruções para Isaías encontrar-se com o rei Acaz (v. 3b); 

בּוׁ֣שָי רָ֖אְׁשּו  הָּ֕תַא  זָ֔חָא   תאַ֣רְקִל  ֙אָנ  ־אֵצ    

Jasube,  e Sear- tu  Acaz, para encontrar agora, Sai,  

־לֶא הָ֣כֵרְּבַה  ֙תַלָעְּת  הֵ֗צְק  ־לֶא  ` ֶ֑נְּב    

para  o açude aqueduto de extremidade de para teu filho;  
׃סֵֽבוֹכ    הֵ֥דְׂש  תַּ֖לִסְמ    

   pisoeiro. campo de estrada de  
 

 Subdividimos as instruções de YHWH para Isaías em 3 partes, como também 

o fez Sweeney (1996, p.143-144, trad. do ing.), dividindo-o em partes e subpartes. E 

pode ser visto na estrutura que o autor criou, também colocado nessa dissertação na 

tab. 2.1 dentro do item da “Estrutura”, na “Revisão de literatura da estrutura” dentro 
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desse cap. “Is 7.1-9”. Sweeney (1996, p.143-144, trad. do ing.) dividiu o texto em 3 

tópicos, sendo que o último abrange os vs. 3 a 9. E o intitula: “Sobre as instruções de 

YHWH a Isaías falar com Acaz”; e subdivide-o em 2 partes, sendo que a segunda 

abrange o versículo em questão “Discurso de YHWH: comissão para falar com Acaz”, 

que o autor divide em mais duas partes: “Comissão para se reunir com Acaz” e 

“Comissão para falar com Acaz”. Assim também o fizemos, tendo apenas uma 

subparte para descrever primeiramente a instrução de YHWH para se encontrar com 

Acaz. 

 Entendemos que a instrução de YHWH para se encontrar com Acaz faz parte 

do v. 3, mas da parte “b”. Depois YHWH vai dar instruções específicas para o profeta 

Isaías, o que subdividimos em três. A primeira, de se reunir com o rei Acaz, tem o 

local específico e uma forma específica. A parte ‘b’ do v. 3, começa com uma ordem 

para Isaías sair para se encontrar com Acaz: זָ֔חָא תאַ֣רְקִל ָ֙אנ־אֵצ  (“Sai agora para 

encontrar Acaz”). A ordem de YHWH é vista pelo uso do verbo (“sair”) que está no qal 

imperativo, somado à interjeição ָאנ  (“agora”), que é uma partícula de súplica, de 

urgência, de exortação, volitiva para expressar desejo e dar ênfase; e que está ligada 

ao verbo pelo sinal do maqqef (ALONSO SCHÖKEL, 2010, p.414; KIRST et al, 2008, 

p.148).  

Primeiro Isaías teria que sair imediatamente para então encontrar Acaz. O 

verbo אָרָק  (“encontrar”), estando no qal infinitivo construto, é acompanhado da 

preposição ְל le (“para”), resultando em: תאַ֣רְקִל  (“para encontrar”). Essa palavra é 

ligada diretamente à palavra a seguir, o substantivo próprio: “Acaz”. Vemos por assim 

dizer que a cena dos vs. 3 a 9 ainda não aconteceu. Depois de receber todas as 

instruções, Isaías deveria sair para encontrar Acaz num lugar específico, de uma 

forma específica, com um discurso específico. 

 Schwantes (2011, p.327-345) ressalta que nos vs. 3 a 9 não é citada uma data, 

mas que a validação da situação histórica, ocorre nos vs. 1-2, enquanto que o local é 

cuidadosamente definido ָנֹויְלֶעָה הָ֣כֵרְּבַה ֙תַלָעְּת ׃סֵֽבֹוכ הֵ֥דְׂש תַּ֖לִסְמ־לֶא ה֔ הֵ֗צְק־לֶא   (“para 

extremidade de aqueduto de o açude o de cima, para estrada de campo de pisoeiro”). 

No hebraico temos 9 palavras: preposição, substantivo comum construto, substantivo 

comum construto, substantivo comum absoluto com artigo, adjetivo absoluto com 

artigo, preposição, substantivo comum construto, substantivo comum construto, e 

verbo qal no particípio. Elas estão estreitamente relacionadas e podem ser divididas 
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em 2 partes, ambas começando com a preposição ־לֶא  ‘el- (“para”), seguidas do sinal 

do maqqef, como veremos na tab. abaixo. 

Tabela 3.12 As duas partes do Lago Superior de Isaías 7.3b 
Parte Número 

de 
palavras 

Descrição Composição Observação 

Primeira 5 “o açude” Preposição, substantivo 
construto, substantivo 
construto, substantivo 
absoluto com artigo e 
adjetivo absoluto com artigo. 

As palavras estão interligadas 
primeiramente pelo maqqef, 
depois pelo estado construto, 
que seria como genitivo no 
heb. 

Segunda 4 “o 
caminho” 

Preposição, substantivo 
construto, substantivo 
construto e verbo qal no 
particípio. 

As palavras também estão 
ligadas pelo sinal do maqqef, 
mais dois substantivos no 
construto, terminado com um 
verbo no particípio. 

Ross, 2008, p.102-109; Kelley, 2003, p.85-91. 

 

Desta forma, ָנֹויְלֶעָה הָ֣כֵרְּבַה ֙תַלָעְּת ׃סֵֽבֹוכ הֵ֥דְׂש תַּ֖לִסְמ־לֶא ה֔ הֵ֗צְק־לֶא   (“para extremidade 

de aqueduto de o açude o de cima, para estrada de campo de pisoeiro”), como afirma 

Schwantes (2011, p.327-345): que não deixa de ser impressionante com quantos 

detalhes o texto indica o lugar de encontro com o rei Acaz, que para os ouvintes e 

leitores da época, através dessa descrição detalhada, poderiam visualizar o local de 

encontro entre Isaías e Acaz. Para o autor, o: “fim do canal do Lago Superior no 

caminho do campo do lavadeiro” (SCHWANTES, 2011, p.336). Nós optamos por uma 

tradução mais literal: “extremidade de aqueduto de o açude o de cima” mas quando 

nos referirmos a esse local, o faremos como o: “Lago Superior”. A tradução “campo 

de pisoeiro” é porque no hebraico o verbo raiz é verbo סַבָּכ  kkanbas (“pisar”), e tem o 

sentido daquele que pisa para lavar as roupas, mas que também amacia o tecido que 

foi recém-tecido, pisando-o, torcendo-o e batendo-o em água fria contra as pedras. 

Por isso, optamos por “pisoeiro”, porque assim demonstra Alonso Schökel (2010, 

p.307) especificamente em Is 7.3. Em contraste com muitas das traduções está o 

“campo do lavadeiro”, por ter a função de “lavar as roupas” (KIRST et al, 2008, p.98-

99; HARRIS et al, 2012, p.699-700; ALONSO SCHÖKEL, 2010, p.307; SCHWANTES, 

2011, p.327-345). Desta forma, identificamos que o local específico ordenado por 

YHWH para Isaías encontrar Acaz é no Lago Superior. 

No entanto, YHWH também deu a ordem de uma forma específica para Isaías 

encontrar Acaz. YHWH mandou Isaías encontrar Acaz com a companhia de seu filho. 

Como demonstra Schwantes (2011, p.327-345), existe essa particularidade da cena, 

que não ocorreu em Is 6, quando o profeta estava sozinho. Agora ele está 



 131 

acompanhado de seu filho porque esse seria o portador da mensagem, e por isso 

deveria levá-lo. O nome Sear-Jasube é incomum no hebraico, e de fato na BHS ocorre 

uma única vez. Mas o significado do nome é muito importante, pois o filho é 

caracterização da mensagem da época, e significa “Remanescente Retornará” ou 

“Um-resto-volta” (ATI III, p. XI; SCHWANTES, 2011, p.338). Quando Isaías aparece 

com seu filho demonstra que sua palavra tem constância, pois o mesmo já existia e já 

tinha um nome antes de ir encontrar Acaz acompanhado de seu pai, Isaías.  

O nome Sear-Jasube, como demonstra Schwantes (2011, p.327-345), é uma 

frase no heb. que pode significar que vai “retornar” algo da guerra, sobrar da 

destruição, mas também “retornar”, “converter-se” a YHWH. Que pode ter significado 

duplo segundo o mesmo autor, tanto positivo quanto negativo, mas principalmente 

positivo, de acordo com Schwantes (2011, p.327-345), porque: “‘Um-resto-volta’” 

também lembra a Acaz de que ainda há uma chance. A questão é: como Acaz 

assumirá a mensagem que representa o filho? Ser-lhe-á graça ou desgraça? Tornar-

se-á ele com sua casa o resto que volta a Javé ou o resto que se perde?” 

(SCHWANTES, 2011, p.342). 

Consideramos que a primeira instrução de YHWH para o profeta Isaías é que 

ele encontre o rei Acaz. A ordem de YHWH tem 3 ações específicas: sair agora para 

encontrar, um local específico “Lago Superior” (que seria facilmente identificado pelos 

ouvintes da mensagem pela exatidão e detalhes do relato do local), e uma forma 

específica: acompanhado do seu filho Sear-Jasube (que traz uma incorporação a 

mensagem de que certamente haveria um remanescente e que o rei com sua corte 

deveriam se converter a YHWH). 

Alguns autores remetem Acaz como uma figura negativa do rei Ezequias. O 

mesmo rei Ezequias que esteve diante do império Assírio quando sitiaram Jerusalém. 

Isso ocorreu quando Senaqueribe era rei da Assíria, e segundo o texto bíblico, esse 

enviou Rabsaqué, comandante do seu exército, com um grande exército para 

ameaçar Ezequias, e quando o fez ele ficou de pé parado no ָנֹויְלֶעָה הָ֣כֵרְּבַה ֙תַלָעְתִּב  ה֔

׃סֵֽבֹוכ הֵ֥דְׂש תַּ֖לִסְמִּב  (“em aqueduto de o açude o mais alto em estrada campo de pisoeiro”) 

(Is 36.2b). Pela exceção da palavra הֵ֗צְק  (“extremidade”), mais do que talvez identificar 

minuciosamente o local que Isaías deveria encontrar o rei Acaz, além de informar os 

leitores ou ouvintes da mensagem, faz uma paralelismo entre Acaz e Ezequias, o que 

pode demonstrar uma edição posterior do texto a um período posterior ao rei 

Ezequias. E desta forma, legitimando o envio do profeta Isaías no cap. anterior (Is 6), 
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para agora demonstrar o porquê da queda de Acaz e da vitória de Ezequias, de acordo 

com o texto bíblico. 

 

2) As instruções para Isaías dizer ao rei Acaz (vs. 4 a 9a) 
ויָלֵ֠א      ָּ֣תְרַמָאְו   4 

     para ele: E dirás  
 

Na continuação das instruções de YHWH, vamos para o momento da ordem 

específica de YHWH para que o profeta Isaías diga ao rei Acaz: certas palavras. No 

hebraico, temos a sequência das ordens de YHWH para Isaías demonstrada pela 

moldura ou cabeçalho das instruções para falar para ele:  ויָלֵ֠א ָּ֣תְרַמְָאו   (“E dirás para 

ele:”). O começo do v. 4, inicia com o verbo רַמָא  (“dizer”), acompanhado do waw 

conjuntivo ְו  (“e”). O waw conjuntivo dá o sentido de continuidade do texto (ROSS, 

2008, p.77-78; KELLEY, 2003, p.54-56) e o verbo está no qal perfeito na segunda 

pessoa no masculino do singular: ָּ֣תְרַמְָאו  (“E dirás”). O estado perfeito do verbo tem o 

sentido de futuro, mas o contexto demonstra que o verbo רַמָא  (“dizer”), agora no início 

do v. 4, está mandando o profeta “dizer” no acontecimento futuro, por mais que o verbo 

não esteja no imperativo (SCHWANTES, 2011, p.335). Como vemos, a cena do 

encontro entre Isaías e Acaz está no futuro, é algo que irá acontecer, pois Isaías irá 

“dizer” na narrativa daquilo que já ocorreu no passado para dar legitimidade ao profeta 

no seu encontro com o rei Acaz. 

  YHWH disse certas palavras para Isaías, e quando o encontro entre Acaz e 

Isaías acontecer, “palavra de YHWH”, personificada pela presença profeta, somada 

ao sentido daquele que o acompanha, o filho de Isaías, Sear-Jasube, revelarão todas 

as instruções de YHWH para o rei Acaz em meio a essa crise iminente. Esse encontro 

tem por objetivo fazer com que Acaz veja o lado benéfico da presença do filho de 

Isaías, como uma segunda chance, que sendo colocada diante do rei, assegura que 

“Um-resto-volta” (SCHWANTES, 2011, p.327-345). 

Para Croatto (1989, p.63-64), a partir do v. 4 temos uma mensagem de 

esperança, confiança e segurança. O autor sugere que essa mensagem é um “oráculo 

de segurança” (vs. 4 a 9a). 

Na estruturação da perícope de Is 7.1-9, conforme observamos em Sweeney 

(1996, p.143-144): “Sobre as instruções de YHWH a Isaías falar com Acaz”; 

subdividida em duas partes: “Discurso de YHWH: comissão para falar com Acaz”; que 
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o autor divide em mais duas partes: “Comissão para se reunir com Acaz” e “Comissão 

para falar com Acaz”; Sweeney (1996, p.143-144), subdivide em vários itens e 

subitens essa parte: em 14 partes e subpartes.  

Optamos pela divisão em 4 partes, as quais veremos a seguir. 

 

a. Acalmar a preocupação (v. 4b) 
֙`ְבָבְלּו   אָ֗ריִּת  ־לַא  טֵ֜קְׁשַהְו  רֵ֨מָּׁשִה   4 

  e teu coração temas não  e fica calmo, Guarda-te  
-ַ֔רֵי     ־לַא    

    acovarde, não  
 

 A comissão de YHWH para o profeta Isaías encontrar Acaz acompanhado de 

seu filho Sear-Jasube tem por objetivo primário a mensagem de YHWH para o rei. 

Essa mensagem tem por objetivo primário acalmar a preocupação do rei. Observamos 

essa especificidade na primeira parte das instruções de YHWH para Isaías dizer ao 

rei Acaz, pois no v. 2 o rei havia recebido não apenas o relato de uma aliança entre 

Arã e Efraim, mas o relato da ocupação do exército de Arã sobre Efraim, ou seja, da 

Síria sobre Israel.  

Com esse acontecimento, vimos que o coração do rei e do seu palácio entraram 

em pânico com tal mensagem, a ponto de o profeta comparar tal medo ao tremer das 

árvores da floresta diante da presença da tempestade. E agora as palavras de YHWH 

têm por objetivo ser um remédio para tal apavoramento (WILDBERGER, 1991, p.279-

318; SCHWANTES, 2011, p.327-345) 

 Para que tal remédio tenha efeito, numa frase de 7 palavras no hebraico, usam-

se: 4 verbos, 2 advérbios de negação e 1 substantivo. Os 4 verbos usados estão 

relacionados ao campo semântico da preocupação: 2 positivos, ou seja, para se 

resguardar: רַמָׁש  (“guardar”) e טַקָׁש  (“acalmar”); e 2 negativos, os quais ele não poderia 

fazer: אֵָרי  (“temer”) e ַכָרÊ  (“acovardar”), e por isso são acompanhados do advérbio de 

negação לַא  (“não”), que está ligado aos verbos em ambos os casos pelo sinal do 

maqqef. Veremos mais sobre esses verbos a seguir. 

 O interessante dos 2 verbos positivos, רַמָׁש  (“guardar”) e טַקָׁש  (“acalmar”), é que 

ambos estão no imperativo, na segunda pessoa do singular, no reflexivo e no 

causativo: um nifal e outro hifil (ROSS, 2008, p.194-198,218-222; KELLEY, 2003, 

p.427,432), resultando em: רֵ֨מָּׁשִה  (“Guarda-te”) טֵ֜קְׁשְַהו  (“e fica calmo”). YHWH começa 

a falar com Acaz, através de Isaías, mandando que ele: “guarde-se e acalme-se”. A 
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segunda pessoa do singular tem o sentido mais pessoal do que a terceira pessoa no 

heb. E o nifal usado para “guardar” é uma mensagem pessoal de YHWH mandando 

que ele guardasse a si mesmo. E depois o hifil, mandando que o rei “ficasse calmo”, 

que para melhor tradução foram necessárias duas palavras, para dar o sentido do 

verbo no hebraico como usado na tradução interlinear do hebraico-português (ROSS, 

2008, p.194-198,218-222; KELLEY, 2003, p.427,432; ATI III, p.17-19). Alonso Schökel 

(2010, p.683-684) traduz רַמָׁש  (“guardar”) no nifal como: “guardar-se, abster-se 

precaver-se”, e especificamente comenta Is 7.3: “Guarda-te! Cuidado! Atento!” Harris 

et al (2012, p.1612-1613) ao comentar o verbo טַקָׁש  (“acalmar”), observa que a ideia 

básica da raiz do verbo é “sossego”, estando assim: “sossegado, tranquilo, em paz”; 

e até comenta Is 7.3, afirmando que Deus estava desafiando Acaz a ficar tranquilo, 

totalmente descansado a respeito da ameaça de invasão. Botterweck e Ringgren 

(2006, p.296-302, trad. do ing.) destacam que o verbo טַקָׁש  (“acalmar”) estando no hifil 

tem o sentido de causativo: “fique quieto”, “fique calmo”, e cita o caso de Isaías 

dizendo a Acaz para assim suceder devido ao avanço das tropas siro-efraimitas 

(ROSS, 2008, p.218-222; KELLEY, 2003, p.427). 

 Os dois verbos, que estão acompanhados do advérbio de negação לַא  (“não”), 

estão na conjugação55 qal do tempo imperfeito, que pode ser traduzido heb. para 

português como: uma ação concluída, uma ação repetida no passado, uma ação que 

iniciou no passado e continua no presente, ou, uma ação que está no modo subjuntivo, 

por não estar no modo indicativo (KELLEY, 2003, p.163-165; ROSS, 2008, p.137-

138). Escolhemos a terceira alternativa (uma ação que iniciou no passado e continua 

no presente) para tradução por continuar tendo pelo contexto um sentido de ordem de 

YHWH para Acaz, mas também subentende que é uma ação que ele terá que fazer 

no futuro, no encontro futuro entre Isaías e Acaz, e repetir tal ação durante essa crise 

da guerra siro-efraimita.  

Schwantes (2011, p.327-345) ressalta que aqui os 4 verbos são uma 

admoestação, duas ordens e duas proibições. Acaz terá que ‘não temer’ e ‘não 

acovardar-se’ diante de toda essa situação. O sentido é ressaltado pelo advérbio de 

negação לַא  (“não”), que está ligado a ambos os verbos com o sinal do maqqef. Jenni 

 
55 Conjugação: Kelley (2003) chama as formas verbais do hebraico de “tronco verbal”. Ross (2008) 
denomina as formas verbais de “tema verbal”. E Gusso (2008) nomeia as formas verbais de “modelo 
verbal”. Por não haver um consenso entre os autores de gramáticas do hebraico em português, nós 
optamos por chamar as formas verbais (qal, nifal, piel, pual, hitpael, hifil e hofal) como “conjugação”. 
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e Westermann (1978, p.1051-1068, trad. do esp.) ressaltam os significados do verbo 

אֵָרי  (“temer”): “temer, assustar-se, temer por medo de algo ou de alguém”; mas se 

diretamente vinculado à perícope em questão, os autores afirmam que também 

significa: “temer de medo ante o inimigo em confrontações de guerra”. E o verbo ַכָרÊ  

(“acovardar”), como demonstra Botterweck e Ringgren (2004, p.496-498), quando 

combinado com a palavra “coração”, que é o caso de Is 7.4, caracteriza-se: “como 

fraco, débil, medroso, ansioso” (BOTTERWECK E RINGGREN, 2004, p.497, trad. do 

ing.). Os autores citam especificamente Is 7.4, afirmando que no contexto da guerra é 

usado em paralelo com “não temas”, como ocorre aqui. Alonso Schökel (2010, p.620) 

também cita o caso de Is 7.4, junto com a palavra “coração”, dando significado de: 

“acovardar-se”; que fora a nossa escolha para a tradução literal.  

 Quando Acaz e Jerusalém tremeram no coração como as árvores diante da 

tempestade, o remédio para acabar com tal: pânico, pavor, medo, também teria que 

ser no “coração”. Por isso, o único substantivo usado nessa frase é “coração”, palavra 

בָבֵל  (“coração”) que ocorre na perícope quando se fala do medo, por 2 vezes no v. 2, 

e agora no v. 4, quando se fala do remédio para o medo. O centro da frase que atrai 

primeiramente o “não acovardar”, mas também “não temas”, “no teu coração”, no 

coração de Acaz, ele não poderia se acovardar ou desencorajar, perder a coragem, 

ser temeroso, medroso (BOTTERWECK E RINGGREN, 2004, p.497, trad. do ing.). 

Essa é a primeira parte da mensagem de YHWH para Acaz, para acalmar sua 

preocupação e tirar o medo, pois na advertência final da mensagem, Acaz precisaria 

crer, e não dá para ter medo e crer, ter pavor e confiar ao mesmo tempo. Talvez essa 

possa ser a primeira pequena admoestação de YHWH para Acaz no texto, juntando 

no final com Is 7.9b. Por esse motivo primeiro, que ele tenha que antes perder o medo, 

para no fim poder crer, e desta forma está a sequência do texto da perícope de Is 7.1-

9 na BHS.   

Para Kaiser (1983, p.114-117,134-150), essa pequena admoestação do v. 4 

junto com o v. 9b é caracterizada por ser uma admoestação de guerra deuteronomista, 

que assim indica, como próprio autor considera, os vs. 1, 4b, 5b, 8b como uma revisão 

histórica para fundamentar a queda de Judá em 587 aEC. 

Desta forma, continuamos a observar a força da consideração da pesquisa 

atual do livro de Isaías que reitera a característica literária e editorial do livro de Isaías 

durante os séculos, não apenas para um texto posterior. Autores como Aster (2017, 

p.81-134) e De Jong (2007, p.53-170) também consideram o texto de Isaías como 
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algo reeditado durante os séculos. A preocupação da pesquisa atual não é com a 

autoria pessoal do profeta Isaías, mas com os elementos ideológicos que podem ser 

identificados como da época que fora escrito o texto, e que agora nos remetem a uma 

segunda edição depois da queda do reino do Sul. Iremos voltar a esse assunto no 

próximo capítulo, no qual abordaremos a guerra siro-palestinense. 

 

b. O motivo da preocupação (vs. 4b-6) 
הֶּלֵ֑אָה  םיִ֖נֵׁשֲעָה  םיִ֛דּואָה  תוֹ֧בְנַז  יֵ֨נְּׁשִמ   4 

 os estes; os fumegantes os tições de tocos de por causa dos dois de  
׃ּוהָֽיְלַמְר  ־ןֶבּו  םָ֖רֲאַו  ןיִ֥צְר  ףַ֛א  ־יִרֳחָּב    

 Remalias e filho de e Arã, Rezim, ira de pelo encolerizar de  

־ןֶבּו םִיַ֥רְפֶא  הָ֑עָר  םָ֖רֲא  `יֶ֛לָע  ץַ֥עָי  ־יִּֽכ  ןַעַ֗י   5 

e filho de Efraim maldade; Arã, contra ti maquinou que Por causa de  
׃רֹֽמאֵל      ּו֖הָיְלַמְר    

     dizendo: Remalias,  

ּוניֵ֑לֵא הָּנֶ֖עִקְבַנְו  הָּנֶ֔ציִקְנּו  ֙הָדּוהיִֽב  הֶ֤לֲעַנ   6 

para nós; e conquistemo-la/dividir e a apavoremos a Judá Ataquemos/subamos  

ס  ׃לַֽאְבָֽט ־ןֶּב  תֵ֖א  ּהָ֔כוֹתְּב  ֙-ֶלֶ֨מ  -יִ֥לְמַנְו    

Tabeal. o filho de  em meio dela: rei e façamos reinar  
 

 Depois de ter recebido o relato de que Arã ocupou Efraim com suas tropas, ou 

mesmo que Arã fez uma aliança com Efraim, Acaz treme em seu coração junto com 

seu palácio, como as árvores diante da tempestade. Então Isaías é comissionado por 

YHWH para encontrar o rei acompanhado de seu filho, e quando começar a dar a 

mensagem por parte de YHWH, primeiro trará o remédio para o medo. 

No entanto, depois na continuação do texto, dos vs. 4b ao 6, vemos qual fora o 

motivo da preocupação de Acaz. Além de nos dar o motivo da preocupação, o texto 

nos informa mais sobre a intenção de Rezim e Peca contra Acaz. E nos remete para 

o campo semântico da guerra, com muitas palavras de: “ameaça, mal e ataque”. No 

entanto, iremos observar quando o profeta Isaías pronunciar as palavras de YHWH 

sobre o motivo da preocupação, ele usa um termo pejorativo, de depreciação, e usa 

um tipo de figura de linguagem chamado metáfora. 

 Sweeney (1996, p.143-144, trad. do ing.) na tab. 3.2 que inserimos na “Revisão 

de literatura da estrutura” coloca os vs. 5 e 6 da seguinte forma: “Relativamente ao 

motivo de preocupação (vs. 5-6): α. Ação siro-efraimita contra Judá (v. 5); e β. 

Declaração siro-efraimita contra Judá (v. 6)”. 
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 O motivo da preocupação desde o começo é denegrido por YHWH em sua 

instrução do que o profeta Isaías irá dizer para o rei Acaz. A razão da preocupação 

começa na segunda parte do v. 4, e por isso colocamos junto nessa subseção: “b. O 

motivo da preocupação (vs. 4b-6)”.   

A causa do medo de Acaz é demonstrada primeiramente pela primeira frase, 

que é a segunda parte do v. 4, à qual chamamos de 4b: ֵנְּׁשִמ ְֹבנַז י֨ הֶּלֵ֑אָה יִ֖נֵׁשֲעָה םיִ֛דּואָה תו֧  

(“por causa dos dois de os tocos de os tições de os fumegantes os estes;”). Nas 

palavras de YHWH ao profeta Isaías, que chegarão aos ouvidos de Acaz, o que se 

apresenta é como uma tempestade, “vento forte, é coluna de fogo efêmera” (ALONSO 

SCHÖKEL & SICRE DIAZ, 1988, p.148).  

No texto da BHS, essa frase do v. 4b: ֵנְּׁשִמ ְֹבנַז י֨ הֶּלֵ֑אָה יִ֖נֵׁשֲעָה םיִ֛דּואָה תו֧  (“por causa 

dos dois de os tocos de os tições de os fumegantes os estes;”) está ligando cada uma 

das 5 palavras usadas por usar o modo construto nos primeiros dois substantivos, ֵנְּׁשִמ  י֨

ְֹבנַז  e devido ao terceiro substantivo estar no ;(”por causa dos dois de tocos de“)  תו֧

absoluto acompanhado de um artigo, םיִ֛דּואָה  (“os tições de”); seguido pela quarta 

palavra, um adjetivo com artigo םיִ֖נֵׁשֲעָה  (“os fumegantes”); e seguido pela última 

palavra, um pronome demonstrativo que também está acompanhado de um artigo 

הֶּלֵ֑אָה   (“os estes”; ROSS, 2008, p.102-109; KELLEY, 2003, p.85-91). Além de denegrir, 

essa tempestade, esse vento forte, no final, faz questão de enfatizar que eles são “os 

estes” com o pronome demonstrativo acompanhado do artigo. 

 A metáfora usada como comparação para qualificar “os estes” que fizeram uma 

aliança entre si e seus reinos, Rezim e Peca, foi primeiramente a ְֹבנַז תו֧  (“os tocos de”), 

que não apenas tem o sentido de “toco”, de um pedaço de madeira cortado pequeno, 

mas de: “cauda”, “rabo” (KIRST et al, 2008, p.59; ALONSO SCHÖKEL, 2010, p.195). 

No sentido figurado de pessoas, ְֹבנַז תו֧  é entendido por “cauda”, na perspectiva de 

comparação à: “cabeça e cauda”, “primeiro e último”, “começo e final” (Is 9.13; 

ALONSO SCHÖKEL, 2010, p.195), expressando uma ideia do mais inferior em valor 

ou importância (HARRIS et al, 2012, p.397-398). Harris et al (2012, p.397-398) cita o 

exemplo de Is 7.4, dos dois reis que cercavam Jerusalém como uma figura de um 

toco.  

O próximo substantivo usado na frase é דּוא  (“tição”), que no versículo está no 

plural e está acompanhado do artigo: םיִ֛דּואָה  (“os tições de”). É o substantivo principal 

da frase porque é o único que está no estado absoluto, os outros estão no construto. 

E o único acompanhado de artigo no texto em hebraico דּוא  (“tição”) pode também ser 
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traduzido como: “acha, lenha, cepo” (ALONSO SCHÖKEL, 2010, p.; KIRST et al, 

2008, p.5; HARRIS et al, 2012, p.25; VANGEMEREN, 2011a, p. 296). VanGemeren 

(2011a, p. 296), quando comenta דּוא  (“tição”), destaca seu significado no AT: 

 
O subs. se refere a um pedaço de madeira queimando e é usado 
figuradamente para tipificar o perigo potencial de Rezim, da Síria e do 
filho de Remalias (Is 7.4; → Guerra Siro-Eframita). A figura em Amós 
4.11 e em Zacarias 3.2 sugere Israel como uma nação que tinha sido 
salva da fornalha da Babilônia para tornar-se uma tocha para iluminar 
as nações (VanGemeren, 2011a, p.296). 

 

A próxima palavra usada é םיִ֖נֵׁשֲעָה  (“os fumegantes”), um adjetivo que ocorre 

apenas aqui, em Is 7.4 e em Êx 20.18, e é traduzido como: “fumegante” (KIRST et al, 

p.189; ALONSO SCHÖKEL, 2010, p.524; HARRIS et al, 2012, p.1185; HOOGENDYK, 

2017, trad. do ing.). Hoogendyk (2017) ressalta que é um adjetivo que sugere uma 

emissão de fumaça em grande volume. O que fica claro, conforme demonstrado 

anteriormente, e que é afirmado no texto da BHS (2003, p.684-685), como também 

por Montagnini (1993, p.120-121):  

 
“As palavras confiadas ao profeta para o rei (v.4) são carregadas de desprezo 
sarcástico pelos agressores”. O autor continua afirmando que ao chamar os 
agressores de “restos de tições capazes só de fumegar, mas não de atear 
um incêndio, Isaías não pretende induzir Acaz a diminuir os preparativos para 
a defesa, mas só tirá-lo do pânico e levá-lo a agir com plena confiança na 
proteção de Iahweh” (MONTAGNINI, 1993, p.120-121).  
 

No entanto, o sentido negativo de “tição” também sugere que ambos estão 

incendiados porque estão raivosos, cheios de ira contra a Assíria e contra Judá, que 

não se aliou com eles para ir numa coalizão contra a Assíria, mas que possivelmente 

se aliou com a Assíria, como veremos mais detalhadamente no próximo capítulo. 

 A segunda frase encerra o v. 4: ׃ּוֽהָיְלַמְר־ןֶבּו םָ֖רֲַאו ןיִ֥צְר ףַ֛א־יִרֳחָּב  (“pelo encolerizar 

da ira de Rezim e Arã e o filho de Remalias”). O motivo da preocupação de Acaz 

também é reafirmado por YHWH nas suas instruções a Isaías, do que deveria dizer 

ao rei. E isso começa a ser demonstrado em: ףַ֛א־יִרֳחָּב  (“pelo encolerizar da ira”). 

Depois de denegrir ambos os personagens, o contexto semântico da guerra é 

revelado pelas palavras de ódio e violência.  

Os adversários de Acaz estão “encolerizados de ira”. A primeira palavra usada 

no heb. é יִרֳח  (“encolerizar”) que ocorre apenas 6 vezes na BHS, utilizado por: Moisés, 

Jonatas, exército de Efraim, Rezim e Deus (WHITAKER et al, 1906) e pode ser 
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traduzido por: “calor, indignação, ardor, encolerizar, fervor, cólera, queimando” 

(HARRIS et al, 2012, p.529; ALONSO SCHÖKEL, 2010, p.245; KIRST et al, 2008, 

p.77; WHITAKER et al, 1906; algumas trad. do ing.). No entanto, como demonstra 

Alonso Schökel (2010, p.245), יִרֳח  (“encolerizar”) só ocorre acompanhado de ףַא  (“ira”), 

e quando יִרֳח  (“encolerizar”) está acompanhado da preposição ְּב (“pelo”), como aqui 

em Is 7.4: ףַ֛א־יִרֳחָּב  (“pelo encolerizar da ira”), o substantivo יִרֳח  (“encolerizar”) passa 

ter o valor adverbial como em Êx 11.8 e 1Sm 20.34, e por isso optamos pela tradução 

“pelo encolerizar”. O substantivo ףַא  (“ira”) ocorre mais vezes na BHS, 275 vezes, e 

junto com יִרֳח  (“encolerizar”) é traduzido por Alonso Schökel (2010, p.71) em Is 7.4 

como: “ira inflamada” ou “incêndio de ira”. O interessante é que ףַא  (“ira”) também pode 

ser traduzido como “nariz, olfato, narina, face” (KIRST et al, 2008, p.15-16; ALONSO 

SCHÖKEL, 2010, p.71; HARRIS et al, 2012, p.97). Isso porque quando a pessoa 

ficava irada, transfigurava o rosto, e assim o demonstrava também quando soprava o 

ar mais forte das narinas. ףַא  (“ira”) é o termo mais comum para indicar a ira, que não 

significava apenas ficar perturbado ou indignado com algo ou alguém, mas de 

provocar rubor e reações extremas, que causa nos homens raiva irracional e 

descontrolada (VANGEMEREN, 2011a, p.450-453).  

Vale ressaltar que aqui em Is 7.4 a “ira” vem acompanhada da “cólera”. Se a 

“ira” normal já é cega, quanto mais a “ira” somada à “cólera”, ou seja, é o ponto mais 

alto da “ira”. Não é de se estranhar que Acaz tenha temido com toda a sua casa, assim 

como demonstrado que a ira era de Rezim, mas também do seu reino, Arã, como doo 

filho de Remalias, e do seu reino Efraim. 

Muito embora, para poder aplacar mais uma vez toda essa razão do temer de 

Acaz, vale salientar o que observamos a seguir. Observamos que das 139 palavras 

utilizadas na perícope de Is 7.1-9, as palavras Peca e Israel, são utilizadas uma vez 

apenas na introdução histórica, no v. 1. Depois, todas as vezes que se refere ao reino 

de Israel e ao rei Peca, o texto cita de forma depreciativa: para Peca, usa “o filho de 

Remalias”, e para Israel, usa “Efraim”. Isso vai acontecer nos vs.: 2, 4, 5, 8 e 9. “O 

filho de Remalias” ocorre 3 vezes, nos vs. 4, 5 e 9; e “Efraim” ocorre 4 vezes, nos vs.: 

2, 5, 8 e 9. A razão da preocupação de Acaz é o contexto de guerra que se forma ao 

redor, o encolerizar da ira de Rezim, e de seu reino, Arã, como do filho de Remalias. 

A conotação é usada para Peca e seu nome não é mais citado porque esse é “o filho 

de Remalias”. Como demonstram Alonso Schökel e Sicre Diaz (1988, p.148), a 

preocupação da filiação é evidente no texto, enquanto que Acaz é filho de João, filho 
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de Uzias, da dinastia de Davi, para apelar para a promessa de YHWH feita a Davi 

através do profeta Natã (2Sm 7), Peca é apenas o filho de Remalias. 

Contudo, o texto continua dando mais motivos para a preocupação do rei Acaz. 

O v. 5 já começa com a conjunção ַי ןַע֗  (“por causa de”) somada a outra conjunção em 

seguida ־ֽיִּכ  kiy- (“que”), e ambas têm a função de conjunção explicativa. No entanto, 

para melhor leitura em português, como demonstra Francisco (2008, p. 52), em sua 

tradução interlinear hebraico-português, optamos por traduzir ־ֽיִּכ  como: “que”, e não 

como “pois”. No v. 5 vemos mais 3 palavras do campo semântico da guerra, da fúria 

e da violência. Primeiro, יֶ֛לָע ץַָ֥עיÔ  (“maquinou contra ti”). A primeira palavra, o verbo ץַָעי , 

é mais comumente traduzido como “aconselhar”, mas pode ser também traduzido 

como: “avisar, planejar, decidir, projetar, tramar, urdir, forjar, intrigar, maquinar, 

conspirar, sugerir, propor, deliberar, decretar, inventar um plano” (KIRST et al, 2008, 

p.91; ALONSO SCHÖKEL, 2010, p.284-285; HARRIS et al, 2012, p.638-639). Pelo 

contexto de guerra e pela preposição mais o pronome que ocorrem logo após o verbo 

Ôיֶ֛לָע  (“contra ti”), optamos pela tradução “maquinar”, que não deixa de ser um 

planejamento ou aconselhamento, mas usado aqui contra alguém, no caso específico 

do texto, por estar em segunda pessoa é mais pessoal. Maquinou contra Acaz, não 

contra Jerusalém ou reino de Judá, pois era um projeto específico, o qual veremos na 

continuação do texto. A justificação da tradução como “maquinar” fica ainda mais 

evidente na continuação do texto. Quem “maquinou”? Arã, Efraim e o filho de 

Remalias. O quê?  הָ֑עָר  (“maldade”). O significado para הָ֑עָר   é bem amplo: “mal, 

maldade, perversidade, crime, desgraça, calamidade, infortúnio, aflição, dano, 

perverso, mau, prejuízo, impiedade, miséria, problema, desastre” (KIRST et al, 2008, 

p.91; ALONSO SCHÖKEL, 2010, p.284-285; HARRIS et al, 2012, p.638-639; JENNI 

& WESTERMANN, 1985, p.999-1010; BOTTERWECK & RINGGREN, 2004, p.560-

588; VANGEMEREN, 2011a, p.1129; algumas trad. do ingl. e do esp.). Como 

demonstram Botterweck e Ringgren (2004, p.560-588), o contexto é que revela se 

algo é ruim, como uma água ruim para beber, ou se uma pessoa é má, no sentido de 

impiedade, ou mesmo se a atitude da pessoa para com a outra é má. VanGemeren 

(2011a, p.1129) evidencia que o significado da raiz que dá origem (ao: verbo, adjetivo 

e substantivo) para mau/mal no hebraico, tem por conotação uma ação ou estado que 

acontece em meio ao detrimento da vida na sua plenitude. E esse detrimento pode 

ser morte física literal, como afirma VanGemeren (2011a, p.1129). Por essa causa, 

Acaz treme e YHWH quer acalmá-lo, mesmo que haja uma séria razão para tremer. 
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Outra observação importante é que sempre que são citados Rezim e Peca, Arã 

e Efraim, Rezim e Arã vêm antes de Peca e Efraim. Isso ocorre 5 vezes, nos vs.: 1, 2, 

4, 5, 8-9. A primazia, desde o primeiro versículo e principalmente no 2, de que 

primeiramente Arã ocupou, invadiu, Efraim, e assim passou a liderar uma aliança, por 

parecer forçada, mostra sempre que a grande preocupação de Acaz é com Rezim, 

ainda que suas tropas estejam em Efraim e contra Jerusalém. Como afirma Croatto 

(1989, p.62-64), é Rezim quem tem a iniciativa dessa coalizão forçada, principalmente 

por causa da clareza do texto em hebraico, como assegura o autor. 

No próximo versículo, o v. 6, último desta subparte, vemos as palavras 

específicas de Arã e Peca contra Acaz. O final do v. 5, com o verbo רַמָא  (“dizer”) 

traduzido no gerúndio: : ֹמאֵל  רֽ  (“dizendo”), revelado pelos 4 verbos na fala dos inimigos 

de Acaz, o fazem se apavorar ainda mais. Eles vão: “atacar, apavorar, conquistar e 

fazer reinar”.  

Os quatro verbos estão na primeira pessoa do plural, confirmando que Rezim 

e Peca disseram, é uma ofensiva em conjunto, e três dos quatro verbos estão no hifil, 

que é uma forma do verbo no heb. que indica o causativo da forma verbal do qal 

(ROSS, 2008, p.218-222; KELLEY, 2003, p.427).  

O primeiro verbo, הָלָע  (“atacar”), está conjugação qal do tempo imperfeito na 

primeira pessoa do plural, indicando que a ação pelo contexto, pode ser traduzida 

como futuro (KELLEY, 2003, p.163-165; ROSS, 2008, p.137-138). O verbo הָלָע  

(“atacar”) é traduzido geralmente como “subir”, como vemos por exemplo na interlinear 

hebraico-português (ATI III, p.17-19) e na tradução de Schwantes (2011, p.328,334-

335). No entanto, como demonstram Botterweck e Ringgren (2001, p.76-95, trad. do 

ing.), no uso militar significa “atacar”, e os autores inclusive citam como exemplo Is 

7.6, reforçado pela preposição יִּב , que vem logo após o verbo junto com a palavra 

“Judá”: ֙הָדּוהיִֽב  (“a Judá”). E como o contexto é de guerra e militar, de pavor e de fúria, 

optamos pela tradução “atacar”. Os outros 3 verbos: ץּוק  (“apavorar”), עַקָּב  

(“conquistar”) e ַלָמÊ  (“reinar”) estão no hifil weyiqtol da primeira pessoa, 

acompanhados do waw conjuntivo, e têm o sentido de causativo do qal, como antes 

já demonstrado. O causativo sugere na tradução literal do português, que o verbo 

traduzido do qal seja acompanhado do verbo “fazer”, como no exemplo:  Ê  (“eleיִלְמִה 

fez governar”),  הָאְרֶה  (“ele fez ver”), e  ַעיִמְׁשִה  (“ele fez ouvir”); ou então, para uma 

tradução com uma única palavra, mudar a intensidade ou sentido do verbo:  Ê (“eleיִלְמִה 

entronizou”), הָאְרֶה  (“ele mostrou”), e  ַעיִמְׁשִה (“ele informou”) (ROSS, 2008, p.218-222; 
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KELLEY, 2003, p.427). Optamos por esta tradução por ser a mais literal possível, no 

entanto nos primeiros dois verbos do hifil não seria possível acrescentar o verbo 

“fazer”, apenas conseguimos no terceiro verbo do hifil, como veremos depois da 

explicação dos dois primeiros verbos.  

O segundo verbo,  ץּוק  quts (“apavorar”), o primeiro verbo no hifil dos três que 

ocorrem em Is 7.6 tem o significado comum de: “enojar-se de, sentir repugnância, 

sentir nojo, estar farto, não aguentar, sentir fastio, repulsa, detestar, estar magoado, 

enojar-se de” (KIRST et al, 2008, p.213; ALONSO SCHÖKEL, 2010, p.577-578; 

HARRIS et al, 2012, p.1333-1334). No entanto, como observam os mesmos autores 

em Is 7.6: Kirst et al (2008, p.213), significa “amedrontar”; Para Alonso Schökel (2010, 

p.577-578) significa: “assediar, apertar”, ou conservando o sentido do texto: “vamos 

esfatiá-la”. Outros autores afirmam o sentido em 7.6 como: Brown et al (1977, p.880–

881, trad. do ing.) “rasgar/despedaçar” e especificamente na perícope de “vamos 

causar o seu pavor repugnante”; VanGemeren (2011c, p.1129) “atormentar, 

amedrontar, molestar”, quanto às nações avançando contra Judá: “despedacemo-la”. 

Strong (2002) cita que no hifil o verbo significa “apavorar”, e para Whitaker et al (1906, 

trad. do ing.), “causar um pavor repugnante”. Por esses motivos, optamos pela 

tradução “apavorar” que no versículo fica: ָהּנֶ֔ציְִקנּו  (“e apavoremo-la”). Como salienta 

Schwantes (2011, p.339), o sentido do verbo no hifil aqui é de “temer”, pois querem 

“meter medo” na terra de Judá. 

O terceiro verbo que é ַלָמÊ  (“reinar”) fora traduzido junto com o verbo “fazer”, 

conforme demonstra o sentido literal do hifil aqui em Is 7.6: יִ֥לְַמְנוÊ  (“e façamos reinar”). 

O verbo ַלָמÊ  (“reinar”) é usado 343 vezes na BHS, mas quando aparece no hifil é 

traduzido como: “fazer reinar, instalar alguém como rei, nomear, entronizar, proclamar, 

eleger rei, coroar rei, tornar alguém rei, fazer alguém reinar” (KIRST et al, 2008, p.128; 

ALONSO SCHÖKEL, 2010, p.379; HARRIS et al, 2012, p.840-846). De acordo com 

Jenni e Westermann (1978, p.1237-1252), o verbo ַלָמÊ  (“reinar”) ocorre uma única vez 

em Isaías no hifil. Botterweck e Ringgren (1997, p.346-375, trad. do ing.) reforçam o 

significado desse verbo: “rei, para ser rei, ser rei, tornar-se rei, ser rei, reinar como rei, 

reinar, atuar como rei”; e que seria normal ocorrer como “reinar como rei”. Schwantes 

afirma qual era a intenção por trás de toda essa trama: 

 
O plano destes inimigos cheios de raiva está no v.6. Para ressaltar a maldade 
de seu plano, Isaías cita as palavras dos próprios siros/damascenos; a citação 
das palavras do culpado sempre serve para ressaltar sua malevolência (veja 
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Amós 4,1!). O alvo de seu plano é a substituição de Acaz! Mesmo que no v.6 a 
investida dos arameus se dirija a todo Judá (7,1 falara só de Jerusalém), é bem 
claro que os arameus não querem destruir Judá ou Jerusalém. Querem "meter 
medo" (qvs hifil) na terra de Judá e 'conquistá-la' (bq' hifil "conquistar) 
(SCHWANTES, 2011, p.339). 

 

 Preste atenção, esse plano para substituir Acaz, decretaria o fim da dinastia 

davídica em Judá, e o não cumprimento da profecia de 2Sm 7. Por isso que o 

substituto de Acaz é “o filho de Tabeal”. O plano de Arã era formar uma coalizão de 

estados contra a Assíria. Para isso, primeiro se aliançaram com Efraim, e agora o 

plano não era destruir Jerusalém e o reino de Judá, mas trocar o rei. Para que assim, 

à força, formassem uma coalização que fosse párea a Tiglate-Pileser III e seu império 

assírio. Quanto ao substituto de Acaz, o filho de Tabeal, não sabemos muito sobre o 

mesmo, além do nome de seu pai, Tabeal, que ocorre apenas em Is 7.6 na BHS. 

Também sabemos o significado do seu nome no heb.: “Não-é-bom” ou “Bom-para-

nada”, e pode significar provavelmente: “inútil”. Mais uma vez a ironia, a depreciação 

do inimigo é feita duplamente: pois nem nome o novo rei dos siro-efraimitas tem; e 

quando o tem, o nome é de um “inútil”, alguém que “não é bom” para nada. Alguns 

autores supõem que o filho de Tabeal, seja um israelita a serviço dos arameus, ou até 

mesmo um arameu, que colocará um fim a uma dinastia de 250 anos, e à promessa 

eterna de YHWH à casa de Davi de ter sempre um monarca à frente de Jerusalém, 

uma das tradições básicas da cidade (ALONSO SCHÖKEL & SICRE DIAZ, 1988, 

p.145-149; SCHWANTES, 2011, p.327-345; WILDBERGER, 1991, p.279-318; 

KAISER, 1983, p.134-150; BROWN et al, 1977, p.370; WHITAKER et al, 1906). 

 Dessa forma, o motivo da preocupação de Acaz foi denegrido por YHWH e 

transformou os inimigos: Rezim, Peca e o filho de Tabeal; de uma tempestade que fez 

tremer o rei e seu palácio, em uma “figura com achas fumegantes” (SCHWANTES, 

2011, p.327-345) e tocos inferiores. Como revela Schwantes (2011, p.327-345), essa 

é a fundamentação para que a preocupação de Acaz seja acalmada. A qual, como 

veremos a seguir, que será baseada na garantia de YHWH. 

  

c. A garantia de YHWH (v. 7) 

׃הֶֽיְהִֽת ֹלְו  א֥ םּו֖קָת  ֹל  א֥ הִ֑והְי  יָ֣נֹדֲא  רַ֖מָא  הֹּ֥כ   7 

acontecerá. e não se erguerá Não YHWH: Senhor diz Assim,  
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As instruções de YHWH para Isaías dizer ao rei Acaz, depois de acalmar a 

preocupação e de demonstrar os motivos da preocupação, é a garantia de YHWH de 

que isso não irá acontecer. Depois de trazer o remédio para o coração de Acaz quanto 

ao seu pavor, e de denegrir o motivo da preocupação de Acaz, através de declarações 

e metáforas, Isaías dará a garantia de YHWH de que a intenção de Rezim e Peca não 

prosperará.  

A garantia de YHWH começa com a pequena frase: ֹּכ הִ֑וְהי יָֹ֣נדֲא רַ֖מָא ה֥  (“Assim 

diz o Senhor YHWH”). Essa frase ocorre 8 vezes no livro de Isaías e 136 vezes na 

BHS, mas somente nos livros proféticos de: Ez (123 vezes), Jr (1 vez), Am (3 vezes) 

e Ob (1 vez). 

Essa pequena frase que contém apenas 4 palavras é formada por: 1 advérbio 

demonstrativo, 1 verbo, e 2 substantivos próprios. O advérbio demonstrativo ֹהּכ  

(“assim”) pode ser traduzido como: “assim, aqui, desta forma, então, agora, isto, isso, 

deste modo, desta maneira” (ALONSO SCHÖKEL, 2010, p.307-3008; KIRST et al, 

2008, p.99; HARRIS et al, 2012, p.703; STRONG, 2002; HOLLADAY & KÖHLER, 

2000, p.152; WHITAKER et al, 1906; HOOGENDYK, 2017; BROWN et al, 1977, p. 

462; algumas trad. do ing.), mas é usado frequentemente como fórmula profética 

(ALONSO SCHÖKEL, 2010, p.308), nos livros proféticos (BROWN et al, 1977, p.462; 

WHITAKER et al, 1906) para introduzir uma mensagem oral (HOLLADAY & KÖHLER, 

2000, p.152). 

Dessa maneira, o advérbio demonstrativo ֹהּכ  (“assim”) somado a: הִ֑וְהי יָֹ֣נדֲא רַ֖מָא  

(“diz o Senhor YHWH”), resulta em: “Assim diz o Senhor YHWH”, sendo uma 

legitimação para o discurso profético. Essa legitimação apenas ocorre na BHS nos 

livros proféticos. Muito embora, como sugerem Alonso Schökel e Sicre Diaz (1980, 

p.59), quando os autores comentam o livro de Ez, no dito profético de Ezequiel contra 

os falsos profetas de Israel que seguiam seu próprio coração, que: “Os falsos profetas 

também usam a fórmula "isto diz o Senhor"; portanto, não falta ironia no fato de agora 

terem de ouvir a fórmula que lhes é dirigida.”  

Como podemos observar outros autores: Sweeney (1996, p.146) afirma que o 

início da frase do v. 7 é: “fórmula introdutória do mensageiro no v. 7a”; Schwantes 

(2011, p.342) afirma que essa frase é uma ‘dito de mensageiro’: “[...] os v.7-9 são 

anúncio introduzido pela ‘fórmula de mensageiro’: “assim disse o Senhor Javé’”; e 

VanGemeren (2011b, p.1129): “O comissionado profético e a fórmula do mensageiro 

(“Assim diz Javé”) refletem a imagem do protocolo diplomático”.  
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Os dois substantivos próprios usados são הוהי ָיֹנדֲא  (“Senhor YHWH”), duas 

palavras usadas para designar a deidade de Israel. Como demonstra Francisco (2018, 

p.1-6) ָיֹנדֲא  (“Senhor”) é um teônimo56 e também “é um dos epítetos57 divinos mais 

comuns para designar a entidade divina de Israel na BH” (FRANCISCO, 2018, p.1) e 

que ocorre ao todo 425 vezes na BH (FRANCISCO, 2018, p.2). יָֹ֣נדֲא  (“Senhor”) 

significa literalmente “os meus senhores” e normalmente é utilizado como substituto 

padrão para o tetragrama58 הוהי  (“YHWH”) (FRANCISCO, 2018, p.2,5). Nas bíblias em 

português, a tradução mais comum para ָיֹנדֲא  (“Senhor”) é “Senhor”. Em muitos 

trechos, conforme Francisco (2018, p.4), יָֹ֣נדֲא  (“Senhor”) aparece junto com o 

tetragrama הוהי  (“YHWH”). O tetragrama הוהי  (“YHWH”): “O nome próprio הוהי  (hebr. 

yhwh, YHWH) é o “único” da deidade de Israel na BH, aparecendo inúmeras vezes 

(cerca de 6.639 vezes/cerca de 6.228 vezes), sendo impronunciável.” (FRANCISCO, 

2018, p.68). Na grande maioria das bíblias em português, a tradução para הוהי  

(“YHWH”) é “SENHOR”, com letras maiúsculas, geralmente em “caixa alta” (HARRIS et 

al, 2012, p.17-18; 345-349). Harris et al (2012, p.17-18) salientam que nas traduções 

das bíblias mais comuns em português, quando הוהי ָיֹנדֲא  (“Senhor YHWH”) aparece, 

é apresentado “SENHOR Deus”, e que a mesma tradução ocorre com ֱא הוהיÕםיִה  

(“YHWH Deus”)59, não havendo diferenciação entre ambos (HARRIS et al, 2012, p.68-

74). Francisco (2018, p.4) ressalta que quando ָיֹנדֲא  (“Senhor”) ocorre junto com o 

tetragrama הוהי  (“YHWH”), ocorre um destaque desse título divino. 

O profeta Isaías se apresenta diante do rei Acaz para falar em nome de YHWH, 

e agora a garantia é dada pelo הוהי ָיֹנדֲא  (“Senhor YHWH”), que “assim diz”. É uma 

fórmula usada pelos profetas para ressaltá-los apenas como mensageiros, 

emissários, mas quem estava falando com o ouvinte era o הוהי ָיֹנדֲא  (“Senhor YHWH”).  

Na sequência da segunda frase do v. 7, הוהי ָיֹנדֲא  (“Senhor YHWH”) diz apenas 

4 palavras no hebraico, como garantia para Acaz através de Isaías: Õ֥ו םּו֖קָת אÕְֽ֥הֶיְהִֽת א  

(“Não se erguerá e não acontecerá.”). Essa frase da garantia na BHS é composta por 

 
56 FRANCISCO, 2018, p.221: teônimo é: “Palavra que designa o nome ou o título de alguma divindade”. 
57 FRANCISCO, 2018, p.221: epíteto é: “[...] qualificativo que se junta ao nome de alguma deidade”. 
58 FRANCISCO, 2018, p.222: tetragrama é a: “Denominação dada às quatro letras consoantes 
hebraicas הוהי  (hebr. yhwh, YHWH) do nome pessoal da deidade de Israel, não sendo pronunciado por 
reverência e respeito. No lugar da leitura do nome divino, os judeus pronunciam títulos, como   י֣נֹדֲא
(hebr.’adonay, lit. “os meus Senhores; “o meu Senhor” ou simplesmente “Senhor”) [...]”. 
59 Veja, por exemplo, em Gn 2.4 e Is 7.7 na Bíblia na versão de Almeida Revista e Atualizada, enquanto existem 
algumas exceções, como na Bíblia de Jerusalém, a diferença é identificada “Iahweh Deus” (Gn 2.4) e “Senhor 
Iahweh”(Is 7.7). 
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apenas 4 palavras: 2 advérbios de negação e 2 verbos qal no imperfeito. Assim como 

fora o relato para Acaz composto apenas por 4 palavras no v. 2. A frase da garantia 

de YHWH em Is 7.b é iniciada pelo advérbio de negação Õא  (“não”), e esse advérbio 

sempre ocorre à frente dos dois verbos que estão na conjugação qal do tempo 

imperfeito, que indicam no heb. uma ação não concluída, e que é traduzida 

geralmente, dependendo do contexto, para o português como uma ação futura: םּו֖קָת  

(“se erguerá”) e ֽהֶיְהִֽת  (“acontecerá”) (KELLEY, 2003, p.163-165; ROSS, 2008, p.137-

138).    

O primeiro verbo da frase da garantia de YHWH, através do profeta Isaías para 

o rei Acaz, é o verbo םּוק  (“erguer”), que está na conjugação qal no tempo imperfeito 

na terceira pessoa no masculino do singular: םּו֖קָת  (“se erguerá”). O verbo םּוק  

(“erguer”) é traduzido por diversos autores como: “levantar-se, erguer-se, ficar de pé, 

permanecer, ser constante, válido, estável, duradouro, pôr-se em/de pé, estar em 

pé/de pé” (KIRST et al, 2008, p.212-213; ALONSO SCHÖKEL, 2010, p.575-577; 

HARRIS et al, 2012, p.1331-1333; JENNI & WESTERMANN, 1985, p.800-808, trad. 

do esp.). No entanto, o que pode ser observado por Alonso Schökel (2010, p.575-577) 

é que o sentido de: “pôr-se em pé, pôr-se de pé, estar de pé, estar de pé”; poder ser 

usado tanto no sentido próprio como no figurado. Botterweck e Ringgren (2003, p.589-

612) acrescentam que, na etimologia do verbo, “firme e resistência” é usualmente 

utilizado para denotar um ataque ou hostilidade. Desta forma, optamos pela tradução 

de םּוק  por “erguer”, e especificamente aqui no v. 7, como “se erguerá”, devido ao 

verbo estar no qal imperfeito: םּו֖קָת  (KELLEY, 2003, p.163-165; ROSS, 2008, p.137-

138). No entanto, salientamos o sentido de “erguer-se” como figurado, com denotação 

de um ataque e hostilidade, pois Rezim e Peca queriam atacar Jerusalém para 

substituir o rei Acaz pelo filho de Tabeal, e assim substituir a dinastia davídica por 

alguém que não fazia parte da descendência davídica.  

 O segundo verbo da frase da garantia de YHWH para Acaz é  ָהיָה  (“acontecer”), 

que ocorre no v. 7 como ֽהֶיְהִֽת  (“acontecerá”), sendo que aqui o verbo está na 

conjugação qal do tempo imperfeito na terceira pessoa no feminino do singular, sendo 

traduzido pelo contexto como tempo futuro (KELLEY, 2003, p.163-165; ROSS, 2008, 

p.137-138). Optamos por manter o sentido do verbo na tradução da perícope toda (Is 

7.1-9), apesar do significado amplo do verbo: “ser, haver, ter, existir”; mas que em Is 

7.1 e 7.7 tem o sentido, devido a todo o contexto, de “suceder, acontecer, ocorrer” 

(KIRST et al, 2008, p.53; ALONSO SCHÖKEL, 2010, p.169-176; HARRIS et al, 2012, 
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p.351-352; ROSS, 2008, p.136-140; KELLEY, 2003, p.160-169; HOLLADAY& 

KÖHLER, 2000, p.78; HOOGENDYK, 2017; algumas trad. do ing.).  

Os comentaristas observam o seguinte nessa frase de 4 palavras sobre a 

garantia de YHWH: Mueller (1992, p.86) destaca a afirmação divina: “É Deus 

empenhando sua palavra nos acontecimentos da história.”; Ridderbos (2011, p.98-99) 

destaca a promessa divina à dinastia davídica: “Pelo fato desses inimigos estarem 

planejando causar a queda da casa de Davi, o Senhor se opõe ao plano que eles 

estão perto de levar a cabo com Suas palavras de poder: “Isto não subsistirá, nem 

tampouco acontecerá.”; e Wildberger (1991, p.279-318) sugere que a atual previsão 

para o plano liderado por Arã é que “não acontecerá e não terá êxito”, sendo que םּוק  

(“erguer”) tem o sentido de duradouro, de ter a capacidade de continuar. 

A garantia de YHWH ao rei Acaz é assegurada pela legitimação da fórmula do 

mensageiro ֹּכ הִ֑וְהי יָֹ֣נדֲא רַ֖מָא ה֥  (“Assim diz o Senhor YHWH”) somado à enfática negação 

desse discurso na segunda frase do v.: Õ֥ו םּו֖קָת אÕְֽ֥הֶיְהִֽת א  (“Não se erguerá e não 

acontecerá.”) Ambas parecem ocorrem por causa da promessa divina à casa de Davi, 

que assegurou o trono de Judá aos filhos de Davi (2Sm 7), que será mais bem 

exemplificada na sequência do comentário exegético dos vs. 8 a 9a. 

  

d. Os motivos da garantia de YHWH (vs. 8-9a) 

ןיִ֑צְר קֶׂשֶּ֖מַּד  ֹרְו  ׁשא֥ קֶׂשֶּ֔מַּד  ֙םָרֲא  ֹר  ׁשא֤ יִּ֣כ   8 

Rezim; Damasco: e cabeça Damasco, Arã: cabeça de Pois  

׃םָֽעֵמ םִיַ֖רְפֶא  תַ֥חֵי  הָ֔נָׁש  ׁ֙שֵמָחְו  םיִּׁ֤שִׁש  דוֹ֗עְבּו    

de povo. Efraim será despedaçada ano e cinco sessenta e em ainda  

ּו֑הָיְלַמְר ־ןֶּב  ןוֹ֖רְמֹׁש  ֹרְו  ׁשא֥ ןוֹ֔רְמֹׁש  ֙םִיַ֨רְפֶא  ֹרְו  ׁשא֤  9 

Remalias; filho de de Samaria: e cabeça Samaria, Efraim: E cabeça de  
  

Logo após a garantia dada por YHWH ao rei Acaz, nas instruções do Senhor 

dadas ao profeta Isaías para dizer ao rei, Deus dará os motivos dessa garantia. Como 

mostramos anteriormente, o motivo da garantia é a promessa da dinastia davídica 

(2Sm 7), mas agora nos vs. 8 a 9a, veremos claramente essa garantia. 

No início do versículo temos a conjunção יִּכ  (“pois”). Essa conjunção pode ser 

traduzida por: “pois, porque, que, mas” (KIRST et al, 2008, p.100; ALONSO 

SCHÖKEL, 2010, p.312-313; HARRIS et al, 2012, p.139-143). Como demonstra 

Sweeney (1996, p.143-164), o יִּ֖כ  (“pois”) introdutório do versículo é o explicativo 
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“porque”, já que explica o motivo pelo qual o plano, conselho, maquinação de Rezim 

e Peca não se concretizará.  

Identificamos nos vs. 8 a 9a, três grandes frases, vistas na tab. abaixo. 

  

Tabela 3.13 As três grandes frases de Isaías 7.8-9a 
Fase Versículo BHS Tradução literal 

Primeira 8a ֹר יִּ֣כ ֹרְו קֶׂשֶּ֔מַּד ֙םָרֲא ׁשא֤ ןיִ֑צְר קֶׂשֶּ֖מַּד ׁשא֥  “Pois cabeça de Arã: Damasco, e 
cabeça de Damasco: Rezim”. 

Segunda 8b םָֽעֵמ םִיַ֖רְפֶא תַ֥חֵי הָ֔נָׁש ׁ֙שֵמָחְו םיִּׁ֤שִׁש דוֹ֗עְבּו  “e em ainda sessenta e cinco ano será 
despedaçada Efraim de povo”. 

Terceira 9a ֹרְו ֹרְו ןוֹ֔רְמֹׁש ֙םִיַ֨רְפֶא ׁשא֤ ־ןֶּב ןוֹ֖רְמֹׁש ׁשא֥
ּו֑הָיְלַמְר  

“E cabeça de Efraim: Samaria, e cabeça 
de Samaria: filho de Remalias”. 

 

A primeira e a terceira frase, vs. 8a e 9a, estão intimamente interligadas, a ponto 

da crítica textual transpor o versículo para que ambos fiquem juntos, como também 

propõe alguns autores (ALONSO SCHÖKEL & SICRE DIAZ, 1988, p.145-149; 

RIDDERBOS, 2011, p.96-100; MONTAGNINI, 1993, p.114-122). Para Wildberger 

(1991, p.279-318), o v. 8b é uma inserção posterior. Optamos por deixar o texto 

conforme a BHS, como já mencionamos no item da Crítica Textual da presente 

dissertação. 

No entanto, destacamos a similaridade entre a primeira e a terceira frase, vs. 

8a e 9a. E assim encontramos um padrão nas duas grandes frases que são formadas 

por duas pequenas frases e têm um padrão: substantivo comum (“cabeça”), mais 

substantivo próprio (“reino”), mais substantivo próprio (“cidade”), ligado à segunda 

pequena frase pela conjunção waw, substantivo comum (“cabeça”), mais substantivo 

próprio (“cidade”), mais substantivo próprio (“rei”).  

Destacamos o substantivo comum ׁשֹאר  (“cabeça”), que ocorre 4 vezes: 2 vezes 

no v. 8a; e 2 vezes no v. 9a. Em todas essas ocorrências, o substantivo está no 

construto no singular. O substantivo é geralmente traduzido pelos autores por: 

“cabeça, pico, cume, chefe, líder, começo, início, o mais elevado, o melhor, o principal, 

parte superior” (KIRST et al, 2008, p.221; ALONSO SCHÖKEL, 2010, p.599-600; 

HARRIS et al, 2012, p.139-143). Alonso Schökel (2010, p.599-600) destaca que o 

significado imediato é “cabeça”, mas que o sentido figurado é “o primeiro, o superior, 

melhor”, e que em Is 7.8, que seria o primeiro em importância e valor para a cidade: 

“capital”. Brown et al (1977, p.911, trad. do ing.), especificamente em Is 7.8-9, 

demonstram que “cabeça” tem o significado de “chefe”, sendo aqui, de uma “cidade” 

e de um “rei”. Whitaker et al (1906, trad. do ing.) confirmam essa ideia ampliando o 
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significado de “cabeça,” para “chefe”, e especificamente “chefe” de: “uma cidade, uma 

nação, um lugar ou uma posição, um lugar de líder”. VanGemeren (2011c, p.1129) 

afirma: “Até mesmo uma cidade pode ser chamada de chefe (capital) numa área ou 

em um grupo de cidades (Js 11.10; Is 7.8, 9) [...]”. Botterweck e Ringgren (2004, p.248-

261), quando explica o uso figurativo do substantivo ׁשֹאר  (“cabeça”), cita 

especificamente Is 7.8-9, conceituando: 

 
“Is. 7:8-9 envolve uma peça de teatro sobre dois aspectos semânticos da 
palavra ro‘s: "capital" e "príncipe", correspondente a Damasco e Samaria, 
Rezim e Peca, em contraste cínico com a própria caracterização de Deus 
destes reis como "caudas" (zanbôt ha’ûdîm, geralmente traduzido como 
"tocos") no v. 4, presumivelmente uma alusão a um provérbio (cf. Is 9.13-14[14-
15]; 19.15; Dt 28.13,44: "Eles serão a cabeça e tu serás a cauda"). A 
peculiaridade funcional de ro‘s pode explicar por que ele não apresenta 
desenvolvimento diacrônico em combinação com melek ou nagid” 
(BOTTERWECK & RINGGREN, 2004, p.255, trad. do ing.). 

 

Wildberger (1991, p.279-318, trad. do ing.) sugere que existe um jogo de 

palavras para “cabeça”, que poderia não apenas ser chamada de “capital”, mas 

também de “veneno (planta)”. E continua insinuando: “Pode ser que o público de 

Isaías tivesse captado o duplo significado desta palavra, mas certamente deve-se ficar 

com a tradução tradicional, ‘cabeça’”. (WILDBERGER, 1991, p.284, trad. do ing.). 

 Jenni e Westermann (1985, p.883-900, trad. do esp.) ressaltam que quando 

ׁשֹאר  (“cabeça”) é usado em sentido figurado designa “chefe”. Mas que também se 

chama ׁשֹאר  (“cabeça”), o “rei”, aludem os autores citando especificamente Is 7.8. E 

continuam: “[...] a designação ros é adequada para tornar visível a continuidade da 

monarquia no que diz respeito à antiga constituição tribal” (JENNI & WESTERMANN, 

1985, p.889, trad. do esp.). 

Alonso Schökel e Sicre Diaz (1988, p.145-149) destacam: “Quatro cabeças e 

cada uma no seu lugar; é Deus que as coloca ou as mantém; não cabe ao homem 

mudá-las. Não é necessário dizer que foi Deus quem colocou a cabeça = capital de 

Judá e a sua cabeça = rei; ‘fizeste-me cabeça das nações’ (2Sm 22,44; Sl 18,44).”  

“A cabeça de Arã (é) Damasco, e a cabeça de Damasco (é) Rezim” “E a cabeça 

de Efraim (é) Samaria, e a cabeça de Samaria (é) o filho de Remalias” é uma clara 

alusão de YHWH para o rei Acaz, através do profeta Isaías, aludindo que a “cabeça” 

desses reinos, tem uma cidade, estado, capital, e que tem um rei à frente desses. Arã 

é Damasco, Damasco é Rezim, portanto o seu primeiro inimigo é Rezim, e não um 

reino. Do outro lado, Efraim é Samaria, e Samaria é o filho de Remalias, dessa forma 
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o seu segundo inimigo é Peca, e não outro reino. Ambos foram comparados 

metaforicamente a “caudas”, e não a “cabeças” no v. 4. E ambos não são filhos, 

descentes de Davi, da promessa feita aos seus descendentes de reinar eternamente 

diante de YHWH em Judá. O uso de cabeça é proposital para indicar a continuação 

da monarquia davídica, e o fracasso da tentativa humana de ir contra a designação 

divina.  

Para Sweeney (1996, p.143-164), a intenção da passagem é revelar que Rezim 

e Peca são apenas reis de Arã e Efraim, e como tais não são capazes de resistir às 

intenções de YHWH. Sweeney (1996, p.146) finaliza dizendo que “a mensagem de 

YHWH aparece sob a forma de um oráculo de segurança próprio nos vs. 7b-9a”. 

Schwantes (2011, p.343-344) complementa: 

 
“[...] o mandatário em Efraim (e em Arã) não tem título. Não é chamado de rei. 
Só é “cabeça”. Essa terminologia por certo não provém do acaso. Dessa 
maneira Isaías nega tradições religiosas ao inimigo. Um rei, um melek, pode 
haver em Jerusalém na tradição de Davi! Pelo que se observa, a promessa 
divina à dinastia davídica (2 Samuel 7) é uma tradição viável em Isaías, ainda 
que não seja central” (SCHWANTES, 2011, p.343-344). 
 

Schwantes (2011, p.343) chega a pressupor a elipse de: “a cabeça de Judá é 

Jerusalém, e a cabeça de Jerusalém o descendente de Davi”. Pode subentender-se 

que, por tal motivo, a garantia do v. 7 é assegurada pelos vs. 8a e 9a. Chega a supor 

a hipótese de juntar os dois versículos, tamanha a similaridade. No entanto, propomos 

que o v. 8b é o conteúdo de dois cabeçalhos, dos vs. 8a e 9a, para deixá-lo ainda 

mais alentado.  

A segunda grande frase do subitem, o v. 8b: ֹעְבּו ָנָׁש ׁ֙שֵמְָחו םיִּׁ֤שִׁש דו֗ םָֽעֵמ ִםיַ֖רְפֶא תֵַ֥חי ה֔  

(“e em ainda sessenta e cinco ano será despedaçada Efraim de povo.”) é o “recheio” 

do motivo da garantia. Isso porque nessa segunda grande frase do v. 8b é dado um 

prazo de 65 anos para a destruição de Efraim.  

O verbo usado no hebraico para a destruição de Efraim é תַתָח  (“despedaçar”). 

O verbo aqui em Is 7.8 está na conjugação nifal no tempo imperfeito do masculino na 

terceira pessoa do singular, resultando em: תֵַ֥חי  (“será despedaçada”). O imperfeito 

nesse contexto, tem o sentido de ação incompleta, e por isso, quando traduzido para 

o português, geralmente tem a tradução do futuro (KELLEY, 2003, p.163-165; ROSS, 

2008, p.137-138). Se o nifal que tem o sentido de reflexivo, nesse caso o que sofre a 

ação é Efraim, portanto “será destruído” (ROSS, 2008, p.136-140,194-198; KELLEY, 
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2003, p.170-172,427,432). O verbo תַתָח  (“despedaçar”), que em Is 7.8 está na 

conjugação nifal no tempo imperfeito: תֵַ֥חי  (“será despedaçada”), pode ser traduzido 

conforme Kirst et al (2008, p.81): “estar destruído, estar abatido, estar atemorizado”; 

Alonso Schökel (2010, p.243-254): “temer, acovardar-se, atemorizar-se, assustar-se, 

espantar-se”; Harris et al (2012, p.555-556): “quebrantado, aniquilado, com medo, 

atemorizado”; Whitaker (1906, trad. do ing.): “ser destruído, consternado”. Alguns 

autores citam especificamente o verbo תַתָח  (“despedaçar”) no texto de Is 7.8, como 

Alonso Schökel (2010, p.243-254): “intimidar-se”; Harris et al (2012, p.555-556): 

“Efraim é despedaçado”; Brown et al (1977, p.369, trad. do ing.): “ser despedaçado, 

quebrado”, sendo o figurativo das nações sobre o julgamento divino; Holladay e Köhler 

(2000, p121, trad. do ing.): “ser despedaçado em pedaços”; Wildberger (1991, trad. 

do ing.). Como explica o uso do verbo, VanGemeren (2011b, p.1129): 

 
“A raiz ḥtt também é usada para caracterizar uma condição terrível ou uma 
situação assustadora. Em tais exemplos, é mais frequentemente empregada 
para descrever a destruição associada com guerra e batalha, no contexto de 
julgamento. A tradução “despedaçado” é caracteristicamente escolhida para 
expressar essa nuança: “Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados; dai 
ouvidos, todos os que sois de países longínquos; cingi-vos e sereis 
despedaçados, cingi-vos e sereis despedaçados” (Is 8.9; cf. 1Sm 2.10; Is 7.8; 
30.31; Jr 48.1, 20; 49.37; 50.2; 51.56; Ob 9; Hc 2.17). A ideia de uma 
devastação total e abrangente repousa atrás do uso de ḥtt nesse contexto. 
Assim, qualquer palavra ou expressão que expresse tal ideia pode ser 
adequadamente aplicada. Os efeitos da fome são descritos pelo mesmo termo 
(Jr 14.4). Os povos são devastados em seu espírito quando confrontados com 
uma força hostil de capacidade superior: “Por isso, seus moradores debilitados 
andam cheios de temor e envergonhados” (2Rs 19.26; cf. Is 20.5; 37.27)” 
(VANGEMEREN, 2011b, p.1129). 

 

Dessa forma, entendemos que תַתָח  aqui em Is 7.8 tem o sentido de 

“despedaçar”, por isso que assim o traduzimos, mesmo que possa ser traduzido por 

“estar com medo, atemorizado” em dicionários e traduções. Consideramos que o 

estado de tal local fora “quebrado, destruído, aniquilado, despedaçado”, e portanto 

isso deixou: “um rastro de medo, pavor, atemorização, espanto, acovardamento, 

espanto”.  

O “recheio” do motivo da garantia dado ao rei Acaz por YHWH através do 

profeta Isaías é demasiadamente agudo para que esse confie nas palavras do Senhor 

YHWH. Além de usar o verbo תַתָח  (“despedaçar”), a segunda grande frase do v. 8b 

aponta uma data para a destruição de Efraim. Dando ainda mais sustentação de que 

isso seria certo. Schwantes (2011, p.327-345) sugere que a data da instrução de 
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YHWH ao profeta Isaías para falar com Acaz ocorreu em 734 aEC. Com isso, a queda 

de Samaria, que ocorreu em 722 aEC, teria que ser estendida até esses 65 anos, e o 

próprio Schwantes (2011, p.327-345) não sabe como chegar a um consenso. 

Wildberger (1991, p.279-318) cita que alguns autores sugerem a mudança do texto 

em hebraico, mudando a grafia de “65 anos” para “5 ou 6 anos”, o que removeria a 

dificuldade, mas para Wildberger (1991, p.279-318) seria pouco provável, pois os 

profetas pré-exílicos não profetizavam com datas tão exatas, e mesmo que o 

fizessem, o autor considera o v. 8b como uma adição posterior (CROATTO, 1989, 

p.63-64; KAISER, 1983, p.134-150). Ridderbos (2011, p.99) sugere uma explicação:  
 

“Concernente a Efraim, acrescenta-se que em menos de sessenta e cinco anos 
cessará de ser uma nação independente. Isto não se refere à queda de 
Samaria que ocorreu em 722 AEC, mas apenas treze anos mais tarde, porém 
à época, em meio século depois disso, quando Esar-Hadom e seu sucessor, 
Assurbanipal, popularam Efraim com colonos vindos do Oriente (Ed 4.2). Até 
esse tempo parece que continuou algo de independência em Israel” 
(RIDDERBOS, 2011, p.99). 

  

 Croatto (1989, p. 63-64) constata que os 65 anos levariam a uma data de 

670/668 aEC, tempo das campanhas da Assíria contra o Egito e a Fenícia, e isso teria 

resultado em um provável intercâmbio de populações (como era comum entre os 

assírios, 2Rs 17.24). O que culminou em uma perda da identidade nacional, como no 

caso do reino do Norte, e de sua capital Samaria (Ed 4.2,10). Como também Kaiser 

(1983, p.137) sugere: 

 
“De fato, poderia haver aqui uma recordação de um intercâmbio de população 
do tipo que poderia ter sido realizado pelos reis assírios Esar-Hadom e 
Assurbanípal em relação à sua intervenção por ocasião da rebelião do rei Baal 
de Tiro ou da expedição egípcia do ano 671; cf. Esdras 4.2” (KAISER, 1983, 
p.137, trad. do ing.). 
 

 Como podemos observar, alguns comentaristas sugerem a adição posterior do 

versículo de Is 7.8b, considerando um vaticinium ex event (lat.), uma profecia depois 

do evento (WILDBERGER, 1991, p.279-318; CROATTO, 1989, p.63-64; KAISER, 

1983, p.134-150). No entanto, como estamos observando, vemos que o livro de Isaías 

é uma composição literária que fora editada por vários séculos. Dessa forma, não 

seria apenas uma glosa, mas talvez uma reedição de algo que se iniciou no século 8 

aEC. No próximo capítulo, buscaremos fatos extrabíblicos para trazer luz a essa e 
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outras questões que envolvem a guerra siro-palestinense e ao seu contexto da 

perícope de Is 7.1-9. 

 
3) As instruções para Isaías advertir ao rei Acaz (v. 9b) 

ֹל   ס  ׃ּונֵֽמָאֵת א֥ יִּ֖כ  ּוניִ֔מֲאַת  ֹל  א֣ םִ֚א   9 

sereis permanecido. não pois, crerdes, não se  
 

Consideramos a última parte do v. 9 como: “9b”, como o derradeiro item da 

estrutura da perícope de Is 7.1-9 “2ª Parte: As instruções de YHWH para Isaías”. 

Nesse v. 9b entendemos que o “tom” da fala de Isaías para Acaz mudou. Dos vs. 4 a 

9a vemos que YHWH, através do profeta Isaías, está: acalmando a preocupação de 

Acaz com a ameaça de seus inimigos, denegrindo os seus adversários e dando 

motivos substanciais que garantem que a ameaça siro-efraimita não vai fracassar.  

Muito embora, nessa última parte, no v. 9b, é o rei Acaz e seu palácio que serão 

advertidos pelo profeta. Sweeney (1996, p.146) confirma isso, garantindo que a parte 

final do v. 9 é “uma admoestação à ‘casa de David’ para confiar em YHWH.” Croatto 

(1989, p.64) afirma que “a ‘ponta’ do oráculo profético contém uma advertência ao 

próprio rei de Jerusalém”, que é uma condicional do oráculo de segurança que se 

iniciou no v. 4, e terminou no v. 9a (CROATTO, 1989, p.62-64). Ridderbos (2011, p.96-

100) afirma que tamanha precisão fora dada no destino de Efraim: a sua total 

aniquilação em 65 anos; isso para convencer Acaz de que ele não precisava apavorar-

se com o poderio desse reino que já estava condenado, e para agora adverti-lo contra 

um final semelhante. Montagnini (1993, p.121) afirma que: “A mensagem termina com 

uma sentença sintaticamente desligada do resto.” Kaiser (1983, p.134-150) afirma que 

o perigo demonstrado na narrativa para Acaz e a dinastia davídica que ele representa 

não são encontrados nos inimigos que são apenas “tocos de tições fumegantes”, que 

queimam por um segundo, mas na admoestação final de YHWH do v. 9b., Schwantes 

(2011, p.344) resume toda essa advertência, ressaltada também por estes autores:  

 
“Contudo, o oráculo contra os inimigos arameus e efraimitas, na 
verdade, tem a Acaz e sua corte como o alvo último. Na segunda parte 
do v.9 (= v.9b) encontramos a quarta palavra de Isaías a Acaz. Em sua 
alternativa de graça ou desgraça, vida ou morte, culmina a cena de 7,3-
9. A frase poética e magistral ‘se não crerdes, eis que não 
permanecereis!’” (Schwantes, 2011, p.344). 
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 O v. de Is 7.9b é formado por duas pequenas frases, que na BHS (2003, p.684-

685) contém apenas 6 palavras. A primeira frase: םִ֚א Õּ֣וניִ֔מֲאַת א  (“se não crerdes,”) é 

formada por 3 palavras. E a segunda frase, que também é formada por 3 palavras: Õ֥א 

׃ּונֵֽמָאֵת יִּ֖כ   (“pois não sereis permanecido.”). 

 A primeira frase começa com a conjunção םִא  (“se”). Aqui essa conjunção é 

condicional, que geralmente pode ser traduzida como: “se, contanto que, com a 

condição de que, no caso de, supondo que, suponhamos que, se é que” (ALONSO 

SCHÖKEL, 2010, p.60-61; KIRST et al, 2008, p.12). Kirst et al (2008, p.12) destacam 

que quando traduzida como “se”, indica uma condição. E Alonso Schökel (2010, p.60-

61) enfatiza que aqui em Is 7.9 vem acompanhada do advérbio de negação Õא   (“não”), 

ficando com valor de uma conjunção condicional disjuntiva (ou = ou; sendo aqui: םִא  

‘im “se” e יִּכ  “pois”). Ou seja, a advertência de YHWH enfatiza agora outro “tom” de 

sua fala com o rei Acaz, um tom de advertência condicional. A condição é 

demonstrada pelas 2 palavras posteriores a םִא  (“se”): Õּ֣וניִ֔מֲאַת א  (“não crerdes”). O 

advérbio de negação Õא  (“não”) ligado diretamente ao verbo subsequente indica a 

ação que “se” Acaz “não” a fizer, terá uma consequência, que será demonstrada na 

segunda frase, como vimos anteriormente na explicação da conjunção disjuntiva (ou 

= ou): םִא  (“se”) e יִּכ  “pois”. Logo após o advérbio de negação Õא  (“não”) temos a 

primeira ocorrência no v. 9b do verbo ןַמָא  (“crer”).   

Na primeira ocorrência de ןַמָא  (“crer”), o verbo está no hifil imperfeito no 

masculino da segunda pessoa do plural, que resultou em: ּוניִ֔מֲאַת  (“crerdes”). O verbo 

estando no plural indica não apenas uma advertência para o rei Acaz, mas como já 

fora demonstrado anteriormente, uma advertência para toda a casa de Acaz, que no 

comentário do v. 2, quando receberam o relato da invasão de Arã sobre Efraim, o 

coração de Acaz e seu povo tremeram diante das más notícias, deixando todo o 

palácio em pânico (SCHWANTES, 2011, p.325-347; WILDBERGER, 1991 p.279-

318). O verbo está no plural e também na segunda pessoa, que indica algo mais 

pessoal. Além disso, o verbo ּוניִ֔מֲאַת  (“crerdes”) está no hifil, que é o causativo no qal, 

mas que aqui é um causativo interno ou estativo, ou seja, aqui expressa uma ideia 

ativa do verbo que está no qal, e essa ação está confinada ao sujeito (ROSS, 2008, 

p.218-222; KELLEY, 2003, p.205-206,427). Estando também no imperfeito, o verbo 

demonstra uma ação não concluída no hebraico, que indica pelo contexto uma ação 

futura, e dessa forma é traduzido no português como futuro (ROSS, 2008, p.136-140; 

KELLEY, 2003, p.427). No entanto, o significado do verbo ןַמָא  (“crer”) é muito amplo, 
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dependendo principalmente do grau em que o verbo está no heb. (BOTTERWECK & 

RINGGREN, 1997, p.292-323). Jenni e Westermann (1978, p.276-320) destacam que 

o verbo ocorre 330 vezes na BH, sendo que dessas, são 45 no grau do nifal e 51 no 

hifil. A raiz do verbo, por exemplo, por Jenni e Westermann (1978, p.276-320, trad. do 

esp.) tem o sentido de: “ser firme, seguro, leal”, e por Botterweck e Ringgren (1997, 

p.292-323, trad. do ing.) de: “firme, confiável”. Outros autores traduzem como: 

“confirmar, suportar, sustentado, apoiado, apoiar, amparar” (BROWN et al, 1977, p.52; 

HOLLADAY & KÖHLER, 2000, p.20; WHITAKER et al, 1906; VANGEMEREN, 2011a, 

p.417; algumas trad. do ing.). No hifil (causativo), o verbo é traduzido por diversos 

autores como: “acreditar, crer, confiar, fiar-se dar crédito, pôr-se em mãos, contar com, 

esperar, dar fé, confirmar, sustentar, estar certo, crer em, tornar certo, convicto, ser 

assegurado, confiar em (Deus), acreditar em (Deus), firme” (KIRST et al, 2008, p.13; 

ALONSO SCHÖKEL, 2010, p.62-63; HARRIS, et al, 2012, p.85-88; HOLLADAY & 

KÖHLER, 2000, p.20; WHITAKER et al, 1906; FUTATO, 2010, p.283; 

VANGEMEREN, 2011a, p.417; algumas trad. do ing.). Jenni e Westermann (1978, 

p.276-320, trad. do esp.) traduzem no hifil como: “crer, ter fé, confiança em”. Citando 

especificamente a primeira frase Is 7.9b, Botterweck e Ringgren (1997, p.306, trad. do 

ing.) sugerem duas possíveis traduções: “se você não ganhar confiança” ou “se você 

duvida ou se desespera”. Brown et al (1977, p.53, trad. do ing.) propõem o sentido no 

hifil, e especificamente em Is 7.9, de: “confiança, acreditar”. VanGemeren (2011a, p. 

417-422) citando Is 7.9: “crer”. 

 A segunda frase:  Õ֥׃ּונֵֽמָאֵת א יִּ֖כ   (“pois não sereis permanecido.”), começa com a 

conjunção יִּכ  (“pois”) seguida pelo advérbio de negação Õא  (“não”). A conjunção יִּכ , 

como já demonstramos anteriormente, pode ser traduzida por: “pois, porque, que, 

mas” (KIRST et al, 2008, p.100; ALONSO SCHÖKEL, 2010, p.312-313; HARRIS et al, 

2012, p.139-143), no entanto, relembramos como já evidenciado por Alonso Schökel 

(2010, p.60-61), que aqui em Is 7.9, יִּכ  (“pois”) fica com valor de uma conjunção 

condicional disjuntiva (ou = ou; sendo aqui: םִא  “se” e יִּכ  “pois”). Desta forma, é uma 

ação condicional da primeira frase “se não crer”, para a segunda frase “pois não sereis 

permanecido”. O “pois” tem o sentido de consequência na sua função condicional 

disjuntiva, sendo seguido no texto pelo advérbio de negação Õא  (“não”) e pela segunda 

ocorrência no versículo do verbo ןַמָא  (“crer”). 

E nessa segunda ocorrência, o verbo ןַמָא  está na conjugação nifal do tempo 

imperfeito no masculino da segunda pessoa do plural: ּונֵֽמָאֵת  (“sereis permanecido”).  
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Vimos anteriormente que o verbo ןַמָא  tem um significado amplo no hebraico, e que 

principalmente o grau do verbo indica seu sentido (BOTTERWECK E RINGGREN, 

1997, p.292-323). Mas antes de falar do significado do verbo no nifal, e justamente 

aqui em Is 7.9b, vemos que o verbo também está no imperfeito, que é uma ação 

incompleta, sendo traduzido pelo futuro. Vemos também que ele está na segunda 

pessoa do plural, indicando algo mais pessoal que em comparação com a terceira 

pessoa, sendo no plural uma mensagem para a casa de Davi, para Acaz e sua família 

real. O nifal no hebraico tem o sentido de reflexivo, mas aqui tem uma ação que o 

mesmo sofre, e, portanto, para a tradução no português é necessário estar 

acompanhado do verbo “ser” mais o significado do verbo no nifal “permanecer” (o qual 

veremos mais a seguir), que no futuro da segunda pessoa do plural resulta em: “sereis 

permanecido” (ROSS, 2008, p.194-198; KELLEY, 2003, p.432).  No nifal, diversos 

autores traduzem o verbo como: “comprovar-se como firme, estável, fiel, digno de 

confiança, manter a lealdade, ter estabilidade, durar, continuar, permanecer, ser firme, 

resistente, sólido, consistente, ser estável, constante, duradouro, perene, ser fiel, 

seguro, confirmado, estabelecido, verificado, fiável, fiel, fidedigno, ser confiável” 

(KIRST et al, 2008, p.13; ALONSO SCHÖKEL, 2010, p.62-63; WHITAKER et al, 1906; 

FUTATO, 2010, p.283; VANGEMEREN, 2011a, p.417; algumas trad. do ing.). Jenni e 

Westermann (1978, p.276-320, trad. do esp.) afirmam que no nifal o verbo pode 

designar: “univocamente a ideia de duração e consistência, de solidez”. Brown et al 

(1977, p.52-53, trad. do ing.) traduzem como: “confirmado, estabelecido, seguro” no 

contexto de: “reino, casa, dinastia”.  Holladay e Köhler (2000, p.20, trad. do ing.), 

citando o verbo no nifal, e especificamente em Is 7.9: “ter estabilidade, permanecer, 

continuar” usado para seres humanos. VanGemeren (2011a, p. 417-422) citando Is 

7.9: “ser estabelecido, firmado”. Harris et al (2012, p.85) citando o verbo no nifal e 

também Is 7.9, afirma: 

 
“No nifal, o sentido é “ser estabelecido” (2 Sm 7.16; 1 Cr 17.23; 2 Cr 6.17; Is 
7.9). O particípio do nifal tem o sentido de “ser fiel, certo, dependente” e 
descreve os que creem (Nm 12.7; 1 Sm 2.35; Ne 9.8). Esta forma também é 
usada para descrever aquilo sobre o que toda a certeza descansa: o próprio 
Deus (Dt 7.9) e sua aliança (Sl 89.28[29]).” (Harris et al, 2012, p.85) 

 

 Por observar o texto no hebraico, nos dicionários, nos léxicos e nos 

comentários, consideramos que a tradução literal mais fidedigna do heb. para o 
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português, do verbo ןַמָא  (“crer”) em Is 7.9b para o hifil seja: ּוניִ֔מֲאַת  (“crerdes”); e para 

o nifal é: ּונֵֽמָאֵת  (“sereis permanecido”). 

Nos demais, observamos uma intensa relação do verbo ןַמָא  no v. de Is 7.9b, 

tanto no texto hebraico, quanto nos dicionários, léxicos e comentários. VanGemeren 

(2011a, p.417-422) afirma que o trocadilho do verbo no hifil e nifal, ocorre apenas 2 

vezes na BH, em Is 7.9 e em 2Cr 20.20, e realça o significado do nifal e do hifil juntos 

nesse trocadilho. Harris et al (2012, p.85) exemplifica: “Uma ilustração interessante 

sobre a relação entre “crer” e “estar estabelecido” (permanecer) pode ser vista em Is 

7.9. Acaz fica sabendo que, a não ser que creia (hifil), ele não permanecerá (será 

estabelecido – nifal), i.e., sem fé ele não terá estabilidade.” Brown et al (1977, p.53, 

trad. do ing.), citando especificamente Is 7.9, sugere a tradução: “e se não acreditais 

(não tendes confiança firme), não sereis confirmados”. E o próprio VanGemeren 

(2011a, p.422) cita o exemplo de Is 7.9:  

 
Is 7 descreve o afamado encontro entre Isaías e o rei Acaz. A primeira parte 
da descrição termina com um desafio proferido por Isaías, que incorpora um 
trocadilho traduzido de modo bastante apropriado pela NVI60: “Se vós não 
ficardes firmes na fé, certamente não resistirão!” (’im lō’ ta’amînû [hi.] kî lō’ 
tē’āmēnû [ni.]; Is 7.9). A relação exata entre essa declaração e o contexto não 
fica clara, mas não há dúvida quanto à tônica das palavras proféticas: o rei 
Acaz só poderá enfrentar a coalizão siro-efraimita que ameaça Jerusalém e 
sobreviver se crer em Javé (Is 7.1–2). 

 

Uma variedade de outros autores chamam a atenção também para a pronúncia 

e escrita, para esse jogo de palavras no hebraico do verbo ןַמָא  (“crer”), para a 

característica de poesia. Esse verbo ocorre na última parte do v. 9, observado na BHS: 

׃ּונֵֽמָאֵת אÕ֥ יִּ֖כ ּוניִ֔מֲאַת אÕ֣ םִ֚א  (“se não crerdes, pois, não sereis permanecido”). Sendo 

uma variação de palavras em cima de uma mesma raiz, que produz uma paronomásia 

impossível de traduzir do verbo ןַמָא  (“crer”), mas que caminham para lados contrários 

na ideia de solidez inerte ao radical: a primeira, no sentido de crer, confiar, ter um 

ponto de apoio; e a segunda, no sentido de ter estabilidade (SCHWANTES, 2011, 

p.327-345; MUELLER, 1992, P.81-87; ALONSO SCHÖKEL & SICRE DIAZ, 1988, 

p.145-149; RIDDERBOS, 2011, p.96-100; MONTAGNINI, 1993, p.114-122) 

Alonso Schökel e Sicre Diaz (1988, p.145-149) destacam: 

 

 
60 NVI: Nova Versão Internacional. 



 158 

“A frase final do oráculo é uma síntese teológica que é preciso ouvir: ’im lo’ 
ta’minû ki lo’ te’amenû. O som materializa a conexão crer e subsistir. A 
palavra de Deus é o ponto de apoio da história da salvação, a fé é o centro 
de gravidade. A fé é que dá o fundamento à existência do povo, é pela fé que 
o povo vive. A fé tem de se apoiar na palavra de Deus, que se há de cumprir, 
perante os planos humanos, que não se cumprirão. Essa raiz verbal é a 
mesma do nosso “amém”, que exprime a nossa fé total e tem o seu apoio no 
“amém” de Cristo, que é ele próprio (Ap 3,14)” (ALONSO SCHÖKEL E SICRE 
DIAZ, 1988, p.145-149). 

 

Croatto (1989, p.64) assevera que “O apoiar-se/confiar/crer em” é a base para 

o permanecer ou viver (comp. Hab. 2,4: “o justo viverá pela veracidade [da visão]”).” 

Para Mueller (1992, p.86), essa “[...] é provavelmente a frase mais importante de todo 

o livro, e que resume magistralmente toda a mensagem que Isaías tem para transmitir 

aos seus contemporâneos e, a partir dali, para todas as gerações futuras que 

atentarem para as suas palavras.” Schwantes (2011, p.340) define da seguinte 

maneira “o ápice da palavra de Isaías, aliás, do Senhor, a Acaz está no v.9b: ‘se não 

crerdes, então não permanecereis.’”, também citado como o auge da aliteração 

(SCHWANTES, 2011, p.335). Para Croatto (1989, p.64), é “a “ponta” do oráculo 

profético”. Kaiser (1983, p.139, trad. do ing.) conclui sobre o interior da perícope de Is 

7.1-9: “Assim, uma análise da estrutura interior mostra que o v. 9b é o clímax da 

narrativa.” Ridderbos (2011, p.99) sugere uma explicação: “Esse destino do reino do 

Norte é predito aqui com tal precisão, em parte para convencer Acaz de que ele não 

precisava temer esse poderio que já estava condenado, e em parte para adverti-lo 

contra um destino semelhante.” 

 Talvez aqui possamos reiterar a imagem de Acaz como uma figura negativa do 

rei Ezequias, como vimos no final do ‘comentário exegético’ do v. 4b da legitimação 

do lugar em que Isaías teria que encontrar Acaz. O mesmo rei Ezequias esteve diante 

do império Assírio quando sitiaram Jerusalém. E agora Acaz, como aquele que não 

creu, que teve medo, enquanto Ezequias fora aquele que creu e que derrotou o 

império mais forte da época, o Assírio, segundo o relato bíblico. O que Ezequias fez? 

Nada, apenas esperou em YHWH, que livrou Jerusalém do cerco das tropas do 

império Assírio enquanto estavam dormindo. Como demonstra Kaiser (1983, p.114-

117, 134-150), é uma releitura deuteronômica da guerra, uma reedição do texto que 

faz esse paralelo entre esses dois reis. Além do mais, Acaz é o rei depreciado em 

Reis e Crônicas, que fez o que era mal diante dos olhos de YHWH, enquanto que 

Ezequias é aquele que fez o bem. Veremos no próximo capítulo dessa dissertação 

mais considerações sobre a mensagem específica de Isaías ao rei Acaz. A qual pode 
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conter elementos que indicam que realmente a inatividade diante da coalizão anti-

assíria e o pedido de socorro à Assíria podem ser demonstrados nas palavras do 

profeta, o que remete o texto a tempo do século 8 aEC, mas que tem também essa 

justificação histórica da queda de Judá mais a frente, pois um remanescente retornará.  

Desta forma, diante da exegese do texto da BHS (2003, p.684-685) e da revisão 

de literatura em comentários, dicionários e léxicos, observamos que Is 7.9b é o ponto 

em questão de toda a perícope, o auge do texto, e a condição para que Acaz e a 

dinastia davídica permaneçam. Se eles não crerem, não vão permanecer! 

 

3.10. Considerações da análise exegética 
 

De certa forma, conseguimos observar na perícope de Is 7.1-9 um texto coeso, 

com uma forma de escrita bem característica, interligada, que demonstra para nós 

uma edição redatorial que teve os seus primórdios escritos no século 8 aEC. 

O ambiente de guerra, o sarcasmo dos oponentes, a valorização da filiação no 

nome dos personagens dos reis ligados a Israel e Judá, como também do substituto 

do reino de Israel, são pequenos exemplos literários canônicos finais que ligam toda 

a narrativa.  

Vemos, por exemplo, que no v. 1 temos muitas similaridades com 2Rs 16.5, 

mas que mesmo assim temos alguns aspectos que preservam a particularidade da 

redação da perícope de Is 7.1-9. Observamos igualmente que temos no final do Is 7.4 

o detalhamento preciso do local onde Isaías deveria encontrar Acaz, sendo muito 

similar ao local onde o comandante Assírio ameaçou Ezequias no sítio a Jerusalém 

(Is 36.2). Como também em todo o oráculo de salvação dos vs. 4 a 9, uma ideologia 

deuteronômica de que para crer em YHWH, Acaz deveria ficar inerte e aguardar a 

salvação miraculosa como aconteceu com o povo de Israel no Egito diante de Faraó 

e seu exército, e que também aconteceu com Ezequias diante do exército do 

imperador Assírio Senaqueribe. Ainda observamos a preocupação com a legitimação 

do reinado de Acaz, por ser da casa de Davi, e ser o representante desta dinastia 

diante da promessa feita por YHWH em 2Sm 7.16, e dos nomes dados aos seus 

adversários, como “filhos de”. Mas o texto termina com uma advertência condicional 

para manutenção dessa dinastia, o crer. 

Também observamos na exegese um oráculo de salvação condicional, para 

que Israel creia em YHHW para o cumprimento da profecia, como também são 
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encontrados em Dt 1.29-32, 7.16-20, 9.1-6, 20.3-4, 31.3-6. Em ambos os casos o povo 

apenas teria que confiar e esperar em YHWH para verem a salvação do Senhor. 

É importante destacar que nos relatos bíblicos paralelos da guerra siro-

palestinense, Acaz pede socorro para Tiglate-Pileser III, tanto em 2Rs 16, como em 

2Cr 28. O que não é demonstrado aqui em Is 7.1-9, como nem mesmo o nome de 

Tiglate-Pileser III, ou seu nome alternativo, Pul, dado quando Menaém, rei de Israel, 

pagou tributo a ele para continuar reinando (2Rs 15.19). 

Além de toda a mensagem por trás do livro de Isaías, principalmente no PI 

(caps. 1-39), do poderio de YHWH sobre o império Assírio, e do seu representante, o 

rei assírio, que junto com seu deus Ashur estão debaixo do deus sobre todos os 

deuses, YHWH.  

Isaías demonstra que YHWH reina acima da esfera humana de reinos, por mais 

que seu povo possa perder a batalha, a guerra, a soberania diante de outros estados 

nações. Isso porque YHWH está, em certos momentos, por trás da ação da Assíria, 

mas ao mesmo tempo vai julgar essa nação com seu fim, que assim vai ser descrito 

e como fora profetizado pelo profeta Isaías. 

Também observamos que, ao ligar o aspecto redacionário de 2Rs 16.5 e com 

Is 36.2, destacamos que desde o v. 1 a tentativa de Remalias e Peca, de Arã e Efraim, 

fracassou. No entanto, ao mesmo tempo no v. 9, ao ameaçar a dinastia davídica, 

destacado no momento de sua mensagem, que deveria ser acompanhado de seu filho 

Sear-Jasube, “Um-resto-retornará”, demonstra um aspecto editorial redacional para 

um tempo posterior à queda de Judá em 587 aEC. Tudo isso pode ir construindo uma 

ideologia justificável para a queda futura da dinastia davídica junto com o reino do Sul.  

Com isso, podemos identificar, olhando apenas para Is 7.1-9, a aliança siro-

efraimita, entre Síria e Israel, não para destruir Judá e Jerusalém, mas para substituir 

o rei Acaz por outro rei, o filho de Tabeal, para formar uma coalizão antiassíria. 

Enquanto, que a proteção de Judá está em YHWH, por causa da promessa davídica 

da filiação perpétua do trono. 

No próximo capítulo, iremos abordar o contexto da guerra siro-palestinense a 

partir dos dados coletados na exegese desse capítulo, e juntar com dados bíblicos de 

outros locais do relato da guerra siro-palestinense, como também com dados 

extrabíblicos e arqueológicos, para que venhamos a tentar compreender melhor o 

motivo por trás da substituição de Acaz, como outros reinos envolvidos nessa coalizão 
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antiassíria, e também obter respostas para outras partes da exegese que não 

conseguimos responder apenas olhando para a perícope de Is 7.1-9. 
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4.  A GUERRA SIRO-PALESTINENSE 
 

4.1. Introdução 
 

Nesse último capítulo vamos seguir com os dados observados nessa 

dissertação. Como observamos nas considerações do capítulo sobre o estado atual 

da pesquisa do livro de Isaías, consideramos o livro na sua forma final como canônico 

e olhamos para o mesmo de uma forma holística. Também consideramos a 

importância de associar a pesquisa sincrônica e diacrônica, através da análise de 

pequenas partes correlacionadas com o livro de Isaías e outros textos bíblicos, 

utilizando de uma análise holística e heurística, que será justificada a seguir.  

Depois da exegese de Is 7.1-9, apresentada no capítulo anterior, vamos nesse 

capítulo correlacioná-la com outros textos bíblicos que estejam vinculados à guerra 

siro-palestinense, e também associar com fontes extrabíblicas, principalmente neo-

assírias. Tudo para que possa nos ajudar na reconstrução de toda a guerra siro-

palestinense, como também na possível datação do texto em suas primeiras formas.  

Entendemos que o livro de Isaías é uma construção literária em forma de 

expansão durante os séculos, e desta forma, está totalmente interligada entre si. Não 

vamos nos ater à preocupação da biografia e da personalidade do profeta Isaías, mas 

procurar dados encontrados na exegese que a vinculem com a associação histórica 

de eventos, da linguagem e da ideologia por detrás do texto.  

Como no método utilizado por Machinist (1983), De Jong (2007), Aster (2017), 

Hays (2019) e observado pelo próprio Hays (2011a), vamos utilizar dessa metodologia 

como uma tentativa de reconstruir a guerra e também de poder identificar na perícope 

de Is 7.1-9, dados que só poderiam ser conhecidos por autores que estivessem 

presentes na segunda metade do século 8 aEC. 

Também vamos utilizar a revisão literária da guerra siro-palestinense nesse 

capítulo, que fora percebida por diversos autores que observaram o memorial de 

Isaías (Is 6-9.6), e por estar vinculada a um acontecimento tão importante no século 

8 aEC para todo o AOP61, tendo repercussões permanentes nos estados vinculados 

à guerra a qual estão expostos em Is 7.1-9: Síria, Israel e Judá. 

 
61 Antigo Oriente Próximo, como demonstrado na “Lista de abreviações e siglas”. 
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Primeiramente vamos falar sobre a guerra siro-palestinense, o contexto histórico. 

Depois vamos fazer uma breve revisão literária sobre a guerra. Para somente depois 

visualizarmos uma reconstrução da crise siro-palestinense, a partir da perícope de Is 

7.1-9 com outros textos bíblicos. E depois, vamos fazer a reconstrução apenas com o 

acervo assírio. Para enfim, fazermos uma macrorreconstrução da guerra pela junção 

de todos os dados coletados. 

 

4.2. A guerra siro-palestinense 
 

O termo “guerra siro-efraimita” é referido por autores, no sentido estrito, à batalha 

travada pelo rei Rezim, de Damasco (Síria), e pelo rei Peca, de Samaria 

(Israel/Efraim), contra o rei Acaz, de Judá. Essa guerra é considerada por vários 

autores como de importância histórica internacional (EHRLICH, 1991, p.49). Como 

observamos na perícope de Is 7.1-9, esses são os três personagens principais da 

guerra: Acaz, Rezim e Peca, representando esses três estados: Síria, Israel e Judá.  
 No entanto, muitas pesquisas têm se esforçado para tentar demonstrar os 

fatores que culminaram na guerra, como também em tentar demonstrar quais foram 

os participantes da guerra, se esses realmente foram apenas os demonstrados no 

texto de Is 7.1-9: Síria, Israel e Judá; ou se outros países e personagens históricos 

participaram da mesma (EHRLICH, 1991, p.48). 

 Primeiramente, faremos uma recapitulação da situação história do AOP na 

segunda metade do século 8 aEC, para que possamos compreender os fatores e os 

participantes que culminaram na guerra siro-palestinense.  

 

4.2.1. Recapitulação histórica do AOP na segunda metade do século 8 aEC 

 

O acontecimento significativo que interferiu em toda a política do AOP foi a 

ascensão ao trono de Tiglate-Pileser III no Império Assírio, em 745 aEC (ASTER, 

2017, p.1-7; YAMADA, 2014, p.32-33; RINAP 1, p.12-13).  

O novo imperador Assírio é o responsável pelo começo da ascensão de um 

novo ciclo para o império, chamado de período “neo-assírio” (entre séculos 10 e 7 

aEC). Essa nova fase teve seu ápice de domínio sobre as regiões: Siro-Palestinense, 

Egito a oeste, Elã a leste, Árabes do deserto e Média do altiplano. O fim do império 

assírio, ou a perpetuação final desse império, só vai ocorrer em 612 aEC com a 
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destruição de Nínive pelos Medos (LIVERANI, 2001, p.374-375; FALES, 2015; 

ECKHART, 2017, p.1-10).  

 

Mapa 4.1 A ascensão do império neo-assírio dos séculos 9 a 7 aEC 

Mapa trad. do ing. e adap. de “The Rise of the Kingdom of Assyria, ninth to seventh centuries 
BCE”. Rainey & Notley, The Sacred Bridge: Carta’s Atlas of the Biblical World, Jerusalem: Carta, 2006, 
p.235. Disponível em <https://www.biblewhere.com/product/the-rise-of-the-kingdom-of-assyria/>. 
Acessado em 15 de junho de 2020. 

 

A ascensão do império neo-assírio marca o início de um novo período político-

histórico para o AOP (COGAN, 1974, p.1-7; YAMADA, 2014, p.31-32). A partir de uma 

nova política expansionista e militar do império assírio, marcando o verdadeiro início 

da fase imperial da Assíria, o AOP nunca mais vai ser o mesmo, sendo considerado 
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um divisor de águas na história do mesmo. Tanto é, que mesmo depois da queda da 

Assíria, vai continuar a ser dominado por outros impérios que têm seus centros fora 

da região, mas que mesmo assim vão controlar a região Siro-Palestinense. Até então, 

a região fora marcada pela disputa entre os próprios estados que ali se situam, com a 

expansão de um sobre o outro, de tempos em tempos (YAMADA, 2014, p.31-32; 

ASTER, 2017, p.1-7).  

Tiglate-Pileser III continua com a tradição assíria de uma política histórica de 

expansão do império Assírio, a partir das cidades de Nínive e Assur, mas agora 

alçando o que nenhum rei anteriormente havia conseguido, sendo que com apenas 

cerca de dezoito anos de reinado, ele remodelou o mapa político do AOM.  

A política da Assíria de expansionismo e conquista de outras nações pelo uso 

da força de um exército poderoso, num primeiro momento ameaça os outros estados 

diante do poderio de seu exército, coagindo esses reinos a se tornarem vassalos, e a 

pagarem pesados tributos.  

No entanto, para os estados rebeldes, que param de pagar tributo, ou àqueles 

que num primeiro momento se negam a pagar a tributação, ou mesmo aos que lutam 

contra o exército Assírio, o resultado é devastador. Em muitas vezes resulta na 

destruição e anexação dessas terras estrangeiras pelo Império Assírio, com a 

imposição de um governante assírio na região conquistada e a deportação do povo 

natal para outras regiões do Império (YAMADA, 2014, p.31-32; ASTER, 2017, p.1-19).  

Ainda no final da segunda metade do século 8 aEC, alguns estados da região 

Siro-Palestinense vão deixar de existir e nunca mais vão se reerguer, principalmente 

os estados menores, como também estados maiores, que já haviam tido o domínio 

sobre a Síria-Palestina, como é o caso de nossos protagonistas da guerra siro-

palestinense: Damasco, em 732 aEC, e Samaria, em 722/1 aEC (ASTER, 2017, p.1-

7,167; YAMADA, 2014, p.32-33; RINAP 1, p.12-13; LAUINGER, & BATIUK, 2015, 

p.54-66; ZERTAL, 2001, p.36-64). 

 Os eventos que marcam essa mudança na região Siro-Palestinense foram as 

campanhas militares feitas por Tiglate-Pileser III, de 734 a 732 aEC, como consta no 

acervo de documentos assírios, que colocamos na tab. abaixo 4.1: Campanhas de 

Tiglate-Pileser III na região Siro-Palestinense. 
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Tabela 4.1 Campanhas de Tiglate-Pileser III na região Siro-Palestinense 
 

Data Crônica de 
Eponym 

KA e outros textos 
assírios 

Texto 
bíblico 

Eventos principais 

734 aEC Contra o território 
da Filístia, p.17-
18 

t. 42, l. 8-15, p.104-
106; t. 48, l. 14-19, 

p.125,127. 

 Contra a Filístia e a borda do 
Egito. 

733 aEC Contra o território 
de Damasco, 
p.17-18 

KA, t. 21, An.S. C, u. 
10, l. 1-11, p.60-61; 
KA, t. 22, An.S. C, u. 
11, l. 1-7, p.61-63. 

2Rs 16.5-8; 
Is 7.1 

Contra os derredores de 
Damasco, as tribos Árabes e 
a região da Galileia. 

732 aEC Contra o território 
de Damasco, 
p.17-18 

 2Rs 15.29, 
16.9 

Contra Damasco, Galileia e 
Transjordânia. 

Tab. trad. do ing. e adap. do: “Tiglath-pileser III’s Military Enterprises” em RINAP 1, p.12-13; e da tab. 
1: “Chronology of Tiglath-pileser IIIʼs campaigns and other enterprises”, em YAMADA, 2014, p.32-33. 
 

Essas campanhas culminam com a anexação das regiões da: Síria e Israel 

(Gileade e Galileia), e Transjordânia, resultando nessa mudança drástica na política 

da região Siro-Palestinense (YAMADA, 2014, p.32-33; RINAP 1, p.12-13). 

No entanto, autores como: Machinist (1983), De Jong (2007, p.439-459), 

Liverani (2011, p.509-511) e Aster (2017, p.1-7, 11-19) vão ressaltar que além da força 

do exército e da política expansionista, o que trouxe força para a dominação assíria 

do seu império, fora também a propagação de uma ideologia assíria sobre os reinos 

dominados.  

Veremos mais sobre essa ideologia num próximo subitem. 

 

4.2.2. A doutrinação assíria 

 

A ideologia assíria junto à política expansionista e o poderio do exército são os 

marcos desse novo período da Assíria. Essa ideologia existia para manter os reinos 

conquistados em estado de vassalagem e evitar a intervenção do exército Assírio, 

gerando altos custos e demanda com o envio do exército para tal área rebelde.  

A ideologia assíria funcionava propagando sua doutrina de “assirionização”, 

principalmente sobre a elite do estado dominado. Esses eram doutrinados para que 

apoiassem o estado Assírio, ou pelo menos não se opusessem a ele, e propagassem 

essa ideia sobre o seu próprio território.  

A base da doutrinação era: o deus Ashur, a cidade de Assur e o rei Assírio. O 

deus Ashur era o chefe do panteão de deuses assírios nos céus. Com isso, Ashur 

tornou-se o deus da guerra quando os cidadãos da cidade de Assur viraram 
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imperialistas militares. A cidade de Assur se tornou capital do império Assírio, e assim 

o deus Ashur se tornou o chefe do panteão.  

A pretensão era fazer da mesma forma que Ashur, que governava sobre todos 

os deuses nos céus, expandindo o império Assírio sobre todos os povos da terra 

através de seu representante, o imperador, e ambos atestando a soberania do deus 

Ashur sobre todos. Ashur quase sempre é mencionado vinculado ao seu 

representante humano, que representa também a sua vontade e faz a mediação como 

sacerdote. Desta forma, o império é a contraparte do reino dos céus que é governado 

por Ashur, justificando a expansão do império pelas quatro direções da terra, que trará 

para o império a prosperidade econômica que fora fundamental para a economia 

assíria (ASTER, 2017, p.1-7,11-19; HOLLOWAY, 2002, p.65-68). 

Era necessário que houvesse uma doutrinação sobre os estados conquistados, 

sobre a elite dos mesmos, por causa do tamanho das regiões conquistadas, que eram 

muito grandes para que o exército garantisse sua lealdade permanente. Tanto os 

funcionários do estado Assírio quanto as elites dos estados conquistados precisavam 

ser convencidas por essa ideologia (ASTER, 2017, p.14-19). 

Essa ideologia era passada quando a elite dos estados conquistados enviavam 

seus embaixadores que deveriam levar o tributo para a Assíria. Essa viagem era feita 

por vários estados que compareciam ao mesmo tempo em uma comitiva para entregar 

o tributo. Quando esses levavam os impostos, eram expostos a uma doutrinação da 

ideologia Assíria. O fato de todos comparecerem juntos tinha a intenção de causar a 

impressão de que todos os povos da terra prestavam tributo à Assíria, sendo vassalos 

dos assírios. Esses embaixadores então eram levados para verem a arte do império 

Assírio em palácios, como igualmente a monumentos, somado a audiências em 

aramaico, como também documentos como estelas de territórios conquistados, e 

praticavam até juramentos de lealdade à Assíria (ASTER, 2017, p.14-19). 

A doutrina transmitida para a elite era sobre o domínio do deus Ashur, o poder 

do rei e que esse império não tinha limites. Esses embaixadores eram responsáveis 

por disseminar a ideologia Assíria sobre outros membros da elite. Isso fora somado à 

ação dos oficiais do império assírio nas terras conquistadas, que não se restringiam à 

cobrança de impostos, mas buscavam o encorajamento dos estados conquistados a 

continuarem sob o poder assírio, mantendo contato regular com as elites desses 

estados (ASTER, 2017, p.14-19). 
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A questão da “assirionização” é muito importante para nós, pois o livro de Isaías 

tem uma ideologia que transmite a crença de um Deus único: “YHWH”. E esse Deus, 

como revela o texto bíblico do Primeiro-Isaías, está acima de qualquer império 

humano, e pode utilizar-se até dos assírios como instrumento de julgamento divino 

para punir o seu próprio povo, Israel e Judá, como revela Levine (2005, p.419-422) 

em Is 10.5-15.  

No entanto, o próprio YHWH, segundo Levine (2005, p.422-424), também trará 

juízo sobre a Assíria, como também demonstra o texto de Primeiro-Isaías, em Is 

14.24-27. A ideia de Isaías é transpassar a supremacia de YHWH sobre todos os 

deuses, impérios e reis que possam surgir (LEVINE, 2005, p.423-425). 

Desta forma, o livro de Isaías combate a ideia passada pela elite de 

“assirionização”, construindo a ideia do surgimento de um Deus único, YHWH, 

soberano sobre toda terra (LEVINE, 2005). Essa ideologia que está por trás do texto 

bíblico, principalmente de algumas partes do Primeiro-Isaías, foram demonstradas por 

Machinist (1983, p.737) e por Aster (2017, p.27): 

 
À luz da nossa discussão, então, se voltarmos para as duas perguntas com 
as quais começamos questionando em que o império neo-assírio se parecia 
com o do outro lado, e como isso nos ajuda a entender o império, as respostas 
acabam sendo bastante inesperadas. Pelo menos no Primeiro Isaías, o 
império foi visto muitíssimo dentro do quadro, embora os elementos 
individuais pudessem ser retrabalhados, o que ele mesmo tinha estabelecido 
através da sua própria propaganda. Longe de nos dar uma visão diferente 
daquela baseada na Assíria, como poderíamos ter inicialmente esperado, a 
evidência de Isaías se torna uma importante testemunha da perspectiva 
oficial assíria, e à sua persuasão tanto em geral, como especificamente sobre 
o desenvolvimento do pensamento israelita (MACHINIST, 1983, p.737, trad. 
do ing.). 
 
[...] a propagação da ideologia foi uma parte inseparável do processo de 
afirmação do domínio assírio sobre o território conquistado e os estados 
vassalos. Como resultado dessa propagação, elites em Judá e outros reinos 
dominados se familiarizaram com os motivos utilizados para expressar a 
ideologia imperial assíria (ASTER, 2017, p.27, trad. do ing.). 

 

Machinist (1983) argumenta que o autor de algumas passagens do livro de 

Isaías reformulou a ideologia Assíria intencionalmente, combatendo-a explicitamente 

para anunciar ao seu público que compreendia a ideologia assíria. Portanto, o público 

de Isaías teria que ser a elite política de Judá, a qual representava Judá na 

comunicação com os assírios, eram os embaixadores responsáveis para se 

apresentar à Assíria, quando levavam os tributos e quando se comunicavam com os 

oficiais assírios em seu próprio território. 
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 Diante dos dados apresentados, poderemos sugerir que quando a perícope de 

Is 7.1-9 começou a ser escrita em comparação com os documentos assírios, a sua 

ideologia fora preservada na confrontação da ideologia de Isaías. Mas primeiro vamos 

tentar reconstruir a guerra, primeiramente pela perícope de Is 7.1-9, depois com outros 

textos bíblicos, e por fim com dados encontrados no acervo assírio ligado a Tiglate-

Pileser III, como também olhando para autores que escreveram sobre a mesma. 

 

4.3. A reconstrução da guerra siro-palestinense 
 

Muitos autores tentaram reconstruir de alguma forma a guerra siro-palestinense: 

Aster (2017), Asurmendi (1982), Begrich (1929), Cazelles e Efraim (1978), Cogan e 

Tadmor (1988), Dubovsky (2006), De Jong (2007), Ehrlich (1991), Irvine (1994), 

Na’aman (1991, 1995, 1998), Oded (1972), e Sindall (2009). Poderíamos ainda citar 

muitos outros autores, mas escolhemos citar os relevantes para essa dissertação.  

Vamos começar com uma breve revisão de literatura, para depois começarmos 

a nossa própria reconstrução da guerra siro-palestinense. Primeiramente, iniciaremos 

com as fontes bíblicas, depois com os dados assírios, para por fim, chegarmos a uma 

consideração, com a soma de todas as informações coletadas, de como poderia ter 

acontecido essa guerra: estados envolvidos e motivos da guerra. 

 

4.3.1. Breve revisão de literatura 

 

Por causa da relação do texto bíblico com o acervo assírio de Tiglate-Pileser III, 

muitos autores tentaram fazer uma reconstrução do contexto político da guerra siro-

palestinense e da campanha de Tiglate-Pileser III na Siro Palestina em 734 a 732 

aEC, por serem a mesma coisa. Nessa seção, vamos procurar reproduzir as 

observações que sejam pertinentes à presente pesquisa 

Uma clássica reconstrução da guerra siro-palestinense fora feita em 1929, por 

Begrich. O autor supõe que a coalizão anti-assíria foi composta por: Rezim da Síria, 

Peca de Samaria, Filisteus, Samsi dos Árabes e Egito. Todos agem sob a liderança 

de Rezim, e em conjunto, pressionam Acaz, de Judá, para que esse faça parte da 

coalizão. E, possivelmente, Tiglate-Pileser III inicia a sua campanha no Levante, 

devido ao pedido de socorro de Acaz feito a ele. 
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Pelo que parece, Oded, em 1972, foi a clássica reconstrução oposta à visão de 

Begrich (1929). Para Oded (1972, p.164-165), a guerra siro-palestinense não fora para 

formar uma coalizão anti-assíria, mas uma luta pela expansão territorial na região. 

Mesma razão pela qual estaria no enfraquecimento de Israel Norte no tempo do rei 

Uzias de Judá, que ocasionou a conquista da Transjordânia. Peca teria se tornado rei 

com apoio de Rezim, que deseja ter o domínio da Transjordânia. Ambos juntam forças 

para retomá-la, e assim o fazem, mas não param por aí e avançam contra Jerusalém 

para substituir Acaz. Nessa época, Tiglate-Pileser III estava na Filístia, fazendo sua 

primeira campanha no Levante em 734 aEC. Chega o pedido de ajuda de Acaz para 

Tiglate-Pileser III, que gerou então a confusão política na Palestina. Para Oded (1972), 

as campanhas posteriores de Tiglate-Pileser contra Damasco e Israel, em 733 e 732 

aEC, não vão ter conexão com uma possível aliança anti-assíria ou ainda para 

socorrer Judá da coalizão siro-palestinense, mas serão um movimento oportunista 

para aproveitar a confusão política na região. 

No meio termo de ambos os autores apresentados acima, Ehrlich (1991, p.54) 

sugere que Tiglate-Pileser já tinha em mente, um plano mestre para controlar o 

crescente-fértil. Isso seria devido ao custo atribuído a uma potência internacional 

militar, que precisaria do comércio internacional se sustentar, como já havia feito na 

costa libanesa e síria em 738 aEC (RINAP 1: t. 42, l. 1-5, p.104-105; t. 49, rev. l. 1-2, 

p.128-131; t. 50, rev. l. 1-2, p.133-134), e por isso começa a campanha contra a 

Filístia. Assim, para o autor, a razão da campanha de Tiglate-Pileser III no Levante é 

a expansão territorial para conseguir as rotas internacionais marítimas e terrestres, 

para sustentar o pesado custo do exército imperial. 

Asurmendi (1982, p.42-43) destaca que não há razão para não considerar o texto 

bíblico com valor histórico, tanto quanto o acervo assírio sobre a guerra. Para o autor, 

a coalizão anti-assíria surge depois do pagamento de tributo de vários estados Siro-

Palestinos em 738 aEC (ASURMENDI, 1982, p.47-51). Asurmendi (1982, p.47) 

relembra, a partir do texto bíblico, que o pagamento de tributo é muito oneroso, como 

revela o pagamento de Menaém, em 2Rs 15.19, que também está mencionado no 

arquivo assírio: de 35 toneladas de prata (RINAP 1: KA, t. 14, An.S. B, u. 5, l. 10-12, 

p.44,46-47; KA, t. 27, An.S. A, u. 6, l. 2-7, p.69-70; KA, t. 32, An.S. C, u. 8, l. 1-12, 

p.76-77; t. 35, col. iii, l. 1-23, p.80,86-87). De acordo com o texto bíblico (2Rs 16.20), 

cada homem de posse teve que contribuir com 600 gramas para que conseguissem o 

valor do pagamento a Tiglate-Pileser III. O que para Asurmendi (1982, p.47) é uma 
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das causas que levou ao assassinato de Pecaías, filho de Menaém, que sucedeu ao 

trono de Israel após a morte de deu pai. Peca fora colocado no trono, com a ajuda de 

Rezim e a revolta do povo do tributo, com a intenção de formar uma coalizão anti-

assíria, para parar de pagar o tributo. E, com o afastamento da Assíria, em campanhas 

no oeste, na Média e em Urartu, de 737 a 735 aEC, temos dois fundamentos 

importantes para o surgimento da coligação anti-assíria. Esta tentaria unir mais forças, 

e logo, diplomaticamente, a inclusão de Acaz de Judá. E a intervenção de Tiglate-

Pileser III, para o autor, seria por causa do pedido de socorro de Acaz, e a coligação 

anti-assíria, para ele, de acordo com o texto bíblico e o acervo assírio, seria formada 

por: Damasco, Samaria, Filístia (Gaza e Asquelom), Edom e Tiro. 

Para Cazelles e Efraim (1979, p.73), a intervenção assíria na campanha na Síria 

Palestina também só começa depois da solicitação de ajuda de Acaz, de Judá. Como 

também, para os autores, a coalizão anti-assíria surge entre 737 e 735, quando 

Tiglate-Pileser está concentrando suas campanhas longe do Levante, numa aliança 

primeiramente entre Síria e Israel, e depois com Tiro. No entanto, para os autores, a 

Assíria tinha uma preocupação de destruir alianças quando pode ser vista, por 

exemplo, a campanha contra, em 738 aEC, na costa da Síria (t. 42, l. 1-5, p.104-105; 

t. 49, rev. l. 1-2, p.128-131; t. 50, rev. l. 1-2, p.133-134). 

Irvine (1994, p.21) considera que os participantes da coalizão anti-assíria foram: 

Rezim, da Síria (líder da revolta), Hirão, de Tiro, Peca, de Israel, líderes das cidades 

Filisteias e de vários grupos Árabes. O autor ainda sugere os estados 

Transjordanianos como fazendo parte dessa aliança: Edom, Moabe e Amom. Irvine 

(1994, p.21) afirma que a campanha de Tiglate-Pileser III na região Siro-Palestinense 

teve por objetivo principal acabar com a revolta generalizada de vários estados 

regionais, muito embora ainda aponte a motivação econômica na movimentação 

assíria no Levante, principalmente concentrada nos portos da Fenícia e da Filístia 

(IRVINE, 1994, p.21). 

Dubovsky (2006) tem a publicação mais recente que todos os autores 

mencionados no tópico acima, e reúne as informações bíblicas de Is 7, 2Rs16 e 2Cr 

28 do acervo assírio, e também de outros autores. O autor reconstrói as campanhas 

de Tiglate-Pileser III, como também demonstra uma logística da campanha. Essa 

logística fora comparada com campanhas anteriores de Tiglate-Pileser III, que não 

concentra suas primeiras atividades nos epicentros, mas que vão minando as forças 

ao redor daqueles que lideravam, no caso, a coalizão anti-assíria, Síria e Damasco, 
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até que por fim, não tenham mais como evitar a derrota. O autor compara a tática 

usada na campanha de 734 a 732 aEC com 743 aEC, em Urartu (RINAP 1: KA, t. 9, 

l.2-16, p.34-35; Crônicas de Eponym, p.17-18 DUBOVSKY, 2006, p.161-164).  

Por fim, o último autor apresentado é Na’aman, em seus três artigos de 1991, 

1995 e 1998. Na’aman (1991, p.92) sugere que a aliança anti-assíria surge sobre a 

liderança de Damasco e aliança de Israel, pela tradição dos textos bíblicos (2Rs 15.37, 

16.5,7; Is 7.1,5,8,9, 8.5). Israel teria formado a coligação quando Peca sobe ao trono 

em 736 aEC. Depois seria seguida pelos pequenos reinos vizinhos: Tiro, Asquelom, 

Árabes e Gaza (NA’AMAN, 1991, p.92; 1998, p.222). O autor sugere essa formação 

por aparecerem lado a lado nas inscrições assírias, como também pela rebelião de 

Mitinti de Asquelom e Samsi dos Árabes no acervo assírio (NA’AMAN, 1991, p.92).  

Para Na’aman (1991, p.92), os reinos Transjordianos que foram mencionados 

na lista de tributo de 734 aEC juntos com Judá não participaram da aliança. No 

entanto, diante da fraqueza militar dos estados da coligação anti-assíria frente à 

potência militar de Tiglate-Pileser III, o Egito também fazia parte da coligação, o que 

explicaria a campanha de Tiglate-Pileser III começar na região Siro-Palestinense, na 

divisa com o Egito, e da fuga de Hanunu de Gaza para o Egito (NA’AMAN, 1991, p.92-

93; 1998, p.222).  

Na’aman (1995, p.274) conclui que o reflexo da campanha de Tiglate-Pileser III 

para Israel é a anexação das três províncias de Dor, Megido e Gileade ao território 

assírio. Para o autor, 2Rs 15.29 e as inscrições assírias são muito parecidos e refletem 

a campanha em Gileade e na Galileia, suas anexações à Assíria e a deportação de 

inúmeros cativos (NA’AMAN, 1995, p.273-274). Como também, existe uma 

similaridade muito grande sobre a morte de Peca no texto bíblico e no acervo assírio. 

Mas 2RS 15.29, para o autor, tem uma fonte melhor do que o acervo assírio para 

explicar a morte de Peca e a substituição por Oseias, e que essa morte deve ser 

datada para 731 aEC (NA’AMAN, 1995, p.274-275).  

E por fim, Na’aman sugere uma explicação para Israel não ter sido anexada em 

sua totalidade para a Assíria já no fim da campanha em 732 aEC: por ter um histórico 

de lealdade com a Assíria, entre os séculos 9 e 8 aEC, e ser considerada um desvio 

de conduta na política pró-assíria, como por exemplo fizeram com Hamate e 

Kummukh, tendo uma nova chance de se comportar adequadamente (NA’AMAN, 

1991, p.94).  
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4.3.2. Fonte Bíblica 

 

Daqui em diante, faremos a nossa própria reconstrução da guerra siro-

palestinense, primeiramente a partir de vários textos bíblicos que estão 

correlacionados com a mesma. 

De acordo com a exegese que fizemos em Is 7.1-9, podemos identificar três 

estados e seis personagens na perícope. Os estados são: Síria, que corresponde a 

Arã, e sua capital, a cidade de Damasco; Israel, que corresponde a Efraim, com sua 

respectiva capital, a cidade de Samaria; e Judá, com sua capital, a cidade de 

Jerusalém. Os personagens identificáveis na perícope são: Rezim, rei da Síria; Peca, 

o filho de Remalias, rei de Israel; Acaz, rei de Judá; o profeta Isaías; o filho de Isaías: 

Sear-Jasube; e o filho de Tabeal, que seria o substituto para Acaz.  

Os estados da Síria e de Israel se unem para invadir Jerusalém e trocar o rei 

Acaz, pelo filho de Tabeal. Por isso guerra siro-efraimita, a Síria e Efraim, o reino do 

Norte, contra o reino do Sul, Judá. Mas isso olhando apenas para perícope de Is 7.1-

9, pois a consideramos como a guerra siro-palestinense. A intenção, como vemos na 

própria perícope, não era de destruir a cidade de Jerusalém, mas de trocar o seu rei. 

No entanto, no texto não conseguimos identificar claramente quais foram os motivos, 

e se existiram outros personagens e estados (e cidades) participantes dessa guerra.  

Outros relatos bíblicos que relatam a guerra siro-palestinense, como apontado 

por outros autores, são o relato de 2Rs 16.5-10 e 2Cr 28.5-21 (BEGRICH, 1929, p.214-

215,222,227-228; CAZELLES & EFRAIM, 1978, p.70,73; COGAN & TADMOR, 1988, 

p.191-201; DUBOVSKY, 2006, p.154-170; EHRLICH, 1991, p.48-49,56; KAISER, 

1983, p.137, 145-146; NA’AMAN, 1991, p.91-94; ODED, 1972, p.164; SINDALL, 2009, 

p.93-103, WILDBERGER, 1991, p.287).  

Vejamos o relato bíblico de acordo com o ATI de 2Rs 16.5-10: 

 
2Rs 16.5-10 
“5 Então, subiu Rezim, o rei de Arã, e Peca, o filho de Remalias, o rei de Israel, 
Jerusalém para a guerra; e sitiaram contra Acaz, e não puderam em guerrear. 
6 No tempo, o aquele, restabeleceu Rezim, o rei de Arã, Elate para Arã, e 
expulsou os judeus de Elate; e os edonitas foram Elate, e habitaram ali, até o 
dia o este. 7 E enviou Acaz mensageiros a Tiglate-Pileser, o rei da Assíria 
dizendo: O teu servo, e o teu filho eu; sobe e me salva da palma de o rei de 
Arã, e da palma de o rei Israel, os que se levantam contra mim. 8 Então, pegou 
Acaz a prata e o ouro o que era encontrado a casa de YHWH e nos tesouros 
de a casa de o rei; e enviou para o rei da Assíria presente. 9 E escutou a ele 
o rei da Assíria, e subiu o rei da Assíria contra Damasco, e se apossou dela, 
e a exilou para Quir; e a Rezim fez morrer, 10 Então, foi o rei Acaz para 
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encontrar Tiglate-Pileser, o rei da Assíria, Damasco e viu o altar e que em 
Damasco; e enviou o rei Acaz para Urias, o sacerdote, a semelhança de o 
altar, e a forma dele para todo feito dele” (ATI II, p.576). 
 

Comparando a perícope de Is 7.1-9 com 2Rs 16.5-10, encontramos 

similaridades, principalmente em Is 7.1 e em 2Rs 16.5: 

 

Tabela 4.2 Comparativa entre Isaías 7.1 e 2 Reis 16.5 
Is 7.1 2Rs 16.5 

E aconteceu,  
em dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, 
rei de Judá,  
atacou/subiu Rezim, rei de Arã, e Peca, filho 
de Remalias, rei de Israel,  
Jerusalém, para a guerra contra ela;  
 
mas não prevaleceu em se guerrear contra 
ela. 

Então,  
 
 
subiu Rezim, o rei de Arã, e Peca, o filho de 
Remalias,  
o rei de Israel,  
Jerusalém para a guerra;  
e sitiaram contra Acaz,  
e não puderam em guerrear. 

Trad. literal de Is 7.1 da BHS, p.684-685; ATI II, 2Rs16.5, p.576. 

 

 Cogan e Tadmor (1988, p.38-39) explicam que a similaridade entre ambos os 

textos é devido a terem uma fonte de arquivo em comum, mas que são formulações 

independentes, e sendo assim, uma formulação não deve corrigir a outra. No entanto, 

para Wildberger (1991, p.287), o texto de 2Rs 16.5 veio antes de Is 7.1, e dessa forma, 

Is 7.1 baseou-se em 2Rs 16.5 para compor o seu texto, sendo que a diferença entre 

ambos acontece pois o texto de Isaías é um texto profético, que teve o acréscimo de 

uma datação mais precisa (“[...] em dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de 

Judá, [...]”) para que esse pudesse ser lido juntamente com os livros históricos 

correspondentes. Kaiser (1983, p.137) também afirma que as informações de Is 7.1 

foram extraídas de 2Rs16.5.  

Entendemos que os textos, Is 7.1 e 2Rs 16.5, estão interligados, e que a 

introdução histórica de Is 7.1 pode ter sido composta pelos mesmos editores de 2Rs 

16.5, ou mesmo o texto de Is 7.1 utilizou-se 2Rs 16.5 como fonte. Isso devido a 

similaridades entre os textos, quando ambos têm praticamente a mesma formulação: 

“subiu Rezim, o rei de Arã, e Peca, o filho de Remalias, o rei de Israel”, “Jerusalém 

para guerra” e “e/mas não prevaleceram/puderam em se guerrear”. O que chama a 

atenção é que em Is 7,1 a formulação para Peca é “Peca, filho de Remalias”, assim 

como está em 2Rs 16.5, o que é uma formulação comum para o livro de Reis, 

enquanto que na continuação da perícope de Is 7.2-9, nos vs.: 4, 5, 9, a formulação 

usada é “filho de Remalias”. Essa formulação não é uma característica da BH, 
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comunicar o nome de alguém apenas pela filiação, mas uma particularidade da 

redação de Is 7.2-9 (DE JONG, 2007, p.58-67). 

No aspecto de informação acrescentada dos eventos de pano de fundo da 

guerra siro-palestinense, o texto de 2Rs 16.5-10 nos acrescenta mais personagens, 

cidades e estados que não tínhamos somente com Is 7.1-9: a cidade de Elate, o povo 

edonita (ou siros, por causa da nota de ketiv do texto da BHS) e o povo judaíta; o rei 

da Assíria: Tiglate-Pileser III, o estado da Assíria e a cidade de Quir. Não apenas isso, 

o texto de 2Rs 16 nos informa que Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, fizeram 

um cerco à cidade de Judá, mas que antes disso, Rezim tomou a cidade de Elate de 

Judá, e os edonitas (ou siros) passaram a habitar na cidade. Também nos informa 

que o rei Acaz pediu socorro para Tiglate-Pileser III, pagando tributo e assim se 

tornando vassalo da mesma, por causa do ataque que estava sofrendo de Rezim e 

de Peca. O texto de Reis também relata que Tiglate-Pileser III veio ao socorro de 

Acaz, atacando Damasco, e se apossando da cidade, fazendo a deportação do povo 

de Damasco para Quir, e por fim, matando a Rezim.  

Quanto à veracidade dos dados que encontramos no livro de Reis, Cogan e 

Tadmor (1988, p.3-7) relatam que o livro é composto por um padrão sincrônico de 

narração dos reis do norte e do sul, de Israel e Judá, de forma didática, apresentando 

apenas os dados relevantes e pertinentes à sua mensagem, através de uma 

apresentação ideológica de fidelidade do monarca para com o Deus de Israel adorado 

em Jerusalém. O livro de Reis critica negativamente todos os monarcas do norte e a 

maioria dos monarcas do sul. E o redator do livro é considerado um adepto da escola 

deuteronômica, e ao fazer a redação não inclui todas as composições norte-israelitas 

em todas as partes do livro de Reis.  

No entanto, para Cogan e Tadmor (1988), a fonte primária de Reis são os 

“Anais dos Reis de Judá” e os “Anais dos Reis de Israel”, fonte que atualmente não 

existe, ou ainda não fora encontrada. Muitos autores sugerem que a composição de 

Reis aconteceu no reinado de Josias no final do séc. 7 aEC, e que posteriormente, 

após a destruição do Templo, o texto fora atualizado e revisado por um outro autor 

deuteronomista. Em comparação com fontes extrabíblicas, o livro de Reis tem uma 

variedade de informações que complementam e corroboram o seu trabalho, 

suplementando e discordando. Um exemplo de fonte extrabíblica pertinente a essa 

presente pesquisa, são as inscrições de Tiglate-Pileser III, que preservam os nomes 

de quatro reis. Três do norte de Israel: Menaém, Peca e Oséias; e um do sul: Acaz. 
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Menaém, Oséias e Acaz são citados nos documentos assírios, prestando tributos ao 

rei da Assíria, Tiglate-Pileser III, conforme escrito em Reis (COGAN & TADMOR, 

1988, p.3-7; YAMADA, 2014, p.32-33; RINAP 1, p.12-13,106,112,132). 

 
Tabela 4.3 Reis de Israel e Judá pagando tributo a Tiglate-Pileser III: Menaém, 
Acaz e Oséias  

Data Acervo assírio Textos bíblicos Nome do rei e 
estado/cidade 

738 aEC KA, t. 14, An.S. B, u. 5, l. 10-12, 
p.44,46-47; KA, t. 27, An.S. A, u. 6, 
l. 2-7, p.69-70; KA, t. 32, An.S. C, u. 
8, l. 1-12, p.76-77; t. 35, col. iii, l. 1-
23, p.80,86-87. 

2Rs 15.19 Menaém de Samaria 

734 aEC t. 47, rev. l. 6-13, p.115-116,122-
123. 

2Rs 16.7-8; 2Cr 
28.16,21;  

 

Acaz de Judá 

731 aEC t. 42, l. 17-19, p.104,106 2Rs 17.3-4;  Oseias de Samaria 
Tab. trad. do ing. e adap. de: YAMADA, 2014, p.32-33; RINAP 1, p.12-13,69-70,76-78,80-87,106,122. 
 

Peca é citado em 2Rs 15.30 como tendo sido morto por Oseias em meio a uma 

conspiração que aconteceu contra Peca. O que está nas inscrições sumárias de 

Tiglate-Pileser III, como podemos observar na tab. abaixo. 

 

Tabela 4.4 As três citações de Peca nas inscrições assírias de Tiglate-Pileser III  
Data Inscrição 

Assíria 
Informações contidas na inscrição 

733-732 
aEC 

t. 42, l. 17-19, 
p.104,106. 

Uma parcial anexação de Israel à Assíria, e posteriormente, Peca fora 
morto por Tiglate-Pileser III e o mesmo colocou Oseias para reinar em 
seu lugar, que logo pagou tributo à Assíria, ouro e prata. 

733-732 
aEC 

t. 44, l. 17-18, 
p.110,112. 

Uma campanha militar contra Israel, a anexação de parte do território,a 
capital Samaria é poupada, e o povo substituiu o rei Peca por Oseas. 

731 aEC t. 49, rev. l. 10-
11, p.128,132. 

Tiglate-Pileser III conquistou o norte da terra de Israel em 733-732 aEC 
e posteriormente, em 731 aEC, o próprio Tiglate-Pileser III colocou 
Oseias para reinar sobre eles. 

Tab. trad. do ing. e adap de: RINAP 1, p.104-107; 110-112; 128-133. 
 

Essas informações são de suma importância para nossa pesquisa, pois 

demonstram a relação do texto bíblico com o acervo histórico assírio. Como vemos, 

até mesmo na documentação assíria, existem divergências de certos fatos, que na 

verdade, podem ser apenas pontos de vista diferentes do mesmo acontecimento, 

dependendo da intenção de quem narra o acontecimento e das pessoas que 

receberam o texto. No entanto, podemos utilizar de todas as fontes disponíveis para 

uma hipótese de como teria acontecido a guerra siro-palestinense, o que faremos 

minuciosamente no próximo subitem deste capítulo.  
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O texto bíblico de 2Cr 28 soma aspectos de um pano de fundo da guerra siro-

palestinense comparando-o com a perícope de Is 7.1-9, analisando cidades, estados 

e personagens. Os povos: judaítas, edonitas, filisteus; as cidades de: Bete-Semes, 

Aijalom, Gederote, Socó, Timna; os personagens: o rei da Assíria: Tiglate-Pileser III, 

Zicri: o valente de Efraim, Maaseias: o filho do rei, Azricão: o rei da casa, e Elcana: o 

segundo do rei. E por fim, relata o pedido de socorro de Acaz aos reis da Assíria, 

apenas depois da invasão dos edonitas e filisteus, mas, no entanto, revela que Tiglate-

Pileser III veio e o pressionou, o angustiou, não o fortaleceu e o socorreu, mesmo 

quando Acaz pagou tributo e se tornou vassalo da Assíria. Em nenhum momento 

menciona o texto que a Assíria lutou contra Damasco ou Israel, ou mesmo contra a 

Filístia ou Edom. 

Sindall (2009, p.93-103) é um autor que comenta as divergências 

principalmente entre os textos de 2Rs 16 e 2Cr 28 referentes à guerra siro-

palestinense. O autor chama a atenção para as diferenças ideológicas entre o texto 

de Reis e de Crônicas, principalmente porque para ele é amplamente aceito que 

primeiro vieram os livros de Samuel e Reis, e só depois, Crônicas.  

A diferença entre ambos os livros, para Sindall (2009, p.93-103), não denigre o 

valor de Crônicas em relação a Reis, mas apenas que Crônicas, quando fora escrito, 

tinha o conhecimento de Samuel-Reis, e dessa forma expandiu o conhecimento de 

Samuel-Reis para criar uma experiência em diferente fase.  

Sindall (2009) afirma que o texto de Reis se concentra mais na queda do norte 

e na atividade da Síria, enquanto Crônicas oferece uma informação adicional sobre 

Judá e seus vizinhos do sul. Ele justifica tal tese, pela análise dos capítulos anteriores 

de ambos os livros. As partes anteriores de 2Rs16, como de 2Rs 15 e 16.1-4, que 

relatam os problemas que tiveram Judá com os sírios, e Israel com os Assírios. 

Enquanto que, antes de 2Cr 28, os caps. 26 e 27 oferecem os problemas que Judá 

teve com os filisteus, árabes, meunitas e amonitas.  

Desta forma, o Sindall (2009) considera que as diferenças entre os relatos de 

2Rs 16 e 2Cr 28 não sugerem uma alteração em qualquer um dos textos, mas que o 

autor de Reis está preocupado com o problema Sírio, e nesse caso a ajuda de Tiglate-

Pileser III foi significante para a defesa de Acaz, de Judá. Enquanto que, para o autor 

de Crônicas, a preocupação é com os vizinhos do sul de Judá, e como Tiglate-Pileser 

III não devolveu as terras tomadas pelos edonitas e filisteus a Judá, a intervenção 
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Assíria não teve uma ação insatisfatória para com Judá (SINDALL, 2009, p.93-103; 

DUBOVSKY, 2006, p.153-154). 

Vejamos abaixo na tab. comparativa da guerra siro-palestinense dos três textos 

bíblicos citados anteriormente. 

 

Tabela 4.5 Comparativa da guerra siro-palestinense entre Isaías 7.1-9, 2 Reis 
16.5-10 e 2 Crônicas 28 

Descrição Is 7.1-9 2Rs 16.5-10 2Cr 28 
Estados Judá, Arã, 

Israel, Efraim 
Arã, Israel, Assíria, Judá 
(contexto do cap.) 

Arã, Israel/Efraim, Judá, Assíria, 
Filístia, Edom 

Cidades/ 
Regiões 

Jerusalém, 
Samaria, 
Damasco 

Jerusalém, Elate, Quir, 
Damasco 

Damasco, Samaria, Jerusalém, 
Jericó, Bete-Semes, Aijalom, 
Gederote, Socó, Timna 

Personagens 
principais 

Acaz, Rezim, 
Peca (filho de 
Remalias), 
Isaías 

Rezim, Peca (filho de 
Remalias), Acaz, Tiglate-
Pileser III 

Acaz, Peca (filho de Remalias), 
Tiglate-Pileser III 

Personagens 
secundários 

Sear-Jasube, 
Tabeal 

mensageiros, sacerdote Zicri, Maaseias, Azricão, Elcana, 
Odede, Azarias, Berequias, 
Jeizquias, Amasa 

Povos casa de Davi, 
Efraim 

judaítas, edonitas (siros) Israelitas, efraimitas, judaítas, 
edonitas, filisteus 

Inimigos de 
Judá 

Arã e 
Israel/Efraim 

Arã, Israel Arã, Israel, Efraim, Filístia, Edom, 

Pedido de 
socorro para 
a Assíria 

 Sim, se tornando vassalo 
da Assíria e pagando 
tributo 

Sim, se tornando vassalo da Assíria 
e pagando tributo 

Resposta da 
Assíria 

 Positiva, Assíria destruiu 
Damasco 

Negativa, Tiglate-Pileser III vai contra 
Acaz, o angustia e não o fortalece 

Guerra siro-
palestinense 

Não 
prevaleceram 
em guerrear 
contra 
Jerusalém 

Arã e Israel não 
conseguiram invadir 
Jerusalém, mas a Síria 
toma a cidade de Elate. A 
Assíria derrota a Síria, 
conquista Damasco, mata 
o rei Rezim, e deporta 
parte do povo para Quir. 

Arã leva cativos os judaítas para 
Damasco. Peca mata 120 mil do 
exército de Judá, mais o filho de 
Acaz, e os dois primeiros do rei. E 
levaram cativas 200 mil pessoas. 
Edonitas atacam Judá e levam 
cativos. Filisteus conquistam várias 
cidades. Tiglate-Pileser III vai contra 
Judá, a pressiona e não a ajuda, 
mesmo assim recebe tributo de 
Acaz. 

Informações retiradas da: Trad. literal nossa da Is 7.1 da BHS, p.684-685; ATI II, 2Rs16.5-10, p.576-
577; ATI IV, 2Cr 28, p.821-823. 

 

 O texto de Is 7.1-9 é o único dos textos analisados acima que não cita a Assíria 

e Tiglate-Pileser III. No entanto, autores como Aster (2017, p.87-91) e De Jong (2007, 

p.58-67), consideram o texto bíblico de Isaías como uma ideologia de YHWH como 

único Deus, e, desta forma, combate a ideologia Assíria da soberania do deus Ashur 

e de seu representante, o rei assírio. Por mais que Is 7.1-9 não esteja explicitamente 

citando a Assíria e Tiglate-Pileser III, o v. 4 apontaria para duas ações do rei Acaz 

referente ao contexto político da guerra siro-palestinense. Primeiro, ao dizer: רֵ֨מָּׁשִה  
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טֵ֜קְׁשְַהו  (“guarda-te e fica calmo”) a ordem do profeta é para Acaz “abster-se de 

atividades e ficar calmo”, ou seja, para Acaz permanecer neutro e não fazer aliança 

com a Assíria, buscando socorro em Tiglate-Pileser III, tornando-se vassalo e 

pagando tributo. Segundo, ao dizer:  refere-se diretamente à (”Não temas“)  אָ֗ריִּת־לַא

ameaça siro-palestinense, de não ficar com medo, mas também de manter sua política 

de neutralidade com a coalizão siro-palestinense. Desta forma, o texto profético é 

explícito quanto a manter a neutralidade contra qualquer aliança. 

Isso porque, ao cogitar uma guerra daquele período histórico, pensamos em 

um reino conquistando o outro, levando despojos, cativos, ou fazendo do outro estado, 

vassalo, para que pague tributo. E se esse estado se torna rebelde, então é aniquilado, 

destruído. E quando olhamos para relatos de profecias daquele tempo, quando 

profetizavam para seus reis antes da guerra, eles incentivam os reis a irem para a 

guerra pois os deuses estavam com eles. Como por exemplo as profecias para o rei 

assírio de 680 a 669 aEC, Esar-Hadom: "Rei da Assíria, não tenha medo! Entregarei 

o inimigo do rei da Assíria para o abate. [Eu] te manterei a salvo e te farei [ótimo] no 

teu Palácio de Sucessão" (trad. do ing. SAA 9, Cole. 1, col. i, l. 30-35, p.5), “Não tenha 

medo, Esar-Hadom!” (trad. do ing. SAA 9, Cole. 1, col. ii, l. 16, p.6), e “Não tenha 

medo, meu rei! Eu vos falei, não vos menti; eu vos dei fé, não vos deixarei 

envergonhar. Eu o levarei com segurança através do rio” (trad. do ing. SAA 9, Cole. 

1, cols. iii-iv, l. 30-32,1-4, p.7-8). 

 Isso demonstra que a perícope de Is 7.1-9, tem uma ligação político histórica 

ideológica com o século 8 aEC, pois estava inserida nesse contexto da guerra siro-

palestinense (ASTER 2017, p.87-91). Muito embora não anule a ligação com a 

introdução histórica que Is 7.1 tem com o texto de 2Rs 16.5, mantendo as suas 

particularidades redacionais. O texto de 2Rs 16.5 concentra seu foco em Acaz, pois 

Rezim e Peca sitiaram Jerusalém contra Acaz, enquanto no texto de Is 7.1-9 o foco 

muda para o rei Acaz, para Jerusalém. Ou seja, Is 7.1-9 está dentro de Is 7.1-17, no 

qual partilha dessa tendência de crítica real, demonstrando que o ataque da coalizão 

siro-palestinense fora frustrado, não por méritos do rei Acaz, mas pelo bem de YHWH 

para com a cidade de Jerusalém (DE JONG, 2007, p.58-67). 

Quanto a Is 7.8b, aos sessenta e cinco anos Efraim deixaria de ser povo, não 

está vinculado à queda de Samaria em 722/721 aEC, mas poderia estar ligado com 

as campanhas de Esar-Hadom contra a Fenícia e o Egito, o que resultou num 

intercâmbio da população, e resultou na perda da identidade nacional (RINAP 4: t. 34, 
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obv. l. 1-19), dos poucos habitantes efraimitas que restaram depois da queda em 

722/721 aEC. Levando em conta apenas os 65 anos depois da profecia de Isaías, por 

cerca de 734 aEC, podemos sugerir uma edição do Is 7.8b, para a segunda metade 

do séc. VII. Quanto ao problema da identificação de filho de Tabeal, sugerimos que 

esse seja de fato um judaíta da elite, que tem seu nome não apenas em Is 7.6, mas 

em Ed 4.7 e em mais 3 selos monárquicos de Judá. Demonstrando dessa forma, que 

era um nome conhecido em Judá, que usa de predicação e elementos de teoforma, e 

no tempo de Acaz, designava uma pessoa que deveria ter uma política anti-assíria em 

Judá, e por isso a sua substituição seria mais aceitável pelos judaítas (AVIGAD, 1997, 

p.102, fig.171; DEUTSCH, 2003, p.184, fig.176; p.358, fig.397; WAGNER, 2006, 

p.139-140). 

 Dessa maneira, o v. 1, de Is 7 é sugestivamente algo produzido posteriormente 

aos acontecimentos da guerra, enquanto que boa parte do conteúdo dos vs. 2 a 9 

podem ter sido formulados por um redator que tinha conhecimento dessa ideologia 

Assíria e da guerra siro-palestinense, e para isso deveria estar na segunda metade 

do séc. 8 aEC, devido aos acontecimentos por detrás da guerra siro-palestinense. 

 

4.3.2.1. Reconstrução da guerra siro-palestinense a partir dos dados bíblicos 
 

Na seção anterior apresentamos apenas os dados bíblicos referentes à guerra 

siro-palestinense. Aqui iremos fazer a reconstrução da guerra somente a partir dos 

dados bíblicos. Primeiramente, diante das análises dos textos de: Isaías, Reis e 

Crônicas, poderíamos montar a seguinte tab. da guerra siro-palestinense. 

 

Tabela 4.6 Reconstrução da guerra siro-palestinense a partir dos textos bíblicos 
de Isaías 7.1-9, 2 Reis 16.5-10 e 2 Crônicas 28  

Descrição Resumo 
Estados 
envolvidos 

Judá, Síria (Arã), Israel (Efraim), Assíria, Filístia, Edom. 

Cidades Jerusalém, Samaria, Damasco, Elate, Quir, Bete-Semes, Aijalom, Gederote, 
Socó, Timna, Jericó. 

Personagens 
principais 

Acaz, Rezim, Peca, Isaías, Tiglate-Pileser III, Tabeal, judaítas, efraimitas, 
siros, filisteus e edonitas. 

Pedido de socorro 
para a Assíria 

Depois do ataque da Síria e Israel, da Filístia e Edom, tomando as cidades, 
levando o povo cativo, após o encontro entre o rei Acaz e Isaías, Acaz pede 
socorro para Tiglate-Pileser III da Assíria, paga tributo e se torna vassalo da 
Assíria. 

Resposta da 
Assíria 

Assíria recebe o pagamento de tributo de Judá, e ataca a Síria, mata Rezim, 
mas, no entanto, não devolve nenhuma das cidades ou territórios conquistados 
para Judá.  
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Consequências 
em Judá 

Perdeu as cidades de Elate, Bete-Semes, Aijalom, Gederote, Socó, Timna. 
Morreram 120 mil judaítas, mais o filho do rei, Maaseias, o chefe da asa do rei, 
Azricão, e o segundo da casa do rei, Elcana. Levaram grande parte do povo 
cativo para Damasco, e 200 mil para Samaria, e os edonitas também ficaram 
cativos. 

Consequências 
para outros 
estados 

Assíria conquistou Damasco e levou cativos para Quir, Tiglate-Pileser III matou 
o rei Rezim. Filisteus tomaram as cidades de Bete-Semes, Aijalom, Gederote, 
Socó, Timna. Os edonitas conquistaram Elate junto com os sírios. 

Informações retiradas da: Trad. literal nossa da Is 7.1 da BHS, p.684-685; ATI II, 2Rs16.5-10, p.576-
577; ATI IV, 2Cr 28, p.821-823. 

 

 Partindo-se apenas das informações bíblicas da guerra siro-palestinense, 

podemos sugerir a seguinte reconstrução: O estado de Israel já era vassalo da Assíria, 

como nos informa o texto de 2Rs 15.19, que o rei Menaém de Israel pagou tributo da 

Assíria. No entanto, Israel já tinha em seu histórico a guerra contra a Síria, como 

também a vassalagem, alianças de paz por meio do pagamento de tributo, e a 

deportação de alguns de seus habitantes (1Rs 11.25, 15.29; 20.1; 2Rs 5.1-2; 6.8,24; 

8.28; 9.14; 12.17; 13.2,22).  

 Dessa forma, Israel já estava debaixo do pagamento de tributo da Assíria. No 

entanto, a Síria já tem um histórico de conquistas na Palestina (1Rs 11.25, 15.29; 

20.1; 2Rs 5.1-2; 6.8,24; 8.28; 9.14; 12.17; 13.2,22) e de dominação sobre Israel.  

 Como diz o texto de Is 7.2, a Síria acampou com suas tropas em Israel, e assim 

que havia ocupado Israel. Em todas as menções de Rezim e Peca no texto, Rezim e 

a Síria, vêm sempre antes de Israel, e sugerem que lideram o ataque contra Judá (Is 

7.1,4,5,8,9). 

Dessa forma, com as informações complementares de outros textos bíblicos, 

observamos que o ataque da Síria e de Israel não começou pela cidade de Jerusalém. 

Antes, Rezim comandou um ataque contra Elate, ao sul de Judá, junto com os 

edonitas, e reconquistaram a cidade de Elate, que já fora de Edom. Levaram judaítas 

cativos para Damasco e outros para Edom. Israel também atacou Judá, matando o 

povo e levando cativos, que depois foram libertos e voltaram para Judá. Enquanto que 

os filisteus, na fronteira sudoeste de Judá, tomam parte do território de Judá, as 

cidades de: Bete-Semes, Aijalom, Gederote, Socó e Timna. 

Isso pode apontar um ataque arquitetado dos quatro estados, sob a liderança 

da Síria: Israel, Filístia e Edom; contra Judá, para pressionar Acaz a, possivelmente, 

aderir a uma possível coalizão anti-assíria. 

Isso porque somos informados nos textos de 2Rs 16 e 2Cr 28 que Acaz pede 

socorro para a Assíria. No texto de 2Rs 16 somos informados que Tiglate-Pileser III 
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acode ao pedido de socorro, depois do pagamento de tributo e vassalagem de Judá. 

E que depois disso, a Assíria ataca Damasco, conquista seu território e mata Rezim, 

como também leva cativa uma parte do povo. O texto de 2Rs 16 não menciona o 

ataque da Assíria contra Israel, mas o capítulo anterior, 2Rs 15.29-30, nos fornece a 

seguinte informação: 

 
29 Nos dias de Peca, o rei de Israel, foi Tiglate-Pileser, o rei da Assíria, e 
pegou a Ijom, e a Abel-Bete-Maaca, e a Janoa, e a Quedes, e a Hazor, e a 
Gileade, e a Galileia, toda a terra de Naftali; e os exilou para a Assíria. 30 E 
conspirou Oseias, o filho de Elá, contra Peca, o filho de Remalias, e o feriu, e 
o fez morrer, e reinou no lugar dele; em ano de vinte de Jotão, o filho de Uzias 
(ATI II, p.574). 

 

De acordo com o texto bíblico de 2Rs 15.29-30, Tiglate-Pileser III atacou a parte 

norte de Israel, boa parte correspondente a Gileade e à Galileia, e deportou parte dos 

habitantes para a Assíria. E depois que isso aconteceu, Peca fora morto e substituído 

por Oseias numa conspiração, aparentemente local.  

Dessa forma, como fora demonstrado por Sindall (2009, p.93-103) e Dubovsky 

(2006, p.153-154), o texto bíblico do livro de Reis tem sua atenção voltada para os 

inimigos do norte de Judá: Síria e Israel. Enquanto que Crônicas tem sua atenção 

voltada para os inimigos do sul de Judá: Filisteus e Edom (basta observarmos os 

capítulos anteriores de 2Rs 16 e 2 Cr28).  

Portanto, refazendo a guerra siro-palestinense pelo texto bíblico, o texto de 

Crônicas não vai nos demonstrar que Tiglate-Pileser III atacou a Filístia e Edom, e por 

isso que o pedido de Acaz não surtiu efeito para o redator de Crônicas, enquanto que 

para o redator de Reis, os inimigos do norte foram neutralizados no seu ataque a Judá, 

ambos perderam seu reis e foram anexados à Assíria como províncias. 

No entanto, o texto bíblico não demonstra que Tiglate-Pileser III devolveu os 

territórios atacados pelos inimigos, tanto do norte quanto do sul. Tanto o texto de 2Rs 

16.5 quanto o de Is 7.1 asseguram que a capital Jerusalém não fora invadida, nem 

seu rei Acaz, destruído.  

Vejamos abaixo nos dois mapas (Mapa 4.2: “O ataque de Rezim e Peca contra 

Acaz”, e, Mapa 4.3: “O ataque dos filisteus contra Judá no tempo de Acaz”), a causa 

dos ataques da Síria, Israel, Filístia e Edom contra Judá, conforme o relato bíblico de 

Is 7.1-9, 2Rs 16 e 2Cr 28. 
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Mapa 4.2 O ataque de Rezim e Peca contra Acaz 

 
Mapa trad. do ing. e adap. de “The Campaign Of Rezin And Pekah Against Judah”. Jerusalem: Carta. 
Disponível em <https://www.biblewhere.com/product/the-campaign-of-rezin-and-pekah-against-
judah/>. Acessado em 15 de junho de 2020. 
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Mapa 4.3 O ataque dos filisteus contra Judá no tempo de Acaz 

 
Mapa trad. do ing. e adap. de “Philistine Conquests In The Days Of Ahaz”. Jerusalem: Carta. Disponível 
em <https://www.biblewhere.com/product/philistine-conquests-in-the-days-of-ahaz/>. Acessado em 15 
de junho de 2020. 
 
 Passemos na sequência, para a tentativa de reconstrução da guerra siro-

palestinense a partir das informações que temos no acervo assírio referente a Tiglate-

Pileser III. 
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4.3.3. Fonte assíria 

 

Antes da reconstrução a partir dos dados do acervo histórico assírio de Tiglate-

Pileser III, vamos coletar os dados pertinentes à ação de Tiglate-Pileser III. 

Buscaremos, principalmente, informações vinculadas à campanha militar de 734 a 

732, na região Siro-Palestinense, mas também dados importantes, dentro da mesma 

década de 730 aEC, pertinentes à guerra siro-palestinense. 

Vamos analisar o acervo assírio atribuído a Tiglate-Pileser III e identificar os 

personagens e estados/cidades que são mencionados no mesmo, para remontarmos 

a campanha militar de Tiglate-Pileser III de 734 a 732 aEC. Também vamos procurar 

as menções dos mesmos em textos anteriores, para podermos juntar os fatos e sugerir 

os motivos dessa campanha militar que acabou com a anexação da Síria e do norte 

de Israel (YAMADA, 2014, p.32-33; RINAP 1, p.12-13; YAMADA, 2014, p.31-32; 

ASTER, 2017, p.1-19).  

O pano de fundo da guerra siro-palestinense pode ser observado nos 

documentos assírios como fonte extrabíblica preservada e atribuída ao rei Tiglate-

Pileser III. Embora o estado das inscrições atribuídas a Tiglate-Pileser III seja 

demasiadamente fragmentário para realizar-se uma análise holística das suas 

inscrições, recentemente o cenário da pesquisa dessas inscrições mudou, tornando-

se agora devidamente possível após o surgimento das modernas edições 

abrangentes do corpus, desde a edição de Tadmor62 e da RINAP 163 (p.31-32; 

NA’AMAN, 1995, p.268). 

Primeiramente, vamos procurar na RINAP 1 as menções da Síria, Israel, Judá, 

Filístia, Edom e outros estados da região Siro-Palestinense, para que, posteriormente, 

possamos juntar todas as informações adquiridas e fazer uma tentativa de 

reconstrução da guerra siro-palestinense a partir do acervo assírio. Vamos fazer isso 

por ordem numérica dos textos da RINAP 1. 

 

4.3.3.1. Acervo assírio de Tiglate-Pileser III relacionado à região Siro-Palestinense 

 

 
62 Veja em: TADMOR, Hayim. The Inscriptions of Tiglath-Pileser III King of Assyria. Jerusalem: 
Israel Academy of Sciences and Humanities, 1994. 
63 Veja em: TADMOR, Hayim & YAMADA, Shigeo. The Royal Inscriptions of the Neo-Assyrian 
Period. Winona Lake, Indiana, 2011. 
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Pesquisando brevemente em tabelas relacionadas com a região Siro-

Palestinense e a guerra siro-palestinense com resumos das campanhas e principais 

ações do reinado de Tiglate-Pileser III, encontramos menções de 738 a 732 aEC. 

Notamos que em 738 aEC temos a primeira menção de Rezim e Menaém nas 

inscrições assírias, tendo pago tributo a Tiglate-Pileser III. E por fim, a campanha de 

Tiglate-Pileser III, de 734 a 732 aEC. Em 734 aEC, contra a Filístia e a borda do Egito; 

em 733 aEC, cerco contra Damasco, contra Gileade, Transjordânia e Árabes; em 732 

aEC, conquista e anexação da Galileia e da capital Damasco (RINAP 1, p.12-13; 

YAMADA, 2014, p.32-33).  

Ao pesquisar minuciosamente por mais informações, primeiramente nas 

Crônicas de Eponym, observamos campanhas contra a Filístia, em 734 aEC e 

Damasco, em 733 e 732 aEC (RINAP 1, p.17-19). 

Na sequência vamos analisar as KA64 e o outros textos do acervo assírio. 

No texto 11, referente aos KA, notamos o pagamento de tributo de Rezim, rei 

de Damasco, em 738 aEC, na cidade de Arpade. Nesse texto, encontramos a menção 

do rei de Tiro, que também é citado na lista de pagamento de tributo. Aqui 

encontramos a quantidade de ouro, prata, ferro, couro e marfim de elefantes, e lã que 

foram pagos (RINAP 1, KA, t. 11, An.S. C, u. 3, l. 1-10, p.37-38).  

Outra inscrição onde Rezim é citado pagando tributo nos KA, é do texto 14, que 

também é datada de 738 aEC. No entanto, Menaém de Samaria também é citado 

nesse texto como tendo pago tributo, como novamente o rei de Tiro, desta vez com 

seu nome “Hirão” mencionado, entre outros reis (RINAP 1, KA, t. 14, An.S. B, u. 5, l. 

10-12, p.44-47).  

Nessa outra inscrição, atribuída ao ano 733 aEC, o texto 20 narra a campanha 

contra os arredores da cidade de Damasco, com a total devastação dessa região, 

capturando 591 cidades e 16 distritos de Damasco, destruindo o exército, capturando 

meios de transporte e guerra, como cavalos e mulas, destruindo as plantações e 

levando parte do povo para o exílio, mas ainda não entrando na cidade de Damasco. 

Menciona o nome do rei Rezim, mais de uma vez, e menciona que o mesmo fora 

“confinado como um pássaro em uma gaiola” na cidade de Damasco. O final do texto 

ainda menciona que a rainha Samsi transgrediu seu juramento prestado ao deus 

 
64 Abreviação usada na RINAP 1: “Anais de Calá” (eng. Kalhu Annals), conforme lista de abreviatura e 
siglas. 
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Samsas, rebelando-se contra a Assíria (RINAP 1, KA, t. 20, An.S. C, u. 9, l. 1-18, p.57-

59). 

O texto 21, das séries dos KA, atribuído ao ano de 733 aEC, reporta a 

campanha na Gileade e a rebelião de Asquelom. O texto revela a demolição total de 

16 distritos de Israel e a deportação de várias pessoas do povo. Na continuação do 

texto, revela que Mitinti, rei de Asquelom, negligenciou seu juramento de lealdade feito 

em nome de seus maiores deuses e se revoltou contra a Assíria, e assim o fez, 

segundo o texto, depois da derrota de Rezim, pois ficara com medo e entrou em 

pânico (RINAP 1, KA, t. 21, An.S. C, u. 10, l. 1-16, p.60-61). 

O texto 22, pertencente aos KA, menciona novamente os acontecimentos do 

texto 21, a campanha em Gileade e a rebelião de Asquelom, e assim também é 

atribuído ao ano 733 aEC. Basicamente, o conteúdo é o mesmo do anterior, 

demonstrando a demolição total de 16 distritos de Israel, a deportação de várias 

pessoas do povo, a revolta de Mitinti de Asquelom indo contra o juramento de lealdade 

que havia feito. No entanto, no final do texto, informa com mais detalhes no texto 21, 

que seu filho Rukibtu subiu ao trono e implorou a Tiglate-Pileser III. (RINAP 1, KA, t. 

22, An.S. C, u. 11, l. 1-13, p.61-63). 

O texto 27 dos KA demonstra a lista de tributos recebido dos governantes da 

Síria e do sudeste da Anatólia em 738 aEC, que incluem: Rezim, da terra de Damasco, 

Menaém, da cidade de Samaria, Hirão, da cidade de Tiro e Zabibe, rainha dos árabes. 

Eles pagaram o tributo em ouro, prata, latão, ferro, peles de elefante, marfim, ébano, 

peças de vestuário, lã e caixas de madeira (RINAP 1, KA, t. 27, An.S. A, u. 6, l. 2b-7, 

p.69-70). 

O texto 31 dos KA também cita o pagamento de tributo de Rezim, da terra de 

Damasco, e é atribuído ao ano de 738 aEC (RINAP 1, KA, t. 31, An.S. C, u. 7, l. 9, 

p.75-76). 

O texto 32 dos KA é uma lista de tributos da Síria e dos estados da Anatólia, 

atribuída a eventos de 738 aEC. Cita novamente Rezim, de Damasco, Menaém, de 

Samaria, Hirão, de Tiro, a rainha dos árabes, Zabibe, como também outros 

governantes. Também especifica quais foram as formas de pagamento de tributo, 

como no texto 27, mas contém mais itens, como todos os tipos preciosos de tesouros 

da realeza e animais, como pássaros e cavalos (RINAP 1, KA, t. 32, An.S. C, u. 8, l. 

9, p.76-78). 
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O texto 35 pertence a ‘Iran Stele’ (“Estela Iraniana”) e tem a datação da sua 

composição para 737 aEC, sendo erigida em comemoração à campanha feita na 

Média, narrando os eventos do reinado de Tiglate-Pileser III de 745 aEC até 737 aEC. 

Nela, consta que os reis da terra Siro-Palestinense, de várias cidades e terras, 

trouxeram tributo a Tiglate-Pileser III. Estão incluídos: Rezim, de Damasco, Menaém, 

de Samaria, Hirão, de Tiro e Zabibe, a rainha dos árabes, entre outros reis. Na lista 

constam os itens que foram pagos, assim como nas vistas anteriormente, somando 

camelos machos e fêmeas. Mas o que é sumariamente importante nessa Estela, é o 

fato de dizer que Tiglate-Pileser III impôs sobre todos o tributo (homenagem) e 

pagamento, o que não consta nos outros documentos assírios sobre o pagamento dos 

estados da região Siro-Palestinense (RINAP 1, t. 35, col. iii, l. 1-23, p.79-87). 

 Na inscrição sumária de Tiglate-Pileser III referente ao texto 42, temos muitas 

informações sobre governantes e estados/cidades da região Siro-Palestinense. Como 

vimos anteriormente, temos a menção ao rei Peca que foi morto por Tiglate-Pileser III, 

e que o mesmo colocou Oseias para reinar em seu lugar. Logo depois que assumiu, 

somos informados que o rei Oseias pagou tributo à Assíria, ouro e prata. Mas também 

temos relatos da anexação de territórios: norte costeiro da Síria em 738 aEC; 

Damasco, a região da Galileia e Gileade, e parte de Israel em 733-732 aEC. Também 

temos o relato das campanhas com seus desfechos: campanha contra Hanunu, rei de 

Gaza, que fugiu para o Egito, e a cidade fora conquistada; e o retorno de Hanunu 

como vassalo de Tiglate-Pileser III, pagando tributo, em 734 aEC; a campanha contra 

a rainha dos árabes Samsi, que fugiu para o deserto e depois da derrota voltou 

trazendo tributo à Assíria, mas Tiglate-Pileser III colocou um governante, 

representativo seu, sobre ela, em 733 aEC. E por fim, o relato do recebimento de 

tributo das tribos árabes, revelando que eram vassalas da Assíria em 733-732 aEC; e 

o apontamento de um guardião frente ao Egito, Idibi’ilu (RINAP 1, t. 42, l. 1-38, p.104-

107).   

O texto 44 tem muitas informações sobre a campanha de Tiglate-Pileser III, em 

734-732 aEC, contra a região Siro-Palestinense. Constata a derrota da rainha Samsi, 

a colocação de um representante sobre ela, e sua vassalagem, atribuída ao ano de 

733, e com isso, a submissão das tribos árabes, como vassalos, pagando tributo a 

Tiglate-Pileser III em 733-732 aEC. Também encontramos o apontamento de Idibi’ilu 

como guardião diante do Egito, em 734 aEC. E por fim, informa a campanha militar 
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contra Israel, a anexação de parte do território, que Samaria fora isolada, e que o 

próprio povo substituiu o rei Peca por outro (RINAP 1, t. 44, l. 3-18, p. 110-112).   

O texto 47 é um fragmento grande, frente e verso, com 86 linhas de uma longa 

e sumária inscrição de Tiglate-Pileser III, de uma grande placa de barro escrita para 

seu palácio real de Calá, em 729 aEC. Ela reflete a extensão da dominação Assíria 

em 734 aEC. Para a presente pesquisa, no verso, constata a campanha feita na região 

Siro-Palestinense em 733-732 aEC, como também tem uma lista de várias cidades e 

estados que pagaram tributo para a Assíria, com a importante menção para esta 

pesquisa, e única na RINAP 1, de Acaz pagando tributo. Mas primeiro, a inscrição 

constata a derrota da rainha Samsi, dos Árabes, e o pagamento de tributo dela, sendo 

vassala da Assíria. No entanto, Tiglate-Pileser III coloca um representante assírio 

governando sobre ela, ambos eventos em 733-732 aEC. Temos a seguir, uma 

importante informação de que as tribos árabes da borda ocidental rendem tributo a 

Tiglate-Pileser III, mas mais do que isso, de que Idibi’ilu é colocado como guardião 

diante do Egito. Ainda encontramos uma lista relevante para a presente pesquisa, 

daqueles reis que prestaram tributo à Assíria em 734 aEC e se tornaram vassalos ou 

deram continuidade ao estado anterior de vassalagem: Hirão, de Tiro, Salamanu, da 

terra de Moabe, Mitinti, da terra de Asquelom, Acaz65, da terra de Judá, Qaus-malaka, 

da terra de Edom e Hanunu, da cidade de Gaza. Por fim, Tiglate-Pileser III coloca um 

chefe eunuco sobre a cidade de Tiro (RINAP 1, t. 47, rev. l. 1-24, p.115-125; ASTER, 

2017, p.83). 

O texto 48 é igualmente relevante para essa dissertação, pois apresenta alguns 

dos estados da região Siro-Palestinense na campanha de 734-732 aEC. 

Primeiramente, constata a subjugação de uma cidade da Fenícia em 734-733 aEC e 

depois, a punição do estado de Israel em 733-732 aEC. Detalhadamente temos: a 

campanha contra Hanunu, de Gaza, na qual é relatada a sua fuga para o Egito, e 

depois a sua volta, como vassalo, e a prestação de tributo para a Assíria, em 734 aEC. 

E na sequência, consta que Tiglate-Pileser III conquistou a terra Siro-Palestinense e 

que o terror do seu deus Ashur se espalhou por toda a terra, e que ‘os enviados’ 

(embaixadores) dos reinos vassalos eram enviados até Calá em reverência a Tiglate-

Pileser III, demonstrado sua submissão à Assíria. E por fim, averigua a derrota da 

 
65 Na trad. para o ing. do t. 49, rev. l. 9 da RINAP 1, “Acaz do território de Judá” é mencionado como 
“Jehoahaz do território de Judá”, que, para muitos autores como Aster (2007, p.83) e De Jong (2007, 
p.91), é, claramente, o rei Acaz bíblico. 
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rainha dos Árabes, Samsi, sua fuga para o deserto, e depois seu retorno como 

vassala, pagando tributo à Assíria (RINAP 1, t. 48, l. 1-27, p.125-128). 

O texto 49 é outra inscrição sumária de Tiglate-Pileser III, que menciona a 

campanha na região Siro-Palestinense, a anexação de territórios, a rebelião de alguns 

estados e o pagamento de tributo de alguns estados vassalos. Começa na parte 

reversa do largo fragmento da inscrição, mencionando a anexação da região costeira 

no norte da Síria, em 738 aEC. E continua com uma significante informação de que o 

rei de Tiro, Hirão, conspirou contra a Assíria juntamente com o rei de Damasco, Rezim, 

em 734 aEC. E assim, Tiglate-Pileser III avançou contra a região de Tiro, e depois da 

conquista da Assíria, de uma cidade fortificada e de outras cidades, o rei Tiro se 

rendeu, tornando-se vassalo e pagando-lhe tributo em 733-732 aEC. Depois 

menciona a conquista do norte de Israel em 733-732 aEC, e que Tiglate-Pileser III 

colocou Oseias como novo rei em 731 aEC. Continua informando a campanha contra 

Hanunu de Gaza em 734 aEC, sua derrota, fuga para Egito, e seu retorno. E que 

Tiglate-Pileser III o recolocou como rei. Igualmente, relata a derrota de Samsi, sua 

fuga para deserto, seu retorno em submissão como vassala, e que Tiglate-Pileser III 

colocou um governante representativo sobre ela em 733 aEC. Continua o texto 

proferindo que Tiglate-Pileser III conquistou a terra da região Siro-Palestinense, o que 

levou as notícias do evento à terra do Egito, e assim também o medo que o deus 

Ashur espalhou por todas as terras ao saberem da soberania da Assíria, que levou 

esses estados a se tornaram vassalos e pagarem tributo, enviando ‘embaixadores’ 

até Calá como demonstração de submissão em 734-733 aEC. E por fim, termina com 

pagamento de tributo de tribos Árabes em 733-732 aEC (RINAP 1, t. 49, rev. l. 1-31, 

p.128-133). 

O texto 50, na parte reversa da inscrição, inicia mencionando a anexação da 

região costeira norte da Síria em 738 aEC, e prossegue mencionado o resultado da 

campanha na região Siro-Palestinense em 734-732 aEC: a anexação de todo o 

território do estado de Damasco, do norte de Israel, da região de Gileade e da Galileia, 

e da colocação de governadores assírios nesses locais que se tornaram províncias 

assírias. Por fim, termina o texto dizendo que Hirão, de Tiro, conspirou contra Tiglate-

Pileser III junto com Rezim, de Damasco (RINAP 1, t. 50, rev. l. 1-5, p.133-134). 

O texto 55 tem a menção literal da “13 reis da região Siro-Palestinense”, e o 

nome de Rezim. Porém é um fragmento de uma inscrição, provavelmente de uma 
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estela provincial que está incompleta, mas que é seguramente aceita como de Tiglate-

Pileser III (RINAP 1, t. 55, l. 8-14, p.142-143). 

Abaixo temos uma tabela com a sinopse de todas as ações documentadas no 

acervo assírio de Tiglate-Pileser III. 

 
Tabela 4.7 Sinopse do acervo assírio sobre as ações de Tiglate-Pileser III na 
região Siro-Palestinense relacionada com a guerra siro-palestinense 

Data Acervo assírio Acontecimento 
738 aEC t. 42, l. 1-5, p.104-105; t. 49, 

rev. l. 1-2, p.128-131; t. 50, rev. 
l. 1-2, p.133-134. 

Campanha e anexação: da região costeira norte da 
Síria. 

738 aEC KA, t. 11, An.S. C, u. 3, l. 1-10, 
p.37-38; KA, t. 14, An.S. B, u. 
5, l. 10-12, p.44,46-47; KA, t. 
27, An.S. A, u. 6, l. 2-7, p.69-
70; KA,  t. 31, An.S. C, u. 7, l. 
9, p.75-76; KA, t. 32, An.S. C, 
u. 8, l. 1-12, p.76-77; t. 35, col. 
iii, l. 1-23, p.80,86-87. 

Pagamento de tributo: rei Rezim, de Damasco, rei 
Menaém, de Samaria, rei Hirão, de Tiro, rainha Zabibe 
dos árabes, entre outros governantes da região Siro-
Palestinense. 

734 aEC t. 47, rev. l. 6-13, p.115-
116,122-123. 

Pagamento de tributo: Uassurme, de Tabal, Salamanu, 
de Moabe, Mitinti, de Asquelom, Acaz, de Judá, Qaus-
malaka, de Edom, Hanunu, de Gaza, Sanipu, de 
Amom, entre outros. 

734 
aEC66 

t. 49, rev. l. 5-8, p.128,131; 
t. 50, rev. l. 5, p. 133-134. 

Rebelião: Hirão, rei de Tiro, conspirou contra a Assíria, 
juntamente com Rezim, rei de Damasco. 

734 
aEC67 

t. 49, rev. l. 5-8, p.128,131. 
 

Campanha: contra região de Tiro (cidades: Tiro e 
Malabe, outras cidades). 
Submissão: Tiro, de Hirão. 
Pagamento de tributo: Tiro, de Hirão. 

734 aEC t. 42, l. 8-15, p.104-106; t. 48, l. 
14-19, p.125,127; t. 49, rev. l. 
13-16, p.128-132. 
Crônicas de Eponym, p.17-18. 

Campanha: contra a Filístia; contra Hanunu, rei de 
Gaza, que fugiu para o Egito, mas retornou e fora 
recolocado no trono por Tiglate-Pileser III. 
Submissão: Hanunu, de Gaza. 
Pagamento de tributo: Hanunu, de Gaza, que depois 
que voltou, pagou tributo. 

734 aEC t. 42, l. 34-35, p.104,107; t. 44, 
l. 16, p.110,112; t. 47, rev. l. 5-
6, p.115-116,122. 

Idibi’ilu, é colocado por Tiglate-Pileser III como 
guardião frente ao Egito. 

734 aEC t. 48, l. 20-22, p.125,127; t. 49, 
rev. l. 23-25, p.128,132-133. 

Pagamento de tributo: vários estados/cidades da 
região Siro-Palestinense enviam embaixadores para 
Calá. 

733 aEC KA, t. 20, An.S. C, u. 9, l. 1-17, 
p.57-59; Crônicas de Eponym, 
p.17-18. 

Campanha e anexação: contra o sul da Síria 
(capturando 591 cidades e 16 distritos), cerco de 
Damasco e deportação de cativos). 

733 aEC KA, t. 21, An.S. C, u. 10, l. 1-
11, p.60-61; KA, t. 22, An.S. C, 
u. 11, l. 1-7, p.61-63. 

Campanha e anexação: Israel (região de Gileade) 
(demolição de 16 distritos e deportação de cativos). 

733 aEC t. 56, l. 1, p.144-146. Anexação: Asterote de Gileade (Israel). 

 
66 Data da tab. que não está de acordo com RINAP 1, mas com NA’AMAN, Nadav. “Tiglath-Pileser 
III’s Campaigns against Tyre and Israel (734-732 B.C.E.)”. IN: Tel Aviv, 22, 1995, p. 268-270. 
67 Data da tab. que não está de acordo com RINAP 1, mas com NA’AMAN, Nadav. “Tiglath-Pileser 
III’s Campaigns against Tyre and Israel (734-732 B.C.E.)”. IN: Tel Aviv, 22, 1995, p. 268-270. 
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733-732 
aEC 

t. 42, l. 5-8, p.104-105; t. 49, 
rev. l. 3-4, p.128,131; t. 50, rev. 
l. 3-4, p.133-134. 

Campanha e anexação: Norte da Transjordânia, Israel 
(região de Gileade e Abel-Sitim), e Síria (toda região 
da Síria). 

733 aEC KA, t. 20, An.S. C, u. 9, l. 1-18; 
t. 42, l. 12-27, p.104,106-107; 
t. 44, l. 3-8, p.110-111; t. 47, 
rev. l. 1-2, p.115-116,122; t. 48, 
l. 24-27, p.125,127-128; t. 49, 
rev. l. 17-22, p.128,132. 

Rebelião: Samsi, rainha das tribos árabes, rebela-se 
contra a Assíria, quebrando juramento de lealdade.  
Campanha: contra Samsi, que foge para o deserto. 
Submissão: Samsi, depois da derrota volta, e é 
recolocada no trono por Tiglate-Pileser III. 
Pagamento de tributo: Samsi. 

733-732 
aEC 

t. 42, l. 15-17, p.104,106; t. 49, 
rev. l. 1-31, p.128,131. 

Campanha e anexação: Israel (região da Galileia e 
deportação de cativos). 

733-732 
aEC 

t. 44, l. 17-18, p.110,112; t. 49, 
rev. l. 9, p.128,131. 

Campanha: contra Israel (Galileia). Samaria é 
poupada.  

733 aEC t. 57, l.1, p.146. Campanha e anexação: cidade de Gezer (Filístia). 
733 aEC KA, t. 21, An.S. C, u. 10, l. 12-

16, p.60-61; KA, t. 22, An.S. C, 
u. 11,l. 8-13, p.61,63. 

Rebelião: Mitinti, rei de Asquelom, depois da derrota 
de Rezim para a Assíria, quebra juramento de lealdade 
e rebela-se contra a Assíria. 
Submissão: Rukibtu de Asquelom (Mitinti em pânico) 
Pagamento de Tributo: Rukibtu ascende ao trono e 
torna ao estado de vassalagem da Assíria. 

733-732 
aEC 

t. 42, l. 27-33, p.104,107; t. 44, 
l. 8-16, p.110-116; t. 47, rev. l. 
3-6, p.115,122. 

Pagamento de tributo: de várias tribos árabes. 
Submissão: de várias tribos árabes. 

732 aEC Crônicas de Eponym, p.17-18. Campanha: contra Damasco. 
733-732, 
731 aEC 

t. 42, l. 17-19, p.104,106; t. 44, 
l. 17-18, p.110,112; t. 49, rev. l. 
10-11, p.128,132. 

Substituição de Peca por Oseias. 
Submissão: Oseias de Samaria. 
Pagamento de tributo: Oseias de Samaria. 

Tab. trad. do ing. e adap de: YAMADA, 2014, p.32-33; RINAP 1, p.12-13,17-18,37-38,44-47,57-59,60-
61,61-63,69-70,75-76,76-78,79-87,104-107,110-112,115-125,125-128,128-133,122-134, 144-146. 

 

Diante de todos os dados coletados vamos reconstruir a guerra siro-palestinese 

a partir do acervo assírio. 

 

4.3.3.2. Reconstrução da guerra siro-palestinense a partir do acervo assírio de Tiglate-
Pileser III 

 

Além de todos os dados coletados no acervo assírio de Tiglate-Pileser III, 

expostos no item anterior, vamos ressaltar mais algumas informações pertinentes à 

presente pesquisa.  

Observamos que a ideologia assíria de soberania pela força do exército assírio, 

do deus Ashur e de seu representante Tiglate-Pileser III, levaram os povos da região 

Siro-Palestinense a se tornarem vassalos, e a prestarem homenagem em Calá 

(RINAP 1: t. 48, l. 1-27, p.125-128; t. 49, rev. l. 1-31, p.128-133). 

A força dessa ideologia estava presente através dos embaixadores desses 

estados vassalos, que faziam parte de elite, e ao retornarem às suas terras natais, 

eram responsáveis por propagar essa ideologia assíria. Mas essa força, também 
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como fora observado em outras inscrições, estava nos oficiais assírios, nos 

representantes e eunucos que eram colocados por Tiglate-Pileser III nas regiões 

conquistadas, ou reconquistadas, ou em locais potencialmente rebeldes ou 

estratégicos, assegurando a contínua propagação da ideologia assíria, como também 

a lealdade dos estados submissos (RINAP 1: t. 42, l. 1-8, p.105-106; t. 47, rev. l. 1-

2,14-15, p.115-125; t. 48, l. 1-4, p.131).  

Outra prática acrescentada à força dessa ideologia era o saque e a destruição 

de templos, bem como a captura de imagens sagradas (HOLLOWAY, 2002, p.194-

195). 

 
Símbolos de soberania estrangeira, como fortificações de cidades, palácios, 
templos e seu conteúdo, famílias reais e suas representações, estavam 
sujeitos à destruição, morte e deportação em rituais de conquista 
semioticamente carregados (HOLLOWAY, 2002, p.193-194). 
 

 E para demostrar ainda mais a força do deus Ashur, eram erigidas imagens do 

deus Ashur e imagens do próprio Tiglate-Pileser III, como por exemplo em Gaza, em 

734 aEC, onde Tiglate-Pileser III tomou as imagens dos deuses que estavam na 

cidade e depois erigiu imagens de seus deuses e a sua própria (RINAP 1: t. 42, l. 10-

12, p.106, HOLLOWAY, 2002, p.193-197). 

Outro dado interessante é que os estados que paravam de prestar 

homenagem, levando tributo até Assíria, eram estados considerados como rebeldes. 

Por exemplo, encontramos no acervo assírio, a constatação de que Uassurme, de 

Tabal, que prestou homenagem em 738 aEC, não deu continuidade à submissão 

Assíria simplesmente não levando tributo até Tiglate-Pileser III. O que resultou na 

ação de Tiglate-Pileser III contra o líder rebelde, enviando o eunuco assírio de Tabal 

para substituir Uassurme por outro rei, que logo quando ascende ao trono, comparece 

à audiência de homenagem, pagando tributo a Tiglate-Pileser III (RINAP 1: KA, t. 15, 

An.S. B, u. 6, p.47-49;  t. 47, rev. l. 14-15, p.123; t. 49, rev. l. 27-29, p.133). 

No entanto, recebemos mais uma observação relevante de que a prestação de 

homenagem para a Assíria com pagamento de tributo, beneficiava primeiramente o 

rei de um estado. Essa era a garantia desse governante para continuar no trono, como 

pudemos observar no acervo assírio. Ocorrendo mesmo quando um governante, num 

primeiro momento, não aceitava a submissão Assíria, mas depois retornava pagando 

tributo e era recolocado no trono. Por exemplo, Hanunu, de Gaza e Samsi, das tribos 
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árabes (RINAP 1: t. 42, l. 8-15, p.104-106; t. 48, l. 14-19, p.125,127; t. 49, rev. l. 13-

16, p.128-132; KA, t. 20, An.S. C, u. 9, l. 1-18; t. 42, l. 12-27, p.104,106-107; t. 44, l. 

3-8, p.110-111; t. 47, rev. l. 1-2, p.115-116,122; t. 48, l. 24-27, p.125,127-128; t. 49, 

rev. l. 17-22, p.128,132; ASTER, 2017, p.86-87). 

A seguinte constatação relevante é a distinção da ação da Assíria em suas 

campanhas contra estados rebeldes e reinos que ainda não haviam se submetido à 

Assíria. Como é o caso de Hanunu, de Gaza, que num primeiro momento resistiu à 

campanha de Tiglate-Pileser III, e não podendo-o fazer, foge para o Egito, mas depois 

é readmitida a sua volta para Gaza, e é recolocado no trono por Tiglate-Pileser III 

(RINAP 1: t. 42, l. 8-15, p.104-106; t. 48, l. 14-19, p.125,127; t. 49, rev. l. 13-16, p.128-

132; ASTER, 2017, p.86). 

Essas informações são pertinentes para demonstrar a articulação política na 

reconstrução da guerra siro-palestinense a partir do acervo assírio, atribuído à década 

de 740 a 730 aEC, o que faremos na sequência. 

Primeiro, em 738 aEC, Rezim, da Síria, Menaém, de Israel, Hirão, de Tiro, e 

Zabibe, das tribos árabes, prestam homenagem a Tiglate-Pileser III, pagando tributo 

(RINAP 1: KA, t. 11, An.S. C, u. 3, l. 1-10, p.37-38; KA, t. 14, An.S. B, u. 5, l. 10-12, 

p.44,46-47; KA, t. 27, An.S. A, u. 6, l. 2-7, p.69-70; KA, t. 31, An.S. C, u. 7, l. 9, p.75-

76; KA, t. 32, An.S. C, u. 8, l. 1-12, p.76-77; t. 35, col. iii, l. 1-23, p.80,86-87). Isso 

provavelmente pela conquista da região norte da costa da Síria e de Asparde (RINAP 

1: t. 42, l. 1-5, p.104-105; t. 49, rev. l. 1-2, p.128-131; t. 50, rev. l. 1-2, p.133-134; 

ASTER, 2017, p.83). 

Mas, no entanto, nessa lista de tributo da região Siro-Palestinense de 738 aEC, 

não temos a menção de algum governante de Judá pagando tributo, mas temos: Síria, 

Israel, Tiro e Árabes. Teremos apenas uma lista de 734 aEC, na qual Acaz, de Judá, 

paga tributo à Assíria. No entanto, na mesma lista não temos a menção de: Israel, 

Síria, Tiro ou Árabes (RINAP 1: t. 47, rev. l. 6-13, p.115-116,122-123). 

Em algum momento, entre 737 e 735 aEC, começa a surgir uma coalizão anti-

assíria, liderada pela Síria, na região Siro-Palestinense. Isso talvez, porque as 

campanhas de Tiglate-Pileser III afastam-se da Síria-Palestina, e concentram-se na 

Média e em Urartu, nas regiões leste e norte do Império Assírio (TADMOR & 

YAMADA, 2011, p.12-13; ASTER, 2017, p.83-84). O movimento anti-assírio pode ser 

visto em Israel, pela posição do novo governo que passou Menaém para Peca, que 

juntamente com a Síria, de Rezim, tornam-se rebeldes a Tiglate-Pileser III em 734 
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aEC. Na perspectiva assíria, o deixar de pagar tributo quando um estado já o havia 

feito, já era um motivo claro de rebelião (ASTER, 2017, p.84). Em 734 aEC, Rezim e 

Peca deixam de pagar tributo à Assíria. Como também, não temos a menção de Hirão, 

de Tiro, e nem das tribos árabes, agora sobre a liderança da rainha Samsi. Como dito 

anteriormente, os quatro estados estavam na lista anterior de 738 aEC. Além disso, é 

relatado nas inscrições assírias que Hirão, de Tiro, conspira junto com Rezim contra 

a Assíria, e também que a rainha Samsi revolta-se contra Tiglate-Pileser III. Outra 

importante constatação é que antes de 734 aEC, não encontramos os filisteus 

pagando tributo a Tiglate-Pileser III, nem: Asquelom, Gaza ou Asdode (RINAP 1: t. 47, 

rev. l. 6-13, p.115-116,122-123; t. 49, rev. l. 5-8, p.128,131; t. 50, rev. l. 5, p. 133-134; 

KA, t. 20, An.S. C, u. 9, l. 1-18; t. 42, l. 12-27, p.104,106-107; t. 44, l. 3-8, p.110-111; 

t. 47, rev. l. 1-2, p.115-116,122; t. 48, l. 24-27, p.125,127-128; t. 49, rev. l. 17-22, 

p.128,132). 

Essa significativa constatação demonstra a resistência dos filisteus em aceitar 

o controle assírio, não só durante o reinado de Tiglate-Pileser III, mas posteriormente, 

no reinado de Sargom II (ASTER, 2017, p.139-140). Além, de não constar nas listas 

de tributos anteriores a 734 aEC, as ações de Hanunu, de Gaza, e Mitinti, de 

Asquelom, sugerem que tinham receio que Tiglate-Pileser III descobrisse que 

participavam de algum tipo de coalizão anti-assíria. Por exemplo, Hanunu foge para o 

Egito depois do ataque contra a Filístia na campanha de Tiglate-Pileser III, em 734 

aEC (RINAP 1: Crônicas de Eponym, p.17-18; t. 42, l. 8-15, p.104-106; t. 48, l. 14-19, 

p.125,127; t. 49, rev. l. 13-16, p.128-132); e Mitinti, depois da derrota de Rezim para 

a Assíria, fica apavorado e quebra o acordo de vassalagem com a Assíria, rebelando-

se em 733 aEC (RINAP 1: KA, t. 21, An.S. C, u. 10, l. 12-16, p.60-61; KA, t. 22, An.S. 

C, u. 11, l. 8-13, p.61,63). 

Dessa forma, podemos sugerir a partir do acervo assírio de Tiglate-Pileser III, 

que se formou uma coalizão anti-assíria entre 737 a 734 aEC. Essa, liderada por 

Rezim, da Síria, e talvez arquitetada junto com Hirão, de Tiro, que depois teve a 

inclusão de Peca, de Israel, e também de: Samsi, dos Árabes, Hanunu, de Gaza, e 

Mitinti, de Asquelom. Certamente, o objetivo dessa coalizão era agrupar o máximo de 

estados, pequenos e grandes, para juntos poderem resistir à Assíria na região Siro-

Palestinense (RINAP 1: KA: t. 21, An.S. C, u. 10, l. 1-16, p.60-61; t. 22, An.S. C, u. 11, 

l. 1-13, p.61-83; ASTER, 2017, p.84).  
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Com relação a Judá, Moabe e Amom, podemos sugerir que os três estados não 

participavam da liga anti-assíria. Judá, Moabe e Amom são mencionados na lista de 

734 aEC pagando tributo à Assíria, e também não é mencionada nenhuma campanha 

ou conquista de Tiglate-Pileser III contra os três estados nesse período de 738 a 732 

aEC.  

Quanto a Judá, que levando em consideração apenas o texto de Is 7.1-9, é o 

alvo da guerra siro-efraimita, não temos menção no acervo assírio de um ataque da 

Assíria contra Judá ou contra o rei Acaz. Igualmente, nenhuma menção clara de que 

após o pagamento de tributo de Acaz, em 734 aEC, Tiglate-Pileser III saiu em socorro 

de Judá.  

Quanto a Edom, de acordo com o acervo assírio, o estado é mencionado 

pagando tributo em 734 aEC, mas por causa da menção de ataque sincronizado com 

os sírios e filisteus no texto bíblico 2Rs 16 e 2Cr 28, sugerimos que o mesmo participou 

inicialmente da coligação anti-assíria, mas que diante da campanha e conquistas na 

Síria-Palestina, acaba desertando da coligação e se submetendo a Tiglate-Pileser III. 

Assim como é o exemplo de outros estados, que vendo a soberania do exército assírio 

acabavam se rendendo, como no caso de outras tribos árabes, que se rendem à 

Assíria depois da derrota de Samsi, e de vários outros estados na Síria-Palestina 

apavorados com a expansão do império assírio (RINAP 1: t. 47, rev. l. 6-13, p.115-

116,122-123; t. 42, l. 27-33, p.104,107; t. 44, l. 8-16, p.110-116; t. 47, rev. l. 3-6, 

p.115,122; t. 48, l. 20-22, p.125,127; t. 49, rev. l. 23-25, p.128,132-133). 

No entanto, o que podemos observar no acervo assírio é uma preocupação da 

Assíria com o Egito. Depois do ataque à Filístia em 734 aEC, Idibi’ilu, é colocado por 

Tiglate-Pileser III como guardião frente ao Egito. A Filístia era a ponte terrestre para o 

Egito. Por isso, era de suma importância para a Assíria: dominar a comunicação 

terrestre com Egito e possíveis tentativas de alianças anti-assírias com o Egito. Essa 

era intenção de colocar um chefe de uma tribo nômade em nome da Assíria nesse 

lugar estratégico.  

De acordo com o acervo assírio, vemos uma certa associação entre Filístia e 

Egito, quando Hanunu, rei de Gaza, foge para o Egito depois da campanha de Tiglate-

Pileser III na Filístia, em 734 aEC. Podemos notar igualmente, que no acervo assírio 

existe uma preocupação de substituir a imagem do Egito com seus deuses de governo 

universal, substituindo-o agora pela Assíria e o deus Ashur.  
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Isso ocorre quando é mencionado que no documento assírio, que por causa do 

deus Ashur, a região Siro-Palestinense se submeteu à Assíria através de seus 

governantes que vieram a Calá na cerimônia de homenagem. Ao pagarem tributo, o 

motivo dado para tal, era o apavoramento causado pela soberania de Ashur, que fora 

espalhada por toda terra.  

E esses fatos foram relatados na região do Egito, de Siruatti Meunite, quanto à 

extensão de conquistas e exaltação do nome de Tiglate-Pileser III, o representante do 

poder soberano do deus Ashur (RINAP 1: t. 42, l. 1-38, p.102-107; t. 44, l. 3-18, p.110-

112; t. 47, rev. l. 1-24, 115-125; t. 48, l. 1-27, p.125-128; t. 49, rev. l. 1-31, p.128-133; 

ASTER, 2017, p.138). 

 Tendo montado os antecedentes políticos da guerra siro-palestinense, que 

resultaram na coalizão anti-assíria. Lembrando, que quando nos referimos entitulada  

“guerra siro-efraimita” a entendemos como a “guerra siro-palestinense”, por ser uma 

guerra contra a Assíria, e não contra Judá como seu objetivo principal.  

A seguir vamos reconstruir na tab. abaixo a campanha de Tiglate-Pileser III na 

região Siro-Palestinense em aprox. 734 a 732 aEC, dividindo-a em três partes, usando 

como fonte o acervo assírio. 

 

Tabela 4.8 As três partes da campanha de Tiglate-Pileser III na região Siro-
Palestinense em 734-732 aEC, conforme o acervo assírio 
Parte Data Acervo assírio Campanha 

contra 
Resultado 

1 734 
aEC 

t. 49, rev. l. 5-8, p.128,131; t. 50, rev. 
l. 5, p. 133-134; t. 42, l. 8-15, p.104-
106; t. 48, l. 14-19, p.125,127; t. 49, 
rev. l. 13-16, p.128-132. Crônicas de 
Eponym, p.17-18. 

Tiro (cidades: 
Tiro e Malabe) e 
Filístia (cidade: 
Gaza). 

Submissão: Hirão, de Tiro e 
Hanunu, de Gaza. 
Pagamento de tributo: Hirão 
e Hanunu. 
Idibi’ilu, é colocado por 
Tiglate-Pileser III como 
guardião frente ao Egito. 

2 733-
732 
aEC 

KA, t. 21, An.S. C, u. 10, l. 1-11, 
p.60-61; KA, t. 22, An.S. C, u. 11, l. 
1-7, p.61-63; t. 56, l. 1, p.144-146, t. 
42, l. 5-8, p.104-105; t. 49, rev. l. 3-
4, p.128,131; t. 50, rev. l. 3-4, p.133-
134; KA, t. 20, An.S. C, u. 9, l. 1-18; 
t. 42, l. 12-27, p.104,106-107; t. 44, 
l. 3-8, p.110-111; t. 47, rev. l. 1-2, 
p.115-116,122; t. 48, l. 24-27, 
p.125,127-128; t. 49, rev. l. 17-22, 
p.128,132. 

Síria (sul da 
Síria, toda a 
Síria, cerco de 
Damasco); 
Norte da 
Transjordânia; 
Israel (região de 
Gileade e Abel-
Sitim; cidade: 
Asterote); e 
Árabes de 
Samsi. 

Anexação: da Síria 
(capturando 591 cidades e 
16 distritos, exceção de 
Damasco, deportação de 
cativos), e da Gileade 
(demolição de 16 distritos e 
deportação de cativos). 
Deportação: Sírios e 
efraimitas. 
Submissão: Samsi, dos 
Árabes. 
Pagamento de tributo: 
Samsi. 

3 733-
732 
aEC 

t. 42, l. 15-17, p.104,106; t. 49, rev. 
l. 1-31, p.128,131; t. 57, l.1, p.146; 
KA, t. 21, An.S. C, u. 10, l. 12-16, 

Galileia, Filístia 
(cidades: Gezer 
e Asquelom), e 

Anexação: Galileia, Gezer e 
cidade de Damasco. 
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p.60-61; KA, t. 22, An.S. C, u. 11, l. 
8-13, p.61,63; t. 44, l. 17-18, 
p.110,112; t. 49, rev. l. 9, p.128,131; 
Crônicas de Eponym, p.17-18; t. 42, 
l. 17-19, p.104,106; t. 44, l. 17-18, 
p.110,112; t. 49, rev. l. 10-11, 
p.128,132. 

Síria (cidade de 
Damasco). 

Submissão: Rukibtu, de 
Asquelom (Mitinti em 
pânico68) e Oseias, de 
Samaria (Peca morto, 
Samaria poupada),  
Pagamento de tributo: 
Rukibtu e Oseias. 

Tab. trad. do ing. e adap de: YAMADA, 2014, p.32-33; RINAP 1, p.12-13,17-18,37-38,44-47,57-59,60-
61,61-63,69-70,75-76,76-78,79-87,104-107,110-112,115-125,125-128,128-133,122-134, 144-146. 

 
 

4.3.3.2.1. Rota da campanha de Tiglate-Pileser III de 734 a 732 aEC 

 

A campanha da Assíria na Síria-Palestina, de 734 a 732 aEC, começa sua 

primeira parte em 734 aEC, avançando até a borda sudoeste da região. Para isso, a 

alternativa fora usar, provavelmente, a rota costeira, que abrangeria as cidades 

costeiras. Com isso, as tropas assírias vindas do norte iniciam na região Tiro, para 

conter o primeiro estado da lista de rebeldes que não pagaram tributo para a Assíria 

em 734 aEC.  

Não apenas isso, um dos grandes arquitetos da coalizão anti-assíria, Tiro, que 

é citado explicitamente no documento assírio como tendo arquitetado junto com 

Rezim, é rapidamente anulado com a conquista da sua região e das principais 

cidades, com a menção de duas dessas cidades: a cidade fortificada de Malabe e a 

cidade capital de Tiro (RINAP 1: t. 49, rev. l. 5-8, p.128,131; t. 50, rev. l. 5, p. 133-134).   

 Na sequência, ainda na primeira parte, as tropas de Tiglate-Pileser III avançam 

até a borda sudoeste para impedir a plausível maior preocupação essencial de Tiglate-

Pileser III: o Egito. Talvez, se o Egito tivesse agido ativamente na coalizão anti-assíria 

e começasse a ofensiva junto com outros estados da região Siro-Palestinense contra 

a Assíria, então Tiglate-Pileser III conhecesse uma real ameaça para seu império. 

Alguns autores sugerem que o Egito participava de tal coalizão, mas por enquanto, de 

forma passiva (BEGRICH, 1929, p.217-218; NA’AMAN, 1998, p.222; DUBOVSKY, 

2006, p.162).  

 Continuando a primeira parte da campanha em 734 aEC, Assíria ataca a 

Filístia, como é mencionado nas Crônicas de Eponym, mas somente como uma 

campanha contra a Filístia. Em outra parte do acervo assírio, encontra-se 

especificamente um ataque contra a cidade de Gaza. Hanunu, rei de Gaza, foge para 

o Egito, e a cidade de Gaza é conquistada. O que demonstra certa aliança entre 

 
68 ERHLICH, 1991, p.56: Sugere que Mitinti foi morto. 
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Hanunu e o Egito, enquanto outras cidades filisteias não são mencionadas na 

documentação assíria, além de Asquelom, na lista de tributo de 734 aEC.  

O acervo assírio indica que não houve grande oposição contra as tropas de 

Tiglate-Pileser III na Filístia. Gaza, posteriormente, recebeu Hanunu de volta do Egito. 

E Tiglate-Pileser III o recolocou no trono em Gaza, mediante submissão e pagamento 

de tributo.  

Depois, Tiglate-Pileser III coloca Idibi’ilu como guardião frente ao Egito, e faz 

da cidade de Asquelom um “empório” assírio e a casa do porto. Isso para que a Assíria 

não apenas comandasse e supervisionasse as comunicações e as possíveis ações 

anti-assírias, mas para que comandasse o comércio marítimo e a rota costeira (RINAP 

1: t. 42, l. 8-15, p.104-106; t. 48, l. 14-19, p.125,127; t. 49, rev. l. 13-16, p.128-132. 

Crônicas de Eponym, p.17-18; t. 42, l. 34-35, p.104,107; t. 44, l. 16, p.110,112; t. 47, 

rev. l. 5-6, p.115-116,122; ASTER, 2017, p.100-101; EHRLICH, 1991, p.54). 

 Dessa forma, depois do avanço bem-sucedido da primeira parte da campanha 

na região de Tiro e da Filístia, como resultado, vários estados da Síria-Palestina se 

rendem ao domínio de Tiglate-Pileser, e prestam homenagem ao mesmo, pagando 

tributo em 734 aEC: Judá, Edom, Moabe, Amom e Asquelom (RINAP 1: t. 47, rev. l. 

6-13, p.115-116,122-123).  

Essa primeira parte da campanha de Tiglate-Pileser III parece que fora muito 

bem arquitetada por ele para compor uma defesa contra uma possível investida do 

Egito. Sendo essa, por terra ou pelo mar, e formando um semicírculo contra a aliança 

anti-assíria: Filístia, Judá, Edom, Moabe, Amom (DUBOVSKY, 2006, p.162), 

concentrando o ataque principal na borda sudoeste e nos portos principais do Mar 

Mediterrâneo de Gaza e Tiro. O deslocamento de tropas tem alto custo para a Assíria, 

e o limite no número de soldados, para tanto é necessário que a ideologia Assíria de 

soberania se espalhe através de ataques estratégicos e de uma propagação da ideia 

de soberania (ASTER, 2017, p.14-19). 

 A segunda parte da campanha de Tiglate-Pileser III na Síria-Palestina começa 

em 733 aEC e pode ter seguido até 732 aEC. Essa campanha concentrou suas forças 

no que seria o maior potencial contra a Assíria na região, a Síria, diferentemente da 

Filístia, que ainda não era vassala da Assíria antes de 734 aEC. Agora o 

comportamento de Tiglate-Pileser III e a ação do exército assírio é mais abrupta contra 

um estado assumidamente rebelde e que já havia descoberto um certo plano de 
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coalizão anti-assíria no ataque anterior a Tiro (RINAP 1: t. 49, rev. l. 5-8, p.128,131; t. 

50, rev. l. 5, p. 133-134). 

O ataque é para neutralizar definitivamente o inimigo e destruir o estado para 

que esse seja anexado ao território assírio como uma nova província. Destroem-se 

591 cidades e 16 distritos da Síria, e faz-se um cerco de 45 dias na cidade de 

Damasco, a capital. Destroem-se as árvores, as plantações, faz-se deportação de 

cativos, além de capturar animais e dizimar o exército (RINAP 1: KA, t. 20, An.S. C, u. 

9, l. 1-17, p.57-59; Crônicas de Eponym, p.17-18).  

 Continuando a segunda parte da campanha, agora a atenção é voltada para a 

Transjordânia e para o norte de Israel. Como Israel também fazia parte dos vassalos 

na lista de tributo de 738 aEC, e omite-se em 734 aEC, como também poder-se-ia ter 

informações de uma possível aliança entre Síria e Israel, anti-assíria, o ataque contra 

ambos estados é devastador. Destroem-se 16 distritos de Israel e deportam-se cativos 

na região de Gileade e Abel-Sitim, no norte da Transjordânia, e captura-se a cidade 

de Asterote (RINAP 1:KA, t. 21, An.S. C, u. 10, l. 1-11, p.60-61; KA, t. 22, An.S. C, u. 

11, l. 1-7, p.61-63; t. 42, l. 5-8, p.104-105; t. 49, rev. l. 3-4, p.128,131; t. 50, rev. l. 3-4, 

p.133-134.).  

Ao mesmo tempo em que a rainha Samsi estava na região da Transjordânia, a 

mesma é atacada por Tiglate-Pileser III. Samsi acaba fugindo para o deserto, mas 

depois volta e é readmitida através do pagamento de tributo (RINAP 1: KA, t. 20, An.S. 

C, u. 9, l. 1-18; t. 42, l. 12-27, p.104,106-107; t. 44, l. 3-8, p.110-111; t. 47, rev. l. 1-2, 

p.115-116,122; t. 48, l. 24-27, p.125,127-128; t. 49, rev. l. 17-22, p.128,132). Como ela 

tivera uma atitude de rebelião contra a Assíria, também é bem possível que fizesse 

parte da coligação anti-assíria.  

 Sendo assim, como resultado da segunda campanha, Tiglate-Pileser III anula 

definitivamente os estados com mais potencial da liga, Síria e Israel, mesmo não 

tomando suas capitais, mas destruindo quase tudo ao redor de Damasco, e destruindo 

boa parte do território de Israel. Ele toma a importante rota da Transjordânia e, depois 

do sucesso do ataque contra Samsi, recebe o pagamento de tributo de várias outras 

tribos Árabes e nômades em 733 aEC (RINAP 1: t. 42, l. 27-33, p.104,107; t. 44, l. 8-

16, p.110-116; t. 47, rev. l. 3-6, p.115,122). Fortalecendo ainda mais a barreira mais 

ao sul contra o Egito, tomando conta de importantes rotas terrestres da região Siro-

Palestinense e agora também do deserto (DUBOVSKY, 2006, p.162). 
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 A última parte da campanha de Tiglate-Pileser em 732 aEC começa em Israel, 

na região da Galileia. Da mesma forma que atuou em Gileade, agora Tiglate-Pileser 

III destrói a Galileia, mas poupa a cidade de Samaria (t. 44, l. 17-18, p.110,112; t. 49, 

rev. l. 9, p.128,131). Para se mover mais para o litoral, até a cidade filisteia de 

Asquelom, e conter a rebelião de Mitinti, que se apavorou após a derrota de Rezim, 

da Síria na segunda parte da campanha de Tiglate-Pileser III (RINAP 1: KA, t. 21, 

An.S. C, u. 10, l. 12-16, p.60-61; KA, t. 22, An.S. C, u. 11, l. 8-13, p.61,63), Rukibtu 

assume o trono de Asquelom e volta ao estado de vassalagem que já existia desde 

734 aEC (RINAP 1: t. 47, rev. l. 6-13, p.115-116,122-123). 

 E então, no final de sua campanha de 732 aEC, após dizimar os principais focos 

da aliança anti-assíria, não atuando inicialmente no foco inicial e mais forte de uma 

região, como já havia usado em outras campanhas, Tiglate-Pileser avança para 

conquistar a cidade capital da Síria, Damasco (RINAP 1: Crônicas de Eponym, p.17-

18; DUBOVSKY, 2006, p.161-164).  

 Quanto a Rezim, no texto assírio, não é mencionada a sua morte. No entanto, 

quanto a Peca, sabemos que o mesmo fora morto numa inscrição por Tiglate-Pileser 

III e em outra, pelo seu próprio povo. Sabemos pelo texto assírio que o mesmo fora 

substituído por outro rei, Oseias, e que o mesmo pagou tributo à Assíria, assumindo 

seu papel de vassalo em 731 aEC. Mas para Tiglate-Pileser III ter matado Peca, 

precisaria ter atacado Samaria, o que não aconteceu, até porque a morte de Peca é 

datada de 731, quando Tiglate-Pileser III estava fazendo campanha na Babilônia  

(RINAP 1: t. 42, l. 17-19, p.104,106; t. 44, l. 17-18, p.110,112; t. 49, rev. l. 10-11, 

p.128,132; KA, t. 23, l. 1, p.63-64; KA, t. 24, l. 4, p.64-65; t.47, obv. l. 15-25, 115,119-

120; Crônicas de Eponym, p.17-18; NA’AMAN, 1995, p.275). 

 

4.3.4. A reconstrução da guerra siro-palestinense 

 

Nesse tópico, a partir dos dados coletados em toda a pesquisa: bíblica, acervo 

assírio e revisão de literatura, faremos a nossa reconstrução da guerra siro-

palestinense, com contexto político anterior. 

Partiremos da perspectiva de Na’aman (1991, p.93) de que o texto bíblico 

referente à guerra siro-palestinense adequa-se bem com acervo assírio de Tiglate-

Pileser III na questão dos acontecimentos e consequências da mesma, muito embora, 

com relação aos motivos da campanha de Tiglate-Pileser III, para o autor, o texto 
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bíblico demonstre motivos e considerações nas perspectivas historiográficas judaicas. 

Asurmendi (1982, p.42-43) também considera que não há um motivo plausível para 

desconsiderar os acontecimentos e as consequências do texto bíblico na tentativa de 

reconstruir a guerra siro-palestinense. Entretanto, como disse Na’aman (1991, p.93), 

e reiterado por De Jong (2007, p.199), o texto bíblico é uma perspectiva centrada na 

visão judaica do acontecimento. O texto bíblico canônico final, como afirma Aster 

(2017, p.82), demonstra a gestão fracassada de Acaz com relação à crise siro-

palestinense. 

Desta maneira, compreendemos que para uma visão ampla da guerra siro-

palestinense, a união de informações contidas na BH e no acervo de Tiglate-Pileser 

III é plausível e útil, mas que cada texto tem a sua limitação na perspectiva de quem 

escreveu, para quem escreveu e com qual intenção escreveu. Diversos autores 

fizeram a tentativa de reconstrução da guerra siro-palestinense valendo-se de ambos 

os textos (ASTER, 2017; ASURMENDI, 1982; BEGRICH, 1929; CAZELLES & 

EFRAIM, 1978; COGAN & TADMOR, 1988; DUBOVSKY, 2006; DE JONG, 2007; 

EHRLICH, 1991; IRVINE, 1994; NA’AMAN, 1991, 1995, 1998; ODED, 1972; SINDALL, 

2009). 

O panorama da guerra começa com a ascensão ao trono de Tiglate-Pileser III 

em 745 aEC (RINAP 1, p.12-14) e sua política de expansão territorial internacional 

através da força de seu exército. Esse exército tem um alto custo, e para mantê-lo é 

necessária a vassalagem dos reinos conquistados que pagavam tributo, mas também 

o comércio internacional é igualmente fonte de recursos para os cofres assírios, como 

os despojos de campanhas militares e diversos tributos que eram cobrados nos países 

conquistados (RADNER, 2007, p.215; EHRLICH, 1991, p.54; ASTER, 2017, p.86; 

IRVINE, 1994, p.21).  

E como a ambição de Tiglate-Pileser III alcançou uma proporção territorial 

continental jamais alcançada pelo império assírio, para evitar o descolamento de 

tropas, a qual gerava um alto custo, e também por não poder suportar conter uma 

rebelião de todas as terras conquistadas, o rei assírio usou da estratégia de uma 

propaganda ideológica de soberania sobre os estados conquistados. Essa não 

acontecia unicamente do terror da violência na guerra, mas de uma “assirionização”, 

principalmente da elite. Essa era baseada na soberania do deus Ashur e do seu 

representante, o rei assírio (LIVERANI, p.511-515; ASTER, 2017, p.1-7,11-19; 

HOLLOWAY, 2002, p.65-68). 
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Depois de ter conquistado a região costeira ao norte da Síria, em 738 aEC (t. 

42, l. 1-5, p.104-105; t. 49, rev. l. 1-2, p.128-131; t. 50, rev. l. 1-2, p.133-134), os 

estados da: Síria, Israel, Tiro e Árabes, submetem-se a Tiglate-Pileser III, pagando 

tributo e tornando-se vassalos ainda no mesmo ano (KA, t. 11, An.S. C, u. 3, l. 1-10, 

p.37-38; KA, t. 14, An.S. B, u. 5, l. 10-12, p.44,46-47; KA, t. 27, An.S. A, u. 6, l. 2-7, 

p.69-70; KA,  t. 31, An.S. C, u. 7, l. 9, p.75-76; KA, t. 32, An.S. C, u. 8, l. 1-12, p.76-

77; t. 35, col. iii, l. 1-23, p.80,86-87). 

Entre 737 e 735 aEC, Tiglate-Pileser III afasta-se da região Siro-Palestinense 

em campanhas ao norte, na Média e Urartu (TADMOR & YAMADA, 2011, p.12-13; 

ASURMENDI, 1982, p.47). Soma-se ao fato a alta oneração do pagamento de tributo 

à Assíria (2Rs 15.19; 2Rs 16.8; 2Cr29.21; ASTER, 2017, p.86; ASURMENDI, p.19; 

CAZELLES & EFRAIM, 1978, p.73; RINAP 1, KA, t. 11, An.S. C, u. 3, l. 1-10, p.37-38; 

RINAP 1, KA, t. 14, An.S. B, u. 5, l. 10-12, p.44-47; RINAP 1, KA, t. 27, An.S. A, u. 6, 

l. 2b-7, p.69-70; RINAP 1, KA, t. 31, An.S. C, u. 7, l. 9, p.75-76; RINAP 1, KA, t. 32, 

An.S. C, u. 8, l. 9, p.76-78; RINAP 1, t. 35, col. iii, l. 1-23, p.79-87; RINAP 1, t. 42, l. 1-

38, p.104-107; RINAP 1, t. 47, rev. l. 1-24, p.115-125; RINAP 1, t. 48, l. 1-27, p.125-

128; RINAP 1, t. 49, rev. l. 1-31, p.128-133). Começa então a surgir uma coalizão anti-

assíria, que resulta na guerra siro-palestinense. 

A guerra ocorrerá depois da morte de Pecaías, filho de Menaém, e da ascensão 

de Peca ao trono, em Israel. Ele adota uma conduta anti-assíria, talvez por dois 

motivos: a rebelião que matou Pecaías talvez fora causada pela oneração do tributo 

assírio que fora rateado pela população (2Rs 16.20; ASURMENDI, 1982, p.47) e pelo 

apoio que teve de Rezim para subir ao trono (ODED, 1972, p.164).  

É plausível que seja por ambos os motivos que Peca subiu ao trono, no entanto, 

o mesmo passa a adotar a política da Síria, principalmente devido à Síria ter o histórico 

de dominação sobre Israel (1Rs 11.25, 15.29; 20.1; 2Rs 5.1-2; 6.8,24; 8.28; 9.14; 

12.17; 13.2,22). E no texto de Is 7.2 é relatado que a “Síria ocupou Efraim”, mostrando 

que, de uma certa forma, Peca era vassalo de Rezim (ODED, 1972, p.162-64). Dessa 

forma, é notado que a Síria é a chefe da coligação anti-assíria, tanto pelos relatos 

bíblicos (Is 7.1,5,8,9; 8.5; 2Rs 15.37, 16.5,7), quanto pelo acervo assírio (t. 49, rev. l. 

5-8, p.128,131; t. 50, rev. l. 5, p. 133-134) e pelas menções de diversos autores. 

Desta forma, Israel seria o primeiro estado a aderir à coligação anti-assíria, que 

igualmente é a coligação siro-palestinense, liderada por Rezim, da Síria. O que deve 

ter acontecido entre os anos de 737 a 735 (ASURMENDI, 1982, p.47; CAZELLES & 
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EFRAIM, 1978, p.73). E logo após, foram aderindo à Síria e a Israel: Tiro, Gaza, 

Asquelom, Árabes, Edom e Egito.  

Síria, pela menção inquestionável nos textos bíblicos no ataque contra Judá (Is 

7.1-9; 2Cr 28.5; 2Rs 16.5-7), como também de Israel (Is 7.1-9; 2Rs 16.5; 2Cr 28.5-

15). Tiro, por causa do acervo assírio, na conspiração com Rezim contra Síria (RINAP 

1: 49, rev. l. 5-8, p.128,131; t. 50, rev. l. 5, p. 133-134). Hananu, de Gaza, por ter fugido 

para o Egito quando sofreu o ataque de Tiglate-Pileser em 734 aEC e pela menção 

do ataque de Judá pelos filisteus, como mencionado em 2Cr 28.18 (RINAP 1: t. 42, l. 

8-15, p.104-106; t. 48, l. 14-19, p.125,127; t. 49, rev. l. 13-16, p.128-132; Crônicas de 

Eponym, p.17-18). Asquelom, por Mitinti ter se apavorado e ter se rebelado contra 

Tiglate-Pileser III depois da derrota da Síria na campanha de 733 aEC, e pela menção 

do ataque a Judá dos em 2Cr 28.18  (KA, t. 21, An.S. C, u. 10, l. 12-16, p.60-61; KA, 

t. 22, An.S. C, u. 11, l. 8-13, p.61,63). Edom, tanto pelo ataque coordenado com Rezim 

a Elate, que fora restituída aos edonitas em 2Rs 16.6, quanto pela menção do ataque 

em 2Cr 28.17 contra Judá, e também pela ação coordenada com o ataque dos filisteus 

a Judá. Os árabes, por causa da rebelião de Samsi, contra Tiglate-Pileser III (KA, t. 

20, An.S. C, u. 9, l. 1-18; t. 42, l. 12-27, p.104,106-107; t. 44, l. 3-8, p.110-111; t. 47, 

rev. l. 1-2, p.115-116,122; t. 48, l. 24-27, p.125,127-128; t. 49, rev. l. 17-22, p.128,132). 

E o Egito, porque Hanunu fugiu para o Egito na primeira campanha da Assíria em 734 

aEC (. 42, l. 8-15, p.104-106; t. 48, l. 14-19, p.125,127; t. 49, rev. l. 13-16, p.128-132). 

Por mais que dos 8 estados: Síria, Israel, Tiro, Gaza, Asquelom, Árabes, Edom 

e Egito, apenas 5 tenham atacado Judá na época do reinado de Acaz (Síria, Israel, 

Gaza, Asquelom e Edom), de acordo com relato bíblico (Is 7.1-9; 2Rs 16.5-10; 2Cr 

28), pelo que parece numa ação coordenada, depois da resposta negativa de Acaz 

para entrar na coligação contra a Assíria, justificamos a coligação primeiramente para 

enfrentar a Assíria e não para destruir Judá. Como o próprio texto de Is 7.6 demonstra, 

o objetivo de Rezim e Peca era substituir Acaz.  

O ponto chave, que demonstra que era uma coligação coordenada contra a 

Assíria, são os textos assírios que constatam os pagamentos de tributo a Tiglate-

Pileser III em 738 e 734 aEC. A primeira lista, de 738 aEC, inclui: Síria, Israel, Tiro e 

Árabes, e omite: Judá, Asquelom, Gaza e Edom (KA, t. 11, An.S. C, u. 3, l. 1-10, p.37-

38; KA, t. 14, An.S. B, u. 5, l. 10-12, p.44,46-47; KA, t. 27, An.S. A, u. 6, l. 2-7, p.69-

70; KA,  t. 31, An.S. C, u. 7, l. 9, p.75-76; KA, t. 32, An.S. C, u. 8, l. 1-12, p.76-77; t. 

35, col. iii, l. 1-23, p.80,86-87). A segunda lista, de 734, inclui: Judá, Asquelom, Gaza, 
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Edom, Moabe e Amom, e omite os estados da: Síria, Israel, Tiro e Árabes (t. 47, rev. 

l. 6-13, p.115-116,122-123). Essa era uma clara demonstração de posicionamento 

anti-assírio, de rebelião (RINAP 1: KA, t. 15, An.S. B, u. 6, p.47-49; t. 47, rev. l. 14-15, 

p.123; t. 49, rev. l. 27-29, p.133; ASTER, 2017, p.84).  

Os estados da coligação anti-assíria: Síria, Israel, Tiro, Gaza, Asquelom, 

Árabes e Edom, não tinham força suficiente para enfrentar uma potência militar 

mundial como a Assíria. Como afirma Na’aman (1991, p.92): 

 
Como poderia uma aliança de um potencial militar tão pobre ter a esperança 
de se opor à enorme máquina de guerra assíria? A única explicação que pode 
ser dada é que o Egito também estava ativamente envolvido na negociação 
e que os dois líderes tinham esperanças razoáveis de ajuda militar egípcia 
(NA’AMAN, 1991, p.92, trad. do ing.). 

 

Por isso, a tentativa era de incluir o Egito na coligação, mas na verdade ele 

permaneceu passivo quanto à mesma (NA’AMAN, 1991, p.92; CAZELLES & EFRAIM, 

1978, p.77-78; BEGRICH, 1929, p.217-218; NA’AMAN, 1998, p.222; DUBOVSKY, 

2006, p.162). Moabe e Amom não são considerados como parte aliança porque não 

encontramos informações no texto bíblico de ações ofensivas contra Judá na época 

de Acaz, e por estarem na lista de tributo em 734 aEC (RINAP 1: t. 47, rev. l. 6-13, 

p.115-116,122-123).  

Quanto à menção de Asquelom e Gaza na lista de tributo de 734 aEC e ao 

mesmo tempo fazerem parte da coalizão anti-assíria, justificamos que a fuga de 

Hanunu fora motivada por sua participação na aliança anti-assíria, e depois, para 

manter o seu posto de rei de Gaza, por não ter recebido a ajuda do exército do Egito, 

decide voltar e ceder a Tiglate-Pileser III tornando-se vassalo e pagando tributo 

(RINAP 1: t. 42, l. 8-15, p.104-106; t. 48, l. 14-19, p.125,127; t. 49, rev. l. 13-16, p.128-

132).  

Quanto a Mitinti, tendo primeiramente pago o tributo para Tiglate-Pileser III em 

734 aEC, durante a campanha contra a Filístia (RINAP 1: Crônicas de Eponym, p.17-

18), depois que Rezim é derrotado na primeira campanha da Assíria contra Síria em 

733 aEC (KA, t. 21, An.S. C, u. 10, l. 12-16, p.60-61; KA, t. 22, An.S. C, u. 11, l. 8-13, 

p.61,63), o mesmo entra em pânico e rebela-se contra Tiglate-Pileser III. 

A coalizão existiu antes da campanha de Tiglate-Pileser III em 734 aEC, que já 

tinha em seus planos conquistar o Levante, tanto por motivos comerciais, para 

conquistar as rotas marítimas e terrestres AOP (ASTER, 2017, p.100-101; EHRLICH, 
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1991, p.54, IRVINE, 1994, p.21), como também aproveitando o momento oportuno de 

uma guerra no Levante, cessando as revoltas generalizadas da guerra siro-

palestinense e movendo-se como de costume contra possíveis alianças entre os 

estados (CAZELLES & EFRAIM, 1978, p.73; IRVINE, 1994, p.21; RINAP 1: t. 42, l. 1-

5, p.104-105; t. 49, rev. l. 1-2, p.128-131; t. 50, rev. l. 1-2, p.133-134).  

Estamos supondo que o ataque coordenado contra Acaz, da Síria e Israel ao 

norte, e da Filístia e Edom ao sul, fora coordenado para não mais pressionar Acaz, 

por já haviam tentado os meios diplomáticos para que o mesmo aderisse à coalizão 

anti-assíria, mas agora usam da força para invadir Jerusalém e trocá-lo por outro rei 

com a mesma política contra a Assíria (Is 7.1,6; 2Rs 16.5).  

Também não acreditamos que Tiglate-Pileser III tenha começado a campanha 

no AOP, em 734 aEC, na Filístia, ou mesmo, em 733 e 732 contra Israel e Damasco, 

por causa do pedido de Acaz, rei de Judá (2Rs 16.7-8; 2Cr 28.20-21; RINAP 1, p.12-

13). Os motivos plausíveis foram expostos anteriormente. 

E no caso de Acaz, os danos causados pela guerra siro-palestinense foram 

muitos maiores do que os apresentados resumidamente em Is 7.1 e 2Rs 16.5, ao 

atacarem Judá e cercarem Jerusalém. Ou ainda, devido às tropas da Síria acampadas 

em Israel em Is 7.2. O pânico de Acaz fora somado pela ação dos Sírios junto com 

Edom, em Elate, de acordo com 2Rs 16.6 e 2Cr 28.17, ao sul. Na’aman (2015, p.210) 

observa que a cidade de Elate era uma importante cidade no comércio internacional 

para Judá. Ainda na fronteira sul de Judá, os filisteus conquistam a Sefelá e o Negev, 

as cidades de: Bete-Semes, Aijalom, Gederote, Socó, Timna e Ginzo (2Cr 28.18; 

EHRLICH, 1991, p.49). Ao norte, Síria e Israel atacam Judá, matam muitos judaítas, 

deportam cativos, matam três peças fundamentais do reino de Acaz, além de 

conquistar a norte da Transjordânia até cidade de Ramote-Gileade, passando o 

domínio direto e exclusivo para Rezim. Pode ser isso que revele com mais força as 

tropas de Rezim acampadas em Israel (2Cr 28.5-15; ODED, p.162-164). Por isso que 

Acaz e toda a sua casa tremeu como árvores que balançam diante de uma 

tempestade (Is 7.2). A situação de Acaz é muito pior do que parece no texto de Is 7.1-

2. 

O avanço de Tiglate-Pileser III na campanha contra a Síria-Palestina, em 734 

a 732 aEC, não foi por causa do pedido de ajuda de Acaz, como revelam os textos 

bíblicos de 2Rs 16.7 e 2Cr 28.21. Mas os textos nos mostram que o pedido de socorro 

fora a última opção de Acaz diante de tantas perdas. Mas veremos mais razões, a 
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seguir, de que a campanha de Tiglate-Pileser III estava centrada em seus próprios 

interesses e preocupações, e correspondeu a uma política de ações características 

do imperador. 

  Tiglate-Pileser III demonstrou, na campanha de 734 a 732 aEC, uma 

estratégia semelhante às usadas em outras campanhas, não começando pelos 

epicentros, como em 743 aEC em Urartu (RINAP 1: KA, t. 9, l.2-16, p.34-35; Crônicas 

de Eponym, p.17-18; DUBOVSKY, 2006, p.161-164). Mas teve igualmente a intenção 

de anular a maior, ou a verdadeira, preocupação de Tiglate-Pileser III, o Egito.  

A primeira parte da campanha de Tiglate-Pileser III, em 734 aEC, comprova tal 

pensamento ao avançar contra Tiro e Filístia. Chega então a Gaza para conquistá-la 

e colocar ali um guardião, como fazer da cidade um “empório” (RINAP 1: t. 49, rev. l. 

5-8, p.128,131; t. 42, l. 8-15, p.104-106; t. 48, l. 14-19, p.125,127; t. 49, rev. l. 13-16, 

p.128-132; Crônicas de Eponym, p.17-18; t. 42, l. 34-35, p.104,107; t. 44, l. 16, 

p.110,112; t. 47, rev. l. 5-6, p.115-116,122). Uma provável via marítima é utilizada 

através das cidades de Simirra-Malabe-Tiro-Aco-Afeca-Jope-Gaza (DUBOVSKY, 

2006, p.158) com fins de utilizar o porto da cidade para um rentável comércio 

internacional, como também conquistando a rota junto ao mar, passando pelas 

cidades marítimas, até chegar a Gaza (ASTER, 2017, p.100-101; EHRLICH, 1991, 

p.54, IRVINE, 1994, p.21; GITIN, 2010, p.313-314).  

Como resultado dessa campanha, os países do sul da Síria-Palestina prestam 

tributo a Tiglate-Pileser III: Salamanu de Moabe, Mitinti de Asquelom, Acaz de Judá, 

Qaus-malaka de Edom, Hanunu de Gaza e Sanipu de Amom (47, rev. l. 6-13, p.115-

116,122-123), além de formar uma barreira contra o Egito e um semicírculo contra os 

estados que ainda permaneceram na coligação anti-assíria: Síria, Israel e Árabes 

(DUBOVSKY, 2006, p.161-164).  

Vemos que aqui temos mais um motivo pelo qual Tiglate-Pileser III não iniciou 

a campanha por causa do pedido de ajuda de Acaz. Depois da vitória sobre a Filístia 

o mesmo não devolve as cidades da Sefelá e do Negev para o controle de Judá, 

mesmo que fosse um vassalo.  

Como afirmam Sindall (2009, p.93-103) e Dubovsky (2006, p.153-154), quando 

comentam a diferença entre Reis e Crônicas no relato da guerra siro-palestinense, o 

texto de Crônicas está focado na divisa sul de Judá, e por isso, o pedido de ajuda não 

tem efeito, pois nada fora recuperado, nem mesmo os Filisteus ou Edom foram 

destruídos ou anexados à Assíria. 
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Na segunda parte da campanha de Tiglate-Pileser III, em 733 aEC, a ação 

concentra-se em Damasco, Israel (Gileade), Transjordânia e Árabes. Continua com 

sua estratégia de não atacar os epicentros, as cidades capitais de Damasco e 

Samaria, apesar do cerco em Damasco. Como também, aproveita para atacar os 

Árabes de Samsi e torná-la vassala, depois de uma rendição por meio de pagamento 

de tributo (KA, t. 21, An.S. C, u. 10, l. 1-11, p.60-61; KA, t. 22, An.S. C, u. 11, l. 1-7, 

p.61-63; t. 56, l. 1, p.144-146, t. 42, l. 5-8, p.104-105; t. 49, rev. l. 3-4, p.128,131; t. 50, 

rev. l. 3-4, p.133-134; KA, t. 20, An.S. C, u. 9, l. 1-18; t. 42, l. 12-27, p.104,106-107; t. 

44, l. 3-8, p.110-111; t. 47, rev. l. 1-2, p.115-116,122; t. 48, l. 24-27, p.125,127-128; t. 

49, rev. l. 17-22, p.128,132). Aqui, Tiglate-Pileser III anula quase que os últimos três 

estados que faziam parte da coligação: Síria, Israel e Árabes; destruindo cidades, 

distritos, matando sírios e efraimitas, como também deportando cativos. 

E na última parte da campanha da Assíria na Síria-Palestina, Tiglate-Pileser III 

toma a Galileia, duas cidades Filisteias, Gezer e Asquelom, onde Mitinti havia se 

rebelado depois de saber da derrota de Rezim. E por fim, avança contra a capital da 

Síria, Damasco (t. 42, l. 15-17, p.104,106; t. 49, rev. l. 1-31, p.128,131; t. 57, l.1, p.146; 

KA, t. 21, An.S. C, u. 10, l. 12-16, p.60-61; KA, t. 22, An.S. C, u. 11, l. 8-13, p.61,63; t. 

44, l. 17-18, p.110,112; t. 49, rev. l. 9, p.128,131; Crônicas de Eponym, p.17-18; t. 42, 

l. 17-19, p.104,106; t. 44, l. 17-18, p.110,112; t. 49, rev. l. 10-11, p.128,132).  

Sabemos apenas por causa da fonte bíblica, que 2Rs 16.8 menciona que 

Tiglate-Pileser III: conquistou a cidade de Damasco, deportou os sírios para Quir, e 

matou Rezim, o que não é citado explicitamente, no acervo assírio. Para o redator de 

2 Reis 16.8, o pedido de ajuda de Acaz para Tiglate-Pileser III deu certo, por causa 

da morte de Rezim e do fim do reino da Síria.  

Novamente, como mencionam Sindall (2009, p.93-103) e Dubovsky (2006, 

p.153-154), a perspectiva do redator de Reis é voltada para a divisa norte de Judá e 

para os inimigos principais: Síria e Israel. Apesar de Tiglate-Pileser III não devolver a 

Transjordânia para o controle de Judá, como o era antes do ataque de Rezim e Peca.  

Por fim, sabemos que Samaria foi poupada nessa última campanha de 732 

aEC, e que o resultado da campanha de Tiglate-Pileser III resultou na morte de Peca 

em 731 aEC, não porque o mesmo o matou ou por ele mesmo ter colocado Oseias 

em seu lugar, como afirmam duas inscrições assírias (RINAP 1: t. 42, l. 17-19, 

p.104,106; t. 49, rev. l. 10-11, p.128,132). Mas como afirma outra inscrição assíra, o 

próprio povo efraimita matou o seu rei e colocou Oseias para reinar (RINAP 1: t. 44, l. 
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17-18, p.110,112), conforme o relato bíblico de 2Rs 16.30, de que Oseias conspirou 

contra Peca e tomou o seu lugar (NA’AMAN, 1995, p.274-275). 

O texto bíblico (2Rs 15.29) também confirma que no reinado de Peca, Tiglate-

Pileser III avançou contra Israel e conquistou a região de: Gileade, Galileia e Naftali; 

e as cidades de: Ijom, Abel-Bete-Maaca, Janoa, Quedes, e Hazor, além de levar 

capturados cativos.  

Na’aman (1995, p.274) conclui que o reflexo da campanha de Tiglate-Pileser III 

para Israel é a anexação das três províncias de Dor, Megido e Gileade ao território 

assírio. Como também sabemos que esse é o fim da Síria de Damasco, como nação. 

O fim da guerra siro-palestinense fora desastroso para Síria e Israel, e talvez seja por 

isso que ambos os textos de Is 7.1 e 2Rs 16.5, que são introduções históricas, 

comecem falando do fim logo no começo, ou seja, do desenrolar da história de derrota 

ambos os países diante de Judá. 

Vejamos o mapa abaixo de como pode ter sido a campanha de Tiglate-Pileser 

III contra a região Siro-Palestinense em 734 a 732 aEC. 

 
Mapa 4.4 As campanhas de Tiglate-Pileser III contra região Siro-Palestinense em 
734 a 732 aEC 
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Mapa trad. do ing. e adap. de “The Campaigns Of Tiglath-Pileser III”. Carta Jerusalem. Disponível em 
<https://www.biblewhere.com/product/the-campaigns-of-tiglath-pileser-iii>. Acessado em 15 de junho 
de 2020. 
 

4.4. Considerações 
 
As consequências da guerra siro-palestinense alteraram definitivamente a 

política do AOP para sempre. A Síria, que até chegou a ser uma grande força da 

região Siro-Palestinense, e que pode ter subjugado os estados de Israel e Judá no 
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final do séc. 9 aEC, é destruída para sempre em 732 aEC com a aniquilação de sua 

capital Damasco e a deportação da população. 

Os textos de Is 7.1 e de 2Rs 16.5, numa perspectiva judaica a partir do estado 

de Judá, abordam a guerra siro-palestinense unicamente como guerra siro-efraimita. 

Por isso, descrevem a coalizão apenas entre Israel e Judá, e que essa falhou no seu 

objetivo principal, de acordo com a perspectiva bíblica, que era invadir Jerusalém e 

trocar o seu rei Acaz por outro. O texto bíblico não deixa claro que existe na verdade 

uma coalizão anti-assíria, siro-palestinense, que tem como objetivo principal fazer 

frente à Assíria, e que essa liga tem muitos outros estados envolvidos.  

Apesar do texto bíblico, Is 7.1-9; 2Rs 16; 2Cr 28, criticar a atuação de Acaz na 

crise siro-palestinense, no final das contas, a Síria deixou de existir, Israel ficou 

limitada à região de Efraim, e apesar das perdas que Acaz teve nas fronteiras norte e 

sul, ele continuou reinando, e Judá continuou existindo pelo menos até 587 aEC. 

Podemos supor que, principalmente na ideologia, o texto de Isaías emprega da 

soberania do Deus YHWH sobretudo, podendo até utilizar da Assíria para trazer 

julgamento para Israel e Judá, como também depois, trazer julgamento sobre a 

mesma, trazendo seu fim, talvez por isso Acaz seja criticado pelo profeta. 

Os textos de 2Rs 16 e de 2Cr 28, informam que Acaz se fez servo de Tiglate-

Pileser III, em vez de ser servo de YHWH. E além disso, que prestou culto aos deuses 

de Tiglate-Pileser III, a ponto de inserir a adoração a esses deuses dentro do templo 

em Jerusalém, como em toda Judá (2Rs 16.7,10-18; 2Cr28.23-25). O texto de Isaías 

talvez nem suporte dar tais informações sobre o que Acaz fez. 

Muito embora, seja interessante notar talvez a insignificância de Acaz e de Judá 

para a Assíria. Sabemos que os acervo assírio que temos de Tiglate-Pileser III é 

fragmentário, mas as informações que temos no acervo da RINAP 1, é de apenas 

uma menção de Judá e Acaz.  

No texto bíblico, quando Acaz pede ajuda para Tiglate-Pileser III contra os 

Sírios e Israel, segundo a perspectiva historiográfica judaica de 2Rs 16.8-9, o rei 

assírio, atendeu ao chamado de Acaz, mas não diz que Acaz destruiu Israel, ou que 

ao menos restitui o território que ambos tomaram de Acaz.  

Enquanto que o historiador de 2Cr 28.20-21, diz que Tiglate-Pileser III não socorreu 

Acaz, nem mesmo destruindo ou tornando vassalos os filisteus e os edonitas, nem 

mesmo destruindo Síria e Israel. Pelo contrário, vai dizer que Acaz fora pressionado 

pelo rei assírio, mesmo depois de tê-lo pago tributo (2Rs 16.7-8; 2Cr 28.20-21). Vemos 
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que Judá não havia prestado homenagem a Tiglate-Pileser III como outros estados 

da região Siro-Palestinense. 

Desta forma, consideramos que Judá não tinha muito valor para a Assíria, e 

que talvez se Acaz tivesse ouvido o profeta Isaías e permanecesse neutro com 

qualquer aliança (Is 7.4), tanto anti-assíria, quanto a pró-assíria, aqueles que 

atacavam Judá, seriam destruídos, como o foram, por Tiglate-Pileser III, 

inevitavelmente, como sendo cabeças de suas capitais, e as capitais como sendo 

cabeças de seus estados (Is 7.8-9). 

E quanto mais Acaz se mantivesse neutro, melhor seria para o estado de Judá, 

pois a política Assíria para estados que ainda não haviam prestado tributo era mais 

branda. E a longo prazo, o tributo era pesado tanto para o estado como para os seus 

habitantes, como mostra em 2Cr 28.21, que fora pago com tesouro do Templo e com 

a elite de Judá. Se Acaz não tivesse enviado o pedido de ajuda à Assíria, pelo relato 

que temos de 2Cr 28.20, não teria sido pressionado a se tornar vassalo da Assíria. 

Desta forma, a crítica à dinastia davídica, representada por Acaz em Is 7.9, 

pode ser atribuída à mudança de relação entre Judá e o rei, agora um representante 

autorizado do império Assírio para extrair riqueza como um rei vassalo, que era 

essencialmente um agricultor taxista-assírio. 

O resultado final para a região siro-palestinense, depois da guerra siro-

palestinense, que também é a campanha de Tiglate-Pileser III, fora que toda a região, 

ou ficou submissa à Assíria, ou fora anexada à mesma como província. Como pode 

ser visto no mapa abaixo, cerca de metade tornou-se província, e a outra, vassala da 

Assíria. 

 
Mapa 4.5 A dominação do Império Assírio na região Siro-Palestinense após as 
campanhas de Tiglate-Pileser III em 734 a 732 aEC 
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Mapa trad. do ing. e adap. de “The Assyrian Districts In The Days Of Tiglath-Pileser III”. Disponível em 
<https://www.biblewhere.com/product/the-assyrian-districts-in-the-days-of-tiglath-pileser-iii/> Acessado 
em 15 de junho de 2020. 
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5. CONCLUSÃO 
 

A presente pesquisa pode ser dividida em três partes: o livro de Isaías, a 

perícope de Is 7.1-9 e a guerra siro-palestinense. Tudo para que pudéssemos fazer a 

análise histórica do contexto da guerra siro-palestinense, principalmente a partir da 

exegese de Is 7.1-9. 

Dessa forma, iniciamos nossa jornada na questão do livro de Isaías. É o livro 

mais estudado do AT depois do bloco do Pentateuco, mas em português, no que 

profere a respeito de pesquisa acadêmica atual sobre o livro, o material é escasso. A 

pesquisa fora fundamental para nortear a forma que iríamos traçar para chegar ao 

nosso objetivo final, no contexto da guerra siro-palestinense. 

Esclarecemos que o livro, na conjectura contemporânea, não é mais visto de 

forma tripartida (PI: caps. 1-39; DI: caps. 40-55, TI: caps. 56-66), como propôs Duhm, 

em 1892. O legado de Duhm ficou apenas no aspecto estenográfico, pois hoje, o livro 

é considerado uma cátedra literária expandida pelos séculos em que foi formado, 

abandonando o conceito de unificação tripartida. Com isso, não se tem a preocupação 

com a autoria do profeta Isaías, mas com a associação histórica do texto com dados 

extrabíblicos.  

O livro de Isaías, aquele que chegou até nós, é visto canonicamente, no sentido 

de ser completo. A análise heurística e holística tem de ser feita em parceria. Para 

resolver o maior problema nas divergências de redação e composição, é necessário 

identificar os dados analisados na exegese e correlacioná-los com o livro todo de 

Isaías. E depois, também correlacionar com outras passagens bíblicas, além de 

procurar por fontes extrabíblicas que possam validar tal tese. Que ela não seja 

baseada apenas em argumentos redacionais, que tanto divergem entre si. 

E, assim, passamos para a segunda parte da dissertação, fazendo a exegese 

da perícope de Is 7.1-9 a partir dos dados observados na pesquisa atual do livro de 

Isaías. Depois de um árduo trabalho, consideramos o texto de Is 7.1-9 coeso e 

interligado, principalmente pelo ambiente de guerra, pela valorização da filiação dos 

personagens e preocupação com a dinastia davídica. 

Apesar das ligações claras do texto com outras partes da BH: Is 7.1 com 2Rs 

16.5; Is 7.3 com Is 36.2; como também do oráculo de salvação com uma ideologia 

deuteronômica de crer em YHWH sem fazer nada, ou seja, sem ação alguma (Dt 1.29-

32, 7.16-20, 9.1-6, 20.3-4, 31.3-6); da legitimação do reinado de Acaz com a promessa 
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da dinastia davídica perpétua de 2Sm 7.16; observamos particularidades no texto, 

uma singularidade na sua redação que caracteriza um texto autêntico, que tem seus 

relatos próprios, únicos. 

O nome do filho de Isaías, Sear-Jasube, que vai junto com o profeta apresentar-

se a Acaz, remete ao exílio. Também a advertência final de Is 7.9, que está no plural: 

“se não crerdes, pois, não sereis permanecido”, junto com Is 7.2, remete ao fim da 

dinastia davídica (Is 7.2). E assim, rementem ao fim do reino de Judá, que 

posteriormente iria para exílio, em 587 aEC, como uma possível justificativa futura do 

fim do estado. 

Esses são dados na exegese que apontam para um processo redacional do 

texto em várias camadas, como o próprio v. 1 é uma introdução histórica, seguida de 

outra introdução, o v. 2, o elo de um Acaz que não crê (Is 7.3), e de um Ezequias que 

crê (Is 36.2), estando ambos no mesmo local, o Lago Superior, quando recebem a 

notícia. Sendo um do profeta Isaías, e outro do comandante do exército da Assíria.  

Como propomos a análise exegética correlacionada com os dados 

extrabíblicos, observamos claramente, principalmente no PI, uma ideologia de 

soberania de YHWH sobre o império Assírio, sobre o deus Ashur e o seu rei 

representante, onde YHWH reina acima da esfera humana de reinos - por mais que 

seu povo possa perder a batalha ou guerra diante das nações - e isso acontecerá 

principalmente como resultado do pecado, e no caso da perícope de Is 7.1-9, pela 

falta de fé. 

A exegese de Is 7.1-9 demonstrou que Rezim é o comandante da coligação 

siro-palestinense, Síria e Israel contra Judá, pois em todas as menções de ambos, 

Rezim tem a primazia. Demonstrou também que Acaz e Jerusalém estavam em 

pânico diante da ameaça que agora se aproximava da capital de Judá. E que o plano 

de Remalias e Peca contra Acaz era muito objetivo em trocá-lo por outro rei, o filho de 

Tabeal. Esse, pode ser identificado por um judaíta da elite, que também tem seu nome 

em Esdras 4.7, e que tem seu nome em outros selos encontrados em Judá, que tinha 

uma política anti-assíria.  

O que aponta, na verdade, para a guerra siro-palestinense: uma coalizão anti-

assíria e uma liga de estados siro-palestinos, que tem como seu objetivo principal não 

a pequena Judá do rei Acaz, mas a grande Assíria de Tiglate-Pileser III. O texto de Is 

7.4, ao mencionar que Acaz se abstenha e fique calmo, conotava o valor de não aderir 
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a nenhuma aliança, pró ou anti-assíria, de fazer aliança com a Assíria ou com a 

coalizão siro-palestinense. 

O objetivo da guerra siro-palestinense não era de substituir Acaz, como nos 

informa o texto de Is 7.6. Na verdade, era uma aliança anti-assíria formada por mais 

reinos da região Siro-Palestinense. E assim, a denominamos com um novo nome: 

“guerra siro-palestinense”. No entanto, a informação de Is 7.4 de não fazer aliança, e 

de 7.6, de que o objetivo da coalizão siro-palestinense seria incluir mais um reino 

nessa aliança, é vital para demonstrar-nos que o poderio dessas informações só 

poderia existir para quem vivenciou o fato e sabia de todo o plano político que estava 

por trás. E por isso, tomamos conhecimento dessas duas informações somente em Is 

7.4 e 7.6. 

E assim, começamos a observar que na narrativa da perícope de Is 7.1-9 temos 

elementos que apenas quem estava no contexto da segunda metade do séc. 8 aEC 

poderia identificar.  

Como vemos no capítulo seguinte, que aborda a guerra siro-palestinense, ele 

se baseia em: outros textos bíblicos, como o acervo assírio, e na informação de outros 

autores. O medo de Acaz era muito maior diante de todos os ataques que estava 

sofrendo. A partir das informações do texto bíblico e do acervo assírio, chegamos à 

conclusão de que a coligação da guerra siro-palestinense é anti-assíria e que tem em 

sua formação: Síria, Israel, Tiro, Gaza, Árabes, Asquelom, Edom e Egito. Seu objetivo 

era juntar o maior número de estados para conseguir enfrentar o poder militar do 

exército assírio. 

No texto bíblico de 2Rs 16 e 2Cr 28 chegamos a essa conclusão devido às 

ações coordenadas contra Judá. Ao norte da fronteira de Judá, Síria e Israel tomam a 

Transjordânia, matam judaítas, deportam cativos, capturam despojos e matam 

pessoas da casa de Acaz (2Rs 16). Ao sul da fronteira, Síria se junta com Edom para 

retomar Elate para os edonitas, assim como os Filisteus, para tomar o Negev, Sefelá 

e várias cidades (2Cr 28). Um ataque coordenado contra Judá, que leva Acaz ao 

pânico e a desobedecer a ordem do profeta Isaías e pedir socorro para a Assíria. 

 No entanto, por causa da política expansionista de Tiglate-Pileser III, que tem 

um custo alto, por causa da máquina de guerra de seu exército, ele precisa arrecadar 

diversas formas de recurso para manter o status de potência militar. E para lidar com 

isso, precisava de vários estados vassalos pagando tributo e taxas, bem como 

controlar as rotas comerciais internacionais terrestres e marítimas, além de conquistar 
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estados com seus despojos, principalmente quando rebeldes, ou quando faziam 

qualquer tipo de aliança com outros reinos, que não com a própria Assíria. 

Por esses motivos, não consideramos que a campanha de Tiglate-Pileser III 

contra a região Siro-Palestinense, em 734 a 732 aEC, tenha sido por causa do pedido 

de ajuda de Acaz. Pelo contrário, consideramos que o estado de Judá fosse 

insignificante para a Assíria, e se Acaz tivesse permanecido neutro, poderia ter adiado 

o estado de vassalagem e, consequentemente, o pagamento de tributo para a Assíria. 

 Não apenas isso, mas Tiglate-Pileser III, na sua política de governo, fazia 

campanhas para desfazer alianças entre estados. E vendo que o Egito poderia aderir 

ativamente a essa coligação anti-assíria, ele parte, em 734 aEC, para atacar o estado 

que era a ligação direta com o Egito, Filístia. 

Ao iniciar sua campanha em 734 aEC, indo para a Filístia, ataca primeiramente 

a região de Tiro, pois Hirão, o rei de Tiro, havia conspirado contra ele. Depois, 

possivelmente através da rota costeira, avança até Gaza, quando Hanunu foge para 

o Egito. Após conquistar e tornar vassalos esses estados costeiros, recebe Hanunu 

de volta, faz de Gaza um “empório” Assírio e coloca um representante nômade, em 

nome da Assíria, para ser o “guardião do Egito”. 

Dessa forma, Tiglate-Pileser III consegue isolar o Egito, tomar a rota marítima 

e costeira da Palestina, e como resultado da campanha, recebe tributo dos estados 

do sul da Palestina: Asquelom, Gaza, Edom, Judá, Amom e Moabe. Criando uma 

barreira contra o Egito e um semicírculo sobre os cabeças da aliança siro-palestinense 

anti-assíria: Síria e Israel. 

 Na segunda e terceira campanha, Tiglate-Pileser III, em 733 e 732 aEC, 

respectivamente, combate os rebeldes da aliança anti-assíria, Samsi dos Árabes e 

Mitinti de Asquelom, e volta a receber tributo de seus estados. Ele aniquila Israel e 

Síria, tomando a Transjordânia, Gileade, Galileia, arredores de Damasco e por fim, a 

capital Damasco, e o rei Rezim é morto. A Samaria é poupada, mas Peca também é 

morto e substituído por Oseias. A Síria passa a ser uma província Assíria, enquanto 

Israel reduz seu território para o monte de Samaria. 

 Podemos afirmar que a atitude de Acaz, demasiadamente criticada pelos três 

textos bíblicos por ele não se tornar vassalo, talvez seja correta na perspectiva de ele 

continuar permanecendo neutro até que a Assíria o pressione para isso. No entanto, 

suas ações não foram todas corretas ao ter a leitura de não se aliançar com a Assíria.  
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 A guerra siro-palestinense resultou no fim do estado de Arã-Damasco (Síria) e 

na perda de grande parte de território para Israel: Transjordânia, Galileia, Gileade, 

Negev e Sefelá, onde ambos foram anexados à Assíria. Israel ficou reduzida ao monte 

de Samaria, e os outros estados: Judá, Filístia, Moabe, Amom, Árabes, e Fenícia 

(Sidônios) ficaram como estados vassalos.  

Toda a região Siro-Palestinense nunca mais será a mesma, e Israel, que teve 

que pagar tributo para continuar existindo através do seu novo rei Oseias, não vai 

conseguir continuar pagando o alto tributo e as taxas, e vai acabar se rebelando e 

sendo destruída em 722/721 aEC.  

Judá que apartir de 732 aEC é integrada ao comércio assírio, e por isso ocorre 

um grande desenvolvimento, que se ampliou ainda mais com a queda da Samaria em 

722 aEC. Tudo isso permite Judá sonhe alto, e também por não mais suportar o 

pagamento de tributo, chegue à rebelião contra a Assíria com o rei Ezequias por volta 

de 705 aEC. 

 É nesse contexto que, parece, surge parte do livro de Isaías, que enaltece 

grandemente Javé, como Deus de toda a terra, atributo dado pelos assírios a Ashur, 

Deus assírio. No entanto, Judá acabará voltando ao estado de vassalo até o 

enfraquecimento do império Assírio, na segunda metade do séc. 7 aEC, finalmente 

caindo em 612 aEC. Por fim, como disse o profeta Isaías, YHWH reina soberano 

acima das nações e impérios que surgem, mas depois desaparece: 

 
24 Jurou YHWH Tsevaote, dizendo: Certamente, conforme planejei, assim 
acontecerá, e conforme decidi, ele se levantará. 25 Para quebrar a Assíria na 
minha terra, e sobre as minhas montanhas a calcarei. E se retirará de sobre 
eles a canga dela, e a carga dela sobre o ombro dele se retirará. 26 Este o 
conselho o que aconselho sobre toda a terra; esta a mão a que estendida 
sobre todas as nações. 27 Porque YHWH Tsevaote aconselhou, e quem 
invalidará? E a mão dele, a que estendida, e quem a fará retornar? 
(ATI III, Is 14.24-27, p.38-29). 

 

Em uma recente pesquisa de Hays (2019), ele sugere que Is 24-27 não é 

apocalíptico, mas uma passagem que celebra o recuo do poder assírio de Judá 

através de imagens de festa divina e conquista da morte, as quais têm cognatos 

antigos; e que sua língua hebraica não reflete uma data de composição tardia.  

 Quanto à perícope de Is 7.1-9, podemos sugerir que a mesma fora formada na 

segunda metade do séc. 8 aEC, devido a todas as informações que estão contidas no 

texto de alguém que conhecia a ideologia Assíria e a ideologia da coligação anti-
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assíria. Quanto a Is 7.1 e 2Rs 16.5, podemos afirmar que têm uma ligação estreita 

redacional, mas que, diante de todos os dados aferidos, 2Rs 16.5 tenha se baseado 

em Is 7.1, e não o contrário. Is 7.4 e Is 36.2 são uma clara ação de ligar Acaz e 

Ezequias, e, portanto, remetem a um tempo posterior a Ezequias. A releitura 

deuteronômica de não fazer nada e crer, esperando a salvação de YHWH, é vista 

principalmente em Is 7.7. Depois, em Is 7.9, está conectada com as ações de Acaz e 

de outros reis de Judá que foram infiéis e não creram em YHWH, justificando a causa 

de um exílio, e por isso remetendo a um tempo posterior ao séc. 6 aEC. E pode ser 

unida ao nome do filho de Isaías, indicando o remanescente no exílio (Is 7.3). Podendo 

também indicar uma outra edição depois da queda de Judá em 587 aEC.  

Dessa forma, propomos, para a perícope de Is 7.1-9, um desenvolvimento 

redacional na maioria do seu material profético para o séc. 8 aEC. Começando na 

segunda metade do século 8 aEC, com: oráculos proféticos, redação e edição. Que 

posteriormente passou por uma edição no final do séc 7 aEC. E finalmente, depois do 

final do séc 6 aEC, no perdíodo pós-exílio, sofreu novamente edições. Para então 

apssar por edições e redações finais junto com todo livro de Isaías, na sua composição 

autoral literária, que resultou no formato final canonico que temos acesso nos dias 

atuais69. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
69 No ANEXO na p. 231, apresentamos uma TABELA DO ESQUEMA DOS ESTÁGIOS DE 
DESENVOLVIMENTO REDACIONAL DA PERÍCOPE DE ISAÍAS 7.1-9 baseada em De Jong (2007, 
p.465). 
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APÊNDICE – TABELA SINÓTICA DE ANTROPÔNIMOS, TEÔNIMOS E 
TOPÔNIMOS 
 

Adotamos na pesquisa a versão da ARA para antropônimos, teônimos e 

topônimos. Visto a transliteração e tradução de certos termos variar 

consideravelmente, apresento abaixo uma tabela sinótica de antropônimos, teônimos 

e topônimos com as respectivas transliterações da raiz em heb., conforme a BHS, 

além da versão Inglesa segundo a ‘English Standard Version’ (ESV), como da versão 

em ing. dos respectivos mapas adaptados e traduzidos da CARTA JERUSALEM. 

Segui aqui a transliteração hebraica da ‘The SBL Handbook of Style’ (SBL, 2014). 

Alguns dos termos que não foram encontrados na ARA, seguimos os nomes 

no mapa dado por Liverani (1995, p.615), que foram adotados em sua publicação em 

esp. Os demais termos que não foram encontrados, ou foram aportuguesados, ou 

então, mantivermos o original encontrado nos mapas da CARTA JERUSALEM. 

O termo em negrito na primeira coluna da tabela é o adotado nessa dissertação, 

no corpo do texto, nas tabelas e nos mapas. 

Tabela 6.1 SINÓTICA DE ANTROPÔNIMOS, TEÔNIMOS E TOPÔNIMOS 
Palavra(s) 
usada na 

dissertação 

Fonte 
Bíblica ou 

Fonte 
utilizada 

Palavra(s) 
na ARA 

Palavra(s) 
em ing. na 

ESV 

Palavra(s) 
raiz(es) em 
hebraico 

Palavra(s) em 
ing. usada no 
mapa (CARTA 
JERUSALEM) 

Abel-Bete-
Maaca 

2Rs 15.29 Abel-Bete-
Maaca 

Abel-beth-
maacah 

ʾā·ḇēl bêṯ-
·mǎ·ʿǎḵā(h) 

Abel-beth-
maacah 

Acaz Is 7.3 Acaz Ahaz ʾā·ḥāz Ahaz 
Aco Jz 1.31 Aco Acco ʿǎk·kô Acco 
Ader         Ader 
Afeca 1Sm 4.1 Afeca Aphek ʾǎp̄ēq Aphek 
Aijalom 2Cr 28.18 Aijalom Aijalon ʾǎy·yā·lôn Aijalon 
Alepo         Aleppo 
Amasa 2Cr 28.12 Amasa Amasa ʿǎmā·śā(ʾ) Amasa 
Amom Jz 11.27 Amom Ammon ʿǎm·môn Ammon 
Anate Jz 3.31 Anate Anath ʿǎnāṯ Anat 
Arã 2Sm 8.12 Arã Aram ʾǎrām Aram 
Arábios 2Cr 26.7 Arábios Arabians ʿǎr·ḇî Arabians 
Arade Jz 1.16 Arade Arad ʿǎrāḏ Arad 
Arumá Jz 9.41 Arumá Arumah ʾǎrû·mā(h) Arumah 
Arvade Ez 27.8 Arvade Arvad ʾǎr·wǎḏ Arvad 
Asdode 1Sm 6.17 Asdode Ashdod ʾǎš·dôḏ Ashdod 
Asdode-iam 1Sm 6.17 Asdode Ashdod ʾǎš·dôḏ Ashdod-yam 
Arpade Is 10.9 Aspade Arpad ʾǎr·pāḏ Arpad 
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Palavra(s) 
usada na 

dissertação 

Fonte 
Bíblica ou 

Fonte 
utilizada 

Palavra(s) 
na ARA 

Palavra(s) 
em ing. na 

ESV 

Palavra(s) 
raiz(es) em 
hebraico 

Palavra(s) em 
ing. usada no 
mapa (CARTA 
JERUSALEM) 

Asquelom 1Sm 6.17 Asquelom Ashkelon ʾǎš·qelôn Ashkelon 
Assíria 2Rs 15.29 Assíria Assyria ʾǎš·šûr Assyria 
Assur Nm 24.22 Assur Asshur ʾǎš·šûr Ashur 
Astarote Js 13.31 Astarote Ashtaroth ʿǎš·tā·rōṯ Ashtaroth 
Asurbanípal         Ashurbanipal 
Azarias 2Cr 28.12 Azarias Azariah ʿǎzǎr·yāʹ·hû Azariah 
Azeca Js 15.35 Azeca Azekah ʿǎzē·qā(h) Azekah 
Azricão 2Cr 28.7 Azricão Azrikam ʿǎz·rî·qām Azrikam 
Baalate Js 19.44 Baalate Baalath bǎ·ʿǎlǎṯ Baalath 
Babilônia 2Rs 17.24 Babilônia Babylon bā·ḇěl Babylon 
Berequias 2Cr 28.12 Berequias Berechiah bě·rěḵ·yāʹ·hû Berechiah 
Berotai Ez 47.16 Berotai Berothah bē·rôʹ·ṯā(h) Berothah 
Berseba 2Rs23.8 Berseba Beersheba  beʾēr šěʹ·ḇǎʿ Beer-sheba 
Bete-Éden Am 1.5 Bete-Éden Beth-Eden bêṯ ʿěʹ·ḏěn Beth-Eden 
Bete-Seã 1Rs 4.12 Bete-Seã Beth-shean bêṯ šeʾān Beth-shean 
Bete-Semes 2Cr 28.18 Bete-Semes Beth-

shemesh 
bêṯ šěʹ·měš Beth-shemesh 

Bezer 1Cr 6.78 Bezer Bezer běʹ·ṣěr Bezer 
Biblos   Biblos Byblos   Byblos 
Bozra 1Cr 1.44 Bozra Bozrah bāṣ·rā(h) Bozrah 
Cades-
Barnéia 

Js 10.41 Cades-
Barnéia 

Kadesh-
barnea 

qā·ḏēš 
bǎr·nēaʿ 

Kadesh-barnea 

Calá         Calah 
Calné Am 6.2 Calné Calneh kǎl·nē(h) Calneh 
Caná Js 16.8 Caná Kanah qā·nā(h) Kanah 
Carnaim Am 6.13 Carnaim Kamaim qǎr·nǎʹ·yim Karnaim 
Carnaim Am 6.13 Carnaim Karnaim qǎr·nǎʹ·yim Karnaim 
Carquemis Is 10.9 Carquemis Carchemish kǎr·kemîš Carchemish 
Cuta 2Rs 17.24 Cuta Cuthah kûṯ Cutha 
Dã Js 21.23 Dã Dan dān Dan 
Damasco Is 7.8 Damasco Damascus dǎr·měʹ·śěq Damascus 
Damasco Is 7.8 Damasco Damascus dǎm·měʹ·śěq Damascus 
Davi Is 7.2 Davi David dā·wiḏ 

 

Deus 2Cr 28.9 Deus God  ʾělō·hîm 
 

Dibom Is 15.2 Dibom Dibon dî·ḇôn Dibon 
Dor Js 12.23 Dor Dor dō(ʾ)r Dor 
Dor 1Cr 7.29 Dor Dor dō(ʾ)r Dor 
Dumá Js 15.52 Dumá Dumah rû·mā(h) Dumah 
Dur 
Xarruquim 

        Dur-Sharrukin 
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Palavra(s) 
usada na 

dissertação 

Fonte 
Bíblica ou 

Fonte 
utilizada 

Palavra(s) 
na ARA 

Palavra(s) 
em ing. na 

ESV 

Palavra(s) 
raiz(es) em 
hebraico 

Palavra(s) em 
ing. usada no 
mapa (CARTA 
JERUSALEM) 

Ecrom 1Sm 6.17 Ecrom Ekron ʿěq·rôn Ekron 
Edom Am 1.6 Edom Edom ʾěḏôm Edom 
Efraim Is 7.2 Efraim Ephraim ʾěp̄·rǎʹ·yim 

 

Egito 2Rs 23.29 Egito Egypt miṣ·rǎʹ·yim Egypt 
Ekallate         Ekallate 
Elão Dn 8.2 Elão Elam ʿê·lām Elam 
Elate 2Rs 16.6 Elate Elath ʾê·lǎṯ Elath 
Elcana 2Cr 28.7 Elcana Elkanah ʾěl·qā·nā(h) Elkanah 
Esar-Hadom Ed 4.2 Esar-Hadom Esarhaddon ʾē·sǎr-

·ḥǎd·dōn 
Esarhaddon 

Eziom-Geber 2Cr 8.17 Eziom-Geber Ezion-geber ʿěṣ·yôn gěʹ·ḇěr Ezion-geber 
Filisteus 2Sm 21.12 Filisteus Philistines peliš·tî Philistines 
Galileia dos 
gentios 

Is 9.1 Galileia dos 
gentios 

Galilee of the 
nations 

gā·lîl; gô·yim Galilee of the 
nations 

Gate 1Sm 6.17 Gate Gath gǎṯ Gath 
Gaza 1Sm 6.17 Gaza Gaza ʿǎz·zā(h) Gaza 
Gederote 2Cr 28.18 Gederote Gederoth geḏē·rôṯ Gederoth 
Gezer 1Cr 20.4 Gezer Gezer gěʹ·zěr Gezer 
Gibetom 1Rs 16.15 Gibetom Gibbethon gib·beṯôn Gibbethon 
Gileade 2Rs 15.29 Gileade Gilead gil·ʿāḏ Gilead 
Ginzo 2Cr 28.18 Ginzo Gimzo gim·zô Gimzo 
Gitaim Ne 11.33 Gitaim Gittaim git·tǎʹ·yim Gittaim 
Gozã 2Rs 17.6 Gozã Gozan gô·zān Gozan 
Gurgum Liverani, 

1995, 
p.615 

      Gurgum 

Hadata Js 15.25 Hadata Hadattah ḥǎḏǎt·tā(h) Hadattah 
Hadlai 2Cr 28.12 Hadlai Hadlai ḥǎḏ·lāyʹ Hadlai 
Hamate Is 10.9 Hamate Hamath ḥǎmāṯ Hamath 
Haurã Ez 47.16 Haurã Hauran ḥǎw·rān Hauran 
Hirão 1Cr 14.1 Hirão Hiram ḥî·rām Hiram 
Irom         Yiron 
Israel Is 7.1 Israel Israel yiś·rā·ʾēl Israel 
Janoa 2Rs 15.29 Janoa Janoah yā·nôaḥ Janoah 
Jarmute Js 21.29 Jarmute Jarmuth yǎr·mûṯ Jarmuth 
Jeizquias 2Cr 28.12 Jeizquias Jehizkiah yeḥiz·qiy·yāʹ·hû 

 

Jericó 2Cr 28.15 Jericó Jericho yeri·ḥô Jericho 
Jerusalém Is 7.1 Jerusalém Jerusalem yerû·šā·lǎmʹ Jerusalem 
Joanã 2Cr 28.12 Joanã Johanan yehô·ḥā·nān Johanan 
Jope Js 19.46 Jope Joppa yā·p̄ô Joppa 
Jotão 2Rs 15.30 Jotão Jotham yô·ṯām  
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Palavra(s) 
usada na 

dissertação 

Fonte 
Bíblica ou 

Fonte 
utilizada 

Palavra(s) 
na ARA 

Palavra(s) 
em ing. na 

ESV 

Palavra(s) 
raiz(es) em 
hebraico 

Palavra(s) em 
ing. usada no 
mapa (CARTA 
JERUSALEM) 

Jotbatá Dt 10.7 Jotbatá Jotbathah yǒṭ·ḇāʹ·ṯā(h) Jotbath 
Judá Is 7.1 Judá Judah yehû·ḏā(h) Judah 
Karatepe         Karatepe 
Karmaim Am 6.13 Karmaim Carnaim qǎr·nǎʹ·yim Carnaim 
Khilakku Liverani, 

1995, 
p.615 

      Hilakku: 

Kue         Kue 
Kummukh Liverani, 

1995, 
p.615 

      Kummuh 

Láquis 2Rs 14.19 Láquis Lachisch lā·ḵîš Lachisch 
Lebo-Hamate 2Cr 7.8 Hamate Lebo-hamath leḇô(ʾ) ḥǎmāṯ Lebo-hamath 
Maanaim Js 21.38 Maanaim Mahanaim mǎ·ḥǎnǎʹ·yim Mahanaim 
Maaseias 2Cr 28.7 Maaseias Maaseiah mǎ·ʿǎśē·yāʹ·hû 

 

Malabe Js 19.29 Malabe Mahalab min Mahalab 
Mansuate         Mansuate 
Mar dos 
Juncos 

Sl 136.15 Mar 
Vermelho 

Reed Sea yǎm-·sûp̄ Reed Sea 

Mar 
Mediterrâneo 

        Upper Sea 

Média Ed 6.2 Média Media mā·ḏǎy Media 
Megido 2Reis 

23.29 
Megido Megiddo meḡid·dô Megiddo 

Melide         Melid 
Merom Js 11.7 Merom Merom mē·rôm Merom 
Mesilemote 2Cr 28.12 Mesilemote Meshillemoth mešil·lē·môṯ Meshillemoth 
Migdol 2Rs 19.36 Migdol Migdol miḡ·dōl Migdol 
Moabe 2Sm 8.12 Moabe Moab mô·ʾāḇ Moab 
Naftali 2Rs 15.29 Naftali Naphtali nǎp̄·tā·lî Naphtali 
Negev 2Cr 28.18 sul Negeb něʹ·ḡěḇ Negeb 
Nínive 2Rs 19.36 Nínive Nineveh nî·newē(h) Nineveh 
Nisíbis         Nisibis 
No-Amom Jz 11.27 Amom Ammon ʿǎm·môn No-ammon 
Nofe (Mênfis)         Noph 
Odede 2Cr 28.9 Odede Oded ʿô·ḏēḏ Oded 
Om         On 
Peca 2Rs 15.29 Peca Pekah pěʹ·qǎḥ Pekah 
Pecaías 2Rs 15.26 Pecaías Pekahiah peqǎḥ·yā(h) Pekahiah 
Quedes 2Rs 15.29 Quedes Kedesh qěʹ·ḏěš Kedesh 
Quinerete         Chinneret 
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Quir-
Haresete 

2Rs 3.25 Quir-
Haresete 

Kir-hareseth qîr-·ḥǎrěʹ·śěṯ Kir-hareseth 

Quir-Moabe 2Sm 8.12 Quir-Moabe Kir-moab mô·ʾāḇ Kir-moab 
Rabate-Bene-
Amom 

        Rabath-bene-
ammon 

Ramote 
Gileade 

2Cr 18.2 Ramote 
Gileade 

Ramoth-
gilead 

rā·môṯ gil·ʿāḏ Ramoth-gilead 

Remalias 2Rs 15.30 Remalias Remaliah remǎl·yāʹ·hû Remaliah 
Requém 1Cr 2.44 Requém Rekem rěʹ·qěm Rekem 
Rezefe 2Rs 19.2 Rezefe Rezeph rěʹ·ṣěp̄ Rezeph 
Rezim Is 7.1 Rezim Rezin reṣîn Rezin 
Ribeiro do 
Egito 

2Rs 24.7 Ribeiro do 
Egito 

Brook of 
Egypt 

nǎʹ·ḥǎl Brook of Egypt 

Ribla 2Rs 23.33 Ribla Riblah riḇ·lā(h) Riblah 
Rio Eufrates Dt 1.7 Rio Eufrates Euphrates 

River 
nā·hār Euphrates River 

Rio Jordão Is 9.1 Rio Jordão River Jordan yǎr·dēn River Jordan 
Rio Litani         Litani 
Rio Nilo Gn 41.1 Rio Nilo Nile River hǎ yeʾōr Nile River 
Rio Soreque         Sorek River 
Rio Tigre Dn 10.4 Rio Tigre Tigris River:  nā·hār Tigris River 
Saalbim Jz 1.35 Saalbim Shaalbim šǎ·ʿǎl·ḇîm Shaalbim 
Sabaa         Sabaa 
Salmanaser 2Rs 17.3 Salmanaser Shalmaneser šǎl·mǎn·ʾěʹ·sěr Shalmaneser 
Salum 2Cr 28.12 Salum Shallum šǎl·lûm Shallum 
Samal         Sam’alla 
Samaria Is 7.9 Samaria Samaria šō·merôn Samaria 
Sefelá 2Cr 28.18 campina Shephelah šep̄ē·lā(h) Shephelah 
Selá 2Rs 14.7 Selá Sela sěʹ·lǎʿ Sela 
YWHW 2Cr 28.9 SENHOR LORD yhwh  
YWHW 
Tsevaote 

Is 14.24 SENHOR dos 
Exércitos 

LORD of 
hosts 

yhwh; ṣā·ḇā(ʾ)  

Sidom Lz 1.31 Sidom Sidon ṣî·ḏôn Sidon 
Sidônios Ed 3.7 Sidônios Sidonians ṣî·ḏō·nî Sidonians 
Síria Is 7.1 Síria Syria ʾǎrām 

 

Socó 2Cr 28.18 Socó Socoh śô·ḵō(h) Socoh 
Subite Liverani, 

1995, 
p.615 

      Subite 

Sumur         Sumur 
Susã Nm 1.1 Susã Susa šû·šǎn Susa 
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Tabal Liverani, 
1995, 
p.615 

      Tubal 

Tabeal Is 7.6 Tabeal Tabeel ṭā·ḇeʾǎlʹ Tabeel 
Tadmor 2Cr 8.4 Tadmor Tadmor tǎḏ·mōr Tadmor 
Tell Tayinat         Tell Tayinat 
Temã 1Cr 1.53 Temã Teman tê·mān Teman 
Tifsa 2Rs 15.5 Tifsa Tiphsah tip̄·sǎḥ Tiphsah 
Tiglate-
Pileser 

2Rs 15.29 Tiglate-
Pileser 

Tiglate-
Pileser 

tiḡ·lǎṯ 
pil·ʾěʹ·sěr 

Tiglate-Pileser 

Till-Barsip         Till-Barsip 
Timna 2Cr 28.18 Timna Timnah tim·nā(h) Timnah 
Tiro 1Cr 14.1 Tiro Tyre ḥî·rām Tyre 
Tirus         Tyrus 
Togarma 1Cr 1.6 Togarma Togarmah tō·ḡǎr·mā(h) Togarmah 
Um-Resto-
Volverá 

Is 7.3 Um-Resto-
Volverá 

Shear-
jashub 

šeʾār yā·šûḇ 
 

Urartu Liverani, 
1995, 
p.615 

      Urartu 

Uzias 2Rs 15.30 Uzias Uzziah ʿǔz·ziy·yā(h) Uzziah 
Vale de Elá 1Sm 27.12 Vale de Elá Valley of 

Elah 
ʿēʹ·měq; 
ʾē·lā(h) 

Valley of Elah 

Vale do 
Aijalom 

Js 10.12 Vale do 
Aijalom 

Valley of 
Aijalon 

ʿēʹ·měq; 
ʾǎy·yā·lôn 

Valley of Aijalon 

Yadnana Liverani, 
1995, 
p.615 

Yadnana      Iadnana 

Zanoa Ne 3.13 Zanoa Zanoah zā·nôaḥ Zanoah 
Zedade         Zedad 
Zicri 2Cr 28.7 Zicri Zichri ziḵ·rî 
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ANEXO – TABELA DO ESQUEMA DOS ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO 
REDACIONAL DA PERÍCOPE DE ISAÍAS 7.1-9 
 

Tabela 7.1 Esquema dos estágios de desenvolvimento redacional da perícope 
de Isaías 7.1-9 

Desenvolvimento redacional de Is 7.1-9 
Material  
Profético 

Período Assírio Período Babilônico Período Pós-Exílio 
Segunda metade do 
séc. 8 aEC 

Final do séc. 7 aEC Depois do final do séc. 6 
aEC 

 Oráculos proféticos, 
redação e edição de 
Is 7.1-9. 

Is 7.3b (“Lago 
Superior”) e 7.8b (“65 
anos”). 

Is 7.3a (“Sear-Jasube”) e Is 
7.9b (“Se não crerdes não irá 
permanecer”) 

Edições Finais Edições e redações finais no processo editorial final do livro de Isaías. 
Tab. baseada e adap. da trad. do ing. do “Schema of the Development of the Isaiah Tradition”, De 

Jong, 2007, p.465 
 


