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RESUMO 
 

 

 

 

 

O presente estudo exegético tem por objetivo analisar o texto de Deuteronômio 6,20-25 numa 

perspectiva histórico-social. Para tanto, revisa-se algumas discussões exegéticas acerca do 

texto. Compreende-o como um ensino familiar, das famílias livres e possuidoras de terra em 

Judá, no século VII.a.C. Nele, narrativamente são apresentados os atos redentores de Javé: o 

êxodo, a dádiva da terra e das leis. Dentre esses atos, destaca-se o êxodo, como fundamento 

da liberdade, e sua articulação com as leis. Por sua vez as leis são a forma de manutenção da 

liberdade, por meio da defesa do direito dos socialmente enfraquecidos. Nessa dinâmica da 

catequese familiar, duas categorias são importantes, ensino e memória.  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 
This exegetical study analyzes the text of Deuteronomy 6,20-25 in a social-historical 

perspective. We review a few exegetical discussions about the text. Understand it as a family 

teaching of the free and possessing land population in Judah, century VII.aC. It presents 

narratively the redemptive acts of Yahweh: the exodus, the gift of land and laws. Among 

these acts, highlights the exodus, as the foundation of freedom, and the articulation with the 

law. On the other hand the laws are the way of maintaining freedom by defending the right of 

the socially weak. In this dynamic of the family catechesis, two categories are important, 

teaching and memory. 

 

 

Keywords: Deuteronomy, teaching, family, memory, exodus, law. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BREVE NOTA SOBRE TRANSLITERAÇÃO 

 
Com a finalidade de facilitar a leitura dos termos hebraicos, estes aparecerão em caracteres 

latinos. Proponho que, para cada letra do alfabeto hebraico seja usada apenas uma do latino. 

Quando duas letras hebraicas tiverem um mesmo correspondente latino, utilizo para uma das 

equivalências a letra sublinhada. Quanto às vogais e semivogais, não distingo. Se o vav ou 

yod aparecerem como vogais, assim noto. Caso contrário, figurarão com suas respectivas 

consoantes. A proposta é que haja, no máximo, duas letras hebraicas para um mesmo 

correspondente latino, conforme tabela: 

 

a ’ l l 

b b m m 

g g n n 

d d s s 

h h [ ‘ 

w v ou w p p 

z z c z 

x h q q 

j t r r 

y y f v s x 

k k t t 

 
Esse sistema de transliteração simplificado segue a proposta usada pelo                  

Prof. Dr. Milton Schwantes. Foi mantido em sua homenagem. 
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Introdução 

 

Ensino e memória são temas que caminham juntos, principalmente em culturas que valorizam 

eventos históricos e que recorrem a eles como fonte de identidade. Assim foi com o povo 

veterotestamentário, e penso estar implicado em Deuteronômio 6,20-25. 

 

Nesse texto, pai e filho dialogam. O diálogo se configura a partir da voz do pregador 

deuteronômico, espécie de redator que direciona o texto vinculando-o às parêneses 

deuteronômicas.  Porém, o diálogo não se dá acerca de cotidianidades, senão acerca de temas 

de fé caríssimos a Israel, que são as intervenções de Javé na história de seu povo. Essas 

intervenções são ensinadas – o pai transmite ao filho – e nesse ensino, uma identidade é 

estabelecida. 

 

Reconhecendo essa importância das memórias históricas para o povo veterotestamentário, 

veiculadas por meio do ensino, meu objetivo é olhar para Deuteronômio 6,20-25 a partir de 

seu “chão” vivencial. Por isso, adoto posturas exegéticas que conduzem a uma abordagem 

histórico-social do texto bíblico. 

 

A essa abordagem decidi seguir após ter sido apresentado às discussões acerca dos “credos 

históricos” de Israel. Nessas discussões percebi que Deuteronômio 6,20-25 foi tomado em 

segundo plano, sem uma abordagem direta a ele. Também em comentários bíblicos se pode 

ver essa brevidade na abordagem ao mencionado texto. 

 

Diante dessas discussões exegéticas, penso que o valor do presente trabalho esteja na proposta 

de trazer Deuteronômio 6,20-25 como objeto de pesquisa autônomo, e não em comparações a 

priori a fim de descobrir um antigo credo de Israel ou um conjunto de catequeses do período 

tribal. Dessa maneira, esse esclarecimento exegético do texto poderá, em pesquisas futuras, 

voltar mais maduro a essas discussões pelas quais entrou. 

 

Viso um ambiente, um conteúdo e uma atividade específicos do Israel antigo: são limites que 

configuram o trabalho. Como ambiente, viso a família. Como conteúdo, viso as memórias 

históricas, seu funcionamento e, vale ressaltar, aquelas do êxodo com maior ênfase. Como 

atividade, viso o ensino, responsável por transmitir essas memórias históricas no seio familiar. 
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A partir daí, quaisquer outros ambientes, conteúdos e atividades são tomados apenas quando 

julgar serem esclarecedoras para a compreensão dos que me são prioritários1. 

 

Por isso, nessa pesquisa algumas questões ficaram em aberto. A primeira dela é acerca das 

pesquisas no Deuteronômio. Amplo material tem sido produzido acerca dele e é certo que não 

consegui abarcá-lo por completo. Visei o que pude e que contribuiu na minha compreensão do 

Deuteronômio. 

 

Também o aprofundamento acerca dos apontamentos feitos no primeiro capítulo, sobre a 

relação entre o Deuteronômio e as constantes crises na relação com a terra que ocorreram no 

fim do século VIIIa.C e durante o século VIIa.C, permanecem a futuras investigações. 

 

Sobre Deuteronômio 6,20-25, a questão de gênero precisa de um olhar específico, 

principalmente na consideração acerca de se o ensino contido nele foi transmitido apenas pelo 

pai ou se também a mãe poderia ter sido agente educativa, o que levaria a uma discussão 

sobre uma possível linguagem inclusiva no Deuteronômio2. 

 

O tema do excurso, a relação entre literalidade e oralidade, entre fala e registro, e como essa 

dinâmica acontece e pode ser identificada nos textos bíblicos, ainda que seja já antigo na 

exegese, penso requerer sempre novas reflexões. 

 

A não presença da tradição sinaítica num texto que cita as leis também ficou em aberto. A 

questão acerca da independência da tradição do Sinai já foi notada em algumas pesquisas3. 

Aqui não abrangi pelo fato de o texto não referir-se ao Sinai.  

 

A investigação sobre relações mais estreitas com outros textos merece referências: refiro-me à 

relação com Deuteronômio 6,4-9, que abordo na delimitação e que merece considerações 

mais atentas. Também a relação com Deuteronômio 26,5-9, desde o qual nascem as 

discussões sobre “credo histórico” e que, por isso, me desviei, reivindica outras possibilidades 

                                                 
1 Neste trabalho tenho as memórias em seu funcionamento e não o fato em si como objetivos na pesquisa. 
2 Veja F.Crusemann. A Tora. p.348-352 
3 Confira G. von Rad. El problema morfogenetico del hexateuco.p.22-46;  F. Crusemann. A Tora. p.49-92;        
C. A. Dreher. As tradições do êxodo e do Sinai. p.52-68.  
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de análise. Junto a Deuteronômio 26,5-9, seria apropriado o trato de outros textos do Antigo 

Testamento que sumarizam a história de Israel. 

 

Como último limite da pesquisa, coloco as fronteiras da linguagem. Para o pesquisador hoje, 

que recebe e analisa um registro escrito, tal escrito é tudo o que tem. Toda proposta de olhar 

esse escrito para além das fronteiras do registro deve ser feito com cautela. Desta maneira, o 

leitor perceberá onde o autor esbarra nas fronteiras da linguagem na medida do registro, 

principalmente no que se refere à datação textual.  

 

Penso ser Deuteronômio 6,20-25 uma espécie de catequese familiar. Tal família constitui-se 

como livre, possuidora de terra. Porém essa sua liberdade vez por outra parece ameaçada, daí 

a importância das memórias exodais e de garantia de terra. Esse contexto, proponho, é o do 

“povo da terra” judaíta, durante o século VIIa.C, no qual a Assíria após derrotar o Reino de 

Israel, vive em constante ameaça ao reino judaíta, até se enfraquecer. A partir daí, o povo 

judaíta reanima a memória da libertação exodal.  

 

No ambiente da família judaíta livre, em que o êxodo é paradigmático, outra questão surge em 

termos libertários: não existe apenas a luta contra dominadores assírios, existe também entre o 

povo aqueles que são empobrecidos, socialmente frágeis, e que precisam ter consigo a 

liberdade partilhada. Para esses, algumas leis garantem seus direitos e é ao ensino dessas leis 

que se dedica o pai a seu filho, inculcando nele que a fé em Javé e a liberdade vivida 

requerem também o exercício do direito, a manutenção da justiça, a fim de que a realidade 

exodal reja a comunidade. 

 

Perseguindo esse propósito, no primeiro capítulo viso aproximar o leitor no mundo da 

presente pesquisa.  Apresento uma aproximação às discussões do Deuteronômio, suas 

estruturas literárias, processo formativo e suas questões autorais, seguidas por alguns 

indicativos percebidos que podem direcionar futuras pesquisas. 

 

Segue as propostas exegéticas que incluem Deuteronômio 6,20-25. Discuto basicamente a 

teoria de Gerhard von Rad sobre os credos históricos e a proposta de Jan Alberto Soggin 

acerca da catequese familiar, a fim de “descolar” o texto estudado dessas discussões e 

posteriormente compreendê-lo de forma autônoma. 
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Por último, aponto os caminhos pelos quais passei em minha formação intelectual, que de 

certa maneira influenciaram nas escolhas exegéticas. Falo sobre a análise indiciária, a 

Sociologia do Conhecimento e o método exegético aprendido com Prof. Milton Schwantes. 

 

No segundo capítulo, analiso duas categorias importantes na compreensão de Deuteronômio 

6,20-25: ensino e memória. Viso cada uma dessas categorias em separado, para depois tentar 

compreender como se comportam juntas no Deuteronômio 6,20-25.  

 

No último capítulo passo à exegese propriamente dita. Apresento o texto hebraico, seguido de 

uma proposta de tradução. A partir dessa, analiso as questões formais do texto: sua 

delimitação, coesão, estilo e gênero. Num breve excurso, aponto alguns direcionamentos 

acerca de literalidade e oralidade a partir de textos próximos ao estudado. Segue a 

continuação da exegese, notando a ambientação do texto. Nela, refiro-me à datação, ao 

momento histórico e à localização social, que inclui diversos níveis de análise. Terminado, 

passo à explicitação dos conteúdos, onde procuro identificar a mensagem do texto para o 

contexto levantado. 

 

Delineados esses contornos da dissertação, prossigo a análise. 
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Capítulo 1 

 O livro, o texto, o método: aproximações 

 

Neste primeiro capítulo viso aproximar o leitor de algumas questões que direcionarão o 

estudo. Em primeiro lugar, trato de discussões que envolvem o Deuteronômio enquanto obra 

completa, sua história, autoria e caminhos na pesquisa. Em segundo lugar, trato de duas 

posturas exegéticas referentes especificamente a Deuteronômio 6,20-25. Por último, traço 

algumas questões metodológicas, apresentando o método exegético numa perspectiva 

histórico-social. 

 

1.1 O livro: Deuteronômio 

Inicio notando os títulos dados ao livro e como estes podem ajudar em sua compreensão. 

Apresento algumas possibilidades de estruturar o livro, indicando como alguns autores 

compreendem tal estrutura, assim como seu encaixe canônico. Trato uma possível história da 

construção do livro, destacando as propostas de pesquisadores, suas convergências e 

divergências, e as questões autorais. Por fim, proponho o caminho na pesquisa a partir de 

alguns dados levantados.  

 

1.1.1 Estudos literários: títulos, estruturas e cânon 

O título do livro é dado pela tradução grega (Septuaginta) de Deuteronômio 17,18, contido 

numa lei que define a relação do rei com a torá, e propõe que ele deveria ter uma “cópia da 

lei” (hebraico, mixneh hattorah), que a tradução grega compreendeu e traduziu por 

deuteronomion, ou “segunda lei”. Essa compreensão fundamenta-se na interpretação do livro 

no conjunto do Pentateuco. O Deuteronômio seria “segunda” comparada à lei revelada a 

Moisés no Sinai (Êxodo 20 e seguintes). Após a longa jornada pelo deserto, às planícies de 

Moabe e antes da conquista da terra4, Moisés teria proferido então a “segunda lei”, renovando 

o compromisso entre Javé e Israel. Por este título pode-se vislumbrar parte do material 

característico do livro: leis. Estas se encontram em Deuteronômio 5 (Dez Palavras) e no 

núcleo do Deuteronômio (12-26), conhecido como Código Deuteronômico e que, em muitos 

aspectos revisa o Código da Aliança (Êxodo 20-23), a “primeira lei”5. O conjunto legal do 

                                                 
4 Sobre a localização dos discursos de Moisés, conferir as introduções dos dois primeiros discursos (1,1-5 e 4,45-
49). 
5 Sobre essa relação, ver abaixo 1.1.2 O processo de construção do Deuteronômio 
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Deuteronômio (5+12-26) apresenta leis variadas em seus temas (leis sociais, religiosas, de 

guerra, por exemplo) e formas (casuísticas e apodíticas6) demonstrando um complexo 

processo de agrupamento. 

 

Em hebraico, o livro recebe o título de suas primeiras palavras ’elleh haddebarim, “estas são 

as palavras”, ou simplesmente debarim, “palavras”. Por meio desse título, somos conduzidos 

a outra característica do livro: ele se constitui de palavras, discursos. São basicamente 

discursos de Moisés, lembrando a história do povo (1-4+5), exortando para fidelidade única a 

Javé (6-11), apresentando leis (12-26), apresentando o compromisso de Javé para com Israel, 

as bênçãos e maldições que este implicava (27-30), cantando (32) e ainda abençoando cada 

tribo (33). Desta maneira, para o Deuteronômio estas palavras, antes de serem escritas, foram 

ditas. 

 

Segundo Edesio Sanchez, a tradição judaica compreende o Deuteronômio como sefer tokahot: 

“livro das exortações” 7. Tal designação completa a compreensão do Deuteronômio como lei e 

palavra. O Deuteronômio visa convencer. Por isso, seu material é apresentado com estratégias 

retóricas e estilísticas de forma que a apresentação de suas leis são sermões ou parêneses, que 

objetivam mais que apenas serem ouvidos, visam comprometer o ouvinte/leitor. O Shema 

Israel (Deuteronômio 6,4-9), texto central tanto no judaísmo como também no cristianismo, já 

denuncia essa intenção, quando prega sobre o amor a Deus com todo coração, com todo ser e 

com todas as suas forças.  Daí dizer-se que o Deuteronômio é “lei pregada”8. 

 

Dessa maneira pode-se entrar no mundo do Deuteronômio: são discursos, pregações que 

pretendem apresentar e convencer ao leitor/ouvinte as leis de Javé.  

 

 

 

                                                 
6 Sobre as leis apodíticas e casuísticas, apesar de as conclusões a que chegou não serem partilhadas por todos, 
ver o artigo de A. Alt. A origem do direito israelita. In.: Terra Prometida. p.179-236.  
7 Confira E.Sánchez. Deuteronomio. p.17. Essa abordagem inicial a partir dos nomes do livro é feita por 
Sánchez. Veja ainda B. A. Strawn. Deuteronomy. In.: Theological Bible Commentary. p.63.  
8 Confira F.G.Martinez. O Deuteronômio: uma lei pregada. p. 13.  “O Deuteronômio é uma obra mista, contendo 
farto material de direito sagrado e profano e ao mesmo tempo tradições antigas caracteristicamente parenéticas, 
ou seja, em forma de pregação.” G.von Rad. Teologia do Antigo Testamento. São Paulo: ASTE/Targumim, 
2006. p. 80.  
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O Deuteronômio possui alguns títulos que servem como marcadores e indicações: direcionam 

a leitura dos seus 34 capítulos. Por meio de tais títulos-marcadores, pode-se estruturar o livro 

da seguinte maneira: 

 1,1    Estas são as palavras...    (elleh haddebarim)                          
 4,44  Esta é a lei...                     (vezot hattorah)              
 28,69  Estas são as palavras da aliança    (elleh deberei habberit)     
 33,1  Esta é a bênção...                             (vezot haberakah)              
 

Cada um dos títulos aponta para materiais de nuanças diferentes. O primeiro, para as 

memórias históricas. O segundo, para a lei. O terceiro, para a fidelidade a Javé e suas 

consequências e o quarto, para as bênçãos dadas às tribos. 

 

Na segunda e mais extensa seção, iniciada por esta é a lei..., outros subtítulos são presentes, 

que servem como reforço para o caráter imperativo e exortativo das leis de 4,44-28,68, 

conforme segue: 

 4,45 Estes são os testemunhos, os decretos e os juízos...  
 6,1   Estes são os mandamentos, os decretos e os juízos... 
 12,1 Estes são os decretos e os juízos... 
 

Quanto à forma com que o livro se estrutura, é quase consenso que boa parte do 

Deuteronômio atual deriva dos tratados de vassalagem do Antigo Oriente Próximo. 

Características estruturais dos tratados hititas (séc. XIV-XIIIa.C) e neoassírios (séc. VIII-

VIIa.C) são notados, principalmente em Deuteronômio 5-28. George Braulik apresenta a 

seguinte estrutura paralela entre Deuteronômio 5-28 e tratados de vassalagem hititas9: 

Contrato hititas com vassalos10    Deuteronômio 5-28 

1. Preâmbulo      

2. Prólogo histórico    Cap.5-11 Prólogo histórico e declaração  

3. Declaração fundamental    fundamental 

4. Determinações detalhadas   Cap.12-26 Determinações detalhadas 

5. Lista de divindades  

como testemunhas contratuais 

6. Bênção e maldição    Cap.28 Bênção e maldição 

                                                 
9 G.Braulik. O livro do Deuteronômio. p. 100. Ver ainda F. G. Martinez. O Deuteronômio: uma lei pregada. p. 
21. 
10 Para textos desses tratados, confira: J. Briend, R, Lebrun, E. Puech. Tratados e juramentos no Antigo Oriente 
Próximo. p.17-55; 70-103. 



 

8 
 

Além dessa estrutura, Thomas Romer11 aponta alguns paralelos com os tratados de 

Assarhadon, imperador neoassírio. Um desses tratados chama mais atenção: escrito por volta 

de 672a.C, Assarhadon desejava que seus súditos assírios reconhecessem a realeza de seu 

filho, Assurbanipal, após sua morte. Nesta maneira, ordenou a redação duma espécie de 

tratado-testamento12, impondo aos assírios a fidelidade ao seu filho. Romer destaca paralelos 

entre a insistência de amor a Assurbanipal e a Javé, o ensino de mandamentos às gerações 

seguintes (Deuteronômio 6,4-9), as preocupações quanto à possibilidade de traição ao 

Assurbanipal/ Javé (Deuteronômio 13) e entre as maldições (Deuteronômio 28).  

 

Reconhecendo a estrutura de tratado, para Gerhard von Rad a forma final do livro apontaria 

para uma liturgia de renovação da aliança13, a qual tinha por centro a proclamação das leis. 

Segundo ele, essa liturgia estaria também pressuposta na perícope do Sinai (Êxodo 19-24), 

que seria sua “lenda comemorativa” ou “mito fundante”. A organização do Deuteronômio, 

obedecendo a essa liturgia, é: 

1. Descrição histórica dos acontecimentos do Sinai (1-11) 

2. Exposição da lei (12,1-26,15) 

3. Compromisso da aliança (26,16-19) 

4. Bênçãos e maldições (27 e seguintes) 

 

A proposta de Gerhard von Rad, ainda que estruture o livro de forma clara e vise ser coerente 

com o estilo exortativo do livro, carece de fundamentação, uma vez que não se pode 

comprovar a existência de uma festa de renovação da aliança no Antigo Israel. 

 

Outra característica literária organizadora do livro é a relação entre o Decálogo (5,6-21) e o 

Código Deuteronômico (12-26). Segundo Pedro Kramer14, seguindo George Braulik, o 

Código foi organizado a partir do Decálogo, de modo que cada lei apresentada em 5,6-21 

                                                 
11 T. Romer. A chamada história deuteronomista: introdução sociológica, histórica e literária. p.78-82. 
12 Apesar de ser originalmente redigido para os próprios assírios, tal tratado posteriormente fora usado para com 
povos súditos não-assírios. Confira introdução a esse tratado em S.Parpola. K.Watanabe. Neo-assyrian treaties 
and loyalty oaths.. p.29-31  
13 A estrutura proposta por Gerhard von Rad não é, em primeira instância, literária, uma vez que se refere a uma 
liturgia. Inseri nesses “estudos literários” uma vez que apresentam certa organização de material. 
14 P. Kramer. Origem e legislação do Deuteronômio. p.107 
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corresponde a um conjunto de leis complementares do código15. As correspondências se 

apresentam conforme segue: 

5,7-10 
Não terás outros deuses 
nem farás imagens 

12,2-13,19 
Adoração única e exclusiva a Javé e no lugar escolhido por ele 

5,11 
Não pronunciarás em 
vão o nome de Javé 

14,1-21 
Santificação do nome de Javé afastando-se dos ritos religiosos de outros 
povos 

5,12-15 
Guardarás o Sábado para 
santificá-lo 

14,22-16,17 
Santificação do Sábado, festas e tempos solenes 

5,16 
Honrar pai e mãe 

16,18-18,22 
Honrar pai, mãe, juiz, rei, sacerdote e profeta 

5,17 
Não matarás 

19,1-21,23 
Preservar a vida 

5,18 
Não adulterarás 

22,13-23,15 
Proteger a dignidade da mulher e do homem 

5,19 
Não roubarás 

23,16-24,7 
Satisfação das necessidades básicas e relações de propriedade 

5,20 
Não apresentarás falso 
testemunho 

24,8-25,4 
Defender o direito dos pobres, dos socialmente fracos e endividados 

5,21a 
Não cobiçarás a mulher 
do teu próximo 

25,5-12 
Assegurar o direito da mulher e a perpetuação da descendência 

5,21b 
Não cobiçarás as coisas 
alheias 

25,13-16 
Apropriação indevida de bens mediante o uso de medidas e pesos falsos 

 25,17-26,16 (Apêndice) 

 

As formas de estruturar o livro a partir de alguma estrutura externa (tratados, liturgia) refere-

se, geralmente, a parte do Deuteronômio, não englobando todo seu material. Diante disso, 

apresento um esboço simples do livro, a partir da característica mais marcante de cada bloco: 

1-5 História (Moisés lembra a história de Israel, do deserto às planícies de Moabe. 

           Ressalto que o Decálogo (leis de 5,6-20) encontra-se inserido na narrativa) 

 6-11 Parênese (Fundamentalmente exortação à obediência às leis e fidelidade a Javé) 

  12-26 Legislação (Código da Aliança) 

 27-30 Parênese (Exortação à obediência, reforçado pelas bênçãos e maldições  

               decorrentes da (in-)fidelidade a Javé) 

31-34 História (Sucessão de Moisés por Josué e morte de Moisés. Cântico (32) e  

     bênção (33) das doze tribos estão inseridos na narrativa) 

                                                 
15 P. Kramer reconhece o não consenso das pesquisas nessa relação entre o Decálogo e o Código Deuteronômico. 
p. 106 
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A partir dessa estrutura quiástica, pode-se notar que tanto as revisões e narrativas históricas 

quanto as parêneses estão em função das leis, reforçando seu valor. 

 

Além da estrutura interna do livro, vale ressaltar sua vinculação canônica, uma vez que a 

relação do Deuteronômio com os livros anteriores e posteriores é notável. O Deuteronômio 

apresenta-se, por um lado, como a obra final da Torá. Ele fecha a história de como Javé criou 

o mundo, escolheu Abraão e sua descendência e fez cumprir sua promessa de se tornar um 

grande povo. Na Torá, Moisés é o líder que Deus escolhera para levar a cabo sua promessa – 

conduzir esse povo até a terra prometida. Durante tal condução, a Torá é então revelada a 

Moisés e ao povo – uma série de leis variadas são reveladas, o que levou o nome de Moisés a 

ser tradicionalmente vinculado à autoria da Torá. Com a morte de Moisés (Deuteronômio 34), 

a dádiva da lei é concluída: a Torá se fecha. 

 

Se por um lado o Deuteronômio fecha a Torá, por outro abre a história do povo em sua 

relação com a terra – desde a expectativa da conquista até seu desterro. Algumas 

características levam a estabelecer tal relação: no Deuteronômio, a promessa abraâmica ainda 

não fora totalmente cumprida – faltava ao povo, a terra. Porém, a terra que passará a ser 

conquistada em Josué é vislumbrada no Deuteronômio, por meio dos preparativos e da 

lembrança das conquistas na Transjordânia (Deuteronômio 2,24-3,7). Também a autoridade 

mosaica é passada a seu sucessor, Josué (Deuteronômio 3,23-29; 31,1-8; Josué 1,1-9), aquele 

que conduzirá Israel em seus primeiros passos para a posse da terra.  

 

Desta maneira, mesmo considerando o Deuteronômio como fim da Torá, sua relação com o 

conjunto que o procede (Josué - 2Reis) é claro. Desta monta, canonicamente o Deuteronômio 

possui a função de “dobradiça”, articulando a promessa manifesta da Torá com a conquista e 

posse do conjunto de Josué-2Reis. Tal duplo vínculo do Deuteronômio é que definiu os rumos 

da pesquisa no que se refere à organização do conjunto de livros: tetrateuco, pentateuco, 

hexateuco ou eneateuco.  

 

As formas de organização do livro, pelos títulos posteriormente colocados ou pelas formas 

literárias ou litúrgicas pressupostas, assim como sua função de “dobradiça” no cânon veem o 

Deuteronômio em sua fase final, ou pelo menos com grande parte de seu material já 



 

11 
 

compilado, e servem para compreendê-lo como um todo, visualizar seu material, sua 

organização, seus temas, desdobramentos e função canônica.  

 

1.1.2 O processo de construção do Deuteronômio 

Visualizado o livro em sua integridade, nas possíveis propostas de organizar seu material, a 

compreensão do livro será então beneficiada por um olhar sobre sua história, seu processo de 

construção. Neste ponto, é necessário ressaltar que não há consenso nas pesquisas acerca da 

construção do Deuteronômio. Cada autor, a depender do direcionamento de suas pesquisas, 

localizará tal e qual texto em um período diferente. Mesmo as propostas acerca das divisões 

dos blocos principais do livro sofrem de ambiguidades. Basta notar, por exemplo, as 

propostas da inclusão ou não do capítulo 5 como parte da introdução primeira do Código 

Deuteronômico (12-26)16. Desta forma, mostrarei os direcionamentos das pesquisas, 

apontando suas questões abertas. 

 

O processo de construção e desenvolvimento das tradições históricas de Israel no 

Deuteronômio foi lento, gradual, culminando em meado do século VIa.C em sua forma final, 

ou ao menos algo muito próximo disso17,  passando por diversas etapas.  Cada uma dessas 

situam-se em diferentes lugares, tempos, autores e ambientes. De forma didática, identificarei 

os grandes momentos que são propostos como tempo-ambiente na construção do 

Deuteronômio: as raízes no reino de Israel-Norte; a relação com as reformas (Ezequias-

Josias), o óculos histórico no exílio e a consolidação no pós-exílio. 

 

1.1.2.1 Raízes nortistas 

Considero confusas as raízes do Deuteronômio no Norte por três razões. Primeiro, as 

pesquisas não conseguem definir exatamente qual material pertence ao Norte. Segundo, é 

difícil definir como se deu a transição do Norte para o Sul. E terceiro, algumas pesquisas, 

ainda que vinculem algumas tradições com o Norte, consideram a existência do 

Deuteronômio apenas a partir de Judá. Desta maneira, a depender como se entenda esse 

vínculo, ele é notado ou não. Se o vínculo se define pela relação entre temas do Norte ou 

ainda pela relação entre algumas leis, ele é real. Se a compreensão de vínculo está em 

                                                 
16 Neste caso, marcante no Deuteronômio, M.Weinfeld (Deuteronomy 1-11. p.10) entende o inicio do livro em 
4,44. E.Sanchez (Deuteronomio. p. 20) localiza no início do capítulo 6. T.Romer (A chamada história 
deuteronomista. p.79) considera 6,4 como início.  
17 Confira G.von Rad. Deuteronomy: a commentary. p.12 
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material literário, ou seja, que já no Norte existia um documento primeiro que continha 

grande parte do material que se tem no Deuteronômio, é questionável. De qualquer forma, 

mostrarei os caminhos pelas quais passam as pesquisas. 

  

Entre o material que forma o conjunto-origem do Deuteronômio, Gerhard von Rad lista uma 

série de leis do Código da Aliança (Êxodo 20,22-23,33)18. Segundo ele, o Código da Aliança 

deve ser localizado entre o período de entrada na terra e a instalação da monarquia, enquanto 

seus paralelos e releituras no Código Deuteronômico (12-26), pressuporiam a monarquia já 

instaurada19. Para Gerhard von Rad, o material teria sido guardado em algum dos santuários 

do Norte (Siquém ou Betel) e se fundamentaria na tradição da aliança de uma anfictionia 

javista20.  

 

Shigeyuki Nakanose propõe que faria parte desse material aquele que reflete uma sociedade 

descentralizada e fraterna, com atenção voltada à libertação e seu reflexo social, ou seja, a 

justiça efetuada às classes mais pobres: estrangeiros, pobres, órfãos e viúvas. Tal libertação 

seria vivida socialmente e reforçada liturgicamente. Para ele, essa teologia exodal, refletida 

litúrgica e socialmente, teria sua origem dentre grupos proféticos21 e cresceria por meio do 

ensino/pregação dos pais, anciãos e levitas. Tais tradições pré-estatais teriam sido, portanto, 

guardadas entre as famílias e nos santuários do Norte, visando a manutenção de uma 

sociedade liberta, pautada nas relações de parentesco (tribal) e no cuidado. Segundo 

Shigeyuki, seria a partir da reforma de Jeú, rei javista do Norte, em 841a.C (2Reis9-10), 

apoiado pelo profeta Eliseu, que essas tradições tribais entrariam no âmbito da monarquia.  

Afirma que a partir desse fato, o profetismo se institucionalizou e o rei passou a ser 

assessorado por profetas, que conduziram para dentro do palácio o “protodeuteronômio”22.  

                                                 
18 As leis peculiares ao Deuteronômio Gerhard von Rad considera mais recentes. Confira. G.von Rad. Obra 
citada. 15 
19 G.von Rad. Obra citada. p.13-15. Os paralelos que Gerhard von Rad  nota entre o Código da Aliança e o 
Código Deuteronômico (12-26)são: Ex 21,1-11 = Dt 15,12-18; Ex 21,12-14 = Dt 19,1-13; Ex 21,16 = Dt 24,7; 
Ex 21,16f = Dt 22,28.29; Ex 22,21-24 = Dt 24, 17-22; Ex 22,25 = Dt 23,19.20; Ex 22,26f = Dt 24,10-13; Ex 
22,29f = Dt 15,19-23; Ex22,31 = Dt 14,3-21; Ex 23,1 = Dt 19,16-21; Ex 23,2f.6-8 = Dt 16,18-20; Ex 23,4f = Dt 
22,1-4; Ex 23,9 = Dt 24,17f; Ex 23,10f = Dt 15,1-11; Ex 23,12 = Dt 5,13-15; Ex 23,13 = Dt 6,13; Ex 23,14-17 = 
Dt 16,1-17; Ex 23,19a = Dt 26,2-10; Ex 23,19b = Dt 14,21b. Além desses paralelos, identifica uma série de leis 
peculiares ao Deuteronômio. G. von Rad. Obra citada. p.15-23. 
20 G.von Rad. Studies in Deuteronomy. p.62. O conceito de “anfictionia” proposto por Martin Noth e utilizado 
por von Rad basicamente refere-se a união de grandezas sociais (tribos) em torno de um santuário religioso, e 
não por ligações sanguíneas. Confira M. Noth. História de Israel. p. 63-140. 
21 S.Nakanose (Para entender o livro do Deuteronômio: uma lei a favor da vida? p.177-181) refere-se aos 
círculos de Elias, Eliseu e Miqueias de Jemla (1Reis22).  
22 Idem. 
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Ainda que se possa levar em consideração essas raízes pré-estatais, o material do 

Deuteronômio propriamente dito, tem como possível data mais recuada o final do período de 

reinado de Jeroboão II, rei de Israel, na primeira metade do século VIIIa.C, quando 

profetizaram Oséias e Amós. Jeroboão II reinou em Israel num período de certo conforto 

acerca de pressões internacionais. Esse período permitiu a Jeroboão II efetuar uma expansão 

territorial relevante (2Reis 14,25.28). Ainda que politica, econômica e geograficamente 

próspera, tal crescimento não foi efetuado sem o custo para a população, que sofreu violência, 

engano e exploração por parte da monarquia (Amós 2,6-16; 3,9). Tais explorações eram 

religiosamente canalizadas, por meio da arrecadação nos santuários locais (Betel, Guilgal, 

Amós 3,4-5), e do culto cananeu (Oséias 4,4-19). Neste ambiente, a forte ênfase na fidelidade 

a Javé e o combate ao culto cananeu assim como a denúncia das injustiças sociais efetuadas 

pela monarquia, seriam reforçadas pela mensagem de fidelidade e de fraternidade do 

Deuteronômio, que pressuporia o quadro religioso e social da Israel pouco antes de sua 

conquista pela Assíria (722/1a.C). 

 

A partir desse quadro, Moshe Weinfeld identifica nas mensagens dos profetas Oséias e Amós, 

em paralelo com o Deuteronômio, a ênfase na purificação do culto e no retorno a Javé23. 

Ressalta ainda a importância de localidades como Siquém, entre o Monte Ebal e o Gerizim, e 

sua cerimônia de bênção e maldição, e a relação desta com a cerimônia do erguimento de 

monumentos de Gilgal (Josué 3-5). Para ele, as referências a essas localidades tanto na 

introdução (Deuteronômio 11,26,32), quanto na conclusão do código (Deuteronômio 27) 

“indubitavelmente acrescentam importância ao código”24. Nisso pode uma vez mais ser visto 

o vínculo do Deuteronômio com as tradições do Norte. 

 

Também Gerhard von Rad,  apesar das raízes tribais das tradições, ligadas ao conceito de 

anfictionia, identifica o Reino do Norte como local de origem do Deuteronômio. Segundo ele, 

as tradições contidas no Deuteronômio são próprias de Israel, diferente das tradições sionistas 

e davídicas de Judá, como se lê em Isaias. A proximidade entre o Deuteronômio e o profeta 

Oséias, do Norte, é tida como “especialmente significante”, uma vez que ambos apresentam 

posição negativa acerca do rei, além da exigência de amor a Javé. Destaca ainda que, se 

vinculado a Israel, o capitulo 27, sobre Siquém, deixa de ser um elemento estranho ao 

                                                 
23 M.Weinfeld. Deuteronomy 1-11. p. 44-50. 
24 Idem. p.9-11 
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Deuteronômio25. Gerhard von Rad chega a datar o Deuteronômio “um século antes de 

621a.C”26. 

 

Shigeyuki Nakanose27 considera as leis de centralização do culto também dentro desse 

material. Segundo ele, Jeroboão II teria efetuado uma política de centralização do culto como 

forma de controle do arrecadamento dos santuários, a fim de canalizar os recursos para sua 

máquina governamental. Tal posição acerca das leis de centralização diverge de outros 

pesquisadores, como se verá na próxima etapa da construção do Deuteronômio. 

 

1.1.2.3 Deuteronômio na Judá sulina 

Apesar da vinculação tradicional com o Reino do Norte, o período histórico da construção do 

Deuteronômio que tem ganhado maior consideração e consolidação nas pesquisas é o que se 

refere à sua ligação com as reformas de Ezequias e Josias, com grande destaque para o último. 

Desde a nota da dissertação de Wilhelm de Wette28, que identificava o Deuteronômio com o 

“livro da aliança” encontrado pelo sumo sacerdote Helcias no templo, que serviria de base 

para a reforma josiânica de 622a.C (2Reis 22-23)29, muitas propostas neste sentido foram 

feitas. 

 

1.1.2.2.1 Vinda para o Sul 

Em 722a.C, Samaria, a capital do Reino do Norte, foi destruída pelos assírios, e parte de sua 

população deportada e misturada com outros povos, como estratégia de dominação assíria. 

Outra parte dessa população teria migrado para o Sul, Judá, e com ela materiais de tradições 

religiosas do Norte. 

 

Antes de comentar as teorias acerca da relação do Deuteronômio com Judá, compreendo ser 

necessário esclarecer direções possíveis neste ponto e o faço a partir de Moshe Weinfeld, que 

ressalta duas teorias sobre o vínculo do Deuteronômio com o reino de Judá. Segundo ele, 

                                                 
25 Sobre isso, ver também M.Weinfeld. Deuteronomy 1-11. p.10-11. Quando considerado na perspectiva do 
Deuteronômio enquanto código legal, o capítulo 27 se insere como fechamento deste, contendo bênçãos e 
maldições. 
26 G.von Rad. Deuteronomy: a commentary. p. 26 
27 S. Nakanose. Obra citada. p.180-181 
28 Wilhelm Martin Leberecht de Wette, de origem germânica, professor de Bíblia e teologia, foi o primeiro a 
perceber e registrar a identificação do Deuteronômio com o livro de Josias, em sua obra Dissertatio critico-
exegetica, qua deuteronomium a prioribus Pentateuchi libris diversum, alius cuiusdam recentioris auctoris opus 
ese monstratur. Halle,1805. 
29 F. G.Lopez. El pentateuco. p. 271. 
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predominou no séc.XIX a teoria de uma “pia fraude”, que alegava a construção do 

Deuteronômio no período josiânico, pelo sacerdote, a fim de conceder uma “aura” de 

santidade ao livro, para que as intervenções josiânicas tivessem maior fundamentação e 

aceitação. Dessa teoria, depõe-se que o livro surgiria apenas no contexto josiânico. Como 

alternativa, ressalta que atualmente as pesquisas aceitam o surgimento do livro sob Ezequias, 

guardado sob Manassés por conta da posição desse rei em relação ao império assírio e depois 

redescoberto sob Josias30. Sigo as pesquisas mais recentes, compreendendo o Deuteronômio 

ligado também ao período de Ezequias, Manassés e Amon. 

 

1.1.2.2.2 Sob o reinado de Ezequias 

Segundo o livro dos Reis, Ezequias teria efetuado uma reforma destruindo os santuários de 

culto e centralizando o culto em Jerusalém. Por essa razão, o material do Deuteronômio sob 

Ezequias é referido basicamente como aquele ligado à centralização31. Pedro Kramer, 

seguindo a tese de Georg Braulik, apresenta que Ezequias poderia ter centralizado o culto 

como forma de proteção da população judaita diante da ameaça assíria. Para tal, teria efetuado 

uma ruptura da população rural para com a religiosidade familiar, e deslocado essa população 

para as cidades fortificadas, por meio da centralização do culto em Jerusalém, destruindo os 

santuários locais, como apresentado em 2 Reis 18,4.22. Propõe ainda que dados arqueológicos 

apontam uma mudança na construção do altar a Javé em Tell Arad e a destruição do altar de 

chifres em Tell Sheba, à época de Ezequias. Kramer ressalta que o argumento mais forte de 

Braulik é o referente a relação da centralização do culto com o horizonte histórico ameaçador 

do império assírio. Os outros argumentos, segundo ele, carecem de comprovação32. Dessa 

maneira, seguindo Braulik e Kramer, a primeira ligação do Deuteronômio com Judá seria por 

meio da reforma litúrgica, basicamente através da centralização do culto em Jerusalém. Nesta 

perspectiva, o Deuteronômio enquanto obra nasce em Judá. 

 

Para Shigeyuki Nakanose, a reforma de Ezequias teria acontecido em concomitância com o 

pacto entre Judá, Egito e Babilônia, contra a Assíria por ocasião da morte de Sargão II 

(705a.C). Neste contexto, Ezequias teria aproveitado as tradições vindas do Norte após a 

destruição de Israel (722a.C) e adaptado tal material para a monarquia davidida.  Moisés seria 

                                                 
30 M. Weinfeld. Obra citada, p.83 
31 P.Kramer (Obra citada. p.17), seguindo G. Braulik, elenca os seguintes textos: Deuteronômio 12,4-7.8-12.13-
19.20-28; 14,22-27; 15,19-23; 16,1-8.9-12.13-15.16-17; 17,8-13; 18,1-8; 26,1-11; 31,9-13.  
32 P. Kramer. Obra citada. p. 18-20. 
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compreendido como autoridade exodal, a lei como promulgação divina e o material, 

organizado a partir dos tratados assírios33. Ao núcleo primitivo (12-26), teria sido 

acrescentada uma introdução (4,44-9,6; 10,12-11,32) e uma conclusão (26,16-28,68). Com o 

cerco efetuado por Senaqueribe a Jerusalém (701a.C), a reforma de Ezequias teria chegado ao 

fim34. 

 

Durante o período dos reinados de Manassés e Amon, dois reis de orientação pró-Assíria, os 

materiais trazidos do Norte após a destruição de 722a.C e reformulados sob Ezequias para 

referendar a centralização teriam sido desprezados e guardados no Templo, como arquivo 

real. 

 

1.1.2.2.3 Sob Josias 

É sob o período do reinado de Josias, e mais especificamente sob a reforma de 622a.C que 

recai a relação mais íntima entre o Deuteronômio e o Reino do Sul. Em 2Reis 22-23, lê-se que 

o sacerdote Helcias encontrou no Templo o “livro da Aliança”, passado para o secretário Safã 

que o leu ao rei Josias. Baseado no livro encontrado, Josias efetuara uma reforma religiosa 

sob dois aspectos: internamente, Josias retirou as manifestações e cultos a outras divindades 

(inclusive os cultos aos astros assírios)35 de dentro do templo de Jerusalém e externamente, 

eliminou os lugares de culto e altares, que apesar de terem sido destruídos sob Ezequias, 

foram reconstruídos sob Manassés e Amon. Aproveitando-se do enfraquecimento assírio, que 

viria à baixa em 612a.C, a reforma de Josias, vinculada ao encontro do Deuteronômio no 

Templo, teria o reformulado a fim de seguir a estrutura dos tratados de vassalagem assírias36, 

utilizando-o como aliança alternativa com Javé, em relação ao subjugamento de Judá pela 

Assíria. A reforma e seu embasamento no Deuteronômio serviriam, portanto, como 

documento de emancipação de Judá, levando ao abandono dos deuses assírios e ao retorno a 

Javé.  

 

Segundo Pedro Kramer37, o material desse período deve ter sido um volume menor de 

Deuteronômio 5-28, provavelmente tendo o Shema Israel (Deuteronômio 6,4-9) como 

                                                 
33 Veja a seguir, a proposta da reformulação a partir dos tratados assírios sob Josias. 
34 S. Nakanose. Obra citada. p.181-182 
35 Confira 2Reis 23,5.11 
36 Sobre os paralelos entre o Deuteronômio e os tratados assírios, ver acima, em 1.1.1 Estudos literários: títulos, 
estruturas e cânon. 
37 P. Kramer. Obra citada. p. 23. 
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abertura38. Continha leis cultuais, bênçãos e maldições, além de parêneses. Sob esse material, 

encontrado no Templo, sob Josias se teria acrescentado o capítulos 13 e as maldições do 

capítulo 28, a fim de conformá-lo à estrutura de tratado. Além do material já citado, Kramer 

ainda ressalta a identificação proposta por Norbert Lohfink entre a Páscoa celebrada por 

Josias (2Reis 23,21-23) e a lei sobre a Páscoa e Pães sem fermento de Deuteronômio 16,1-8, 

destacando que essa lei também poderia fazer parte do volume josiânico39. Desta maneira, o 

Deuteronômio da reforma de 622a.C seria basicamente de cunho litúrgico. 

 

É valido ressaltar as dúvidas acerca da ligação entre as mudanças religiosas efetuadas por 

Josias e o encontro do “livro da Lei” no Templo. Moshe Weinfeld é da posição que a 

erradicação do culto estrangeiro precedeu o encontro do “Livro da Lei” no Templo. Defende 

essa postura com base em quatro argumentos. Primeiro, outros reis efetuaram reformas sem o 

apoio de nenhum livro, portanto, a reforma josiânica não necessitaria de nenhum fundamento 

escrito, uma vez que a luta contra os cultos estrangeiros e/ou a outros deuses locais é de longa 

história. Segundo, seria difícil Josias concluir a aliança no Templo de Jerusalém (2Reis 23,1-

3) contendo imagens de outras divindades. Terceiro, o relato da consulta à profetiza Hulda 

acerca do “Livro da Lei” não está ligado às mudanças religiosas, uma vez que para a 

profetiza, a reforma josiânica não impediria a destruição da cidade. Desta forma, a reprovação 

da profetiza seria transmitida a Josias depois das mudanças religiosas, e apesar destas. Por 

último, o livro teria sido encontrado exatamente enquanto se retiravam os objetos idólatras 

colocados por Manassés no Templo, período que fora desprezado40. 

 

Contra uma vinculação estreita do Deuteronômio com a reforma josiânica como descrita em 

2Reis 22-23, Thomas Romer41 lê o relato da reforma debaixo de certa suspeita. Encontra na 

literatura babilônica paralelos acerca de “relatos de documentos encontrados” e considera o 

2Reis 22-23 como “mito fundante” da catástrofe exílica, usando uma convenção literária de 

“descoberta do documento” como forma de “entender essa destruição [687a.C] e de adorar 

Javé sem qualquer Templo”.42 Dessa maneira, não começa sua investigação pressupondo o 

relato do livros dos Reis, antes, busca novos caminhos. Segundo ele, há evidências de uma 

                                                 
38 Idem . p. 25. Kramer propõe, antes do Shema Israel, Deuteronômio 4,45 como cabeçalho.  Confira ainda       
T. Romer. Obra citada. p.79 
39 Idem. p.27 
40 M. Weinfeld. Obra citada, p.73-74 
41 T. Romer. Obra citada. p. 55-61 
42 Idem. p.57. Colchetes meus. 
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mudança cultuais e políticas no fim do século VIIa.C em Judá. A mudança nas imagens dos 

selos administrativos43 é notável. Enquanto do século VIIa.C. eram comuns os temas astrais 

nestes selos, no século VIa.C deixam de existir, indicando uma alteração em relação ao 

imaginário dos astros na elite de Jerusalém nessa transição de século44, e portanto, certa 

prática religiosa. 

 

Mesmo reconhecendo que o relato de 2Reis 22-23 deve ser lido não como descrição histórica 

desinteressada, antes dentro da perspectiva do Deuteronomismo, Frank Crusemann45 constata 

que isso não necessariamente conduz à conclusão de que todo o escrito seja ficção literária. 

Para ele, a maioria das pesquisas continua a atribuir o Código Deuteronômico ou parte dele à 

reforma josiância pelo simples fato de ser esta a “maneira menos forçada de explicar a 

existência do livro da Torá na Jerusalém pré-exílica, como atesta Jeremias (8,8)”46. 

  

Indo além do Deuteronômio, é possível que ainda sob Josias tenha se efetuado uma edição da 

História Deuteronomista (Deuteronômio-2 Reis47), elaborada como forma de propaganda 

real48. Seria um relato josiânico de conquista da terra, aproveitando o enfraquecimento assírio 

para efetuar incursões nas terras do Norte. Conteria de Deuteronômio até 2Reis 23, que possui 

claramente uma ideologia pró-Josias, ao afirmar que nenhum rei tão fiel existiu como ele. 

Thomas Romer ressalta que a composição de propaganda real era parte da tarefa de escribas49, 

porém não significa um relato unificado sob Josias, senão uma coletânea de documentos com 

a mesma finalidade50. 

 

Na perspectiva de um relato josiânico da conquista, Kramer51 propõe o acréscimo da 

introdução histórica (Deuteronômio 1-3), do Decálogo (Deuteronômio 5) e de     

Deuteronômio 31, de forma a estabelecer o Deuteronômio como discurso de Moisés e efetuar 

                                                 
43 Espécie de carimbo usado para legitimar documentos. 
44 Idem. p.60 
45 F.Crusemann. A Torá. p.297. 
46 Idem. 
47 Sob as teorias acerca da única (Martin Noth), dupla (Frank Moore Cross) ou múltipla (Rudolf Smend) 
construção da história deuteronomista, conferir T. Romer. Obra citada. p. 29-40 
48 Idem. p. 71-84. Nos estudos de Aage Bentzen sobre as formas literárias do Antigo Testamento, lê-se que no 
sec.VIIa.C. por conta das mudanças político-culticas de Ezequias e Josias, houve uma mudança nas formas 
poéticas, proféticas e sacerdotais, que baseando-se nos discursos políticos teria como finalidade a propaganda. 
Confira A.Bentzen. Introdução ao Antigo Testamento. p. 224-225. vol.1 
49 Idem. p.53 
50 Idem. p.75 
51 P. Kramer. Obra citada. p. 29-32 
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um retorno às origens por parte de Josias, ao se empenhar na reconquista do território. Nesta 

mesma linha, Shigeyuki propõe que as leis de guerra (Deuteronômio 20; 23,10-15) seriam 

forma de legitimar as conquistas josiânicas52. Além desse acréscimo, ter-se-iam edições dos 

livros de Josué, relatando a conquista, e dos outros livros da história deuteronomista53. 

 

1.1.2.3 Deuteronômio como hermenêutica da história: História Deuteronomista 

Em 609a.C morre Josias, e de certa forma sua reforma. Porém a história do Deuteronômio 

continua. Neste ponto, surge uma vez mais um impasse nas pesquisas. Há propostas, como 

visto, de que sob Josias já se teria uma primeira edição da história deuteronomista. Há outras 

de que a história deuteronomista surgiria no exílio apenas. De qualquer forma, a história do 

Deuteronômio prossegue e sobre ela me coloco, sem discutir as propostas acerca da história 

deuteronomista, uma vez que me centro no Deuteronômio54. 

 

Após a primeira deportação de 597a.C e a destruição do templo de Jerusalém e segunda 

deportação de 587a.C, aconteceram rupturas na consciência religiosa, política e social de 

Judá, questionando sua atuação em relação à fidelidade a Javé, o que pode ser notado nos 

resumos da atuação dos reis de Israel e Judá, nos livros dos Reis. 

 

Nesta perspectiva, o Deuteronômio se apresenta como “óculos” para a compreensão da 

história. É no Deuteronômio que os deuteronomistas (não é à toa que são assim chamados) 

encontraram o critério para compreender a história de seu povo, a partir da situação do exílio 

Babilônico. A não vivência da fidelidade a Javé, proposta no Deuteronômio, teria conduzido 

Judá ao exílio. Por isso, Thomas Romer nomeia a produção deuteronomista deste período 

como “literatura de crise”55. 

 

Nesta perspectiva de literatura de crise, Pedro Kramer56 propõe que os textos do 

Deuteronômio que seguem esse esquema são textos exortativos, que previnem acerca das 

desgraças decorrentes do abandono a Javé, e ainda apresentam a possibilidade de retorno, 

concedendo aos exilados esperança em sua situação. Também uma mudança na teologia da 

relação de Javé com seu povo tem no exílio seu nascimento. Antes do exílio, a promessa feita 

                                                 
52 S. Nakanose. Obra citada. p.183 
53 Não ressalto as modificações nos outros livros uma vez que meu o foco é o Deuteronômio. 
54 Para um levantamentos das propostas sobre a história deuteronomista, ver T. Romer. Obra citada. p. 21-50. 
55 T. Romer. Obra citada. p.113-117 
56 P. Kramer. Obra citada. p. 32-33 
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aos pais é tida como condicionada pela obediência das leis. No exílio, essa promessa supera a 

desobediência, e Javé permanece fiel mesmo diante da infidelidade de seu povo. 

 

Além dessas modificações, que são consensos acerca da edição exílica do Deuteronômio, 

Kramer57 propõe ainda como exílicos textos sobre uma restauração sem Estado e sem Templo 

(Deuteronômio 4,1-20; 30,1-10), a descrição de sociedade fraterna (Deuteronômio 14,28-

15,18). Somado a esses acréscimos, ainda o material legal de Deuteronômio 19-25 teria sido 

organizado na ordem do Decálogo58, conforme teoria de Georg Braulik, tendo o 

Deuteronômio como a constituição do povo no exílio. Desta maneira, a soma dos blocos do 

Deuteronômio se apresentaria como direito de Javé, tendo 12-16 como projeto de partilha do 

poder, 16,18-18-22, como direito civil e penal e 19-25 organizado a partir do Decálogo. Junto 

a essas edições do Deuteronômio, se teria também edições dos livros que o seguem, até 2Reis. 

 

Thomas Romer destaca a ideologia que acompanha cada fase na construção da história 

deuteronomista. Para ele, durante o período exílico desenvolveu-se uma ideologia mítica 

acerca dos “pais do povo”59, como forma de legitimar os exilados como povo de Javé, em 

contraposição aos que ficaram em Judá. Segundo Romer, os “pais” do Deuteronômio não são 

sempre “Abraão, Isaac e Jacó”, senão que são a geração do Egito, a quem foi prometida a 

libertação exodal. Desta maneira, a partir do êxodo se tem o chamamento do povo, assim 

como dos exilados. Tal concepção seria contraposta à legitimação hereditária dos que ficaram 

em Judá, alegando ser o povo escolhido uma vez que verdadeiramente descendiam de Abraão. 

Desta maneira, ao invés de uma autolegitimação hereditariamente fundamentada, se teria uma 

autolegitimação efetuada a partir do êxodo. No que se refere ao material exílico, Romer 

parece concordar com uma organização do Código Deuteronômico a partir do Decálogo60, 

sendo que as leis tomadas do Código da Aliança (Êxodo 21-23) seriam relidas e incluídas no 

Deuteronômio apenas neste período. 

 

 

 

                                                 
57 Idem. p.34-37 
58 É notável que apesar de Kramer propor que os capítulos 19-25 foram organizados a partir do Decálogo, na 
terceira parte de seu livro ele propõe que todo o Código Deuteronômico (12-26) está organizado a partir do 
decálogo. 
59 T.Romer. Obra citada. p. 127-128 
60 Idem. p.129 
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1.1.2.4 Consolidação do Deuteronômio na Torá: pós-exílio 

Com o subjugamento da Babilônia pelos Persas e o retorno dos exilados, a partir de 538a.C., 

Judá, como província persa, necessitaria de um documento oficial diante do império, que seria 

um tipo de constituição. Nesse contexto, o Deuteronômio se desligaria dos livros sucessores, 

pondo fim à historiografia deuteronomista61, e se ligaria ao tetrateuco62 (Gênesis a Números), 

formando então a Torá, constituição a ser apresentada aos persas63. 

 

Na materialidade, Pedro Kramer propõe que sejam deste período os textos de Deuteronômio 

11,29.30; 27, que visariam aproximar Jerusalém de Samaria,  10,8-9, com fins a estabelecer a 

tribo de Levi para serviços cultuais; os títulos de 1,1; 4,44; 28,69 e 33,1 que norteiam e 

estruturam o livro em quatro discursos de Moisés64, o texto de 1,3 localiza temporalmente o 

primeiro discurso mosaico, os textos sobre a morte de Moisés (32,48-52; 34,1a.7-9), o epitáfio 

de Moisés (34,10-12) e sua bênção (33). Neste período, finalizam-se as releituras, mudanças e 

acréscimos no Deuteronômio, consolidando o Deuteronômio como fim da Torá65.  

 

Discordando das modificações apenas para encaixar o Deuteronômio na Torá, Thomas 

Romer, seguindo sua abordagem a partir das ideologias dos períodos, propõe que são do pós-

exilio aqueles textos que tem uma concepção exclusivista, em que a existência de Israel é 

incompatível com a existência de outros povos. Textos como Deuteronômio 7 e 9 refletiriam 

essa ideologia segregacional, ligado ao “monoteísmo intolerante”, muito parecido com o 

encontrado em Esdras 9, por exemplo66. Também os textos que refletem certa consideração 

para os que não estão na terra seriam pós-exílicos. Uma vez que foram os sacerdotes e 

escribas que voltaram da Babilônia os detentores do poder na Judá sob o império Persa (a 

golah), e sabedores de que nem todos retornaram, precisaram articular essa situação. 

Deuteronômio 12-20-28, ampliando o território, refletiria esse dilema, além de outros textos 

                                                 
61 Idem. p. 178-182 
62 Sobre as discussões acerca das nomenclaturas tetrateuco, pentateuco, hexateuco e eneateuco nas pesquisas 
recentes, confira D. M.Sotelo. A Torah e a Obra Historiográfica Deuteronomista. p. 16-40. 
63 Sobre isso, ver E.Zenger. Introdução ao Antigo Testamento. São Paulo: Loyola, 2003. p.51-58. 
64 Ver acima: 1.1.1 Estudos literários: títulos, estruturas e cânon 
65 Numa nota de rodapé, P. Kramer cita N. Lohfink dizendo que no pós-exílio os acréscimos ao Deuteronômio e 
aos outros escritos deuteronomistas restringem-se àqueles que vinculam o Deuteronômio no Pentateuco. Cf. P. 
Kramer. Obra citada. p.38, nota 61. 
66 T. Romer. Obra citada. p. 170-174 
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da História Deuteronomista67. Após essa etapa, a história deuteronomista teria acabado, 

anexando o Deuteronômio à Torá68. 

 

1.1.3 Autor(es) 

Após essa breve revisão do processo de construção do Deuteronômio, visito as diversas 

propostas acerca dos possíveis autores do Deuteronômio, uma vez que permitirá uma melhor 

compreensão do Deuteronômio em seu ambiente histórico-social. Apresento vinculado a cada 

proposta seu principal exponente. 

 

Antes dos estudos críticos no Deuteronômio, sua autoria era mosaica, assim como todo o 

Pentateuco. Tal teoria continua ligada às pesquisas mais conservadoras, uma vez que o 

Deuteronômio propõe a ser uma série de discursos de Moisés, além da tradição judaica e 

cristã colocá-lo como autor. Ainda assim, mesmo nos círculos mais conservadores é 

considerada a possibilidade de edições posteriores e, portanto, outros autores, uma vez que 

Moisés não poderia narrar a própria morte (Deuteronômio 34)69. Os argumentos para a 

datação mosaica são as referências do próprio Deuteronômio acerca dos discursos e atividade 

literária de Moisés. Além disso, afirma-se que no Novo Testamento o Deuteronômio é 

referido como mosaico70. Também os paralelos entre a forma de tratados hititas do segundo 

milênio poderiam apontar nesta direção71. 

 

É nos círculos proféticos, como nas mensagens de Elias, Eliseu, Amós e Oséias, que o 

combate à adoração a outras divindades e a pregação das tradições javista encontra seu lócus 

primeiro. São eles os guardadores e transmissores da fé em Javé, conduzindo seu povo ao 

“abandono dos baalim”. Reconhecendo essa proximidade entre a atuação e mensagem desses 

profetas e a linguagem exigente e exclusivista do Deuteronômio, pesquisadores como           

E. W. Nicholson72 propuseram que seriam os profetas os autores primeiros do Deuteronômio. 

Ao conservar e propagar a fé em Javé, os profetas teriam dado origem ao Deuteronômio no 

Reino do Norte. Com a queda de Israel, seriam eles também os encaminhadores dessas 

tradições para o Sul. Após as esperanças de reforma sob Ezequias, e diante da infidelidade de 

                                                 
67 Idem. p.174-176 
68 Ver acima, nota 52. 
69 Andrew E. Hill; John H. Walton. Panorama do Antigo Testamento. p.145-146. 
70 Veja Mateus 19,8, sobre Deuteronômio 24,1-4; Lucas 24,27.44; ICoríntios 9,9 sobre Deuteronômio 25,4. 
71 J. A. Thompson. Deuteronômio: introdução e comentário. p.48-50. 
72 E. Nicholson. Deuteronomy and tradition. p.58-82 
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Manassés ao javismo, os círculos proféticos teriam programado sua própria reforma, da qual o 

Deuteronômio seria o registro. Após o encontro desse documento no Templo e da reforma 

josiânica, o grupo voltaria a ativa, escrevendo até 2 Reis73. 

 

Uma teoria muito influente acerca da autoria do Deuteronômio é a que vê nele a consolidação 

de pregações levíticas. Defensor dessa teoria é Gerhard von Rad, que mesmo considerando a 

influência profética, não compreende aí o circulo autoral de Deuteronômio74. Para ele, o fato 

de o Deuteronômio ser lei formulada parenéticamente aponta para a pregação levítica. 

Segundo ele, os levitas seriam os propagadores do javismo, levando a mensagem de exigência 

de fidelidade a Javé pelas localidades interioranas. Não que Gerhard von Rad não considere 

outras possibilidades. Em um de seus estudos, ele até demonstra a ligação do Deuteronômio 

com o ‘am ha’arez, o povo da terra e sua influência diante da monarquia. Porém, ele deseja 

chamar a atenção para outros aspectos do livro e da história, que poderiam apontar para o 

levitismo como proponente do Deuteronômio. Um dos aspectos que ele chama atenção é para 

o acesso que os autores do Deuteronômio teriam ao material religioso, e a capacidade de 

“teologizar” sobre ele. Além disso, destaca o material referente à guerra santa (Deuteronômio 

20). Os levitas espalhados pelas cidades e povoados do interior seriam o grupo em torno do 

qual girariam a guerra santa, o vínculo com a arca, além das responsabilidades cúlticas.  

 

Nos levitas, espírito cúltico e nacional-marcial se reúniam75. Para Gerhard von Rad, diante do 

enfraquecimento do exército judaita perante as forças assírias, a partir do cerco de Jerusalém 

em 701a.C, os levitas teriam sido os responsáveis pela revitalização do exército voluntário e 

pela pregação das antigas tradições de Israel, preparatório à renovação josiânica76. Ao 

contrário das tradições relacionadas à monarquia (Sionista, davídica), as antigas tradições 

anfictiônicas teriam sido guardadas entre a população rural, o ‘am ha’arez, e desses seriam 

representantes os levitas, responsáveis pela propagação do javismo77.  

 

Ressalto aqui também a oposição de posicionamentos na pesquisa. Para Gerhard von Rad, os 

levitas eram defensores e propagadores da tradição javista pura78, responsáveis pela instrução  

                                                 
73 Confira também E. Sanchez. Obra citada. p.27. J. A. Thompson. Obra citada. p. 62 
74 G.von Rad. Deuteronomy: a commentary. p. 25 
75 G.von Rad. Studies in Deuteronony. p.66-68. 
76 G.von Rad. Deuteronomy: a commentary. p.25 
77 G. von Rad. Teologia do Antigo Testamento. p. 80-83. 
78 Idem, p.80. 
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e pregação dessas tradições. Já para Shigeyuki Nakanose os levitas do interior não eram tão 

javistas assim: a política centralizadora de Josias teria afetado os cultos pluralistas do interior, 

dos quais os levitas eram partícipes79. 

 

Há ainda uma proposta alternativa, que vincula profetas e levitas-sacerdotes. Para Richard 

Elliot Friedman80, o círculo que deu origem ao Código Deuteronômico pertencia aos levitas 

de Silo, do mesmo grupo do profeta Jeremias. Segundo ele, buscava a centralização, mas não 

estava comprometido com Jerusalém, uma vez que não há referência à arca, aos querubins do 

templo ou a qualquer dos utensílios. Friedman ressalta um conjunto de fatores que apontam 

nessa direção: a centralização referira-se a Silo, local onde “Javé escolheu para por seu nome” 

(Jeremias 7,12), definição frequentemente encontrado no Deuteronômio. Preocupava-se com 

os levitas, porém apenas os levitas centrais, pertencentes ao Silo. A preocupação com os 

outros levitas se dá apenas por conta de que estes não tinham trabalho e sustendo nas áreas 

rurais, diante da demanda de centralização do culto. Visavam limitar o poder do rei, uma vez 

que a monarquia fora estabelecida a contragosto de Samuel, e possuíam abordagens pré-

monárquicas no que se refere às guerras.  

 

A partir da identificação dos autores do Código dentre os levitas de Silo, compreende a 

vinculação de Jeremias com Anatote, local para onde foi banido Abiatar, chefe do sacerdócio 

de Silo e ex-sacerdote da monarquia davídica (1Reis 2,27). Considerando a linhagem 

sacerdotal de Jeremias, reconhecendo a proximidade de linguagem entre o livro de Jeremias e 

o Deuteronômio e o vínculo entre o governo josiânico e Jeremias, Friedman conclui que 

Jeremias teria a capacidade literária e teológica de desenvolver a História Deuteronomista, a 

partir das tradições de Silo. Jeremias seria, portanto, o chamado Historiador Deuteronomista. 

Dessa forma, propõe que tanto o Deuteronômio como toda a História Deuteronomista teria 

suas origens a partir do levitismo sacerdotal de Silo, sendo concretizado pelo profeta 

Jeremias.  

 

Mesmo reconhecendo que as tradições contidas no Deuteronômio têm uma longa história, 

para Frank Crusemann é a partir do reinado de Josias (séc.VIIa.C) que se pode pensar o 

Deuteronômio, especificamente o Código (12-26). Isso porque Crusemann procura um 

ambiente propício a uma nova codificação legal, em relação ao Código da Aliança (Êxodo 20-
                                                 
79 S. Nakanose. Obra citada. p.183 
80 Richard E. Friedman. Quién escribió la Biblia. p. 110-134. 
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23). Neste contexto vincula a nova codificação ao ‘am ha’arez judaíta. Crusemann nota que a 

transição entre os reinados de Amon para Josias fora um tanto conturbada. Amon fora 

assassinado pelos seus servos, que, segundo Crusemann, desejavam uma mudança dinástica 

em Jerusalém. Diante disso, o “povo da terra” (‘am ha’arez) levantou-se contra os 

conspiradores a fim de manter a dinastia davídica. Colocou Josias, filho de Amon como rei, 

ainda criança (com 8 ou 9 anos). Assim, durante a infância de Josias, mesmo sendo rei, o 

“povo da terra” figuraria como grupo responsável pelo governo, uma vez que as antigas 

classes governantes teriam se afastado81.  

 

Diante dessa situação, Crusemann compreende a necessidade de uma nova codificação de 

leis, a fim de esclarecer o que estava em vigor, a partir do governo do “povo da terra”. Dessa 

maneira, o “povo da terra” efetuou mudanças e acréscimos no Código da Aliança (Êxodo 20-

23) para adaptá-lo aos novos tempos. A mudança maior, que se refere à centralização do 

culto, teria sido causada por conta da destruição do interior judaíta em 701a.C, que teria 

concentrado o culto em Jerusalém. 

 

Segundo Crusemann, o “povo da terra” são homens livres, proprietários de terra e que tinham 

um forte vínculo com a linhagem davídica82. É certo que o “povo da terra” era um grupo 

influente em tempos monárquicos. Como exemplo, pode-se notar sua atuação na deposição de 

Atalia (2Reis 11), e ainda na escolha do sucessor de Josias (2Reis 23,30).   

 

Tércio Machado Siqueira, em sua tese doutoral, visou traçar um perfil do “povo da terra”. 

Segundo ele, o grupo era formado por camponeses habitantes da Sefelá, principalmente de 

atividade agrícola. Tinha forte ligação com o davidismo, e por isso participava politicamente 

de qualquer tentativa de mudar a linhagem davídica, mas não pretendia governar o povo83.  

 

De qualquer forma, a partir desses dois autores, fica claro que o “povo da terra” teve uma 

história de atuação diante da monarquia, principalmente no que se refere à proteção da 

linhagem davídica no reinado, e que teria uma atuação importante nos dias de Josias84, o que 

poderia identificar tal grupo como autor do Deuteronômio.  

                                                 
81 F. Crusemann. Obra citada. p. 298-302 
82 Idem. p.299 
83 T. M. Siqueira. O povo da terra no período monárquico. Ver especificamente “Sinopse”. 
84 Mesmo G.von Rad que propõe a autoria levítica para o Deuteronômio reconhece a importância do “povo da 
terra”.   
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Um outro grupo tido como circulo autoral do Deuteronômio para boa parte dos pesquisadores 

são os escribas. Essa posição defendem, por exemplo, Thomas Romer, Norbert Lohfink e 

Moshe Weinfeld. Segundo Romer85, a escola deuteronomista deve ser localizada dentro da 

perspectiva histórica do desenvolvimento de Jerusalém no séc. VIIa.C. Para ele, antes do 

séc.VIIIa.C não se teria uma monarquia desenvolvida em Judá. Apenas após a destruição do 

Reino do Norte, Israel, e dos estados arameus pelo Império Assírio, e a vinda de parte da 

população do Norte para o Sul, é que Jerusalém se desenvolvera. Neste contexto, o número de 

funcionários da corte jerusalemitana teria crescido. Dentre esses funcionários, os escribas 

seriam os partícipes da escola deuteronomista86. 

 

A função do escriba, segundo Romer, era a de manter arquivos, registros e documentos das 

mais diversas naturezas: impostos, anais, correspondências, leis e fatos memoráveis. Além 

dessa função arquivística, também estava ao seu encargo a confecção de propagandas, 

inscrições e textos87. Os rolos nos quais esse tipo de material era registrado tinha como lugar 

de conservação os arquivos dos palácios ou de templos e santuários88. É nesse âmbito que se 

teria iniciado a produção do Deuteronômio, nascendo daí a escola deuteronomista. 

 

Para Norbert Lohfink, os escribas produziam leis a partir de antigos materiais, porém 

referiam-se aos ideais de restauração do povo, nem sempre ligados aos caminhos propostos 

pelo rei. No reinado de Josias, os escribas teriam encontrado oportunidade de estabelecer seus 

planos oficialmente, conforme os propósitos do rei. Esses planos teriam se baseado em antigas 

tradições, mas reapresentados de forma sistematizada, a fim de ressignificá-las para 

novamente oferecer sentido diante do imperialismo assírio89. 

 

Neste caminho Moshe Weinfeld propõe que o Deuteronômio se apresentaria como um manual 

para o rei e seu povo, visando educar tanto secular como religiosamente. Segundo ele, 

Jeremias 8,8 comprovaria o envolvimento dos escribas com a Torá de Javé. Também a 

relação com a sabedoria, e as menções à Torá como entendimento, a escrita em pedras, nos 
                                                 
85 T. Romer. Obra citada. p. 52-54. 
86 T. Romer chama de “escola” exatamente pelo vinculo com a intelectualidade escribal. 
87 Veja acima a relação dessa função do escriba com a propaganda real contida no Deuteronômio e na História 
Deuteronomista. 
88 Por isso ter-se encontrado no templo o “Livro da Lei”, conforme 2Reis 22. 
89 N. Lohfink. Grandes manchetes de ontem e de hoje. p.25-47.  Tanto N. Lonfink quanto T. Romer (Obra 
citada. p.52-53) consideram a possibilidade da atuação de sacertodes junto aos escribas.  



 

27 
 

umbrais das portas e a referência ao livro apontam na direção dos escribas, visando a 

educação. Ressalta com especial importância a obrigatoriedade de o rei ter uma cópia da lei, 

conforme a lei sobre o rei Deuteronômio 17,14-2090. Compreendendo o Deuteronômio como 

instrumento de educação, da qual círculos ligados ao ensino seriam responsáveis, os escribas 

seriam os candidatos mais prováveis à autoria. 

 

De forma resumida apresentei as propostas de autoria do Deuteronômio, a partir de diferentes 

pesquisadores. Vistas as hipóteses da construção e autoria do Deuteronômio, chamo a atenção 

do leitor para alguns descaminhos na pesquisa.  

 

1.1.4 Os descaminhos das pesquisas 

Realizar qualquer pesquisa no Deuteronômio hoje se faz como tarefa na qual constantemente 

é preciso fazer escolhas. Isso porque a pesquisa no Deuteronômio não é unânime no que se 

refere à sua construção e seus autores, e a opção por um ou outro certamente poderá mudar o 

foco das pesquisas. Como notado, existe certo consenso acerca das possíveis etapas da 

construção do Deuteronômio, mas muito pouco se pode dizer acerca do material próprio a 

cada etapa. Sobre esse desencontro entre as etapas e o material correspondente, Georg Fohrer 

afirma que “é difícil determinar o escopo e, portanto, o conteúdo do Protodeuteronômio ou o 

livro da lei usado na reforma. Pode apenas ser definido em largos contornos; o fracasso não 

pode mais ser determinado, porque a revisão tardia foi muito profunda”91. 

 

À medida que as pesquisas avançam, posições contrárias se multiplicam, e as discordâncias se 

fazem notáveis. Por exemplo, veja-se as posições de Shigeyuki Nakanose92 e Pedro Kramer93 

acerca das leis que refletem a fraternidade no Deuteronômio, ambos se referem a 

Deuteronômio 15,1-18. Para Shigeyuki, seriam leis do período tribal de Israel, refletindo uma 

sociedade familiar, sem estruturas monárquicas. Já os referenciais de Kramer compreendem 

essas leis exatamente na outra ponta da história – o exílio, onde as estruturas monárquicas 

                                                 
90 M. Weinfeld. Deuteronomy 1-11. p.55-57. Para mais detalhes, confira ainda M. Weinfeld. Deuteronomy and 
the deuteronomic school. p. 158-171. 
91 G. Fohrer, História da religião de Israel. p. 379. 
92 S. Nakanose. Obra citada. p. 178, referindo-se ao período tribal: “Quando o povo começa a formar uma nova 
sociedade, esse espírito estava presente na sua maneira de viver. A sua convivência fraterna é caracterizada por 
uma organização igualitária, descentralizada, pautada pela prática da justiça (Dt 15,1-18). Neste novo tipo de 
organização ninguém era excluído: os pobres tinham acolhida, espaço e direitos defendidos”   
93 P. Kramer. Obra citada, p.35. “Foi igualmente no exilio que surgiu, segundo G. Braulik e N. Lohfink, um 
projeto de ética de fraternidade/irmandade e sem empobrecidos e excluídos, com ênfase na promoção daqueles e 
daquelas cuja liberdade humana estão periclitantes, e na emancipação da mulher” 
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haviam caído e só restara pensar numa sociedade fraterna. Outra questão é acerca das leis de 

centralização. Enquanto boa parte dos pesquisadores compreendem-nas originadas sob 

Ezequias/Josias, Shigeyuki Nakanose94 compreende como política de centralização sob 

Jeroboão II. Note-se ainda a vinculação do Deuteronômio com o reino do Norte, Israel. 

Enquanto para alguns95 o Norte é o berço do Deuteronômio, procurando esclarecer lá suas 

origens e explicar o processo de encaminhamento de suas tradições para o Sul, para outros, a 

relação do Deuteronômio com o Norte não passaria de mera “inspiração”96. 

 

Tratando acerca do Deuteronômio e a reforma josiânica, Frank Crusemann parece reconhecer 

os descaminhos da pesquisa. Escreve: 
  É verdade que esta identificação do Deuteronômio com o livro da lei de Josias não responde à 
  pergunta sobre sua origem. Muito menos dá uma resposta à pergunta sobre a razão e o motivo 
  de uma nova redação na história jurídica. O registro do ‘achado’ de um livro da lei no templo 
  deixa exatamente sua idade em aberto. Narrativamente, ele reconcilia a origem mosaica com a 
  atuação de Josias. E há um sem-número de tentativas diferentes de explicar e idade e a origem 
  do documento de Josias. Elas vão desde a suposição de um texto antigo, proveniente da época 
  em que Israel ainda não se organizara como nação ou do princípio da época monárquica, 
  passando por uma origem no Reino do Norte ou da época de Ezequias, até a proposta de que 
  ele foi elaborado pouco antes da reforma ou até em função dela97.   
 
De certo que se poderia relacionar esses descaminhos aos posicionamentos exegéticos, ou até 

ideológicos de cada pesquisador. Por exemplo, a escolha de Thomas Romer por uma 

abordagem muito interessada nas questões literárias, enquanto outros desejam compreender a 

vivencialidade originária do livro. Em contrapartida, desde um ponto de vista latino-

americano (Shigeyuki Nakanose), o interesse pelas instâncias pré-monarquicas é maior que 

em outros posicionamentos.  

 

Um mesmo texto, a depender das escolhas do pesquisador, é colocado sob ambientes e 

contextos diferentes. Tomo o texto dessa dissertação como base (Deuteronômio 6,20-25):       

Shogeyuki Nakanose o cita como ligado ao tribalismo98, junto ao qual está Moshe Weinfeld99, 

que o atribui às tradições de conquista. Frank Crusemann o identifica como ensino de homens 

livres do ‘am ha’arez judaita,  do séc.VIIa.C100, já Thomas Romer compreende como 

                                                 
94 S. Nakanose. Obra citada. 
95 Refiro-me a, por exemplo, G. von Rad e S. Nakanose. 
96 P. Kramer. Obra citada, p.38. 
97 F. Crusemann. Obra citada. p.297. 
98 S. Nakanose. Obra citada. p.178 
99 M. Weinfeld. Obra citada. p.356-357. O autor vincula o texto às tradições de conquista, relacionadas a Gilgal. 
100 F. Crusemann. Obra citada. p.307 
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comentário (literário) complementar do Shemá Israel, efetuado no exílio101! Note-se o longo 

período pelo qual um mesmo texto viajou! 

 

Também acerca do ambiente autoral em que surge o Deuteronômio, o número de propostas é 

grande, como se pode notar. Moshe Weinfeld, mesmo concedendo aos círculos de escribas a 

autoria do Deuteronômio, teve uma percepção que merece ser mencionada. Escreve ele acerca 

da diferença do conceito autoral contemporâneo para o conceito antigo. Sua percepção 

também ajuda a compreender o amplo material do Deuteronômio, que por vezes conduz aos 

descaminhos da pesquisa. Escreve: 
  The autor of ancient times was generally a collector and compiler of traditions rather than a 
  creator of literature, and was certainly not an author in modern sense of therm. Even if the 
  book of Deuteronomy had been put into writing in the days of Hezekiah-Josiah, that does not 
  mean to say that all of its contents reflect that period…102 
 

Não desejo apresentar o desânimo na pesquisa, que, por vezes é uma instância na qual todo 

pesquisador se encontra. Apenas explicito o quão divergente são os direcionamentos de cada 

pesquisa. Quanto mais são realizadas, mais desencaminhadas parecem se tornar. Por isso, ao 

me propor uma pesquisa no Deuteronômio, me coloco também no centro desse impasse. 

Dessa maneira, procuro caminhos que me permitam clarear o estudo, sabedor dos possíveis 

confrontos. 

 

1.1.5 Novos caminhos da pesquisa 

Após esse olhar ao Deuteronômio e às pesquisas referentes a ele, viso apresentar os caminhos 

pelos quais me direciono, consciente de todas os questionamentos levantados. Diante do já 

exposto acerca do processo de construção e dos autores do Deuteronômio, farei uma 

apresentação mais resumida.  

 

Inicio pelo processo de construção. Compreendo que o Deuteronômio relações estreitas com o 

Israel nortista. A pregação do javismo exclusivista, a postura contrária a outras divindades, o 

imperativo do amor a Javé, além das referências a Siquém, montes Ebal e Gerizim, a 

                                                 
101 T. Romer. Obra citada. p.131 
102 M. Weinfeld. Obra citada. p.83. “O autor de tempos antigos é geralmente um colecionador e compilador de 
tradições, mais que um criador de literatura, e certamente não é um autor na concepção moderna do termo. 
Mesmo que o livro do Deuteronômio possa ter sido escrito nos dias de Ezequias-Josias, isso não significa dizer 
que todos os seus conteúdos refletem esse período...” [tradução minha].  O autor continua, explicando como leis 
antigas foram adaptadas no período das reformas de Ezequias e Josias. Essa percepção de M. Weinfeld o 
permitiu identificar a organização do material sob Ezequias/Josias e ainda assim abordar alguns textos a partir de 
tradições antigas.  
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centralidade do êxodo e da figura mosaica apontam para um forte vínculo com as tradições e 

teologias do Norte. De fato, lá se teriam as raízes do Deuteronômio, e exatamente aí reside o 

impasse: que se quer dizer com “raízes” do Deuteronômio? Se a referência é a um documento 

já formado, com parte do Deuteronômio, não penso poder localizar no Norte. Se a referência é 

às tradições, a pequenos escritos, teologias, não vejo problemas. Desta maneira, compreendo 

que as raízes do Deuteronômio no Norte não estão ligadas a um escrito único, estruturado, 

mas às muitas tradições, podendo ou não ter sido registradas em pequenos escritos e 

guardadas nos santuários do Norte e entre as famílias. Tais tradições, com a queda de Israel 

em 722a.C, conquistado pela Assíria, migraram e entraram em contato com as tradições 

judaítas com maior efetividade. 

 

Em Judá, o período de Ezequias, ainda que não se possa falar de uma “edição ezequiana” do 

Deuteronômio, influenciou em muito sua postura centralizadora. De certo que essa 

centralização fora potencializada pela destruição do interior judaíta por Senaqueribe (702-

701a.C.), concentrando em Jerusalém o culto javista. Neste período, as tradições vindas do 

Norte estavam em fomentação no Reino de Judá. Penso num período de compreensão, crítica, 

assimilação e adaptação dessas tradições, ainda não necessariamente juntadas em um 

documento uniforme. 

 

Compreendo ser sob Josias o período mais influente na construção do Deuteronômio. Nesta 

época, o Deuteronômio teria ganhado sua forma como documento unitário. Os paralelos com 

o tratado de Assarhadon (principalmente o de 672a.C103), localizados no período pró-assírio 

sob Manassés e Amon, não permitem colocar a forma de tratado do Deuteronômio antes de 

Josias. O movimento josiânico se apresentou diante do enfraquecimento assírio como 

alternativa de soberania, reconhecendo Javé como senhor. As tradições do exclusivismo de 

Javé, ligadas à desestruturação existente no interior judaíta pós 701a.C, fortaleceram uma 

posição anti-Assíria, conduzindo ao abandono e destruição das divindades assírias presentes 

em Jerusalém e à exigência de adoração única a Javé. 

 

Após a morte de Josias, círculos deuteronomistas continuaram a compilar, produzir e editar 

material histórico a partir da teologia do exclusivismo de Javé. No período exílico, tal teologia 

serviria como critério de compreensão da história. O Deuteronômio seria, portanto, o maior 

                                                 
103 Ver acima: 1.1.1 Estudos literários: títulos, estruturas e cânon 
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representante dessa teologia, e serviria como “óculos” para a escrita/compilação/edição da 

história no exílio. Visava explicar a situação do povo, a razão do exílio, que, a partir do 

Deuteronômio, recebera a resposta: a constante infidelidade no reconhecimento de Javé como 

Deus único conduziu o povo para fora de sua terra, uma vez que essa terra fora dada por Javé. 

A partir daí, palavras de retorno, esperança e restauração começam a surgir. 

 

No pós-exílio, compreendo basicamente a inserção do Deuteronômio na Torá, rompendo com 

os livros de Josué-2Reis, e juntando-se ao tetrateuco. Essa consolidação da Torá visava 

constituir o documento constitucional da província judaíta sob o império Persa. 

 

Revendo essas etapas na construção do Deuteronômio e reconhecendo o período josiânico 

como mais influente na produção do Deuteronômio, investigo algumas questões desse 

período, que me apontam indícios do círculo autoral do livro. Faço de forma numerada e 

pontual. 

 

1. Em 722a.C Samaria fora destruída pelos assírios, parte da população israelita fora 

misturada a outros povos e parte migrou para Judá. O Reino do Norte chegara ao fim, e o que 

fora território davídico estava reduzido à Judá sulina. Em 702-701a.C, Senaqueribe, 

imperador assírio, destruiu o interior judaíta e cercou Jerusalém104. Em algum momento do 

sec. VII o interior judaita foi restaurado105, talvez sob Manassés, mas possivelmente sob 

Josias106. No período de Josias o império que destruiu o Norte e ameaçou contundentemente o 

Sul entrara em declínio. 

 

2. Em 2Reis 23 lê-se que Josias atuou não apenas no território judaíta, senão também em 

território israelita (Betel). A História Deuteronomista107 reconhece que as listas de cidades 

conquistadas do livro de Josué em boa parte correspondem à expansão de Josias conquistando 

as antigas terras de Israel108. 

 

                                                 
104 Sobre a restrição do reino de Ezequias a Jerusalém, e suas consequências, ver H. Donner. História de Israel e 
dos povos vizinhos. p. 374 
105 A.Mazar. Arqueologia nas terras da Bíblia. p. 416-417.  
106 F. Crusemann. A Torá. p.301 
107 T. Romer. Obra citada. p.85-94. Ver ainda A. Gunneweg. História de Israel. p.196 
108 Ver F. Crusemann. A Torá. p.301. Afirma que a restauração do interior judaíta pode ter se dado na mesma 
política de conquistas de Josias.  
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3. Com isso, quero apontar para o fato de que nos séculos VIII e VIIa.C, profundos 

questionamentos acerca da relação com a terra devem ter sido feitos, uma vez que esta se 

encontrou sob ameaça diversas vezes. E esse é um dos temas centrais no Deuteronômio! O 

livro aponta para a terra como tendo sido prometida por Javé e dada por Javé como posse, 

terra boa, “que mana leite e mel”, fonte de vida e desenvolvimento, meio de subsistência, 

motivo de gratidão109 e condicionada à obediência das leis110. Dessa maneira, vejo que os 

questionamentos vividos com relação à terra encontram no Deuteronômio uma possibilidade 

de reflexão e compreensão. 

 

4. Considerado esse vínculo, chamo a atenção para o fato de que o problema da terra não 

atinge um grupo apenas. Mesmo a capital, Jerusalém, fora ameaçada. Desta forma, a questão 

da terra se apresentava como generalizada. Acrescente-se a isso o fato de que, com as 

conquistas e destruições efetuadas pelos assírios, a população das proximidades de Jerusalém 

crescera consideravelmente111. 

 

5. Aponto para outro indício. Se posso tomar o relato de 2Reis 22-23 como ao menos 

parcialmente histórico, ressalto dois dados. Em 2 Reis 23,1-3 lê-se que Josias efetuou a leitura 

do Livro da Lei encontrado no templo na presença de “sacerdotes, profetas e todo o povo”, os 

quais teriam se comprometido a cumprir os mandamentos do livro. Além disso, em 2Reis 22 

figuram como personagens centrais além do rei, o sacerdote Helcias, o escriba Safan e a 

profetiza Hulda. Some-se a isso a importância do “povo da terra” na monarquia judaíta, com 

ênfase no período josiânico, no qual o “povo da terra” fora responsável tanto pelo 

entronamento quanto pela sucessão de Josias, além da possível identificação entre o “povo da 

terra” com o “todo o povo” (2Reis23,3)112. 

 

6. Junta-se a isso o fato de que a monarquia judaíta se estruturava num tipo de “monarquia 

participativa113”, em que o “povo da terra” e os altos funcionários tinham grande influência no 

                                                 
109 Veja Deuteronômio 26,1-11. 
110 Confira M. Weinfeld. Obra citada. p.57-60. Ver ainda E. Sanchez. Obra citada. p.39-40. 
111 Veja novamente a abordagem de T. Romer (Obra citada, p.52-53) acerca do crescimento de Jerusalém após 
722a.e.c. Ver ainda R. Kessler. História social do antigo Israel. p.143, aponta para o crescimento de Jerusalém 
devido à destruição do Norte em 722a.C, do interior judaita em 701a.C, e para a formação de uma nova classe 
social, os “mercadores e pesadores de dinheiro”. 
112 T. M. Siqueira (Obra citada. p.148-149) identifica o “povo da terra” com o “todo o povo de Judá”. Ainda que 
não cite 2Reis 23,3, parece ser esse um indicativo da participação do “povo da terra” na reforma josiânica.  
113 R. Kessler. Obra citada. p.129-136 
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governo. Ainda que não se possa considerar que essa participação se dava em todos os níveis 

sociais, havia participação ao menos de alguns setores. 

 

7. A partir desses indícios, a saber, o problema com a terra que houve nos séc.VIII e VIIa.C, 

vinculado ao fato de a terra ser central no Deuteronômio, e a referência a diversos grupos 

envolvidos na reforma josiânica e na política jerusalemitana me conduzem a uma abordagem 

autoral do Deuteronômio mais complexa. Como resposta às mudanças territoriais e 

consequentemente econômicas e sociais114, o Deuteronômio deve ser visto como produção de 

muitos grupos, onde são ouvidas muitas vozes e interesses. É certo que o escrito final deve ter 

sido redigido por um grupo específico, provavelmente os escribas, mas apenas debaixo da 

concordância de diversos grupos, e, portanto, contendo as vozes desses também.  

 

Assim, vejo o Deuteronômio como fruto de muitas vozes, refletindo diversos interesses e 

contendo concessões e acordos entre diferentes grupos. De fato, tanto as indicações sobre o 

problema com a terra quanto o caminho rumo a uma complexificação autoral do 

Deuteronômio deve ser objeto de novas investigações. De qualquer forma, por este caminho 

sigo. 

 

1.2 O texto: Deuteronômio 6,20-25 

Após um olhar sobre o Deuteronômio como obra acabada, suas estruturas organizacionais, 

sua história e seus possíveis autores, viso especificamente apresentar o que se tem estudado 

acerca de Deuteronômio 6,20-25. Intento um histórico das pesquisas, a fim de localizar o 

presente estudo, e propor mudanças no modo de ver texto.  

 

O texto de Deuteronômio 6,20-25 entra nas discussões exegéticas por dois caminhos. 

Primeiramente, vincula-se ao “Pequeno Credo Histórico” de Deuteronômio 26,5-9, como 

proposto por Gerhard von Rad115. Segundo, por meio dos estudos da crítica das formas, está 

ligado a outras “etiologias e catequeses”, conforme apresentado por Jan Alberto Soggin116. 

                                                 
114 N. Lohfink (Grandes manchetes de ontem e de hoje. p.25-47) ressalta que o Deuteronômio é fruto de 
sistematização teológica, elaborada a partir da crise de significado sob o imperialismo assírio, reelaborando as 
tradições a fim de compreender e responder ao momento histórico. 
115 G. von Rad. El problema morfogenetico del hexateieuco. In.: Estudios sobre el Antiguo Testamento. Ver 
ainda. G.von Rad. Teologia do Antigo Testamento. p. 122. 
116 J. A.Soggin. Cultic-aetiological legends and catechesis in the hexateuch.  
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Argumentando a partir das duas perspectivas, proponho uma analise autônoma de 

Deuteronômio 6,20-25. 

 

Para Gerhard von Rad, Deuteronômio 26,5-9 seria um “credo” em que os atos salvíficos de 

Javé enumerados eram recitados por ocasião da Festa das Semanas117, percebido pela inserção 

em Deuteronômio 26,1-11118. Segundo ele, esse credo seria antigo e serviria como base para a 

primeira construção da história, pelo Javista, que conteria os livros de Gênesis a Josué, um 

Hexateuco. Tal escrita seguiria basicamente os temas do “credo”: a história dos “pais”, a 

descida, situação e libertação do Egito e a dádiva da terra. Dessa maneira, a história dos 

“pais” de Gênesis, a história envolvendo o Egito e o deserto de Êxodo a Deuteronômio e a 

história da posse da terra, nos relatos de conquistas de Josué teriam no “credo” seu esboço. 

 

A partir dessa teoria, Deuteronômio 6,20-25 (especificamente 6,21-24) entrou na discussão 

em dependência de 26,5-9, uma vez que contém os mesmos atos salvíficos (com algumas 

modificações), assim como Josué 24,2-13. Esse último já ganhou certa autonomia nos 

estudos119, o que não aconteceu com 6,20-25. 

 

Porém, a proposta de Gerhard von Rad, após muito tempo de aceitação, passa por período de 

crítica. A mais contundente que se faz é acerca da relação de 26,5-9 com o Hexateuco: 

enquanto ele apontou para 26,5-9 como esboço formativo do Hexateuco, estudos mais 

recentes têm proposto que 26,5-9 é resultado, e se apresenta como resumo do Hexateuco. O 

texto estaria, portanto, na “outra ponta” da história. Isso pode ser notado, por exemplo, nos 

estudos de Norbert Lohfink, que afirma: 
  ... não houve antes da literatura deuteronômica nenhuma enumeração assim condensada dos 
  fatos da história da salvação. Os textos aduzidos como provas do “pequeno credo histórico” 
  são todos da época do Deuteronômio mesmo. O “credo” não se situa no começo, mas no fim 
  de uma evolução. Não passa de forma simplificada e condensada do conteúdo do Hexateuco. 
  Não é o Hexateuco que se respalda em um credo anterior, mas é o credo que pressupõe o 
  Hexateuco ou pelo menos as antigas fontes do Pentateuco. O texto principal (Dt 26,5-9) é, pelo 
  menos em sua enumeração dos atos da historia da salvação, fruto da atividade de autores 
  deuteronômicos. Apoia-se sobretudo no modelo preexistente em Nm 20,15s, que, todavia, não 
  constitui propriamente um “credo”.120 
 
                                                 
117 G.von Rad. El problema morfogenetico del Hexateuco. p.48 
118 Para um estudo aprofundado sobre Deuteronômio 26,1-11, ver: P.E.C.Santos. O Confessor e o culto: Uma 
abordagem exegética a Deuteronômio 26,1-11: A terra, Deus e homem – Um memorial dos atos libertadores de 
Javé.  
119 Ver, por exemplo, H.Reimer; O.L.Ribeiro. De Siquém a Jerusalém: Josué 24,1-28 como narrativa mítico-
literária. 
120 N. Lohfink. Grandes manchetes de ontem e de hoje. p.93. Itálicos meus 
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Nota-se que Lohfink não apenas ressalta o caráter recente do texto, senão que ainda aponta 

para uma dependência literária de Números 20,15-16121. A partir dessa dependência literária, 

N. Lohfink propôs que o “miolo” do “credo” tenha sido inserido numa antiga oração israelita, 

que agradecia a Javé pela terra, após a passagem do nomadismo para o sedentarismo, que 

conteria: “Meu pai era um arameu errante – mas agora, eis que trago as primícias dos frutos 

do solo que me deste, Iahweh!”122. Não é preciso ir tão longe, uma vez que essa relação de 

dependência de Números 20,15-16 não é aceita por todos os pesquisadores123, porém, vê-se 

que a teoria de von Rad sobre o “Pequeno Credo Histórico” já não é consenso, principalmente 

no que se refere à datação.  

 

Outra crítica ainda surge na teoria de Gerhard von Rad, no que se refere a categorização de 

26,5-9 como “credo”. Aelred Cody preferiu nomear Deuteronômio 26,5-9 não como credo, 

uma vez que considera essa categorização muito diferente do que se chama de “credo” na 

tradição cristã. Antes, considerou como anamnesis, ou seja, “recordação, memória”. Cody 

argumenta que os credos: agrupam atributos, e não atos de Deus; são formados por 

declarações curtas (como Javé é rei); geralmente possuem frases participiais como “nós 

cremos”, ou “nós confessamos” seguidas da descrição do que se crê; as palavras do credo 

geralmente são fixas, enquanto os textos semelhantes a 26,5-9 modificam-no; e ainda os 

credos são formulados como respostas a tempos de heresias, não em situações cultuais como 

em Deuteronômio 26,5-9 124. Dessa maneira, considerar Deuteronômio 26,5-9 como credo 

seria um erro, conforme Aelred Cody. 

 

Além dessas questões próprias de 26,5-9, ressalto outras relacionadas à dependência de 6,20-

25 do primeiro. Um problema natural que surge é a relação do “credo” (6,21-24) com as leis 

(6,20.25). Partindo do pressuposto do credo, este teria sido “aproveitado” no ensino das 

leis125. A relação seria, portanto, de adaptação dos temas credais. Há, assim, certo conflito na 

                                                 
121 Para uma comparação mais exaustiva entre Deuteronômio 26,5-9 e Números 20,15.16,ver N. Lohfink. The 
“Small Credo” of Deuteronomy 26,5-9. In.: Theology of the Pentateuch. p.265-289. 
122 N. Lohfink. Grandes manchetes de ontem e de hoje. p. 30-31.  
123 Confira T. Romer. Obra citada. p. 126. 124 Confira A.Cody. “Little Historical Creed” or “Little Historical Anamnesis”?. In.: The catholic biblical 
quarterly. p.1‐10. Ver também P.E.C.Santos. Obra citada. p. 120-121. 
125 G.von Rad. El problema morfogenetico del hexateuco. p. 15. 
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natureza do que é encontrado em 6,21-24 e 6,20.25126, e o texto visto fragmentariamente. 

Ressalto que tal fragmentação não é necessária, veja-se, por exemplo, a justaposição entre 

atos salvíficos e leis encontradas no Salmo 78,7:  

 
  Levantem-se e transmitam-nas a seus filhos; 
  que ponham a confiança em Deus;  
  não esqueçam os feitos de Deus;  
  e observem seus mandamentos”127   
 
Vê-se que a teoria de ser o conteúdo de 26,5-9 um credo antigo, na origem do Hexateuco, sofre hoje muitas críticas128. 

Diante dessas críticas, não mais é necessário colocar 6,20-25 debaixo das discussões acerca 

do “credo histórico” de 26,5-9. De fato, uma analise comparativa pode ser efetuada, mas não 

anteriormente a uma analise autônoma de cada texto, e não mais pressupondo 26,5-9 como 

primário a 6,20-25. Colocar o último em dependência do primeiro é um erro metodológico, 

uma vez que pressuporia a teoria de Gerhard von Rad como certa. Dessa maneira, também 

não é necessário tomar como pressuposto metodológico 6,21-24 como autônomo em relação a 

6,20.25. Agora, é possível uma análise de 6,20-25 como unidade integral e autônoma em 

relação a 26,5-9. As referências às leis devem ser compreendidas como parte fundamental da 

unidade, até por conta de ser essa a razão da pergunta de 6,20. É preciso procurar, a partir do 

próprio texto, a lógica entre leis e memórias históricas, e não excluí-la em função da 

comparação com 26,5-9.  

 

O segundo âmbito das pesquisas exegéticas que incluíram Deuteronômio 6,20-25 são aquelas 

referentes às etiologias e catequeses do Antigo Testamento. Jan Alberto Soggin129 estudou 

especificamente textos parecidos com Deuteronômio 6,20-25130. Enquanto von Rad notou o 

que foi compreendido como o “miolo” de 6,20-25 (6,21-24), Soggin se propôs a olhar os 

textos que têm parentesco no que se refere ao “entorno” do texto, mais especificamente a 

fórmula da pergunta à qual o 6,21-24 responde. Soggin enumerou, ao lado de Deuteronômio 

6,20-25, outros textos do Hexateuco como Êxodo 12,26-27; 13,14-15; Josué 4,6-7; 21-24. 

Aponta para o fato de que esses textos apresentam uma forma comum. Todos eles partem de 

                                                 
126 Milton Schwantes. Teologia do Antigo Testamento: anotações. p. 22-23. 
127 Bíblia. Tradução Ecumênica (TEB).   
128 Para outra proposta sobre a análise do “credo”, ver C.Carmichael. A new view of the origin of  the 
deuteronomic credo. p. 273-289. 
129 J. Alberto Soggin. Cultic-aetiological legends and catechesis in the hexateuch. 
130 Caminho parecido, usando método comparativo, segue M.Weinfeld. Deuteronomy 1-11. p.50-57. 
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uma pergunta realizada pelo filho acerca de um assunto (Páscoa, dedicação dos primogênitos, 

leis, pedras do Jordão), e possui uma resposta determinada, mais ou menos como segue: 

  Quando teu filho te pergunta, a dizer: que é (segue o assunto)?  
   E dirás: (segue a resposta etiológica)131 
 
A partir desses estudos Jan Alberto Soggin notou a função dos textos como “etiologias”. 

Desviando das discussões acerca do caráter negativo ou positivo das “etiologias”, Soggin 

passa a apontar como os textos apresentados são etiologias de temas teológicos importantes 

para o Israel antigo. Mostra como “lei, saída do Egito e ocupação da terra”, diante de sua 

importância, tem sua origem explicada, fundamentando cada um desses temas. Diante disso, 

investiga a possibilidade de as perguntas por esses temas nascerem espontaneamente nas 

crianças do Israel antigo em ambientes cultuais132, e conclui que os textos acima citados, 

exatamente por tratarem de temas centrais para a fé do Israel antigo, não poderiam ter sido 

motivados por uma curiosidade espontânea nalguma criança israelita, senão que deveriam 

formar catequeses propositais do Israel antigo, que explicariam a origem das importantes 

tradições. Após propor essa hipótese, apresenta a possibilidade dessas catequeses se 

localizarem em Siquém ou Gilgal, uma vez que são comumente referidos na origem das 

tradições legais (Siquém) e de conquista (Gilgal). Sobre isso, deixa em aberto a discussão. 

 

Em muitos aspectos a proposta de Soggin é interessante, principalmente no fato de não parar 

nas discussões sobre etiologias e dar um passo além visando compreender o sitz im leben das 

catequeses. Porém, ele também se baseou em analises parciais dos textos referidos como 

“catequese”. Soggin analisou apenas a forma de pergunta e resposta, indicando as respostas 

como etiologias, porém não se ateve aos conteúdos específicos de cada resposta, que poderia 

indicar a outros caminhos. Sobre Deuteronômio 6,20-25, basicamente seguiu a proposta de 

Gerhard von Rad, e afirmou que para a pergunta sobre as leis, a resposta seria o “pequeno 

credo histórico”, um recital solene dos atos salvíficos de Javé133. 

 

Além de todas as questões levantadas sobre o “pequeno credo histórico”, pode-se levantar ao 

menos duas outras acerca da abordagem de Soggin a Deuteronômio 6,20-25. 

 

                                                 
131 Tradução minha. 
132 Apesar de J. A. Soggin pressupor que essas etiologias eram ensinadas em ambientes cultuais, tal vinculação 
não é necessária, senão que precisa ser antes provada. Em minha analise de 6,20-25, proponho outra localização 
para essas catequeses etiológicas. 
133 J. Alberto Soggin. Obra citada. p.73 
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Primeiro, Soggin não nota que 6,20-25 contém uma sistematização de tradições, o que 

dificilmente poderia vincular essa catequese a apenas um dos lugares indicados (Siquém ou 

Gilgal). Caminho parecido tomou Moshe Weinfeld, quando propõe que 6,20-25 faz parte do 

ensino ligado às tradições de conquista, de Gilgal, por conta da resposta acerca do êxodo e da 

terra. Vincula o texto às catequeses do relato da Páscoa (Êxodo 12-13) e do memorial de 

Gilgal (Josué 3-5)134. Porém, faz essa localização justamente quanto a pergunta realizada é 

acerca das leis, o que, grosso modo, deveria então localizar a catequese em Siquém. Isso seria 

contraditório com a resposta, pois, contendo tradições de conquista, se ligaria a Gilgal. Assim, 

priorizar uma ou outra parte do texto pode encaminhar a diferentes direcionamentos 

exegéticos, como acontece com Soggin e Weinfeld, que não compreendem que a 

sistematização de tradições presentes no texto não permite a localização do mesmo no lugar 

donde provavelmente surgiu uma dessas tradições apenas135. 

 

Segundo, para considerar Deuteronômio 6,20-25 em dependência do “pequeno credo 

histórico” de 26,5-9, seria preciso abrir mão não só da pergunta realizada em 6,20, o que seria 

mais fácil, como também de parte da resposta dos pais ao filho. Após responder o que seria 

equivalente ao “credo”, a resposta continua em 6,24, dizendo: 

 ...e nos ordena Javé fazer todas as determinações  
  as quais para temer Javé, nosso Deus, para bem nosso todos os dias  

  para preservar-nos vivos como [n]este dia...136 
              
Seria preciso, portanto, desconsiderar parte da resposta, justamente aquele que responde 

diretamente à pergunta de 6,20, o que não contribuiria para a compreensão do texto, mas 

apenas para o que há de comum entre 6,20-25 e 26,5-9. 

 

Dessa maneira, considerando os questionamentos referentes à teoria do “pequeno credo 

histórico” de von Rad, assim como os problemas na abordagem de Soggin, busco um caminho 

a fim de compreender não apenas parte de Deuteronômio 6,20-25, mas sua integridade, 

vendo-o primeiramente como autônomo em relação a outros textos137.  

 
                                                 
134 M.Weinfeld. Deuteronomy 1-11. p. 50-57 
135 Sobre o vínvulo das tradições de conquista com Gilgal e das tradições da aliança e lei com Siquém, ver H.J. 
Kraus. Worship in Israel.p.134-145; 152-164. Sobre a história das tradições, ver M. Noth. A history of 
pentateucal traditions. p.42-61  
136 Tradução minha. 
137 Propor a autonomia do texto não significa ignorar os parentescos de conteúdos e formais ressaltados por 
G.von Rad e J. A.Soggin. O que proponho é não pressupor tal parentesco como dependência. Tal postura 
permite-me aproximar do texto em sua integridade para a partir dele propor ou não rupturas. 
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Uma questão a mais surge favorecendo uma análise autônoma de 6,20-25. Refiro-me a outros 

resumos históricos apresentados no Antigo Testamento. Gerhard von Rad até levou em 

consideração esses resumos, considerando-os como “mudanças autárquicas no credo”.  

Considerou textos como 1Samuel 12,8; Salmo 136; Êxodo 15 e Neemias 9, porém deixou de 

fora outros textos que, provavelmente, não considerou como derivados do “credo”. Resumos 

da história de Israel podem ser vistos também nos Salmos 78; 105; 106. Se o fato desses 

resumos apresentarem padrões literários, frases convencionais, repetições, indica dependência 

literária (como 6,20-25 de 26,5-9), então seria preciso explicar desta maneira os encontros e 

desencontros literários de cada texto quando postos em comparação. Antes, ainda que esses 

textos tenham pontos em comum, cada um deles organiza a história conforme seu objetivo e 

ponto de vista. Dessa maneira, cada uma representa um pensamento autônomo: ainda que 

tenham pontos em comum, não explica porque cada um organizou, omitiu, inverteu, repetiu 

da forma que o fez. 

 

Se assim considerado, mais uma vez colocar 6,20-25 na dependência de outros textos não 

contribui para sua compreensão. Antes, compreender como o texto organiza o material 

histórico-tradicional para certa finalidade, ou seja, como é sistematizado, permite uma 

abordagem a partir da autonomia do texto. Por tal caminho me direciono, mas não sem antes 

apontar as pegadas seguidas. 

 

1.3 O método: pesquisa histórico-social 

Após apresentar o que as pesquisas têm levantado especificamente sobre Deuteronômio 6,20-

25, e pontuar o fato de essas pesquisas não considerarem o texto em sua integridade, esclareço 

o método utilizado para a exegese. Porém, antes de fazê-lo, devo transparecer dois diálogos 

que travei durante meus estudos e que influenciaram em minha abordagem: a análise 

indiciária e a Sociologia do Conhecimento. 

 

1.3.1 Diálogo com a análise indiciária 

Durante meus estudos, li alguma coisa sobre “micro-história”, especificamente sobre o 

procedimento que utiliza, a análise indiciária138. Dessa, dois aspectos me influenciaram: 1. A 

                                                 
138 Ver C.Ginsburg. Sinais: raízes de um paradigma indiciário. In.: Mitos, emblemas e sinais. p.143-179. 
C.Ginsburg. O queijo e os vermes. p.15-34.C.Ginsburg. O fio e os rastros. p.249-293. J.A.Barros. Sobre a feitura 
da micro-história.  
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ênfase no particular139: Olhar não o que é comum, o que tem paralelos, mais o que é próprio 

de um texto, o único, a idiossincrasia. Não que pense serem irrelevantes as comparações, mais 

penso ser a análise do particular um tanto mais relevante para a compreensão deste. Daí olhar 

Deuteronômio 6,20-25 autonomamente. 2. Busca por indícios: uma vez que a exegese é um 

olhar detalhado, a busca por indícios, detalhes que favoreçam a compreensão torna-se 

relevante. De fato, a exegese já possui o pressuposto da busca de indícios, meu contato com 

esse procedimento apenas reforçou esse aspecto.  

 

Ressalto que, ainda que a análise indiciária possa ser compreendida como um ‘modelo 

epistemológico’140, uma forma de conhecer presente em diversas ciências141, ela não pode ser 

sistematizada, “suas regras não se prestam a ser formalizadas nem ditas”142, ou, em outras 

palavras, há muito de intuição143 nesse procedimento. Dessa forma, tenho a análise indiciária 

como um constante lembrete para olhar as minúcias, ainda que não o tome como “método”, 

pois, como visto, não é passível de sistematização. 

 

Diante disso, meu diálogo com a análise indiciária me formou no sentido de reforçar a busca 

por detalhes, além de enfatizar o particular.  

 

1.3.2 Diálogo com a Sociologia do Conhecimento 

Outro diálogo que desenvolvi e que sustenta minha abordagem é a Sociologia do 

Conhecimento, principalmente em sua apresentação por Karl Mannheim144. Compartilho do 

axioma desse saber, de que todo conteúdo, ideia, conhecimento ou pensamento nasce e é 

influenciado por certa configuração social. Desta maneira, visa tanto “desenvolver critério 

para determinar a inter-relação entre pensamento e ação”145, quanto desenvolver uma teoria 

que envolva a “relevância dos fatores condicionantes não-teóricos sobre o pensamento”146. 

                                                 
139 Veja, por exemplo, a ênfase no particular com a finalidade de compreender a cultura de Menochio, 
C.Ginsburg. O queijo e os vermes. p.15-34. 
140 C.Ginsburg. Sinais: raízes de um paradigma indiciário. p.170 
141 Idem. p.143-179. 
142 Idem. p.179. 
143 Idem. ‘Intuição” é uma categoria usada pelo próprio Ginzburg para indicar a capacidade de utilizar o 
paradigma indiciário.  
144 K.Mannheim. Ideologia e utopia. 1974. Ver também K. Mannheim. O problema de uma sociologia do 
conhecimento. 1974. p. 13-80. 
145 K.Mannheim. Ideologia e utopia. p. 286 
146 Idem. 
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Ao afirmar que o pensamento nasce e é influenciado pelas configurações sociais, a Sociologia 

do Conhecimento propõe que não existe pensamento por si só, neutro, que se desenvolva 

apenas em nível mental, autonomamente. Antes, os fatores existenciais configuram a forma e 

o conteúdo deste. Dessa monta, todo conhecimento é visto como “perspectiva”147. 

Sem entrar nas discussões que levariam a uma revisão epistemológica, como propostas por 

Karl Mannheim, uma vez que a Sociologia do Conhecimento não é meu objeto de estudo, 

ressalto apenas essa relação entre pensamento e realidade social como fundamentais em 

minha análise. Dessa monta, ao propor uma abordagem histórico-social, olho para 

Deuteronômio 6,20-25 exatamente procurando compreender que respostas contém às questões 

de seu tempo, assim como compreender que problemas poderiam ter originado tal reflexão. 

Por aí o leitor pode compreender um motivo mais pelo qual escolhi analisar 6,20-25 

autonomamente, procurando compreender sua sistematização de pensamento. 

Voltando aos objetivos acima citados da Sociologia do Conhecimento, ela se propõe a ser 

tanto teoria como método148. Tomo esse saber apenas em seu aspecto teórico, pressupondo em 

concordância com ele que todo pensamento é condicionado. Não o tomo como método149, 

uma vez que utilizá-lo em exegese seria deixar de lado outros aspectos do texto que julgo 

importantes.  

Como visto, tal diálogo com a Sociologia do Conhecimento me formou no sentido de 

compreender que todo pensamento é historico-socialmente condicionado150, o que conduz 

uma vez mais a buscar a compreensão do texto enquanto autônomo.   

Por esses dois diálogos, a análise indiciária e a Sociologia do Conhecimento, o leitor pode 

compreender as escolhas feitas, principalmente no que se refere ao modo de olhar para 

Deuteronômio 6,20-25. 

 

 

 

                                                 
147 Idem, p. 288; 292-294 
148 Idem, p.288 
149 Sobre o método da Sociologia do Conhecimento, ver K.Mannheim. Ideologia e utopia. p.294-300 
150 A Sociologia do Conhecimento visa ser uma análise histórico-social. Ver K.Mannheim. Ideologia e utopia.  
p. 288. É valido ressaltar que isso implica em afirmar a condicionalidade do pensamento do próprio exegeta. 
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1.3.3 Os caminhos do pesquisador: aprendizado com Prof. Dr. Milton Schwantes151 

Uma vez esclarecido dois diálogos que influenciaram minha aproximação ao texto, passo a 

mostrar o aprendizado que foi decisivo em minha formação, e que define de maneira melhor o 

método que utilizo. Refiro-me ao aprendizado da exegese com o Prof. Dr. Milton Schwantes. 

Foram quatro semestres sob sua orientação e em exercícios em aula por meio dos quais pude 

aprender seu método. Ainda que tal método exegético não possua nome específico, chamo-o 

de método histórico-social, uma vez que visa compreender o texto dentro de seus horizontes 

histórico e social.  

 

Tal método serve tanto como “óculos” quanto como “peneira”. Explico. Como óculos, o 

método permite que eu olhe um aspecto do texto de cada vez, sem confundir o que estou 

analisando em cada momento. Como peneira, serve para eu filtrar o que olho, a fim de que a 

analise dos conteúdos, onde acontece a explicitação do texto, esteja limpa de notações que a 

desencaminhe. 

 

O primeiro momento da análise exegética se desdobrará sobre a forma do texto. Viso o texto 

em sua organização, em como suas partes se (des-)ajustam. Neste, visarei a delimitação do 

texto, ou seja, seus limites anterior e posterior, ou contexto literário. Após, viso sua coesão, 

uniformidade de seus elementos internos, sequencialidade. Volto-me à identificação do estilo 

e as subdivisões do texto (parágrafos). Por último, identifico o gênero do texto, sua 

identificação com um grupo de textos com características comuns. 

 

Analisada a forma, passarei à analise do lugar do texto. A fim de não confundir lugar com a 

posição do texto no livro (contexto literário), chamo-o ambiente. Por ambiente refiro-me ao 

momento histórico do texto, ou seja, sua datação, assim como a geografia do texto, sua 

localização. Refiro-me também ao seu ambiente social, a sociedade que o texto pressupõe. É 

aqui que contribui a Sociologia do Conhecimento, identificando que ambiente poderia gerar o 

pensamento expresso no texto. Dessa maneira, na análise do ambiente são praticamente as 

estruturas históricas e sociais que desejo elucidar. 

 

                                                 
151 O aprendizado com Prof. Dr. Milton Schwantes não foi minha primeira formação. Meus estudos anteriores, 
em Teologia, assim como minha história enquanto cristão, certamente foram influentes nos caminhos propostos. 
Porém, em termos metodológicos o que aprendi com Prof. Milton foi decisivo em minha abordagem. 
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Feitas as análises de forma e lugar, passo à explicitação dos conteúdos. Nessa, viso dizer o 

que o texto diz, tornar explicito o que o texto diz a partir de sua forma e para seu ambiente 

histórico-social. A revisão e utilização das analises da forma e ambiente se farão presentes a 

fim de contribuir para a explicitação dos conteúdos. 

 

De forma resumida, é esse o método no qual o Prof. Dr. Milton Schwantes me iniciou, mais 

do que explicando-o, utilizando-o. Sigo por essas trilhas, tentando-me consciente das forças 

que me impulsionam e dos óculos pelos quais vejo. 

 

1.3 Revisão do capítulo 

Neste capítulo mostrei ao leitor as aproximações que me permitem olhar para o 

Deuteronômio, mais especificamente Deuteronômio 6,20-25. Analisei algumas propostas 

sobre estruturas literárias e história do livro. Explicitei as discussões exegéticas que cercam 

Deuteronômio 6,20-25 e esclareci as influências que permitem a presente abordagem. A partir 

dessas aproximações, é possível ter alguns direcionamentos. 

 
O livro do Deuteronômio possui longa história, sendo formado por tradições diferentes, 

colecionadas ao longo do tempo, tendo como momento decisivo os acontecimentos do           

séc. VIIa.C, durante o período de dominação assíria e posterior emancipação de Judá, sob o 

reinado de Josias. Desta maneira, ainda que o Deuteronômio possua uma unidade literária, é 

obra compósita, devido a um processo compilatório, e não autoral152. 

 
A proposta de Gerhard von Rad, de compreender Deuteronômio 6,20-25 a partir das 

discussões sobre o que chamou de “Pequeno Credo Histórico” contido em Deuteronômio 

26,5-9, demonstrou-se frágil, tanto pelas críticas mais recentemente levantadas, quanto por 

tornar Deuteronômio 6,20-25 secundário. Junto a essa, a proposta de Jan Alberto Soggin, de 

compreender Deuteronômio 6,20-25 apenas por sua forma externa, como “catequese” que 

aparece em outros textos, está também comprometida, uma vez que, ao analisar apenas a 

forma exterior, toma como pressuposto a teoria de Gerhard von Rad, não compreendendo o 

texto em sua unidade. Esses procedimentos causaram alguns desvios na compreensão do 

texto, não permitindo que este “falasse por si”. 

 

                                                 
152 Autoral no sentido de obra de uma pessoa apenas. 
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Considerando o acima exposto, três influências formativas contribuem para minha análise. A 

busca por indícios, fazendo-me voltar ao particular do texto; a Sociologia do Conhecimento, 

contribuindo para a compreensão das configurações sociais do pensamento, e o método 

ensinado pelo Prof. Dr. Milton Schwantes, organizando o olhar sobre o texto. Essas 

influências permitem-me analisar Deuteronômio 6,20-25 não primariamente pela comparação, 

senão compreendendo-o como particular, fruto de configurações sociais definidas, e seus 

conteúdos, como fruto e resposta a essas configurações.  

 
Esses direcionamentos são decisivos na abordagem que segue. A partir deles, o leitor pode 

compreender o horizonte aproximativo que utilizo em minha abordagem, conhecedor das 

influências que me cercam. 
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Capítulo 2 

“Ensino” e “memória”: análise de categorias 

 

Neste capítulo viso analisar duas categorias vinculadas ao texto, ambas constituintes do título 

da presente dissertação: “ensino” e “memória”. São categorias que, pela sua frequência e 

centralidade no Deuteronômio merecem um olhar específico na compreensão de 6,20-25. 

Viso-as, primeiramente, de forma isolada. Analiso o ensino do Israel antigo, principalmente 

no ambiente familiar. Faço o mesmo com a memória, ressaltando as memórias históricas, a 

partir da raiz zakar e seu uso no Deuteronômio. Após, proponho uma relação entre memória e 

ensino, na qual esta é usada didaticamente, como em Deuteronômio 6,20-25. 

 

2.1 Ensino familiar 

Um vocabulário básico da pedagogia veterotestamentária deverá incluir, ao menos, duas 

raízes: lmd e yrh153. A partir destas, outras são acrescidas para aprofundar o conhecimento 

pedagógico.  

 

A raiz lmd é comum a outras línguas semíticas e tem o sentido básico de aprender, ensinar, 

praticar, sujeitar-se, acostumar-se, apegar-se. No hebraico, denota tanto a ação de quem 

aprende (qal aprender), quanto de quem ensina (piel ensinar). A ambos subjaz a ideia de 

acostumar-se com algo. A não frequência da raiz em muitos livros do Antigo Testamento 

denota um sistema educacional não desenvolvido, diferente da Suméria e Babilônia154. 

 

O sentido mais comum de lmd é do ensino religioso. Pode-se aprender (qal) a justiça, o temor 

a Javé, o não uso de armas. Não se deve aprender o caminho das nações (Jeremias 10,2), 

antes, elas devem aprender o caminho de “meu povo” a fim de tomarem parte nele (Jeremias 

12,16). No Deuteronômio, refere-se basicamente ao aprendizado das leis de Javé, essencial 

para a manutenção da vida (confira 4,10; 5,1; 14,23; 17,19; 31,13)155. 

 

No piel, lmd, ensinar, também refere-se a questões religiosas. No saltério, é comum que Javé 

ensine (Salmo 25), direcione os pecadores (51,15), ensine o rei e seus filhos (Salmo 132; 

                                                 
153 T.M. Siqueira. Ensinar e aprender na Bíblia. p.71 
154 Kapelrud. lamad. In.: J. Botterweck. H. Ringgren. Theological Diccionary of Old Testament. Vol.VIII, p.5 
155 Idem, p.5-6 
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141). No salmo 119, as instruções (torah) de Javé são o objeto principal de ensino (119,12), e 

ele mesmo é o professor156.  

 

Apesar da frequência no uso acerca de questões de fé, outras áreas da vida são ensinadas e 

aprendidas também. Provérbios 5,13 refere-se ao ensino acerca da “mulher estranha”, cujo 

contato pode complicar a vida. Cantares 8,2, segundo o texto massorético, talvez refira-se aos 

primeiros ensinos oferecidos pela mãe a seu filho. No mesmo livro, em 3,8, há menção dos 

treinados na guerra, onde se subentende que havia o ensino de práticas de batalha. Derivações 

nominais de lmd são possíveis, em que destaca-se o aprendiz ou discípulo157. 

 

A raíz yrh, no contexto pedagógico aparece no hifil ensinar, instruir, fazer saber, e em formas 

nominais como moreh professor, instrutor e torah instrução, esta última usada frequentemente 

no Antigo Testamento. A raíz denota tanto a ação de ensinar quanto o agente de ensino e o 

conteúdo do mesmo. Está vinculada à catequese sacerdotal e levítica, responsáveis por ensinar 

os preceitos de Javé, inclusive em casos de litígio (Deuteronômio 17,10)158. 

 

O livro de Jó possui exemplos acerca de quem pode ensinar. Jó 6,24 indica que os amigos de 

Jó, portanto pessoas podem instruir. Em Jó 8,10 as gerações anteriores são as que ensinam. 

Em 34,32, Jó é ridicularizado por querer ensinar a Javé. No extremo está Jó 12,7, no qual até 

os animais são tidos como agentes de ensino. No outro extremo, Javé é o supremo professor 

(Jó 36,22)159. 

 

Assim como com lmd, a raiz yrh pode se referir a Javé como professor. Na literatura 

sapiencial, Javé é quem ensina, ainda que tendo alguém como veículo da instrução. Assim 

também é na dádiva das tábuas da lei: Moisés é um intermediário, mas o ensino da lei, em 

última instância, é ministrado por Javé. Essa mesma percepção de Javé como professor subjaz 

à concepção deuteronomista. Javé concede as leis e as ensina, a fim de que seu povo 

permaneça. Também os profetas compreenderam essa função de Javé. Segundo Isaías 2 e 

Miqueias 4, o “aquele dia”, o dia da salvação teria como uma de suas atividades o ensino da 

                                                 
156 Idem. p.6-7 
157 Idem. p.8-9 
158 Wagner. yara. In.: J. Botterweck. H. Ringgren. Theological Diccionary of Old Testament. Vol.VI, p.339-340 
159 G. Liedke. C. Petersen. torah,  Instrucción. In.: E. Jenni. C. Westermann. Diccionario Teologico Manual del 
Antiguo Testamento. Col.1293-1295 
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torah. Nele, o próprio Javé ensinaria, e os povos se juntariam a fim de aprender sua lei. Dessa 

forma a pedagogia ganha contornos escatológicos a partir desses dois profetas160. 

 

Como desdobramento de yrh está moreh. Denota o agente de ensino, o professor. Pode 

também ser usada como nome de localidade, conforme se vê em Deuteronômio 11,30. Pode 

ser aplicado tanto a Javé como professor, conforme visto acima, ou ainda aos ídolos, 

professores de mentiras (Habacuq 2,18). Nos dilemas da vida, conforme descritos no livro de 

Jó, Javé é quem ensina (Jó 36,22). Na literatura sapiencial, também homens sábios são tidos 

como moreh (Provérbios 5,13)161. 

 

Termo que não pode ser deixado de fora é torah. Assim como moreh, é derivado de yrh. Sua 

ocorrência no Antigo Testamento é ampla e diversa, sendo recorrente na literatura 

deuteronômica e deuteronomista. Refere-se basicamente ao conteúdo do ensino, à instrução 

ou lei. Aparece em paralelo com hoq, mizvah, dabar, como referência à lei. Em Provérbios 

torah refere-se ao ensino dos sábios, dos pais, que deve ser escutado, guardado e vivido a fim 

de que a vida seja preservada. Neste sentido, aparece como sabedoria hokma (Proverbios 

4,11), discernimento binah (4,1), caminho derek (4,11), e outros cognatos. Estes dois sentidos 

de torah (lei divinamente ensinada e ensino de sábios) são independentes, não derivando uma 

de outra162. 

 

De forma constante existem referências no Antigo Testamento à torah como instrução de um 

grupo ou pessoa específica. Destacam-se três grupos ou pessoas portadoras e transmissoras da 

torah: sacerdotes, Javé e Moisés. 

 

Uma das funções sacerdotais era o ensino. A referência talvez mais antiga a essa atividade 

encontra-se na bênção de Levi (Deuteronômio 33,10) na qual diz-se que Levi e sua 

descendência eram responsáveis por ensinar mixpatim e torah. Essa torah pelos quais são 

responsáveis os sacerdotes é de Javé, e por isso não deve ser corrompida. Constitui a torah 

sacerdotal proibições imperativas, questões rituais e exigências. Com o passar do tempo, 

outros conteúdos pertencentes à vida sacerdotal foram incluídas sob o título de torah163. 

                                                 
160 Wagner. yara. p.344-345 
161 Idem. p.346 
162 G. Liedke. C. Petersen. Obra citada. Col.1293-1295 
163 Idem. Col.1297-1299 
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Como fundamento da torah sacerdotal e, por vezes, em contraposição a esta está a torah 

divina. Quando o sacerdote falsifica a torah, apela-se para seu fundamento, a instrução divina, 

como critério de julgamento da instrução sacerdotal. A torah de Javé refere-se tanto a 

instruções gerais sobre a vontade divina, em paralelo com da‘at (Oséias 4,6) quanto a 

instrução particular (Isaias 1,10; Zacarias 7,12). É enfatizada nas tradições do Sinai, 

canonicamente considerado como lugar de onde ela emana. Também pode ter sentido menos 

nomístico, como um ensino ou instrução de Javé. Esse sentido é enfatizado em alguns Salmos 

onde a torah é ensino que traz vida164.  

 

Moisés possui uma torah. Porém essa não nasce nele, senão que é tido como mediador entre a 

torah de Javé e o povo de Javé. Essa concepção do Moisés-mediador se encontra com maior 

ênfase na literatura deuteronomista e cronista. Moisés serve como um tipo de “catalizador” 

debaixo de quem se colocam todas as tradições legais veterotestamentárias. É o elo que une 

concepções legais diferentes como os huqqim e mixpatim. Na história deuteronomista, essa 

torah é o critério de julgamento dos reis. Na literatura deuteronomista, torah é compreendida 

também como hoq, mixpat, mizvot, ‘edut, berit. Também a literatura cronista conhece a torah 

de Moisés, ainda que nada fale sobre o próprio Moisés. Enfim, a torah mosaica é, pois, o 

“conjunto de conjuntos legais” unificados sob seu nome165. 

 

Esses são os principais usos e sentidos de torah, que faz parte do universo pedagógico do 

Antigo Testamento ainda que, pela variedade de seu uso, o termo às vezes se aproxime mais 

do corpus legal que de ensino, pedagogia. Em tempos posteriores torah desembocará no 

ensino rabínico, mas este foge a meu escopo. 

 

No contexto educacional, complementarmente noto ainda o verbo yasar, instruir, e o 

substantivo derivado musar, instrução. Seu uso mais comum refere-se à ação de correção, 

repreensão e pode indicar desde a repreensão da criança (Provérbios 19,18), quanto do 

escravo, ainda que a repreensão verbal a este último possa ser inerte (Provérbios 29,29). 

Também reis e juízes devem deixar-se repreender (Salmo 2,10). A raiz ysr pode referir-se 

                                                 
164 Idem. Col. 1300. 
165 Idem. Col.1301-1304 
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tanto ao conteúdo do ensino, a instrução musar, quanto ao processo educativo, a disciplina ou 

punição, conforme Deuteronômio 8,5166.  

 

Fazem parte do vocabulário pedagógico ainda, como verbos xanan, repetir, inculcar, e hanak, 

treinar, iniciar (Provérbios 22,6). Como parte do conteúdo ensinado, pode-se destacar a 

hokma, sabedoria, e junto com ela a musar, instrução (Provérbios 1,2.7; 23,23). Destaca-se 

ainda a zedeq, justiça, mixpat, direito, binah, discernimento, sekel, prudência e da‘at, 

conhecimento167.  

 

Até aqui destaquei o vocabulário pedagógico do Antigo Testamento. Volto-me agora à 

vivência educacional no mesmo. 

 

O ensino em ambiente familiar no antigo Israel ocorria nos mais diversos níveis e relações. 

Desde os primeiros ensinos até os mais elaborados poderiam acontecer, primariamente, no 

âmbito familiar. Tal fato não restringiu, porém, o ensino a esse âmbito apenas. Outras 

instituições poderiam ser responsáveis por ele. 

 

A responsabilidade primeira do ensino recaía sobre os pais. Eles deveriam ensinar à criança os 

primeiros passos da vida. Por conseguinte, esta aprenderia desde cedo a reconhecer a 

autoridade de seus pais. A criança, mais ou menos até os três anos, época do desmame168, 

ficava aos cuidados da mãe ou de uma cuidadora169, como Moisés que teve a própria mãe 

como cuidadora (Êxodo 2,3-9). Estas ensinavam a andar, além dos primeiros rudimentos da 

vida, inclusive a consciência de certo e errado170. 

 

Quando do sexo masculino, conforme crescia, passava aos cuidados do pai, porém a mãe 

continuava a partilhar a responsabilidade do ensino171. Essa relação de continuidade com o 

ensino materno pode ser visto nos conselhos da mãe do Rei Lemuel, em Provérbios 31,1-9, 

que ensinou seu filho mesmo em idade adulta.  

                                                 
166 Branson. yasar. In.:  J. Botterweck. H. Ringgren. Theological Diccionary of Old Testament. Vol.VI, p.127-
134. 
167 T.M.Siqueira. Ensinar e aprender na Bíblia. p.72 
168 H.W.Wolff. Antropologia do Antigo Testamento. p.273. Ver também R. Gower. Usos e costumes dos tempos 
bíblicos. p.79 
169 A. Lemaire. Educacion. The Anchor Bible Dictionary.  
170 R. de Vaux. Instituições de Israel no Antigo Testamento. p.72 
171 M.C. Tenney. J.I. Packer. W. White Jr. Obra citada. p.80 
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O pai dava sequência ao processo de ensino acerca do bem e do mal, além de tradições 

históricas e ensinos religiosos de seu povo, a fim de permanecer fiel a Javé. O pai ensinava 

também seu ofício, o filho passava a trabalhar com ele, a fim de que desenvolvesse também 

atividades de sustento172. O ofício poderia ser desde o pastoreio e cultivo até o sacerdócio, 

como os filhos de Eli (1Samuel 2,12-17), ou ainda o juízo e o artesanato173.  

 

Uma vez que a escrita estava restrita às classes superiores e à corte, e isso apenas numa fase 

desenvolvida da monarquia israelita, o ensino se dava por um processo oral: o pai falava e o 

filho ouvia. Didática de pergunta e resposta, pensamentos envolvendo causa e consequência174 

e repetições eram métodos comuns. No processo educativo, por vezes açoites físicos eram 

usados175. 

 

Além do ambiente familiar, poder-se-ia aprender em outros locais. No templo, nos santuários, 

com os sacerdotes e escribas, como no caso de Samuel (1Samuel 3,1) ou ainda nos círculos 

proféticos, como Eliseu e seus discípulos (2Reis 6,1)  o jovem poderia aprender de forma 

mais institucionalizada. As escolas nem sempre possuíam estruturas como na atualidade, eram 

formadas apenas levando-se em consideração um mestre cercado por aprendizes, o que 

poderia acontecer mesmo ao ar livre176. Essas instituições provavelmente nem sempre 

existiram em Israel. Sendo assim, o ensino cotidiano era muito mais frequente177, como, por 

exemplo, na observação do comércio e da jurisprudência nos portões da cidade178.  

 

Quanto às meninas, continuavam sob os cuidados da mãe, com quem aprendiam a vida de 

cuidado da casa, além de serem inseridas no universo feminino (Ezequiel 16,44)179. 

 

Na maioridade, o pai continuava a ensinar tanto os filhos quanto os netos, uma vez que a 

organização familiar mais estrita, a bet ’ab, se estendia sobre algumas gerações. Desta 

maneira, o processo era contínuo e por longo tempo180. 

                                                 
172 R. de Vaux. Obra citada. p.72-73 
173 H.W.Wolff. Obra citada. p.274 
174 H.W.Wolff. Obra citada. p.274-275 
175 R. de Vaux. Obra citada. p.72-73 
176 A. Lemaire. Obra citada. (software) 
177 M.C. Tenney. J.I. Packer. W. White Jr. Obra citada. p.81 
178 R. de Vaux. Obra citada. p.73-74 
179 R. de Vaux. Obra citada. p.74 
180 M.C. Tenney. J.I. Packer. W. White Jr. Obra citada. p.80-81 
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O ensino religioso consistia na transmissão das intervenções de Javé na história do povo, além 

das obrigatoriedades estabelecidas por Javé para a vida, as instruções torah. Narrativas, festas 

religiosas e cânticos (salmos) poderiam ser veículos de ensino religioso181. Além disso, a 

busca da sabedoria, hokma, era um dos tópicos ensinados que se fundamentava no temor a 

Javé (Provérbios 1,7). 

 

No Deuteronômio, o processo de ensino pode ser visto por meio da raiz lamad. Aparece em 

4,1.5.10.14, 5,1.31; 6,1, 31,12.13, 11,19; 20,18 vinculada ao ensino das leis e do temor a Javé, 

ambas considerando a posse da terra. Especialmente em 4,14 tem-se a ênfase do ensino das 

leis entre gerações. 

 

Em 11,19, o que deve ser ensinado são as palavras de Javé. Em 14,23 novamente o temor a 

Javé deve ser aprendido. No texto acerca do rei, em 17,19, é ele quem deve aprender a temer 

Javé, por meio da prática das leis. 

 

Um tema diferente dos anteriores aparece em 18,9 e 20,18. De forma negativa, o texto exorta 

ao cuidado com as práticas abomináveis de outras nações, a fim de não aprendê-las. 

 

Por último, em 31,19.22 um cântico deve ser ensinado por Moisés ao povo, no qual Javé e 

seus atos benéficos são celebrados. 

 

Outro termo empregado no Deuteronômio para denotar ensino é xanan que, no piel, significa 

inculcar, insistir no ensino, conforme se pode notar no uso de 6,7, no contexto imediato de 

6,20-25. Nota-se que também aqui são as palavras ordenadas por Javé que devem ser 

ensinadas (6,6), num processo educacional entre gerações. 

 

Tendo passado por essa descrição do ensino no Israel antigo, observando o vocabulário 

envolvido e seu uso no Deuteronômio, noto uma vez mais que o ensino de tradições 

religiosas, do temor a Javé, de leis, como se pode observar amplamente, refere-se ao ensino 

entre gerações, em nível familiar. Também notável é o vínculo entre o ensino das leis e a vida 

na terra, onde uma depende da outra. 

 

                                                 
181 H.W.Wolff. Obra citada. p.274 
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Essa mesma relação pode ser notada em 6,20-25. Apesar de não possuir nenhuma palavra 

mais explícita acerca de ensino, a dinâmica de pergunta e resposta e o contexto familiar 

apontam para um processo educativo. Nele, prática das leis e a vida na terra estão ligadas. 

  

2.2 Memória 

A análise da categoria “memória” importa pelo seu uso no Deuteronômio, principalmente na 

relação entre leis e história, especificamente a situação de escravidão no Egito e o êxodo. 

Sendo que esse vínculo ocorre em Deuteronômio 6,20-25, a análise da memória pode 

contribuir para a sua compreensão. 

 

No hebraico veterotestamentário, assim como em diversas línguas semíticas, a raíz zkr (e 

cognatos em outras línguas) representa a memória. Esta pode se apresentar em formas verbais 

(lembrar-se, fazer menção) e nominais (memória, lembrança), com um sentido básico de 

recordar, fazer menção, ter em consideração, notavelmente presente no qal de zkr. 

 

Esse sentido de “recordar”, “ter em mente” pode ser notado pelo uso de seu contraposto, o 

verbo xkh, esquecer. Seu uso de forma negativa “não esqueça”, opõe-se à aceitação e presença 

na mente182.  

 

A esse sentido mais básico de “lembrar-se” junta-se outro mais valorativo, no qual esse 

“lembrar-se” é mais que atividade mental desinteressada, é também “valorizar” o lembrado, 

“levar em consideração”. Esse uso de zkr pode ser visto no paralelo com leb coração (Isaías 

47,7; Jeremias 3,16). Sendo o coração a sede do ser e do pensamento, colocar no coração é 

preocupar-se, ter em alta estima (veja Deuteronômio 6,5). E o que se coloca no coração é o 

que se lembra. Na antropologia hebraica, o coração leb é onde habita a memória skr183. 

 

Desta maneira, zkr denota intensa atividade mental, que se ocupa de uma pessoa ou situação. 

Essa atividade mental, contudo, por vezes não se restringe em si, antes extrapola para ações 

concretas. Ao lembrar, ao valorizar certo conteúdo da mente, seja uma pessoa, seja uma 

situação, a memória visa instituir um comportamento, inaugurar uma ação184.  

 

                                                 
182 Eising. zakhar. In.: J. Botterweck. H. Ringgren. Theological Diccionary of Old Testament. Vol.IV, p.65 
183 Idem.  
184 Idem, p.66. 
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Essa articulação entre memória valorativa e ação pode ser notado, por exemplo, nos usos em 

que zkr refere-se não apenas a eventos passados, mas também a eventos futuros, que devem 

ser considerados a fim de interferir no presente185. 

 

Apesar da recorrência do uso religioso da raiz, como em liturgias de ação de graças,186 a ação 

de recordar-se não se restringe a esse ambiente e pode apresentar-se com significados 

cotidianos187.  

 

O verbo pode ser usado referindo-se tanto a recordação de Javé quanto do israelita188. Quando 

referido a Javé, está implicada a relação dele com seu povo coletivamente ou ainda com o 

israelita em particular. Javé se recorda dos seus, e isso implica em intervenções salvíficas, 

quando Javé age em favor do israelita e de seu povo189. Nesta lembrança está implicado de 

forma importante o conceito de aliança. As alianças com Noé, Abraão, Davi, por exemplo, 

são motivos pelos quais Javé continua agindo benignamente junto a seu povo190.  

 

Também na lembrança divina zkr está vinculada à valoração do lembrado. Dessa maneira, 

quando se lembra de algo, Javé tem o lembrado como importante, e isso fundamenta sua ação. 

Por exemplo, no Salmo 136,23 Javé é tido como aquele que se lembrou da humilhação de seu 

povo. Essa lembrança não o deixou inerte. Antes, o verso seguinte (136,24) diz que Javé 

remiu seu povo, e por isso sua benignidade é exaltada191. 

 

Nessa conexão entre lembrança e ação, ao lembrar-se, Javé pode tomar posturas benéficas, 

como no caso de seu povo, ou ainda a lembrança pode ser punitiva (Oséias 7,2; 9,9)192. 

Portanto, zkr aplicada a Javé não tem sempre conotações positivas. A raiz é neutra, utilizada a 

depender de outras variantes na relação entre Javé e o que é lembrado. 

 

                                                 
185 Idem, p.67 
186 W. Schottroff. zakar Recordar. In. E. Jenni. C. Westermann. Diccionario Teologico Manual del Antiguo 
Testamento. col.717-718 
187 Idem, 66. 
188 A. Verhey. Remember, remembrance. D. N. Freedman. The Anchor Bible Dictionary. (software) 
189 Idem. col.719 
190 Eising. Obra citada. p.70-71 
191 Idem, p.70 
192 Idem p.71 
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Além de lembrar-se de eventos e pessoas, como seu povo, Javé lembra-se também de suas 

próprias características. Lembra-se de sua hesed, bondade, e ’emunah, fidelidade. Este caso 

não é apenas uma auto apreciação das virtudes, senão colocá-las em funcionamento193.   

 

Também o israelita é sujeito da memória. Utiliza-a tanto para si quanto para lembrar outrem. 

Em suas orações, lembra a Javé do quanto é frágil e necessitado, apela para o cuidado de Javé 

e para sua aliança, e este intervém com atos salvíficos194. 

 

Não apenas lembrar a Javé como também lembrar a si mesmo é um dos empregos possíveis 

de zakar. Neste sentido, recorda-se dos atos salvíficos de Javé, alimentando a esperança e 

fortalecendo enquanto aguarda195. Além de alimento para esperança, os atos salvíficos são 

também fundamento para obediência aos mandamentos de Javé196. 

 

Como fundamento instrucional, as memórias históricas propõe ao israelita que se mantenha 

fiel ao Deus que o libertou. Nesse sentido, a saída do Egito é lembrada de forma constante no 

Deuteronômio (5,15; 15,15; 16,3; 12,24; 18,22). E esse fato fundou um relacionamento 

diferenciado entre Javé e Israel, e isso deveria ser constantemente lembrado197. Por isso nas 

prédicas deuteronomistas, os atos de Javé são o fundamento para exigências de obediência198.  

 

Essa recordação dos atos de Javé é atualizada na forma de exigência, formando um continuum 

entre as recordações e a prática das leis. Nesta mesma perspectiva está o uso de zikkaron no 

Deuteronômio e na Obra Deuteronomista, referindo-se ás festas nas quais o festejante coloca-

se na perspectiva dos atos salvíficos de Javé por meio da pregação ou outras formas199. 

 

A atividade da memória pode acontecer numa variável entre dois níveis. Em primeiro lugar, 

lembrar pode ser atividade apenas mental, sem qualquer manifestação anterior. Neste sentido 

lembrar é recordar, pensar e refletir fatos passados200. Em segundo lugar, lembrar pode 

                                                 
193 Idem, p.72.  Ver W. Schottroff. Obra citada. col.720. 
194 Idem, p.67. Ver W. Schottroff. Obra citada. col.720. 
195 W. Schottroff. Obra citada. col. 721-722 
196 Eising. Obra citada. p.67 
197 Idem. 
198 W. Schottroff. Obra citada. col.723 
199 Idem. col.724 
200 A. Bowling. Zakar. In. R.L. Harris. G. L. Archer Jr. B. K. Waltke. Dicionário Internacional de Teologia do 
Antigo Testamento. p. 389-390.  



 

55 
 

referir-se a expressões exteriorizadas como a fala e a recitação, é “fazer menção”201, sentido 

ligado ao verbo no hifil e no nifal202. Nestas também as manifestações interiores estão 

presentes, porém  ligadas a sua exteriorização. Esta torna-se importante como meio de 

transmissão da memória. 

 

A raiz zkr possui nuanças diferentes a partir de seus diferentes usos, conforme visto acima. 

Outros comportamentos da raiz como, por exemplo, em substantivos (memória, memorial, 

lembrança), são possíveis203. Porém o que aqui foi notado acerca da raiz é suficiente para a 

compreensão da mesma como “lembrança” e seu desdobramento no ao comportamento e 

ação.  

 

Após essa breve perspectiva exegética da memória, observando o uso da raíz zkr, nota-se a 

importância da memória não apenas como atividade mental, mas também como atividade 

formativa de comportamento na qual, por meio da memória, da lembrança, visa-se mudar 

comportamentos tanto divinos quanto humanos. 

 

Deixando a perspectiva exegética em suspensão e direcionando para outro ambiente de estudo 

das memórias, Michel Pollak, num artigo acerca da relação entre memória e identidade social, 

apresenta algumas pontuações relevantes acerca dela204. Em sua investigação, Pollak 

identifica que a memória é constituída de acontecimentos vividos ou pessoal ou 

coletivamente. Porém, há acontecimentos que, mesmo não vividos pessoalmente, constituem 

a memória de um indivíduo ou grupo por meio da coletivização da memória, em que esta é 

quase que herdada. Além de acontecimentos, Pollak destaca que personagens e lugares 

constituem a memória. 

 

Ao lembrar-se de fatos, nem sempre vividos pessoalmente, pode acontecer de um projetar-se 

sobre o outro, confundindo e atribuindo acontecimentos de um a outro. Com isso, Pollak 

afirma a seletividade da memória, onde ela lembra e esquece do que deseja, recriando assim o 

acontecimento. 

 

                                                 
201 B. Childs. Memory and Tradition in Israel. p.16. 
202 Veja a discussão sobre o nifal de zkr como passivo do hifil e não do qal em B.Childs. Obra citada, p.16; 
Eising. Obra citada, p.72-73. 
203 Veja Eising. Obra citada, p.76-80. Veja ainda B. Childs. Obra citada. p.66-74. 
204 Michel Pollak. Memória e identidade social. Revista Estudos Históricos. p.200-212. 
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Essa seletividade, segundo Pollak, aponta para o fato de que a memória é construída, ou seja, 

ênfases são dadas acerca do que se lembra, segundo os interesses de uma pessoa, época ou 

sociedade. 

 

A partir daí Pollak relaciona memória e identidade social, na qual a primeira é parte 

constituinte na segunda. Isso porque o que se lembra, o que se organiza e elabora na memória 

é o que incomoda e importa a determinado grupo. As ênfases e seleções que acontecem no 

processo de memória constituem, pois, identidade. 

 

Apesar de não se situar no âmbito exegético, essa breve analise da memória colabora para a 

compreensão de 6,20-25 e sua função na formação e reforço de uma identidade.  

 

Em diálogo com a perspectiva exegética e relação entre memória e identidade, considero que 

essa identidade que se reforça e fundamenta pode ser notada no uso de zakar, lembrar, no 

Deuteronômio. Alguns textos que utilizam tal verbo elucidam como as ênfases da memória 

constituem identidades.  

 

Em 5,15, no centro do Decálogo, tem-se o mandamento acerca do sábado. Nele ordena-se que 

ao sétimo dia todo trabalho seja cessado. Isso se aplica não apenas ao israelita livre, mas 

também a seus filhos, escravos, estrangeiros e animais. Tal reivindicação de descanso apoia-

se na memória do êxodo: “porque te lembrarás que foste escravo na terra do Egito e que Javé, 

teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e braço estendido; pelo que Javé, teu Deus, te 

ordenou que guardasses o dia de sábado”. Desta maneira a memória fundamenta o 

mandamento, e o descanso compartilhado inclusive com os escravos apoia-se na solidariedade 

por conta da história vivida. 

 

No texto de 7,18 Israel é exortado a não temer as nações da terra que passará a possuir. Como 

fundamento da coragem, uma vez mais a memória do êxodo é utilizada: “não deixes de te 

lembrar do que Javé teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios.” Dessa forma, pela atuação 

poderosa de Javé em tempos anteriores, a coragem é fundamentada. 
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Já em 8,2, Javé recorda a seu povo o penoso caminho pelo deserto. Essa recordação visa criar 

obediência constante aos mandamentos, recordando que o deserto foi um tempo de testes para 

Israel. 

 

Em 8,18 é exortado que Israel se lembre de quem concedeu todas as benesses vividas na terra, 

a fim de não se orgulhar atribuindo a seus próprios méritos a vida boa conquistada. Esse 

esquecimento poderia levar ao abandono dos mandamentos (8,11). Desta maneira, também 

aqui a memória de que foi Javé quem concedeu a terra a seu povo fundamenta a obediência 

deste às leis. 

 

No texto de 9,7, Israel é lembrado de que não foi a própria justiça que o fez chegar à terra, 

senão pela injustiça das outras nações, que atraíram sobre si a ira divina. No verso 27, 

lembrando Moisés ao povo da rebeldia no deserto, pediu a Javé que se lembrasse das 

promessas feitas a Abraão, Issac e Jacó e desconsiderasse a rebeldia de Israel. Em 

consequência disso, Javé concedera novas tabuas da lei. Uma vez mais é a obediência à lei 

que se busca (confira 10,12-23). 

 

Em 15,15, na lei da libertação dos escravos no sétimo ano, também o israelita lembra-se de 

que foi liberto por Javé. Essa memória, portanto, institui um padrão de liberdade social, no 

qual a cada sete anos os escravos devem ser libertos. Nota-se como uma memória funciona no 

plano social. 

 

Na legislação sobre a festa dos pães sem fermento (16,3), a razão para comê-los não é outra 

senão o êxodo. Os pães não fermentados, pobres, lembrariam a pressa da saída do Egito. A 

memória funda, pois, a festa religiosa. O mesmo acontece com a festa das semanas, a qual 

deveria ser partilhada com a família, e também com os socialmente fracos (levita, órfão, viúva 

e estrangeiro). Também nessa o êxodo é o fundamento da prática religiosa e social205. 

 

De forma mais negativa, Deuteronômio 24,9 fundamenta os cuidados que se deve ter com um 

leproso a partir do castigo sobre Miriam, quando da reclamação sobre Moisés (Números 12). 

Destacam-se os aspectos rituais. 

 

                                                 
205 Sobre essa vivência litúrgico-social, veja P. Kramer. Origem e legislação do Deuteronômio. p.41-98. 
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Novamente com vistas sociais 24,18.22 aponta para caminhos de solidariedade juntos aos 

desfavorecidos, principalmente no que se refere a fazer valer o direito destes. Tal 

solidariedade só acontece quando o êxodo é o ponto de encontro. 

 

Em perspectiva internacional, a memória de confrontos passados com outras nações 

alimentam a relação presente. Em 25,17-19 é instado que a memória de Ameleq deve ser 

extinta. Para tal posição extrema, deve-se lembrar que Ameleq criou dificuldades para Israel 

em sua jornada desde o Egito. 

 

A última referência encontrada é central para a perspectiva do presente trabalho, uma vez que 

une memória e ensino. Em 32,7 é descrito que a manutenção da memória acontece por meio 

do ensino entre gerações. O veículo da memória é, pois, o ensino familiar. É no ensino 

familiar das memórias que se estabelecem comportamentos.  

 

2.3 Ensino e memórias em Deuteronômio 6,20-25 

Até aqui notei, a partir da análise da raíz zkr, da conexão memória-sociedade de Pollak e das 

análises de textos do Deuteronômio, que a relação entre memória e ação/comportamento é 

estreita, sendo a memória veículo de mudanças sociais. Neste caminho olho mais atentamente 

como a memória é usada no ensino com fins de infundir um modus vivendi específico. 

 

Volto a Deuteronômio 6,20-25, porém não sem antes passar por alguns textos e paradigmas 

do Deuteronômio que delineiam o vínculo entre ensino e memória. Isso porque em 6,20-25 

não há qualquer menção explícita aos termos vinculados à pedagogia ou referências à 

memória. Porém, seu contexto pedagógico é claro, e seu conteúdo denuncia as memórias 

implicadas.  

 

Essa relação pode ser vista em concordância dos já citados textos de Deuteronômio 4,10; 

31,13 e 32,7. Em 4,10 e 31,13 há referências acerca do ensino entre gerações, mesma 

concepção percebida em 6,20-25 onde o ensino acontece entre pai e filho: 

 

“Não te esqueças do dia em que estiveste perante Javé, teu Deus, em Horebe, quando Javé me 

disse: Reúne este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me 

todos os dias que na terra viver e as ensinará a seus filhos”. 
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“E que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer a Javé vosso Deus, 

todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão, para a possuir”206. 

 

Ambos instam ao ensino dos filhos. Muito mais decisivo penso ser 32,7 nesta aproximação. 

“Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações; pergunta 

a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles to dirão”207. 

 

Neste texto as memórias históricas (lembra-te dos dias da antiguidade) são para serem 

aprendidas. E o veículo desse aprendizado é o diálogo entre gerações (pergunta a teu pai e ele 

te informará). Essa mesma estrutura aparece em 6,20-25, no qual o filho pergunta acerca das 

leis a seu pai, e ele responde com uma narrativa resumida sobre a história de seu povo. Dessa 

maneira, olhar para 6,20-25 a partir da memória e do ensino não é leitura estranha ao 

Deuteronômio. 

 

Além dessas referências textuais há de notar-se que as memórias históricas têm importante 

função para o Israel antigo. O êxodo, a promessa feita aos pais, ocupação da terra e aliança 

são momentos aos quais vez por outra se recorre para a manutenção da fé.  

 

A centralidade das memórias históricas pode ser vista, por exemplo, nos cultos 

veterotestamentários, que têm nas memórias históricas um de seus fundamentos. Como 

exemplo, cito três momentos cúlticos do Deuteronômio que recorrem às memórias históricas: 

o sábado, a refeição pascoal dos pães sem fermento e a dedicação dos frutos208. 

 

Nas Dez Palavras (Deuteronômio 5,6-21) lê-se que o sábado (5,12-15), descanso semanal e 

para o israelita e sua casa e momento cúltico consagrado a Javé, fundamenta-se na memória 

do êxodo. Uma vez que foram escravos no Egito e foram libertos, agora não devem escravizar 

suas famílias, escravos, migrantes ou animais. O descanso não é baseado em qualquer 

merecimento ou piedade interior, senão na realidade histórica do êxodo. 

                                                 
206 Referências retiradas da Biblia de Almeida, revista e atualizada, com pequenas alterações minhas. Negritos 
meus. 
207 Negritos meus. 
208 Sobre representações cúlticas do passado, ver Eising. Obra citada, p.80-82. 
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Também a festa da Páscoa, na refeição dos pães sem fermento (Deuteronômio 16,3-4) diz que  

deve-se comer pães de miséria, sem fermento, “pães magros”. Também esse rito fundamenta-

se na memória do êxodo. 

 

Por último, em Deuteronômio 26,1-11, texto muito próximo de 6,20-25, lê-se sobre o rito da 

dedicação dos primeiros frutos. Nele um rito de dedicação é historicizado, no qual o israelita 

lembra-se que, no início da história de seu povo, não possuía terra, antes era “arameu errante”, 

e após longa jornada passando pelo Egito, escravidão, êxodo, agora seu povo possui terra na 

qual pode plantar. Dessa maneira, o rito de dedicação fundamenta-se na memória da jornada 

de seu povo, desde a não posse da terra até sua posse209. 

  

A partir desses momentos cúlticos presentes no Deuteronômio é possível notar como a fé se 

fundamentava historicamente. Dessa maneira, pelas memórias históricas o israelita se tornava 

contemporâneo de seus pais, dando um salto no tempo e participava dos atos redentores de 

Javé recitados por seu povo210.  

 

Porém esse salto, que se dá narrativamente, não é desvinculado do presente, como num ritual 

que revive o mito originário. Antes, ao lembrar-se dos atos salvíficos de Javé o israelita põe-

se em continuidade nesses atos, sabedor de que Javé possui propósitos para a história211.  

 

Tendo recorrido a alguns textos acerca de ensino e memória e sobre a valorização das 

memórias históricas para a fé veterotestamentária, ainda um olhar para dois paradigmas na 

leitura do Deuteronômio pode esclarecer essa relação memória-ensino. Refiro-me aos 

paradigmas de “renovação da aliança” e “reedição da Torá”, conforme destaca Samuel 

Almanada212. Segundo esses dois paradigmas, o Deuteronômio apresenta-se como uma 

constante releitura das tradições e da fé. Desde o título como “segunda lei” apresenta-se como 

releitura e memória, na qual a Torá é reeditada, com fins de renovar a relação berítica entre 

Javé e seu povo.  

 

                                                 
209 Sobre isso, ver P.E.C.Santos. O Confessor e o culto. 
210 B. Childs. Obra citada. p.74-75. 
211 Idem. p.78. 
212 S. Almanada. Aprendizaje y memoria para vivir la comunidade – enfoques em Deuteronomio. p. 8-9. 
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Tais paradigmas de reedição e renovação são possíveis pela memória, por meio da qual a 

história é sempre relembrada e reinterpretada com fins de reconfigurar a identidade do povo. 

E essa identidade, segundo Almanada213, é de aprendizado e memória, notado no vocabulário 

recordar, não esquecer, guardar, obedecer, ensinar e aprender. Por meio das memórias 

históricas, o povo aprende e ensina, constituindo e reconstruindo sua identidade a partir do 

passado, atualizado e ensinado. 

 

Dessa maneira, os dois paradigmas “renovação da aliança” e “reedição da Torá”, que 

perseguem o Deuteronômio, tem em si a dinâmica ensino-memória, pois renovação e reedição 

acontecem pela constante visita ao passado, que, quando ensinado, se atualiza e constitui 

identidade. 

 

Reconhecendo a importância das memórias históricas para a fé do Antigo Testamento, e 

sabedor da ligação entre memórias e ensino, conforme visto nas referências supracitadas e nos 

paradigmas do Deuteronômio, volto-me para Deuteronômio 6,20-25 em seu uso da memória 

como pedagogia. Noto em 6,20-25 duas características da memória israelita: o conteúdo 

exodal como liberdade e a transmissão pela narrativa de auto identificação. 

 

Quanto à forma de 6,20-25214, a resposta do pai à pergunta do filho é dada narrativamente, 

observando-se resumidamente alguns fatos na história de seu povo. Nessa narrativa resumida, 

o êxodo é central, visto pelas referências narrativas principais, que coordenam todo o resto:  

   Fomos escravos de faraó no Egito... 
   E a nós fez sair desde ali...215 
 

Dessa maneira, o êxodo é tido como fundamento histórico do ensino das leis. É a memória do 

êxodo que serve de justificativa principal para a pergunta realizada pelo filho.  E esse 

fundamento se dá porque a memória do êxodo é a memória da liberdade, e tal liberdade só 

pode ser mantida quando as leis regulam as relações sociais.  

 

A importância do êxodo como memória da liberdade tem sido ressaltada nas pesquisas 

veterotestamentárias. Milton Schwantes ressalta o êxodo como “evento exemplar”, no qual 

Javé vem em socorro às aflições vividas por seu povo, fundando a liberdade. A partir daí, ela 
                                                 
213 Idem. p.9 
214 Veja, no próximo capítulo, 3.2.3 Estilo 
215 Tradução minha. 
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é relembrada pela memória e se portará como experiência fundante e evento integrador das 

diversas identidades formativas do Israel216. 

 

Também Frank Crusemann ressalta o valor do êxodo como liberdade. Para ele, a legitimação 

da fé israelita não está em outro fator senão em sua capacidade libertadora. Essa visão só 

acontece devido à centralidade do êxodo como narrativa da liberdade. Ao perguntar-se pela 

historicidade do êxodo, Crusemann reconhece a grande possibilidade de sua historicidade e 

um dos seus argumentos é exatamente a capacidade de eventos antigos tornarem-se “a auto 

compreensão de pessoas de séculos e milênios depois”. Vê-se aí importância do êxodo como 

memória217.  

 

A partir desses dois autores, pode-se notar como a memória do êxodo é memória da liberdade, 

que não apenas se interessa por eventos passados, mas que visa interferir na realidade presente 

a fim de que a liberdade seja mantida ou restaurada. Esse mesmo funcionamento da memória 

do êxodo como memória da liberdade é visto em 6,20-25. 

 

O outro aspecto do funcionamento da memória que pode ser notado em 6,20-25 é que se dá 

pelo viés narrativo, no qual o narrado é revivido. Sobre a narrativa do êxodo especificamente, 

Crusemann ressalta que “a essência está na transmissão narrativa; pelo narrar, cada homem 

judeu pode se ver como se ele mesmo tivesse sido conduzido para fora”218. As características 

narrativas de 6,20-25 serão notadas no próximo capítulo. Por hora, ressalto que esse mesmo 

mecanismo de identificação com a narrativa é visto na resposta do pai (6,21-25). Nela, o pai 

identifica a si e a seu filho com a geração exodal, por meio do uso da primeira pessoa do 

plural – nós. Nós fomos escravos... nós fomos libertos. Essa identificação contribui para que o 

evento não seja apenas narrativa do passado, mas fundamento do presente. 

 

Notadas essas duas características na memória de Israel, a saber, o conteúdo do êxodo como 

liberdade e a forma de transmissão como narrativa de auto identificação, pergunto como a 

liberdade narrada funciona na vida do menino judaíta do século VIIa.C de família livre, que 

pergunta a seu pai acerca de um determinado conjunto de leis e tem como resposta a narrativa 

exodal. 

                                                 
216 M. Schwantes. O êxodo como evento exemplar. p.9-18 
217 F. Crusemann. Liberdade pela narração da liberdade. In.:  Cânon e história social. p.295-299 
218 Idem. p.299 
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Frank Crusemann pode continuar ajudando. Ele ressalta que a narrativa da liberdade 

desempenha duas funções: a primeira, gerar a liberdade em situações que não podem ser 

descritas como liberdade. A segunda, na apreensão das dimensões da liberdade219.  

 

No século VIIa.C, data de localização de Deuteronômio 6,20-25, o império assírio 

encontrava-se em declínio, e Judá, após diversas ameaças, teve um período de relativa 

tranquilidade internacional, até o levante do império babilônico. Nesse período de 

tranquilidade, principalmente após o reinado de Manassés, Judá experimentou a emancipação 

da Assíria e, portanto, a vivência de liberdade no plano da política internacional. Nesse 

contexto, a luta contra a assíria pode ser uma das dimensões de liberdade incutidas pelo 

ensino ao filho. Uma vez que a situação de escravidão é passada (a Assíria em declínio), a 

liberdade é conquistada. Aqui, a consciência da liberdade surge da luta em relação à não-

liberdade imposta pela assíria220. 

 

A partir da segunda função da narrativa de liberdade manifesta por Crusemann, a de conhecer 

as dimensões da liberdade, 6,20-25 transparece também a dimensão da liberdade vivida entre 

o povo. Deixa-se o plano internacional e coletivo na relação Judá versus Assíria e passa-se à 

relação entre os próprios indivíduos dentro do povo judaíta. 

 

Nesse sentido, a formação da consciência da liberdade inclui aqueles que dentro do povo não 

desfrutam da mesma. Deixa de ser conquista em relação a dominadores e passa a ser partilha 

com os desfavorecidos. Isso pode ser notado principalmente no final da narrativa do pai, 

quando se apela para a obediência das leis, para que a justiça aconteça221. 

 

Ao colocar as leis em continuidade dos atos de salvação de Javé, o pai ensina uma das 

dimensões de liberdade vividas, aquela da partilha aqueles que não são livres. As leis são 

também liberdade porque elas regulam a relação comunitária. Essas leis, compreendidas como 

Decálogo (5,6-21) e o Código Deuteronômico (12-26), apelam para a partilha não apenas para 

com a própria família (pais, filho, avós etc), mas também para com os escravos, que devem 

também descansar (5,12-15), com os órfãos e viúvas que, apesar de terem a condição de 

liberdade não poderem dela desfrutar pelo empobrecimento (Deuteronômio 24,17-22, por 

                                                 
219 Idem. p.300 
220 Ver, no próximo capítulo, 3.4 Análise do ambiente 
221 Ver 3.5 Análise dos conteúdos, principalmente a última parte Justiça, manutenção da liberdade. 
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exemplo), com o migrante que, apesar de não ser da mesma nação, partilha a mesma vida e, 

por isso, não deve ser explorado (Deuteronômio 24,15-16). A partilha da liberdade pode ser 

vista ainda no perdão das dívidas, na libertação dos escravizados e na refeição comum das 

festas e liturgias (Deuteronômio 14-16, ainda Deuteronômio 26,1-11) 222. 

 

Dessa maneira, as memórias históricas fundam a consciência de liberdade, daquela liberdade 

concedida no êxodo pelo poder de Javé, revivida na luta contra a Assíria, mas também da 

liberdade vivida na terra da promessa, que deve ser partilhada com os socialmente mais 

fracos, garantida nos códigos legais. Essa liberdade, fundada no êxodo e vivida nas leis, é a 

liberdade ensinada ao filho diante de sua pergunta. 

  

2.4  Revisão do capítulo 

Neste capítulo olhei para duas categorias constituintes de Deuteronômio 6,20-25: “ensino” e 

“memória”. Essa análise foi necessária uma vez que constituem o título da dissertação e não 

estejam explícitas em Deuteronômio 6,20-25. Porém, sem a compreensão dessas categorias, o 

entendimento do texto estudado ficaria prejudicado.  

 

Acerca do ensino, destaquei o nível cotidiano e familiar no qual é vivido, sendo a família uma 

das principais instituições educativas do Israel Antigo. No Deuteronômio, essa realidade pode 

ser vista na ênfase do ensino entre gerações. Além disso, ressalto o vínculo entre ensino das 

leis e preservação da vida na terra, presentes no Deuteronômio. 

 

Junto ao ensino familiar está a importância da memória como meio de construção de 

identidade e fundamento de ações. Isso acontece pelo fato da memória ser valorativa, uma vez 

que o que é lembrado possui relevância para o presente de quem lembra. No Deuteronômio, 

destaca-se a memória do êxodo como meio de construção de uma identidade social liberta que 

se desdobra em comportamentos solidários. 

 

Assim, Deuteronômio 6,20-25, ao ser um ensino dado por meio de uma breve narrativa de 

auto identificação, na qual o narrador se identifica com o narrado, funciona como o construtor 

e promotor da liberdade contida na memória exodal. Esta reforça a identidade social liberta, 

que é possível pela prática das leis a fim de preservar a vida.   

                                                 
222 Ver F. Crusemann. Liberdade pela narração da liberdade. In.:  Cânon e história social. p.307-308  
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Capítulo 3 

Deuteronômio 6,20-25: exegese histórico-social 

 

No que se refere ao texto de Deuteronômio 6,20-25, os capítulos anteriores esclareceram as 

discussões exegéticas que o atravessam, a fim de que o leitor pudesse compreender a decisão 

pela presente abordagem. 

 

Neste capítulo intenciono um olhar histórico-social ao texto. Para isso, apresento o texto 

hebraico, conforme consta na Biblia Hebraica Stuttgartensia223, seguido de uma proposta de 

tradução. Na sequência, as análises da forma, do ambiente e dos conteúdos, constituem a 

exegese.  

 

3.1 Texto hebraico 

~yQixuh;(w> tdo[eh' hm'ä rmo=ale rx"ßm' ^n>bi 

^ïl.a'v.yI-yKi( 20

`~k,(t.a, WnyheÞl{a/ hw"ïhy> hW"ci rv<ïa] 

~yjiêP'v.Mih;w>

 WnaeóyciAYw: ~yIr"+c.miB. h[oßr>p;l. WnyyIïh' 

~ydIb'[] ^ên>bil. T'är>m;a'w> 21

`hq")z"x] dy"ïB. ~yIr:ßc.Mimi hw"hy>

 ~yIr:c.miB. ~y[iór"w> ~ylidoG> ~ytip.moW ttoåAa 

hw"hy> !TEåYIw: 22

`WnynE)y[el. AtßyBe-lk'b.W h[oïr>p;B.

                                                 
223 K. Elliger. W. Rudolph. G. Weil. Bíblia Hebraica Stuttgartensia. 
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 Wnl' tt,l'Û Wnt'êao aybiäh' ![;m;l. ~V'_mi ayciäAh 

Wnt'ÞAaw> 23

`Wnyte(boa]l; [B;Þv.nI rv<ïa] #r<a'êh'-ta,

 ha'Þr>yIl. hL,aeêh' ~yQIåxuh;-lK'-ta, tAf[]l; hw"©hy> 

WnWEåc;y>w: 24

`hZ<)h; ~AYðh;K. WnteÞYOx;l. ~ymiêY"h;-lK' Wnl' 

bAjïl. Wnyhe_l{a/ hw"åhy>-ta,

 taZO©h; hw"åc.Mih;-lK'-ta, tAf[]l; rmov.nI-yKi( 

WnL'_-hy<h.Ti( hq"ßd"c.W 25

s `WnW")ci rv<ïa]K; WnyheÞl{a/ hw"ïhy> ynEp.li
 

3.2 Proposta de tradução 

 
20Quando224 te pergunta225 teu filho amanhã a dizer226: 

 
que [são] os testemunhos227 e as determinações228 e os juízos229  
      que ordenou230 Javé, nosso Deus, a vós? 

 
21e dirás231 a teu filho: 
 
fomos232 escravos233 de faraó no Egito  

                                                 
224 ki – deste modo, desta maneira, assim; originalmente como partícula demonstrativa, tornada conjunctio 
temporis “quando” ou lógica “se” KBL p.431/2 
225 xa’al – qal imperfeito 3 pessoa masculina singular: perguntar, inquirir  KBL p.936; indagar KKSRZ p.241 
226 ’amar – qal infinitivo construto 
227 ‘edah – assembléia, congregação, ajuntamento ‘edahI (y‘d) KBL p.682; testemunha, testemunho ‘edahII (fem. 
‘ed)  KBL p.683 
228 hoq – algo prescrito, estatuto, lei, regulação KBL p.326 dado por Deus cf. mixpatim Dt 4,1.5.8.14; 5,1; 11,32; 
12,1; 26,16;  ‘edot e mixpatiym Dt 4,45; 6,17.20; mizvat e mixpatim Dt 5,31; 6,1; 7,1126,17; kol hahuqim Dt 4,6; 
6,24; hahuqim ha’eleh Dt 16,12; hatorot hau’ot Dt 17,19 KBL p.327 
229 mixpat – decisão imperial, caso apresentado em julgamento, direito legal, direito próprio, ajustado, prescrição, 
ordem;  ocorre frequentemente com hoq e ‘edot  KBL p.279,280  no plural, juízos, decretos KKSRZ p.146  
230 zavah – piel perfeito 3 pessoa  masculina singular: (piel)  intimar, decretar, ordenar  KBL p.797 
231 ’amar – qal perfeito 2 pessoa masculina singular (vav consecutivo)  
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e nos faz sair234 Javé desde o Egito com mão forte235 
22e dá236 Javé sinais237 e prodígios238 grandes239 e maus240  
  a[o] Egito, a[o] Faraó e à toda casa241 dele a nossos olhos242 
 
 

23e a nós fez sair243 desde ali  
  a fim de244 fazer vir245 a nós  

para dar246 a nós a terra  
que foi jurada247 a nossos pais248 

 24e nos ordena249 Javé fazer250 todas as determinações251  
  as quais para temer252 Javé, nosso Deus, para bem253 nosso todos os 

dias254  
     para preservar-nos vivos255 como [n]este dia256 
 

  25e justiça257 acontece258 a nós  
   se259 guardarmos260 a fazer261 toda esta ordem262  
       diante263 de Javé nosso Deus 

                                                                                                                                                         
232 haya – qal perfeito 1 pessoa plural 
233 ‘ebed – escravo, servo KBL, p.671/2; empregado, criado KKSRZ, p.171. 
234 yaza’ – hiphil imperfeito 3 pessoa masculina singular (vav consecutivo): (hiphil) causar a saída para fora, 
levar para fora KBL p.394  
235 hazaq – firme, duro, forte KBL p.288 
236 natan – qal imperfeito 3 pessoa masculina singular (vav consecutivo): (qal) dar KBL p.642 
237 ’ot – marca distintiva, sinal, sinal miraculoso KBL p.23 
238 mofet – sinal, símbolo, indicação, fenômeno do céu KBL p.504/5 maravilha, milagre, prodígio, agouro 
KKSRZ, p.119 
239 gadol – grande KBL p.169 
240 ra‘ – de qualidade inferior, mau, ruim, cruel, nocivo KBL p.879  mal, desgraça KKSRZ p.230  
241 baiyt – casa, casa real (palácio), templo (de deus), família KBL p.122/3 
242 ‘eiyn – olhos; le‘eiyney diante dos olhos = na presença de KBL p.699/700 
243 yaza’ – hiphil perfeito 3 pessoa masculina singular: (hiphil) causar a saída para fora, levar para fora KBL 
p.394  
244 lema‘an – por causa de, conj. com infinitivo: a fim de KBL p.549; KKSRZ, p.135 
245 boh – hiphil infinitivo construto: (hiphil) trazer, fazer vir KBL p.112 
246 natan – qal infinitivo construto: (qal) dar KBL p.642 
247 xaba‘ – niphal perfeito 3 pessoa masculina singular: (niphal) fazer uma declaração ou promessa com 
juramento, invocando deus, penhorando algum valor KBL p.942/3 jurar, esconjurar, instar KKSRZ p.243 
248 ’ab – pai, avô, antepassado, ancestral KBL p.1 
249 zavah – piel imperfeito 3 pessoa masculina singular (vav consecutivo): (piel)  intimar, decretar, ordenar  KBL 
p.797 
250 ‘asah – qal infinitivo construto: (qal) fazer, manufaturar KBL p.740  
251 hoq – algo prescrito, estatuto, lei, regulação KBL p.326 
252 yara’ – qal infinitivo construto: (qal) temer, ter medo de, estar com pavor de KBL p.399 
253 tob – bom, em toda variedade de significado: agradável, proveitoso, eficiente, bonito, moralmente bom KBL 
p.349 
254 yom – dia KBL p.372 
255 haya – piel infinitivo construto: (piel) preservar vivo, trazer à vida, vivificar KBL p.293 
256 yom – dia; kehayyom hazzeh: como o é este dia KBL p.372/3 
257 zedaqah – justição, retidão, equidade, direito, integridade KBL p.795 
258 haya – qal imperfeito 3 pessoa feminino singular: (qal) ocorrer, acontecer KBL p.229 
259 ki – deste modo, desta maneira, assim; originalmente como partícula demonstrativa, tornada conjunctio 
temporis “quando” ou lógica “se” KBL p.431/2 
260 xamar – qal imperfeito 1 pessoa plural: (qal) guardar KBL p.993  
261 ‘asah – qal infinitivo construto: (qal) fazer, manufaturar KBL p.740  
262 mizvah – ordem, mandamento KBL p.556 
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       como264 ordenou265 a nós. 
 

 

3.3 Análise da forma 

Nesta seção abordo o texto em sua forma, estrutura. Viso, pois, seu encaixe no contexto 

literário, sua delimitação. Após, noto sua unificação interna, ou coesão. Passo à analise de 

características estilísticas, finalizando com a identificação do gênero. 

 

3.3.1 Delimitação e contexto literário 

O texto de Deuteronômio 6,20-25 encontra-se no contexto literário da longa introdução 

parenética ao Código Deuteronômico (12-26), iniciado no capítulo 6 e que encontra seu 

término em 11,32.  Tal introdução enfatiza a singularidade de Javé, mandamento 

fundamental, sendo esse tema “porta de entrada” para o Deuteronômio (Deuteronômio 6,4). 

Essa singularidade reivindica adoração única, e tem como desenvolvimento a unicidade de 

Israel como “povo exclusivo de Javé” (Deuteronômio 7)  e a posse da terra que “mana leite e 

mel” (Deuteronômio 8,7-18; 11,10-14)  são compreendidas266. Nessa tríplice unicidade 

repousa o espírito das leis, ou seja, o vínculo entre o único Deus, o povo único e a terra única 

são as leis. Uma vez que essas são desobedecidas, há ruptura na relação entre Javé e seu povo, 

e consequentemente entre o povo e a terra, já que Javé é seu doador267. Por isso a introdução 

de Deuteronômio 6-11 articula esses temas com objetivos parenéticos. Literariamente, 

Deuteronômio 6,20-25 faz parte dessa introdução visando conduzir ao seguimento das leis. 

 

Mais especificamente, Deuteronômio 6,20-25 encontra-se na parênese de 6,4-25. Neste 

podem ser vistos temas que a atravessam. A partir da singularidade divina (6,4.5), a parênese 

de 6,4-25 inicia enfatizando o ensino aos filhos (6,6-9), retornando a ele no fim (6,20-25). A 

ênfase nas gerações seguintes é “recheada” pelos temas comuns ao Deuteronômio, a saber, a 

dádiva da terra por Javé (6,10-16) e o seguimento das leis (6,17-19). 

                                                                                                                                                         
263 panah – face KBL p.766 
264 ’axer – partícula relativa: que; ka’axer [assim] como KBL p.96/7 cf. KKSRZ p.20 
265 zavah – piel perfeito 3 pessoa masculina singular: (piel)  intimar, decretar, ordenar  KBL p.797 
266 F.G.Martinez. O Deuteronômio: uma lei pregada. p.19-28. O Código Deuteronômico (12-26) soma ainda a 
unicidade do local de culto à unicidade divina, popular e territorial. Confira M.Schwantes, Sofrimento e 
esperança no exílio. p.30-31  
267 Tal relação condicional fica mais evidente após os eventos de 597/587a.C, ainda que junto a essa 
condicionalidade em relação á terra tenha se desenvolvido uma teologia de aliança incondicional que garantiria 
esperança de restauração. Confira Deuteronômio 4,1-40; 29,15-30,14 
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Neste contexto, a delimitação de 6,20-25 não é das mais fáceis de ser provada, principalmente 

com referência ao contexto anterior, a quem está intimamente vinculado, como visto. A 

dificuldade se dá, em boa parte pela frustrante experiência de leitura do Deuteronômio, uma 

vez que percebemo-nos diante de um texto repetitivo, circular, quando não lido em seus 

pormenores. Portanto, o vocabulário por si só, por vezes, não pode ser usado como critério 

para definição de unidades. Assim também acontece com os temas. Terra, êxodo, 

mandamentos, são comuns a todo o Deuteronômio, não apenas a 6,4-20. Dessa forma, não 

utilizo vocabulário e temas, mas as ênfases que esses ganham como direcionamento na 

definição da unidade. 

 

De fato, a linguagem deuteronômica consegue integrar bem suas partes, pois seus temas são 

repetidos e refletidos aqui e ali. Porém, essa integralidade dos temas favorece compreender 

que são textos que falam de formas diferentes e com ênfases diferentes usando, por vezes, um 

mesmo vocabulário. Sendo assim, observando mais detalhadamente a utilização dos temas e 

vocabulário em 6,4-25, tem-se que: em 6,4-5 enfatiza a adoração única a Javé e a forma de 

ensinar aos filhos (6,6-9) é enfatizada a partir dessa forma de adoração; em 6,10-16 a ênfase 

recai em não esquecer Javé quando da posse da terra; em 6,17-19 visa-se a obediência às leis 

na terra, separando-se dos povos inimigos; em 6,20-25, a ênfase está em explicar aos filhos o 

motivo de obedecer tais leis. Dessa forma, 6,20-25 está vinculado, mas não depende de 6,4-

19, pois possui motivo e função próprios. 

 

De certo que, para assim considerar, é necessário ainda explicitar as diferenças entre 6,6-9 e 

6,20-25, uma vez que ambos visam o ensino da lei aos filhos e são textos do ambiente 

familiar. Em 6,6-9 este se dá de uma forma direta: o pai deve inculcar em seu filho as leis, 

usando diversas estratégias como ensino constante, independente do lugar, repetição, trechos 

da lei amarrados ao corpo e gravados nos umbrais das portas da casa e da cidade. Em 6,6-9, 

portanto, a responsabilidade e a iniciativa são do pai.  

 

Em 6,20-25 já não é o pai que toma iniciativa, senão o próprio filho que pergunta pelo 

significado das leis. Há, portanto, uma diferença na didática: enquanto 6,6-8 o ensino nasce 

do interesse do pai, e este desenvolve as estratégias de ensino, em 6,20-25 o ensino nasce da 

curiosidade do filho, e o diálogo é o meio com que esse acontece. Assim considerado, o fato 
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de 6,20-25 estar tão bem integrado a 6,4-19268 não significa que não possa ser visto como 

unidade de sentido.  

 

Além dessas evidencias delimitadoras a partir do contexto imediato de 6,4-19 ressalto ainda 

duas outras.  

 

Apesar de não compartilhar de alguns resultados da pesquisa de Jan Alberto Soggin269, a 

comparação com os textos de Êxodo 12,26; 13,1; Josué 4,6 e 4,21 aponta para uma 

“independentização”270 da forma da pergunta do filho e resposta do pai, usada e repetida em 

diversos contextos. Na Páscoa, dedicação dos primogênitos, no altar de Gilgal, em cada um 

desses momentos a mesma forma é usada: o filho pergunta o que é o ritual ou monumento e o 

pai lhe responde. Dessa maneira, a forma utilizada em 6,20-25 não está presa aos temas 

destacados em 6,4-19, nem mesmo estritamente ligada a 6,6-8. 

 

Também na compreensão de Johannes Hempel, editor responsável pelo Deuteronômio na 

Biblia Hebraica Stuttgartensia271, aponta para a unidade do texto. Utilizam o setuma  (s272) 

antes de 6,20 e depois de 6,25, sinal que delimita unidades textuais na Bíblia Hebraica.  

 

Mais fácil é a delimitação posterior a 6,25. A partir de Deuteronômio 7,1 o texto aponta para a 

relação de Israel com os outros povos. De fato, tal tema pode ser visto também em 6,10-16, ou 

seja, muito próximo a 6,20-25. Porém também aqui as ênfases são diferentes. Enquanto 6,10-

16 previne quanto à adoração aos deuses dos outros povos, 7,1 vota esses povos à destruição. 

Há, portanto, uma diferença no nível de relação com os outros povos. Além disso, os temas de 

7,1 não estão vinculados com 6,20-25. Em um tem-se a ênfase na não-relação com outros 

povos, noutro, a ênfase no ensino das leis aos filhos.  

 

Dessa maneira, a partir da análise da ênfase textual, e percebendo as mudanças na 

                                                 
268 Segundo o aparato crítico da Biblia Hebraica Stuttgartensia, alguns Manuscritos Hebraicos Medievais, o 
Pentateuco Samaritano e a Septuaginta compreenderam tal vinculo entre 6,20-25 com 6,4-19 que acrescentaram, 
antes do “quando” (ki) inicial, um vehayah (e acontecerá que). 
269 J. A.Soggin. Cultic-aetiological legends and catechesis in the hexateuch. 
270 Neologismo usado para demonstrar o processo de tornar independente. 
271K.Elliger. W.Rudolph. G.Weil. Bíblia Hebraica Stuttgartensia. p.297-298. 
272 O setuma é um dos sinais indicativos de divisões textuais da Biblia Hebraica. Conferir. E.F.Francisco. 
Manual da Biblia Hebraica. p. 176-177. Segundo ele, o setuma do aparato crítico da BHS não necessariamente 
seguiu as anotações massoréticas, senão que foram colocadas pelos editores. 
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organização do material textual, considero 6,20-25 como unidade, ainda que tematicamente 

próxima de 6,4-19.  

 

3.3.2 Coesão 

Além da delimitação do texto a partir de sua localização literária, faz-se necessário agora 

provar que 6,20-25 é uma unidade, uma perícope. De fato, posso ter delimitado o início e o 

fim de 6,20-25 e ainda assim correr o risco de ter mais que uma unidade textual.  

 

Nesse ponto, concordo e sigo pelas trilhas de Frank Crusemann. Acerca de cortes literários 

num texto, ele ressalta: 
Operações de crítica literária são metodologicamente justificáveis apenas quando há tensões e 
contradições no texto e quando estas podem ser explicadas unicamente ou da melhor forma 
mediante suposições crítico-literárias273. 
 

Dessa maneira, todos os esforços devem ser feitos a uma aproximação do texto como unidade, 

e, se ainda assim não for suficiente, um passo rumo à fragmentação literária pode ser aceita. 

Assim considerado, apresento caminhos que indicam a coesão textual. 

 

A coesão textual pode ser notada a partir de sua organização. Existe certa correspondência 

entre 6,20.21a e 6,24.25. Na abertura, é perguntado acerca dos “testemunhos e as 

determinações e os juízos”. No fechamento fala-se em “determinações” (v.24) e “ordem” 

(v.25). Encontramos o verbo “ordenar” (zavah) no piel perfeito tanto no inicio (v.20) quanto 

no fim (v.24), e ambas como “ordem de Javé a vós/ nós. A temporalidade é marcada pelo 

“amanhã” (v.20) e por “este dia” (v.24), além da fórmula “Javé, nosso Deus” ser encontrada 

no inicio e no fim (6,20+24.25). Essas correspondências demonstram que o texto visa uma 

unidade lógica. O início e o fim se correspondem, e a busca pelo significado das leis aberta 

em 6,20 encontra sua finalização em 6,25. 

 

Ressaltada a coesão a partir dos extremos, ou seja, como o texto se abre e fecha, delimitando a 

unidade de sentido. Necessário é ligar esses extremos ao centro de 6,21-23. 

 

O conteúdo de 6,21-23 refere-se à pergunta feita em 6,20, e, portanto, 6,24.25 encontram-se 

em sua continuidade, perfazendo a resposta. Isso porque a resposta apenas alcança seu 

objetivo em 6,24.25, mas não o faz sem antes passar por 6,21-23. Se considerado apenas a 

                                                 
273 F. Crusemann. Preservação da liberdade: o Decálogo numa perspectiva histórico-social. p. 18. 
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resposta em 6,24.25, o texto não adquire sentido, sendo necessária o caminho da resposta em 

6,21-23, uma vez que a dádiva da lei está ancorada no êxodo. 

  

A resposta da pergunta feita em 6,20 é organizada narrativamente, desde o êxodo à dádiva das 

leis. Noto isso por meio do uso dos verbos e dos conectivos narrativos (vav consecutivo) que 

perfazem a resposta. Isso de certo esclarecerá a unidade entre 6,21-23 e 6,24.25. 

 

É preciso antes esclarecer algo sobre a sintaxe do hebraico. Os aspectos verbais do hebraico, 

assim como a utilização do vav consecutivo estão vinculados à percepção do tempo do ser 

humano bíblico. Esses aspectos verbais em muito diferenciam-se dos tempos dos verbos das 

línguas indo-europeias, sendo que a utilização de classificações indo-europeias para o 

hebraico é uma tentativa de compreensão dessa a partir daquelas, o que, por vezes, apenas 

desencaminha a compreensão274. Isso porque as línguas indo-européias partem do “eu falante” 

na temporização dos verbos, classificando-os em passado, presente e futuro. Já no hebraico o 

que interessa são a completude/perfeição e incompletude/imperfeição da ação verbal: “a ação 

acabada ou um processo em curso”275. 

A partir das categorias de ação completa/perfeita ou incompleta/imperfeita, a sucessão 

temporal do hebraico já não é vista por meio de uma temporização verbal, senão por meio de 

um conectivo narrativo (vav consecutivo), que tem função concatenar os fatos, independentes 

de seu tempo. Dessa maneira, o passado, presente e futuro não são manifestos em relação ao 

“eu falante”, senão que se organizam a partir da lógica interna da narrativa.  

Explico usando o exemplo dado por Walter Rehfeld, que conduzirá à compreensão narrativa 

da utilização dos verbos e vav’s em 6,21-25, e, por conseguinte, a unidade da resposta. Cito-o: 

Numa série de acontecimentos passados, por exemplo, apenas o primeiro verbo é dado no 
perfeito, continuando-se em seguida com imperfeitos com vav consecutivum. A forma do 
primeiro verbo marca a posição exterior de aspecto e tempo da ação, dando as formas verbais 
seguintes a estrutura interna de tempo e aspecto.  O nome vav consecutivum expressa bem a 
função sintática exercida pelo vav, relacionando os verbos de tal forma que as seguintes sempre 
apresentam a consequência temporal e/ou lógica dos procedentes276. 

 

Fundamentado nisso, em 6,21-25 encontro seis frases principais, ou seja, das quais outras 

                                                 
274 W. Rehfeld. Tempo e Religião. p. 129-131. 
275 Idem. p.132 
276 Idem. p.134. Itálicos meus. 
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frases são dependentes277. 

fomos serviçais do Faraó no Egito  
e nos faz sair Javé desde o Egito com mão forte 
e dá Javé sinais e prodígios  

e a nós fez sair desde ali  
e nos ordena Javé fazer todos os estatutos  
e justiça acontece a nós. 
 

Dentre as seis, destaco duas (recuo menor), pela utilização do verbo no perfeito, que descreve 

uma ação completa, seguidas por frases utilizando verbos no imperfeito como vav (e). As 

ações descritas pelos verbos no imperfeito estão ancoradas nas duas frases que utilizam 

verbos no perfeito. 

  

Poder-se-ia argumentar contra essa organização narrativa a partir da falta de ordem nas 

referências à dádiva da terra e à promessa aos pais. Porém, essas referências não se encontram 

nas frases principais e não visam ser concatenadas narrativamente, antes, manifestam o 

objetivo do “fazer sair”, referido na frase da qual essas referências são dependentes. 

Assim considerado, as frases que contém, na resposta, o tema das leis (verbos no imperfeito, 

6,24.25), estão conectadas à frase que refere-se ao êxodo (6,23), em continuidade narrativa 

(ações concatenadas por vav).  

 

Dessa maneira, a partir das análises das correspondências entre os extremos (6,10+24.25) e do 

fluxo narrativo presente na resposta de 6,21-25, vê-se a coesão do texto. 

  

3.3.3 Estilo 

Deuteronômio 6,20-25 está formulado como um curto diálogo: uma pergunta, uma resposta. 

Tal diálogo está inserido numa espécie de pregação. O pregador278 é o que aponta os 

caminhos do diálogo, e o faz pregando, nos moldes dos sermões deuteronômicos279. 

 

Esse “diálogo pregado” caracteriza-se por um estilo prosaico, ainda que, possivelmente, com 

                                                 
277 Não é ainda tempo de explicitar a razão de serem principais, enquanto outras lhes são dependentes, ainda que 
um leitor atento perceba isso na tradução. À frente a explicitação será notada. Agora, basta saber dessa 
organização a fim de provar a coesão textual diante das discussões acerca de 6,21-23. 
278 Por direcionar os caminhos do diálogo, poderia chamá-lo de narrador. Poderia ainda chamá-lo de redator, se 
considerado literariamente. Preferi chamá-lo pregador, uma vez que me parece ser coerente com o que o próprio 
Deuteronômio indica: 6-11 é seção perenética. 
279 Sobre a mistura de gêneros nas pregações, ver E. Sellin. G.Fohrer. Introdução ao Antigo Testamento. p. 119 
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um passado poético, donde nasce o aspecto parenético do Deuteronômio280. Mesmo sugerindo 

um passado poético, faltam ao texto as repetições frasais características da poesia. Além 

disso, parte da perícope possui características narrativas. 

 

Ressaltadas as características dialogal, parenética e prosaica do texto, passo a mostrá-lo em 

suas divisões internas, o que esclarecerá melhor essas características. Faço isso a partir da 

própria estrutura de diálogo. Nessa, observo três vozes: do filho, do pai e do pregador. 

 

A voz do pregador dirige-se ao pai, na segunda pessoa do singular. É essa voz que supõe a 

pergunta do filho. A voz do filho, indicada pela do pregador, dirige-se também ao pai, e 

inclui-se ao usar a primeira pessoa do plural. A voz do pai, também indicada pela do 

pregador, dirige-se ao filho, também de forma inclusiva (primeira pessoa do plural).  

 

A partir daí, tem-se duas subdivisões principais, às quais não chamo “parágrafos” uma vez 

que não possuem independência de sentido. Compreendo-as como as falas do diálogo. Estas 

estão marcadas em 6,20, a pergunta do filho, e 6,21-25, a resposta do pai, amas direcionadas 

pelo pregador. 

A fala mais longa é a resposta do pai. Vejo-a marcada narrativamente281 pelo jogo de frases 

verbais no perfeito, imperfeito com vav consecutivo e com frases subordinadas no infinitivo. 

Jogo este caracteristicamente prosaico, que impulsiona o texto para frente, dando-lhe 

movimento282. Volto-me para cada parte. 

 

A primeira parte, que corresponde à voz do filho introduzida pela do pregador, possui quatro 

frases. Nestas, o pregador indica o início do diálogo com uma oração temporal, somada a 

outra infinitiva, que mais serve como complemento da primeira. Segue-lhes a pergunta do 

filho, constituída de uma oração nominal, somada a outra oração, verbal, complementar à 

anterior. 
 

 20Quando te pergunta teu filho amanhã,  
     a dizer: 

 que [são] os testemunhos e as determinações e os juízos  
   que ordenou Javé nosso deus a vós? 
 

                                                 
280 Confira A.Bentzen. Teologia do Antigo Testamento. v. 1, p. 224-225 
281 Ainda que narrativamente resumido. 
282 E. Sellin. G.Fohrer. Introdução ao Antigo Testamento. p.59 
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Aqui se circunscreve o início do diálogo. É a pergunta que direciona todo o resto. E todo o 

resto só se faz compreender pela pergunta. 

 

A segunda parte, a mais extensa e que corresponde à resposta da pergunta feita, é marcada 

pela voz do pai, também introduzida pela do pregador. Possui quatorze frases. Com exceção 

da primeira, que corresponde à voz do pregador, as demais estão organizadas narrativamente. 
 21e dirás a teu filho: 
 
 fomos escravos do Faraó no Egito  

e nos faz sair Javé desde o Egito com mão forte 
22e dá Javé sinais e prodígios grandes e maus  
  a[o] Egito, a[o] Faraó e à toda casa dele a nossos olhos 
 

 23e a nós fez sair desde ali  
  a fim de fazer vir a nós  

para dar a nós a terra  
que foi jurada a nossos pais 
 

 24e nos ordena Javé fazer todas as determinações  
  as quais para temer Javé, nosso Deus, para bem nosso todos os dias  
     para preservar-nos vivos como [n]este dia 
 

  25e justiça acontece a nós  
   se guardarmos a fazer toda esta ordem     

        às faces de Javé, nosso Deus, 
       como ordenou a nós. 
 

 

É nesta parte que a pergunta realizada recebe sua resposta, não de forma simplista e 

infundamentada, antes, esta se apresenta como memórias históricas da tradição religiosa de 

Israel, lembradas narrativamente. Aqui tem-se o âmago do texto, sua parte central.  

 

Narrativamente, a resposta possui dois “pontos de referência”, conforme ressaltei acima, 

quando falava da coesão de 6,21-25283. Estes pontos de referência são os verbos no perfeito, 

donde parte e descansa a narrativa, dando-lhe movimento e ênfase. Cada um desses pontos é 

sucedido por outras frases que lhe desenvolvem a narrativa, além de algumas outras, 

infinitivas ou verbais, de caráter secundário.  

 
                                                 
283 Não volto a explicar a formulação narrativa a partir dos verbos no perfeito e imperfeito, a fim de não ser 
extenso e repetitivo. 
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Noto-os textualmente: em negrito, as frases-referência da narrativa (verbos no perfeito); em 

itálico, as frases que desenvolvem a narrativa (verbos no imperfeito), sublinhadas, as frases 

secundárias (predominantemente verbos no infinitivo). 

  
 21fomos escravos do Faraó no Egito  

e nos faz sair Javé desde o Egito com mão forte 
22e dá Javé sinais e prodígios grandes e maus  
   a[o] Egito, a[o] Faraó e à toda casa dele a nossos olhos 
 

 23e a nós fez sair desde ali  
  a fim de fazer vir a nós  

para dar a nós a terra  
que foi jurada a nossos pais 

 24e nos ordena Javé fazer todas as determinações 
  as quais para temer Javé, nosso Deus, para bem nosso todos os dias  
     para preservar-nos vivos como [n]este dia 

  25e justiça acontece a nós  
   se guardarmos a fazer toda esta ordem  
       às faces de Javé, nosso Deus, 
       como ordenou a nós. 
 

 

 

Desta maneira, as frases-referência são centrais, uma vez que servem como o núcleo da 

narrativa: fomos escravos de faraó no Egito, e a nós fez sair desde ali!  Na narrativa, central 

é o êxodo! 

 

A partir dessas frases-referência, são desenvolvidas outras que dinamizam a narrativa, põem-

na em movimento: 

 Fomos escravos de faraó no Egito,  
  e nos faz sair Javé desde o Egito..., e dá Javé sinais e prodígios... 
 E a nós fez sair desde ali, 
  e nos ordena Javé fazer todas as determinações, e justiça acontece a nós. 
 

A partir desse núcleo narrativo expandido, outras frases servem como finalidade (6,23: 

lema‘am; latet; 6,24: leir’ah; lehayytenu); explicação (6,23: axer...), condição (6,25; ki) e 

conformidade (6,25; ka’axer) 

 

Noto ainda uma inversão sintática na primeira frase de 6,25: e justiça acontece a nós. Ainda 
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que inserida no ambiente narrativo, se destaca, pois coloca em posição central284 o substantivo 

justiça (zedaqah), ao priorizá-lo em detrimento ao verbo. Serve como uma espécie de 

conclusão, ainda mais ligada a uma frase condicional. Tal notação será preciosa para a 

compreensão dos conteúdos do texto. 

 

Observada a organização do texto, como diálogo prosaico que contém um resumo narrativo, 

emoldurados pela voz de um pregador, e como esse se organiza internamente, ressalto ainda 

algumas características estilísticas. 

 

Refiro-me ao uso que o texto faz de palavras e expressões, comuns ao Deuteronômio. Este 

levantamento fiz por observação, mas também por consulta a outros pesquisadores como 

Martin Noth, Gerhard von Rad, John Thompson e Moshe Weinfeld. Tal procedimento 

favorecerá a compreensão não apenas do estilo, mas também da relação do texto com o 

Deuteronômio.  

 

 

 

Inicio pelas palavras e expressões constantes na unidade de Deuteronômio 6,20-25 e repetidas 

no Deuteronômio, a fim de mostrar o vocabulário comum entre a ambos285: 

• Testemunho (‘edah): ha‘edot 4,45; 6,20. 
• Estatuto (hoq): vehahoqiym 4,45; 5,31; 6,20; hoq 4,1.5.6.8.14.40.45;  5,1.31;  

6,1.17.20.24;  7,11;  11,32;  12,2;  16,12;  17,19;  26;16.17;  27,10. 
• Lei (mixpat): vehamixpatiym  4,45; 5,31; 6,1.20; 12,1; mixpat  1,17(2);  4,5.8.14.45;  

5,1.31;  6,1.20;  7,11.12;  8,11;  10,18;  11,1.32;  12,1;  16,18.19;  8.9.11;  18,3;  19,6;  
21,17.22;  24,17;  25,1;  26,16.17;  27,19;  30,16;  32,4.41;  33,10.21. 

• Ordenar (zavah): zivah 1,3.19;  2,37;  4,13.14;  5,32.33;  6,1.20;  9,16;  28,69;  33,4;  
34,9; zavah 1,3.16.18.19.41;  2,4.37;  3,18,21,28;  4,2(2).5.13.14.23.40;  
5,12.15.16.32.33;  6,1.2.6.17.24.25;  7,11;  8,1.11;  9,12.16;  10,5.13;  
11,8.13.22.27.28;  12,11.14.21.28;  13,1.6.19;  15,5.11.15;  17,3;  18,18.20;  19,7.9;  
20,17;  24,8.18.22;  26,13.14.16;  27,1(2).4.10.11;  28,1.8.13.14.15.45.69;  
30,2.8.11.16;  31,5.10.1423.25.29;  32.46;  33,4;  34,9. 

• Javé nosso deus (yhwh ’eloheynu): yhwh ’eloheynu 1,6.19.20.25.41;  2,29.33.36.37;  
3,3;  4,7;  5,2.24.25.27(2);  6,4.20.24.25;  29,14.17.28; eloheykem (vosso deus) 
1,10.26.30.32;  3,18.20.21.22;  4,2.4.23.34;  5,32.33;  6,1.16.17;  8,20;  9,16.23;  

                                                 
284 Sobre inversão sintática como estratégia para destacar um substantivo, ver E. Sellin. G. Fohrer. Introdução ao 
Antigo Testamento. p. 60.  
285 Procedimento realizado por meio do software BiblieWorks 8.0 
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10,17;  11,2.13..22.25.27.28.31;  12,4.5.7.10.11.12;  13,3(2).5.6;  14,1;  20,4.18;  
29,5.9;  31,12.13.26. 

• Escravo (‘ebed): ‘ebadym 5,6;  6,12.21;  7,8;  8,14;  13,6.11; ‘ebed 3,24;  4,19.28;  
5,6.9.13.14(2).15.21;  6,12.13.21;  7,4.8.16;  8,14.19;  9,27;  10,12.20;  11,13.16;  
12,2.12.18.30;  13,3.5.6.7.11.14;  15,12.15.17.18.19;  16,11.12.14;  17,3;  20,11;  
21,3.4;  23,16;  24;18.22;  28,14.36.39.47.48.64.68;  29,1.17.25;  30,17;  31,20;  
32,36.43;  34,5.11.    

• Faraó (far‘oh): lefar‘oh  6,21;  7,18;  11,3;  29,1;  34,11; far‘oh 6,21.22;  7,8.18;  11,3;  
29,1;  34,11. 

• Egito (mizrayim): bemizrayim  1,30;  4,34;  6,21.22;  16,12;  24,18; mizrayim  1,27.30;  
4,20.34.37.45.46;  5,6.15;  6,12.21(2).22;  7,8.15.18;  8,14;  9,7.12.26;  10,19.22;  
11;3(2).4.10;  13,6.11;  15,15;  16,1.3(2).6,12;  17,16;  20,1;  23,5;  24,9.18.22;  25,17;  
26,5.8;  28,27.60.68;  29,1.15.24;  34,11. 

• Fazer sair (yazah hiphil): yazah  1,27.44;  2,23.32;  3,1;  4,20.37.45.46;  5,5.15;  
6,12.21.23;  7,8.19;  8,7.14.15;  9,7.12.26.28(2).29;  11,10;  13,6.11.14;  14,22.28;  
15,16;  16,1.3(2).6;  17,5;  20,1;  21,2.10.19;  22,14.15.19.21.24;  23,5.10.11.13;  
24,2.5.9.11;  25,17;  26,8;  28,6.7.19.25.38.57;  29,6.24;  31,2;  33,18.   

• Mão forte (yad hazaqah): 4,34;  5,15;  6,21;  7,8;  9,26;  26,8. 
• Sinais e prodígios (’otot vumoftim): ’otot vumoftim  4,34;  6,22;  7,19;  11,3 

(expressões sinônimas):  13,2.3;  26,8;  28,46;  29,2;  34,11   
• Olhos (‘eyin): ‘eyin 1,23.30;  3,21.27(2);  4,3.6.9.19.25.34;  6,8.18.22;  7,16.19;  8,7;  

9,17.18;  10,21;  11,7.12.18;  12,8.25.28;  13,9.19;  14,1;  15,9.18;  16,19;  17,2;  
19,13.21(3);  21,7.9;  24,1;  25,3.9.12;  28,31.32.34.54.56.65.67;  29,1.2.3;  31,7.29;  
32,10;  33,28;  34,4.7.12. 

• Fazer vir (bo’ hiphil): habi’ 6,23; bo’ 1,7.8.19.20.22.24.31.37.38.39;  4,1.5.21.34.38;  
6,10.18.23;  7,1(2).26;  8,1.7;  9,1.4.5.7.28;  10,11;  11,5.8.10.29(2).31;  
12,5.6.9.11.26.29;  13,3;  14,29;  16,6;  17,9.14;  18,6(2).9.22;  19,5;  20,19;  21,12.13;  
22,13;  23,2.3(2).4(2).9.11.12(2).19.21.25.26;  24,10.13.15;  26,1.2.3(2).9.10;  27,3;  
28,2.6.15.19.21.45.63;  29,6.21.26;  30,1.5.16.18;  31,2.7.11.16.20.21.23;  
32,17.44.52;  33,2.7.16 

• Terra que foi prometida (ha’arez axer nixba‘): ha’arez axer nixba‘  1,8;  6,10.23;  8,1;  
26,3;  31,7; ha’arez  1,8(2).21.22.25(2).35.36;  2,29;  3,8.12.18.20.25.28;  
4,1.5.21.22.26(2).32.36.39;  6,10.18.23;  7,1;  8,1.10;  9,4.6.23.28(2);  10,11.14;  
11,6.8.10.17.21.25.29.31;  12,16.24;  13,8(2);  15,11.23;  16,20;  17,14;  18,9;  19,8;  
22,6;  23,21;  24,4;  26,1.3.9;  27,2.3;  28,1.10.25.26.49.56.64(2);  29,21;  30,5.19;  
31,7.16.21.23.28;  32,1.52(2);  34,1.4 

• Nossos pais (’aboteynu): le’aboteynu  6,23;  26,3.15; ’aboteynu  5,3;  26,7; ’ab  
1,8.11.21.35;  4,1.31.37;  5,3.9.16;  6,3.10.18.23;  7,8.12.13;  8,1.3.16.18;  9,5;  
10,11.15.22;  11,9.21;  12,1;  13,7.18;  18,8;  19,8(2);  21,13.18.19;  
22,15.16.19.21(2).29;  23,1(2);  24,16(2);  26,3.6.7.15;  27,3.16.20(2).22;  
28,11.36.64;  29,12.24;  30,5(2).9.20;  31,7.16.20;  32,6.7.17;  33,9. 

• Temer (yara’): leyir’ah  4,10;  5,29;  6,24;  10,12;  14,23;  17,19;  28,58;  31,13; yara’  
1,19.21.29;  2,4;  3,2.22;  4,10;  5,5.29;  6,2.13.24;  7,18.19.21;  8,6.15;  
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10,12.17.20.21;  13,5.12;  14,23;  17,13.19;  19,20;  20,1.3.8;  21,21;  25,18;  
28,10.58(2);  31,6.8.12.13. 

• Bem nosso (tob lanu): letob  6,24;  10,13;  30,9; tob  1,14.25.35.39;  3,25(2);  4,21.22;  
5,33;  6,10.11.18(2).24;  8,7.10.12;  9,6;  10,13;  11,17;  12,28;  15,16;  19,13;  23,17;  
26,11;  28,12.47;  30,9.15. 

• Dia (yom): col-hayyamiym  4,10.40;  5,29;  6,24;  11,1;  12,1;  14,23;  18,5;  19,9;  
28,29.33;  31,13; hayyom hazzeh   2,22.25;  3,14;  5,24;  10,8;  11,4;  26,16;  27,9;  
29,3;  32,48;  34,6; yom   1,2.10.39.46(2);  2,1.14.18.22.25.30;  3,14;  
4,4.8.9.10(2).15.20.26(2).30.32(2).38.39.40(3);  5,1.3.12.13.1415.16.24.29.33;  
6,2(2).6.24(2);  7,11;  8,1.11.18.19;  9,1.3.7.9.10.11.18.24.25;  10,4.8.10(2).13.15;  
11,1.2.4.8.9.13.21(3).26.27.28.32;  12,1.8.19;  13,19;  14,23;  15,5.15;  
16,3(3).4(2).8(2).13.15;  17,9.19.20;  18,6.16;  19,9(2).17;  20,3.19;  21,13.16.23;  
22,7.19.29;  23,7;  24,15;  25,15;  26,3(2).16.17.18;  27,1.2.4.9.10.11;  
28,1.13.14.15.29.32.33;  29,3.9.11.12.14(2).17.27;  30,2.8.11.15.16.18(2).19.20;  
31,2.13.14.17(2).18.21.22.27.29;  32,7.35.46.47.48;  33,12.25;  34,6.8(2).   

• Justiça (zedaqah): zedaqah  6,25;  9,4.5.6;  24,13;  33,21; zedeq  1,16;  16,18.20(2);  
25,1.15(2);  33,19. 

• Guardar (xamar): 2,4;  4,2.6.9(2).15.23.40;  5,1.10.12.29.32;  6,2.3.12.17(2).25;  
7,8.9(2).11.12(2);  8,1.2.6.11(2);  10,13;  11,1.8.16.22(2).32;  12,1.13.19.28.30;  
13,1.5.19;  15,5.9;  16,1.12;  17,10.19;  19,9;  23,10.24;  24,8(3);  26,16.17.18;  27,1;  
28,1.9.13.15.45.58;  29,8;  30,10.16;  31,12;  32,46;  33,9. 

• Ordenança (mizvah): hamizvah hazz’ot  6,25;  11,22;  15,5;  19,9;  30,11; hamizvah   
5,31;  6,1.25;  7,11;  8,1;  11,8.22;  15,5;  17,20;  19,9;  27,1;  30,11; 31,5; mizvah  
4,2.40;  5,10(2).29.31;  6,1.2.17.25;  7,9(2).11;  8,1.2(2).6.11;  10,13;  
11,1.8.13.22.27.28;  13,5.19;  15,5;    17,20;  19,9;  26,13(2).17.18;  27,1.10;  
28,1.9.13.15.45;  30,8.10.11.16;  31,5. 

• Faces de Javé (paney yhwh): lipney yhwh  1,45;  4,10;  6,25;  9,19.25;  10,8;  
12,7.12.18(2);  14,23.26;  15,20;  16,11;  18,7;  19,17;  24,4.13;  26,5.10(2).13;  27,7;  
29,9.14; pney yhwh  16,16(2);  31,11. 

 

Por esse procedimento, vê-se que o texto, e todo ele, possui uma linguagem propriamente 

deuteronômica, à qual já me referi, quando citei a dificuldade de definir as unidades do 

Deuteronômio. O único termo menos referido no Deuteronômio é ‘edot, que aparece apenas 

duas vezes no Deuterenômio. Fato que, a seu tempo, será esclarecido. 

 

Além desse levantamento pessoal de palavras e expressões, cito ainda levantamentos de 

outros pesquisadores que apontam nesta direção. 
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Tanto em seu comentário sobre o Êxodo286, quanto em seu comentário sobre Josué, Martin 

Noth287 afirma que a formulação de pergunta e resposta é linguagem deuteronomista288: 

 

  Quando teu filho te perguntar, a dizer: que são...? Dirás: .... 
 

Também Gerhard von Rad ressalta, ao falar do conceito de “Povo de Deus” no Deuteronômio, 

que expressões como “mão forte”, quanto a referência à terra “que foi jurada aos pais”289 são 

formulações comuns ao Deuteronômio. Ambas estão contidas em 6,20-25. 

 

Entre as expressões deuteronômicas listadas por John Thomson290 e presentes em 6,20-25, 

tem-se ainda291 aquelas referentes à “lealdade à aliança e obediências às leis” (6,20.24.25); 

referências ao “êxodo, com seus atos de poder” (6,21-23); à “posse da terra” (6,23); às 

“bênçãos decorrentes da lealdade à aliança” (6,24.25); a Javé como “Deus dos pais” (6,23, 

indiretamente). 

 

Por último, cito ainda Moshe Weinfeld, que catalogou uma série de expressões tipicamente 

deuteronômicas292. Dentre elas, encontram-se: Resgatar da terra do Egito/ da casa da 

escravidão; lembre que foste escravo na terra do Egito (6,21.23); mão forte e braço estendido 

(6,21); sinais e prodígios (6,22); temer Javé (6,24);  guardar a fazer todo mandamento/ todos 

os meus mandamentos (6,25); mandamentos, testemunhos e estatutos (6,20); este 

mandamento (6,25); a terra que vens a possuir (6,23); para viver (6,24); para o bem (6,24).  

 

Há, portanto, um consenso acerca de um vocabulário e fraseologia caracteristicamente 

deuteronômicos. A partir daí, ressalto que 6,20-25 possui tal vocabulário e fraseologia 

densamente. Disso tirarei, posteriormente, outras conclusões. 

 

                                                 
286 M. Noth. Exodus: a commentary. p. 97-98.101. Noth comenta que Êxodo 12,24b-27 é um suplemento 
deuteronomista ao relato da Páscoa (p. 97-98). Também a seção de Êxodo 13,1-16 é deuteronomista segundo 
Noth (p.101). 
287 M. Noth. Das Buch Josua. p.9. Noth ressalta como comentários deuteronomistas intercalados no relato da 
passagem pelo Jordão: Josué 3,2-4.6-10; 4.6.7.10ab.12.14.21.22.24 [negrito meu]. 
288 Não apenas deuteronômica, já que o material ressaltado está contido em Josué, e por considerar ainda uma 
revisão deuteronomista do Êxodo. De qualquer forma, faz parte do mesmo estilo do Deuteronômio. 
289 G.von Rad. El Pueblo de Dios en el Deuteronomio. In.: Estudios en el Antiguo Testamento.  p.287.   
290 J. Thompsom. Deuteronômio: introdução e comentário. p.31-34 
291 Não citarei os textos, uma vez que foram referidos em meu levantamento. 
292 M. Weinfeld. Deuteronomy and the Deuteronomic School. p.320-346 (Appendix A: Deuteronomic 
phraseology) 
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Notei a forma dialogal, as características narrativas e ainda a localização parenética do texto. 

Olhei sua organização interna e comparei o vocabulário de 6,20-25 com o restante do 

Deuteronômio e do deuteronomismo. Concluo essas anotações estilísticas afirmando que 

6,20-25 é prosaicamente construído, com palavras e expressões tipicamente deuteronômicas.  

 

3.3.4 Gênero 

Acima defini os caminhos estilísticos de 6,20-25. Ressaltei sua tendência prosaica, seu caráter 

dialogal, alguns aspectos narrativos e ainda sua inserção parenética. Tais traços estilísticos, 

ainda que contribuam para a compreensão do texto, não direcionam propriamente seu gênero, 

apenas ressaltam algumas características. O caráter prosaico sugere apenas a forma de 

organização e inter-relação das frases; o parenético apenas aponta sua inserção no 

Deuteronômio; o caráter dialogal sugere dois falantes envolvidos; o caráter narrativo é 

mostrado em uma das falas, e ainda assim de forma resumida.  

 

Dessa maneira, deixando de perguntar por características estilísticas parciais, pergunto pelo 

“quê” o texto se propõe a ser, ou seja, para onde convergem essas características estilísticas 

vivencialmente. Para isso, volto a olhá-las, com o objetivo de identificar o gênero de 6,20-25. 

 

 

Um diálogo pode ter inúmeros objetivos: pode-se falar do cotidiano, sobre trabalho, religião. 

Pode ser interessado, interessante, interesseiro... Pode-se responder com um barulho, um 

gesto, um silêncio ou ainda uma palavra. A depender de como esse diálogo se desenvolve 

compreende-se a que se refere e qual seu objetivo. 

 

Pela pergunta de 6,20 identifico o objetivo da unidade: visa a ser um ensino. O filho pergunta 

porque quer saber, o pai responde porque quer que o filho saiba. Mas esse ensino é específico, 

é acerca de leis dadas por Javé, não é ensino profissional, escolar ou coisa assim. É ensino 

ligado à fé, é catequese. 

 

Tal catequese contém, basicamente, tradições históricas. Não históricas no sentido 

contemporâneo. Históricas porque, para Israel, a história é formada pela relação entre Javé e 

seu povo, é história de fé. E por ser um resumo dessa história de fé, apresenta-se com traços 

narrativos – é a estratégia da catequese – contar uma história, contar nossa história. 
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Por ser catequese, ensino de fé, foi inserido numa pregação, num sermão. A catequese agora é 

pregada. Exorta-se que se ensine assim, mas isso é secundário como gênero. 

 

À catequese aponta a comparação de 6,20-25 com textos formalmente parecidos, como Êxodo 

12,26; 13,14 e Josué 4,6.21, conforme já indicados pelos estudos de J. Alberto Soggin293, no 

primeiro capítulo deste trabalho. Nestes, o filho pergunta ao pai sobre uma tradição, um rito, 

um monumento, e o pai lhe responde: são catequeses. No caso de 6,20-25, catequese acerca 

das leis dadas por Javé. 

 

Excurso: Literalidade e oralidade: “pergunta catequética” e “resumos de memórias 

históricas”  

Fora de curso, é verdade. Quebrei o caminho porque compreendi necessário, por ser uma 

discussão exegética que me interessa, e que interessa a Deuteronômio 6,20-25. A questão é: o 

texto fixado literariamente é apenas literário ou está vinculado à oralidade? Em outras 

palavras, Deuteronômio 6,20-25 é apenas um escrito ou, de fato, um pai ensina narrando o 

que o texto diz? 

 

Desde os estudos de Hermann Gunkel294 se identifica as fórmulas literárias à oralidade. É 

certo que após o aperfeiçoamento e revisão dessa abordagem não se pode identificar uma 

fórmula ou forma com um ambiente sem considerar a possibilidade da forma ter sido usada 

apenas literariamente ou ainda a possibilidade de uma mudança de ambiente após passar da 

oralidade à literalidade. Em contrapartida, depois de Gunkel não se pode considerar uma 

forma apenas como evento literário sem refletir acerca de uma possível oralidade subjacente. 

 

A pergunta a ser feita acerca da fórmula é se ela funda uma realidade ou se a realidade a 

funda. Segundo a Crítica da Forma, considerando o complexo pensamento-manifestação 

linguística (som e escrita)-vínculo com a vida295, as manifestações linguísticas são fundadas 

por determinada realidade. Isso porque nenhuma manifestação linguística tem caráter único, 

                                                 
293 Discordo dos resultados a que chegou J. A. Soggin, uma vez que considerou, como já visto, essas catequeses 
ligadas à antiguidade israelita e ao ambiente litúrgico, entre Gilgal e Siquém. Porém, sua identificação do texto 
como catequese é por mim partilhada. 
294  K.L. Sparks. Form criticism. In.: S.Porter (editor). Dictionary os biblical criticism and interpretation. p.111-
114. 
295 M. J. Buss. Biblical Form Criticism in its Context. p.15 
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já que a finalidade da língua é comunicar296. Assim, ao pensar em determinada forma 

literariamente fixada, pode-se compreender também um ambiente vital em que essa tem sua 

origem. Mesmo sendo posteriormente usada apenas literariamente, uma forma é reflexo da 

realidade, já que, se é objetivo que um determinado texto tenha sentido usando uma forma 

específica, é porque essa forma é compartilhada pela sociedade. 

 

Nesta discussão, recuo um pouco nos caminhos exegéticos. No primeiro capítulo deste 

trabalho, ao apresentar as discussões sobre 6,20-25 pelo viés do “Pequeno Credo Histórico” 

de Gerhard von Rad, e das catequeses etiológicas de Jan Alberto Soggin, afirmei que 

caminharia por outras estradas, não partindo dos mesmos pressupostos e resultados destes.  

 

Nisso, continuo convicto: não penso que depender 6,20-25 de 26,5-9, ou ainda estudar 6,20-

25 pelo viés apenas da forma seja bom caminho: desconsidera o conteúdo, e chega a 

resultados equívocos. 

 

Ainda assim, retorno à discussão comparativa com os textos bíblicos levantados nas análises 

de Gerhard von Rad e Jan Alberto Soggin. Porém, ao fazê-lo, tenho outro objetivo: discutir a 

possibilidade oral de 6,20-25. Faço, para tanto, um estudo breve observando exatamente o que 

nos textos parecidos com 6,20-25, além dele mesmo, pode indicar uma oralidade subjacente. 

Tal estudo, portanto, apesar de utilizar os mesmos textos que eles, não está interessado em 

datar o texto, ou relacioná-lo com o Hexateuco, ou ainda a localizar a catequese em algum 

santuário do Israel antigo. 

 

Viso, para tanto, duas características textuais específicas notadas em 6,20-25. A primeira é a 

formulação de “pergunta catequética” presente em 6,20.21, por meio da qual algumas 

tradições são ensinadas.  A segunda é o resumo narrativo de memórias históricas, como visto 

em 6,21-25. Sigo pelo caminho comparativo: 

 

Pergunta catequética 

Chamo de “pergunta catequética” a frase inicial de Deuteronômio 6,20-25, a qual motiva, 

provoca a catequese. Como já notado, essa característica textual está presente também no 

Êxodo e em Josué, e é assim apresentada a partir de Deuteronômio 6,20.21: 

                                                 
296 Idem. p.17 
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  Quando te perguntar teu filho amanhã, a dizer: 
      que [são] .... 
      e dirás... 

 
Em Êxodo 12,26; 13,14, Josué 4,6.21297 poucas são as variações na fórmula: 

 

Em Êxodo 12,26 em vez do verbo “perguntar” (xa’al) é usado o verbo “dizer” (‘amar) e a 

frase está na segunda pessoa do plural. Neste é perguntado pela tradição pascoal. 

 

Em Êxodo 13,14 a fórmula é igual a Deuteronômio 6,20.21. Os verbos são os mesmos e a 

frase está na segunda pessoa no singular. Aqui é o rito da dedicação dos primogênitos a razão 

da pergunta.  

 

Em Josué 4,6.21, temos duas vezes a mesma construção. Os verbos são iguais a 

Deuteronômio 6,20.21, porém estão no plural. Pergunta-se pelas pedras que foram tiradas do 

Jordão e de erguidas como memorial em Gilgal. 

 

A partir dessas características comuns, e da teorização sobre literalidade e oralidade 

apresentada resumidamente acima, pergunto: seria essa fórmula um reflexo de determinada 

realidade? Haveria um costume oral espelhado na fórmula? Algumas notações devem ser 

levadas em conta. 

 

O texto aponta diretamente para certa prática oral. Na fórmula, o filho ‘pergunta’ (xa’al) e a 

ele deve ser ‘dito’ (’amar). Ambos os verbos apontam para uma realidade oral.  

 

O texto não visa estabelecer uma prática de ensino, mas um conteúdo a ser ensinado. Isso 

pode ser notado pelo fato de a fórmula seguir um padrão casuístico (ki), ainda que não seja 

uma lei298. Nesta, o fato é pressuposto, ainda que seja posto como possibilidade. Isso pode ser 

notado quando se considera que o casuísmo nasce de uma recorrência de determinada 

situação. Dessa forma, a “pergunta catequética” insiste em que se deve ensinar. A prática do 

ensino está pressuposta. O texto insiste no conteúdo a ser ensinado quando da pergunta. 

 

                                                 
297 Josué 22,24.28 possui uma construção parecida, mas que se distancia em alguns aspectos da ‘pergunta 
catequética’, por isso não considerado neste conjunto. 
298 Sobre as leis casuísticas, ver A. Alt. As origens do direito israelita (1934). In.: Terra Prometida. p. 179-236 
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Portanto, como indicativo para a compreensão do texto como oralidade, a fórmula espelha um 

cotidiano, uma prática comum. E por se fundamentar nessa prática comum é que tem a 

possibilidade de encontrar êxito acerca do conteúdo a ser ensinado. 

 

 Resumos de memórias históricas 

Outra característica textual de 6,20-25 é o “resumo de memórias históricas”. É uma maneira 

de organizar determinado material. Chamo “memórias históricas” porque estão separadas 

temporalmente do que aconteceu. O fato é tradicionado, ou seja, passado entre as gerações 

como tradição, constituindo memórias significativas. 

 

Tais memórias são organizadas resumidamente como narrativa sintética, ou seja, as 

formulações são curtas e os fatos relatados299 não são desenvolvidos em detalhes. A intenção 

não é detalhar os fatos, senão lembrar o acontecimento. 

 

No resumo apresentado em Deuteronômio 6,21-25, os fatos lembrados são a saída do Egito, a 

dádiva da terra junto com o juramento aos pais e a ordenança da lei. Esses fatos encontram-se 

resumidos também em outros textos.  

 

Em Deuteronômio 26,5-9, encontra-se um resumo chamado de “Credo Histórico”. Sem 

retornar à discussão, interessa-me a organização material300: 

I. Ancestral arameu v.5 

II. Entrada no Egito e formação do povo v.5  

III. Aflição no Egito v.6 

IV. Clamor e atendimento no Egito v.7 

V. Ação salvífica – êxodo e posse da terra v.8-9 

 

Em Números 20,15-16301, relato no qual Moisés envia mensageiros ao rei de Edom pedindo 

passagem. Tem-se a seguinte sequência: 

I. Entrada no Egito e formação do povo v.14  

                                                 
299 Não entro aqui na discussão acerca de se o que está nessas memórias verdadeiramente aconteceram. Parto do 
pressuposto de que, ao menos para essas memórias, algo aconteceu que as fizessem surgir. 
300 Ver as discussões no primeiro capítulo, em 1.2 O texto; Deuteronômio 6,20-25 
301 Para discussões acerca desse texto, principalmente forma, datação e comparação com Deuteronômio 26,5-10, 
ver o item “The relationship between Deut. 26:5-10 and Num. 20:15-16” em  Norbert Lohfink. The “Small 
credo” of Deuteronomy 26,5-9. In.: Theology of the Pentateuch. Minneapolis: Fortress Press, 1994. p.265-289. 
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II. Aflição no Egito v.15 

III. Clamor e atendimento no Egito v.16 

IV. Ação salvífica – êxodo v.16 [a posse da terra é pressuposta, já que, no relato, estão a 

caminho dela] 

  

Em Gênesis 15,13-16, no relato em que é prometida a terra a Abraão, tem-se como fala de 

Deus, a sequência: 

I. Estadia em terra alheia v.13  

II. Aflição v.13 

III. Ação salvífica – êxodo v.14-16 

 

Também em Josué 24, 2-13, no discurso de Josué em Siquém, apresenta-se a sequência, com 

os relatos do êxodo e posse da terra estendido: 

I. Ancestrais  v.2-4 

II. Entrada no Egito v.4  

III. Ação salvífica – êxodo e posse da terra v.5-13 

 

 

 

Em Deuteronômio 6,21-25, deixado propositalmente por último, tem-se a sequência: 

I. Aflição no Egito  v.21 

II. Ação salvífica – êxodo e posse da terra v.22-23 

III.  Ordenança das leis v.24-25 

 

Outros textos apresentam a mesma sequência, com algumas variações e adaptações302, 

bastam-me esses.  

 

Com essa seleção de textos, desejo mostrar que essa forma de organizar as memórias possui, 

ao mesmo tempo, um caráter fixo e outro moldável. Como caráter fixo, tem-se as tradições 

que são lembradas – basicamente são êxodo, a promessa aos pais e a posse da terra. De caráter 

moldável é seleção e organização do resumo: cada texto tem suas ênfases próprias.  

                                                 
302  Ver, por exemplo, a sequência de Jeremias 32,20-23 e o Salmo 136. 
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Essas duas características, o caráter fixo e o moldável, apontam para certa oralidade. É no 

nível oral que um agrupamento fixo de tradições pode ser modificado a depender da situação, 

para seus próprios fins.  

 

Assim considerado, não parece ser estranho que os relatos, nos quais os resumos de memórias 

históricas estão contidos, os apresentam como fala: uma confissão (Deuteronômio 26,5-10), 

um pedido (Números 20,15-16), uma fala divina (Gênesis 15,13-16), um discurso (Josué 24, 

2-13), uma resposta-ensino (Deuteronômio 6,20-25), uma oração (Jeremias 32,20-23), um 

responso litúrgico (Salmo 136). Portanto, também essa forma de organizar o material 

histórico-tradicional indica à oralidade. 

 

Por esses dois caminhos (a pergunta catequética e a organização das memórias históricas 

como resumo), considero que, antes de estar literariamente fixado, Deuteronômio 6,20-25 

fora oralmente vivido. Não é o texto que funda uma prática de ensino. Antes, uma prática de 

ensino já existente deve agora ter um conteúdo específico. E esse conteúdo, as tradições 

históricas, possui certa circularidade oral também, daí sua adaptabilidade.  

*  *  *  * 

 

3.4 Análise do ambiente (Sitz im leben) 

Após breve excurso, necessário para compreender minha abordagem a partir da oralidade, 

viso o ambiente em que essa catequese acontece. Tal procedimento é indispensável para uma 

análise histórico-social. Aqui é que definirei quando e onde o texto se localiza, a fim de 

compreender seu conteúdo com referência ao seu ambiente histórico-social. Primeiro proporei 

uma data para o texto, que nos apontará um ambiente histórico contendo fatos, pessoas, lutas. 

A partir daí, proporei um ambiente social, ou seja, que sociedade está apontada no texto. 

 

3.4.1 Datação 

Inicio pelo momento histórico. Datar um texto não é tarefa das mais fáceis, em se tratando do 

Pentateuco, menos ainda. Há tempos a teoria das fontes já não satisfaz a mente exegética, 

sendo sempre revista303: não é, portanto, metodologicamente confiável partir das fontes como 

critério. Muito menos se tratando do Deuteronômio, pois este, como visto, possui uma longa 

                                                 
303 Veja E.Zenger.  O surgimento do Pentateuco. In.: Introdução ao Antigo Testamento. p.61-96. 
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história, de difícil definição. 

 

Busco outros caminhos para datá-lo, menos arriscados, donde ir além não passaria de mera 

especulação. Para isso, atento para alguns dados levantados a partir do próprio texto. 

 

Chamo a atenção para algo já comentado: o vocabulário de 6,20-25304. O texto possui um 

vocabulário comum ao Deuteronômio, não sendo, portanto, possível pensa-lo fora do 

ambiente histórico do próprio Deuteronômio. De fato, isso não ajuda a delimitar o período 

histórico com exatidão, mas já indica os primeiros limites de referência. O uso vocabular 

indica que a data-limite de origem do texto não é outra senão a de origem do Deuteronômio. 

 

Se o vocabulário não é decisivo, volto-me para outra característica do texto: ele contém uma 

sistematização de tradições históricas (êxodo+terra+pais+leis). Há não uma referência a um 

fato da história de Israel, senão uma concatenação desses fatos.  

 

Dessa maneira, pergunto quando em Israel/Judá iniciou-se um pensamento mais sistematizado 

acerca da história, quando começou a surgir uma forma de pensar que considerasse a história 

de forma unitária. Como já comentado, textos do Pentateuco não colaboram muito neste 

sentido, uma vez que a história de sua construção tem sido campo de debates.  

 

A partir da literatura profética, uma vez mais Frank Crusemann apresenta interessantes 

apontamentos. Em um artigo sobre Oséias305, Frank Crusemann tem como tese que 
 
foi a percepção profética da ameaça do avanço assírio contra Israel no século VIII que 
transformou a concepção histórica mais simples, até então dominante, e com isso lançou os 
fundamentos para o surgimento da representação histórica bíblica abrangente e suas 
peculiaridades306 
 

São as memórias históricas isoladas que Crusemann avalia em seu artigo, e que vão, aos 

poucos, estruturando uma visão histórica unitária: 
 
É inicialmente importante o fato de que os temas e tradições históricos em Oséias se justapõem 
sem nenhum vínculo entre si. A única exceção são os casos em que a um bom começo se 
contrapõe uma apostasia posterior, à qual se vincula a vinda à terra. De resto, não se conhece 
nenhum vínculo lógico ou temporal entre as diferentes tradições históricas307. 

                                                 
304 Veja acima 3.3.3 Estilo 
305 F.Crusemann. Oséias e o surgimento da imagem da história bíblica. In. Cânon e história social. p.181-198 
306 Idem. p.183 
307 Idem. p.192 
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Dessa maneira, a sistematização encontrada em 6,20-25 não pode ser anterior ao século 

VIIIa.C, e dificilmente poderia ser do mesmo período de Oséias, uma vez que nele e antes 

dele havia apenas memórias históricas isoladas. Dessa monta, o século VIIa.C seria a data 

limite de origem do texto, o que converge exatamente com o período de construção do 

Deuteronômio em Judá.  

 

Isso coincide com o fato de que uma sistematização pode ser encontrada ainda em outros 

textos deuteronômicos. Tem-se o muito comentado resumo histórico de 26,5-9. Porém, neste 

caso, outros textos são de maior relevância, uma vez que 26,5-9 não possui referência às leis. 

Refiro-me, por exemplo, a Deuteronômio 11,2-9, em que o evento exodal está justaposto às 

leis. Também o Decálogo (5,6-21) justapõe o êxodo (5,6.15) às leis (5,7-21), o que é de muita 

relevância, uma vez, segundo Frank Crusemann, também o decálogo compreendido a partir de 

seu prólogo (5,6) pertence ao séc.VII.A.C308. Além desses, tem-se no Deuteronômio algumas 

leis que são fundamentadas no êxodo (15,12-18; 16,9-12; 24,17-118.19-22). Essas notações 

apontam para um mesmo ambiente de compreensão da realidade, um mesmo sistema de 

pensamento309. 

 

 

3.4.2 Momento histórico 

Assim datado, um panorama histórico do séc.VIIa.C pode ajudar ainda mais na compreensão 

de 6,20-25. No primeiro capítulo já anotei algumas questões relevantes sobre o séc.VIIa.C, os 

quais viso olhar com maiores detalhes. 

 

Da segunda metade do sec.VIIIa.C até o início da segunda metade do séc.VIIa.C (+ 640a.C), 

ou seja, por mais de cem anos, Israel e Judá estiveram debaixo do poderio assírio. Em 722a.C 

o território do que fora o reino davídico reduziu-se à metade com a destruição e deportação da 

população israelita, do Reino do Norte, pelas mãos de Salmanassar, imperador assírio310, 

marcando o fim de Israel.  

 
                                                 
308 F. Crusemann. Preservação da liberdade: o decálogo em perspectiva histórico-social. p.27 
309 Aqui o leitor pode notar a influência que tive da Sociologia do Conhecimento, conforme apresentei no 
primeiro capítulo. 
310 Sargão II afirma ser ele o conquistador de Israel, no início de sua dominação. Porém, documentos 
babilônicos, menos tendenciosos, afirmam ter sido Salmanassar. Confira A. Gunneweg. História de Israel. 
p.186. 
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A dominação assíria prossegue no séc.VIIa.C, marcando a história de Judá, Reino do Sul. A 

relação entre os reis judaítas e o império assírio neste período é ambígua. Por vezes, é 

reconhecida a soberania assíria. Em outros momentos, um levante antiassírio se manifesta. 

 

Ezequias, rei de Judá entre 725/4 e 697/6, liderou alguns levantes contra assíria. De 713 a 

711a.C311, Judá, as cidades filistéias, Edom e Moabe reuniram-se em coalisão antiassíria, 

amparados pelo Egito, que falhou em seu papel de império-protetor. Com a morte de SargãoII 

em 705a.C, novas esperanças de emancipação se acenderam nos estados subjugados. Judá, 

junto com algumas cidades filisteias buscaram a emancipação, de 705 a 701a.C. No último 

ano, 701a.C, Senaqueribe, após destruir as cidades fortificadas do interior judaita, como 

Laquis312 e Libna313, além de outras menores314, cercou Ezequias em Jerusalém, a qual não 

conseguiu conquistar. 

 

Ezequias, em sua postura antiassíria efetuou uma reforma religiosa, retirando objetos de culto 

assírio do templo de Jerusalém, símbolos de sua dominação. Tal reforma afetou a religião 

popular, destruindo santuários locais, pedras e árvores sagradas315. 

 

Enquanto Ezequias desenvolveu uma política antiassíria, seu filho Manassés, que reinou por 

pouco mais de cinquenta anos (696/5-642/1), desenvolveu uma política pró-assíria. Neste 

período a Assíria chegou ao seu auge, conquistando inclusive o Egito, sob as mãos de 

Assarhaddon (681-669), sucessor de Senaqueribe. Manassés restaurou os objetos de culto 

assírios no Templo (2Reis 21,5), além de não combater a religiosidade popular (2Reis 21,1-9). 

A política opressiva de Manassés (2Reis 21,16) deve ter se fundamentado na tributação 

assíria, a fim de financiar as conquistas.  

 

Assurbanipal, sucessor de Assarhaddon, por preocupações internas e por se voltar mais ao 

conhecimento que à guerra316 não conseguiu manter a supremacia assíria, o que deu origem ao 

processo de decadência do império, que chegaria a seu fim em 612a.C, quando os babilônicos, 

amparados pelos medos destruiriam Nínive, a capital assíria. 
                                                 
311 A. Gunnweg. Obra citada. p. 189. 
312 Amihar Mazai. Arqueologia nas terras da Bíblia. p. 411-413 
313 2Reis 19,8. 
314 Veja Isaias 1,4-9, especialmente 1,7. 
315 2Reis 18,4-8. Confira ainda S. Nakanose. Uma história para contar...p.74-75. 
316 Assurbanipal criou uma biblioteca em Nínive onde preservou muitos documentos graças aos quais pode-se 
conhecer em detalhes a antiguidade. 
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Neste período de decadência assíria, Manassés morre e Amon, seu filho, assume o trono por 

pouco tempo (641/0-640/39a.C). Segundo o relato do livro dos Reis (2Reis 21,19-26), Amon 

desenvolveu uma postura política e religiosa parecida com a de Manassés. Diante da política 

de Amon, e considerando a decadência assíria, alguns setores do governo (os servos de Amon, 

2Reis 21,23) visaram assumir a direção de Judá, e, para isso, conspiraram e mataram Amon. 

 

A fim de manter a dinastia davídica no trono, o “povo da terra” (‘am ha’arez), liderança do 

interior judaíta e fiel ao davidismo317, executou os conspiradores e estabeleceram Josias 

(639/8-609a.C), filho de Amon, uma criança de 8 anos, como rei. Neste tempo, com a Assíria 

abalada, novas esperanças de restauração judaíta nasceram, uma vez que não havia império 

dominante e os candidatos a essa posição (Egito e Babilônia) ainda não chegavam a tanto318. 

 

Segundo Frank Crusemann, neste período o “povo da terra” teria aproveitado para elaborar 

uma nova codificação legal, que fosse de acordo com seus anseios319. Este seria o Código 

Deuteronômico (12-26), o qual também se vinculara à reforma josiânica de 622a.C. 

 

Em 622a.C, tendo Josias já assumido a direção do trono judaíta, efetuou uma reforma 

religiosa (2Reis 22-23, próxima à de Ezequias, novamente destruindo os objetos de culto 

assírios (2Reis 23,5), e santuários, objetos e ofícios religiosos populares (2Reis 23). Com isso, 

centralizou oficialmente o javismo jerusalemitano e reinstituiu a celebração da Páscoa. 

 

Socialmente, o período do governo josianico, incluindo o governo do “povo da terra”, 

provavelmente teve grandes influências. Diante das criticas proféticas do séc. VIII e VIIa.C, e 

da polarização social, sob Josias, as diferenças se amenizaram, ao menos temporariamente320. 

Se o governo josiânico é compreendido pautado no Deuteronômio, é possível compreender 

parte de sua postura321. De fato, ainda que historicamente seja difícil pontuar uma reforma 

social, ao menos tem-se o indício de Jeremias 22,15-16 de ter sido Josias defensor da 
                                                 
317 Para detalhes sobre o perfil do “povo da terra”, ver no primeiro capítulo, 1.1.3 Autor(es). Informações 
pormenorizadas em T.M. Siqueira. O povo da terra no período monárquico.  
318 A.H.J. Gunneweg. Obra citada. p.195  
319 F. Crusemann. A Torá. p.299-302 
320 R.Kessler. História social do Antigo Israel. p. 151-152 
321 Ainda que haja propostas no sentido de as leis humanitárias do Deuteronômio serem exílicas ou pós-exílicas, 
isso não é conclusivo. Ver R. Kesser. Obra citada, p.152. Para uma postura exílica, ver P.Krammer. História e 
legislação do Deuteronômio. p. 35.  Para uma postura pré-exilica dessas leis, ver F.Crusemann. A Torá. p. 314-
327. 
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justiça322. Sendo a crítica social dos profetas tão contundente um século antes (Amós, Isaías, 

Miquéias), não é pouco ter Jeremias assim considerado Josias, tanto mais diante das injustiças 

de seu filho Joaquim.  

 

Diante disso, é possível pensar a relação entre a reforma religiosa e a postura social do 

período josiânico, ainda que não de forma extensa. Ressalto que, se a celebração da Páscoa 

josiânica segue Deuteronômio 16, não é difícil vincular a reforma religiosa a uma postura 

social mais justa, uma vez que a Páscoa deuteronômica está fundamentada na teologia do 

êxodo, que parte da memória da escravidão a fim de fundamentar a vivência.  

 

Josias também efetuou uma expansão do reinado judaita para o território nortista. Antonius 

Gunneweg considera a possibilidade de o território josiânico ter chegado até a Galiléia323. De 

qualquer forma, as listas de cidades de Josué 13;15;18 e 19 são consideradas como listas 

josiânicas324. Ainda que não haja provas cabais, possivelmente sob Josias o interior judaita 

também fora restaurado, após a destruição de 701a.C325. 

A reforma de Josias não perdurou muito. Terminou com sua morte em 609a.C, pelas mãos de 

Neco, faraó egípcio, num confronto em que estava em jogo o próximo império dominante326. 

Após esse reinado, um outro período se inicia, marcado pelos abusos monárquicos (como se 

lê em Jeremias), que desembocará no exílio babilônico do séc. VIa.C, que já não corresponde 

ao horizonte histórico de Deuteronômio 6,20-25.  

  

3.4.3 Localização social 

Vistos os eventos históricos que correspondem ao séc. VIIa.C, em Judá, viso as estruturas 

sociais deste período. Já que o período é marcado pela monarquia judaíta, farei uma breve 

descrição dela. Uma vez que Deuteronômio 6,20-25 aponta um ambiente familiar, olharei 

para esse âmbito após a descrição das estruturas monárquicas. De certo que esse 

procedimento esclarecerá a realidade à qual refere-se o texto estudado. 

 
                                                 
322 A antipatia de Jeremias pelo “povo da terra” se dá após a morte de Josias, acerca das questões políticas de 
aliança com o Egito ou rendimento aos babilônios. Conferir Jeremias 37. 
323 A. Gunneweg. Obra citada. p. 196 
324 Idem. 
325 F. Crusemann. Obra citada. p.100; R. Kessler (Obra citada, p.114) ressalta a existência de algumas bulas 
fiscais com remessas de produtos de cidades do interior judaíta para o rei. Segundo ele, são produtos 
pertencentes a Josias. Uma vez que parte dessas bulas parte de cidades destruídas em 701a.C (Laquis, por 
exemplo), é possível que Josias as tenha restaurados, e por isso recebia delas seus produtos. 
326 A. Gunneweg. Obra citada. p.197 
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3.4.3.1 Estrutura social monárquica judaíta 

Da monarquia judaíta, na forma em que se apresenta no séc.VII, destaco algumas estruturas 

sociais. Sigo a descrição feita por Rainer Kessler327. 

 

Ao falar em monarquia, obviamente como primeira instância devo ressaltar a figura do rei, 

responsável pelo desenvolvimento e preservação do reinado. Junto ao rei apresenta-se a corte 

real, formada por seus familiares e pelos escravos dependentes do rei. 

  

Os parentes do rei poderiam assumir funções administrativas na monarquia. A isso aponta a 

designação ben hamelek, filho do rei, que não indica apenas um título monárquico, senão que 

aponta para o próprio âmbito familiar real. Por assumir funções na monarquia, filhos e filhas 

do rei poderiam ter seus próprios carimbos a fim de legitimarem documentos e 

correspondências328. 

 

Junto à familia real, constituía a corte um grupo de ‘abadim hamelek, os escravos do rei, que 

não são identificados por suas funções reais, senão por seu vínculo e dependência da figura do 

rei. Pela proximidade com ele, provavelmente constituíam parte do poder. Junto aos escravos 

do rei, também são citados os sarisim, cortesãos, também ligados à corte e ao rei329. 

 

Parte do aparato monárquico também é formada pelos funcionários reais. Suas funções estão 

ligadas à atuação externa do centro de poder, ainda que constituam parte dos altos 

funcionários. São os encarregados do trabalho compulsório, o comandante do exército, os 

mazkir, secretários, os sofer, escribas e os ’axer ‘al-habayyit, “o que está sobre a casa”. 

Fazem parte da administração estatal ao lado do rei e da corte. O grupo formado pela corte 

somado aos funcionários são chamados sarim330. 

 

Outras funções são ressaltadas, não diretamente ligadas ao centro de poder. São os 

administradores das cidades, que fazem a mediação entre a corte e a administração local. 

Também os anciãos contribuem no aparato estatal, sendo reminiscência da organização tribal 

                                                 
327 R.Kessler. Obra citada. p.100-120 
328 Idem. p. 102 
329 Idem. p.103 
330 Idem. p.103-105 
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sobrevivendo em períodos monárquicos. Sua atuação está na cidade, em âmbito jurídico331, ao 

lado de funcionários monárquicos, a quem passou-se a apelar em situações conflituosas332. 

 

Como parte do funcionamento estatal, ainda deve-se ressaltar a existência do exército, do 

trabalho compulsório, do tributarismo e do Templo. 

 

O exército poderia se apresentar sobre duas formas: profissional e milícia. Os dois podem 

desenvolver atividades complementares, a depender do momento histórico. O exército 

profissional pertence ao aparato estatal, enquanto as milícias são formadas voluntariamente. 

Ao exército cabe a proteção do estado e condução nas guerras, nas quais o profissional 

assume a frente de batalha, seguidos pelas milícias, quando essa dupla estrutura encontra-se 

em concordância333.  

 

Como parte do funcionamento da monarquia, duas ações efetuadas sobre a população são a 

cobrança do tributo e o trabalho compulsório. O tributarismo consiste no recolhimento de 

produtos naturais da população para a manutenção monárquica. Não consiste, no Judá 

monárquico, num sistema unificado e desenvolvido. Dessa maneira, o tributo incide sobre o 

produto334.  Em contraparte, quando a monarquia carece de mão-de-obra, especialmente em 

construções, requererá da população, na forma de trabalho compulsório, que, por vezes nas 

pesquisas tem sido chamado, em paralelo com o feudalismo medieval, de corvéia335. Dessa 

maneira, quando o aparato estatal monárquico necessita de mantimentos, cobra-os em forma 

de tributo. Quando a necessidade é de mão-de-obra, tem-na por meio do trabalho 

compulsório. 

 

Ainda que não apenas com funções político-administrativas, também o Templo tem sua 

relevância na organização monárquica. De fato, não se pode descartar sua função simbólico-

religiosa, e justamente aí encontra-se sua importância para a monarquia. São nos templos 

(Israel e Judá), que as ofertas e dízimos são recolhidos, e de forma não imposta. A 

significação simbólica do Templo faz dele um captador de recursos sem necessidade de uso 

                                                 
331 Idem. p. 105-107 
332 Idem. p. 115-116 
333 Idem. p.107-109 
334 Idem. p. 111-112 
335 Idem. p.109-110 
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da força, contribuindo na formação de um tesouro do templo, o qual, ainda que diferenciado 

do tesouro real, está igualmente à disposição do rei336. 

 

Até aqui descrevi, ainda que de forma resumida, as estruturas e os mecanismos de 

funcionamento do estado monárquico, que pode ser aplicado tanto a Israel quanto a Judá. 

Destaco agora uma idiossincrasia no funcionamento monárquico judaíta, já citado outrora: a 

participação do “povo da terra” no funcionamento estatal. 

 

Rainer Kessler337 propõe um tipo de monarquia participativa como especificidade judaíta. 

Seguindo as ações descritas como sendo do “povo da terra” no livro dos Reis, afirma a 

importante participação deste na estrutura monárquica. Ainda que não se possa dizer que o 

“povo da terra” seja uma categoria própria da monarquia, também não se pode negar sua 

influência especificamente no desenvolvimento monárquico judaíta. Kessler define o “povo 

da terra” como “nobreza agrária”338. A identificação do “povo da terra” com nobreza não é 

definição necessária e está em discussão339. Basta-me a consideração de que o “povo da terra”  

é população livre, residente na Sefelá judaíta, de origem agrária, familiarmente organizado e 

monarquicamente influente devido a sua vinculação com o davidismo340, e aí está sua 

importância no funcionamento da monarquia judaíta341. 

 

Com essa descrição do aparato e funcionamento estatal, além da consideração acerca do 

“povo da terra” na participação monárquica judaíta, tem-se um quadro tanto do 

desenvolvimento histórico do séc.VIIa.C, quanto dos meios pelos quais a monarquia judaíta 

se organizava. Finalizo, portanto, a descrição da macro-organização histórico-social do 

séc.VIIa.C.  

 

3.4.3.2 Estrutura social familiar 

Vista a macro-organização, viso agora mais especificamente a organização social como 

percebida a partir de Deuteronômio 6,20-25. Inicio levantando pontuações no texto que 

                                                 
336 Idem. 117-120 
337 Idem. p.129-136 
338 Idem. p.131 
339 T.M.Siqueira. O povo da terra no período monárquico. p. 144 
340 Acima já defini, a partir de obras citadas, o perfil do “povo da terra”. Ver no primeiro capítulo 1.1.3 
Autor(es).  
341 R.Kessler (Obra citada. p.132) propõe que o vinculo entre o “povo da terra” e a família real se dá também na 
forma de casamento. 
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possam conduzir a uma caracterização do perfil dos agentes do texto. Após, identifico esse 

perfil com o visto nas descrições acima. 

 

A primeira pontuação que faço é que o âmbito social descrito no texto é familiar342. Isso não 

deve conduzir a identificar o que no texto está exposto com um período pré-monárquico, onde 

predominavam as relações familiares343. Na datação acima, levei em conta outros elementos 

na localização desse texto no séc.VIIa.C. Ressalto que a organização familiar não é 

incompatível com a estrutura monárquica, sendo possível a coexistência da sociedade baseada 

no parentesco com a monarquia344. 

 

Voltando a Deuteronômio 6,20-25, essa organização familiar pode ser notada pela construção 

dialogal entre pai e filho. Em 6,20 é o filho que pergunta, enquanto em 6,21-25 tem-se a 

resposta paterna.  Essa relação entre pai e filho insere-se no ambiente da bet ’ab, a menor 

unidade familiar formada pelos que habitam uma mesma moradia, em contraposição ao clã e à 

tribo, formações familiares de maior alcance e mais presentes no tribalismo345. 

É na família que acontece a educação, como visto no capítulo anterior. A mãe se 

responsabiliza pelos primeiros ensinos. Quando maior, ao pai cabe o ensino do ofício, e 

também a transmissão das tradições (Deuteronômio 32,7)346.  

 
Procedo na caracterização dessa família. No texto, o pai é chamado pelo pregador e condutor 

do diálogo de Tu. O pai é o tu a quem se pergunta e a quem pertence o filho (6,20). É o tu 

também que deve responder diante da pergunta do filho. No Deuteronômio, esse tu refere-se 

ao homem adulto livre e proprietário de terra. Frank Crusemann, tratando esse tu a partir da 

autoria do Deuteronômio, assim conclui a partir dos grupos descritos no Deuteronômio: “não 

se trata de outros povos, escravos ou escravas, estrangeiros, viúvas e órfãos, e tampouco de 

filhos e filhas, de levitas e sacerdotes, do rei e dos funcionários públicos”347. Segundo ele, 

“aqui se fala de homens israelitas proprietários rurais, livres, adultos”348. 

                                                 
342 Sobre as relações de parentesco e suas funções na estrutura social de Israel e Judá, ver C.J.H. Wright Family. 
In.: D.N.Friedman (organizador). Anchor Bible Dictionary.  Ainda os diversos artigos sobre o tema em L. 
Garmus (coordenador). A família na Bíblia. Revista Estudos Bíblicos. 2005  
343 Assim procede S.Nakanose. Para entender o livro do Deuteronômio: uma lei a favor da vida? p.178 
344 R.Kessler. Obra citada. p. 100-101. 
345 C.J.H. Wright Family. In.: D.N.Friedman (organizador). Anchor Bible Dictionary. 
346 Veja no capítulo anterior 2.1 Ensino familiar. Confira ainda A. Lemaire. Educacion (Israel). In.: 
D.N.Friedman (organizador). Anchor Bible Dictionary. 
347 F.Crusemann. A Torá. p.308. 
348 Idem. 
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Essa caracterização pode ser vista ainda na pressuposição de posse da terra (6,23) e no 

vínculo entre posse de terra, preservação da vida (6,24) e na liberdade exodal (6,21-22). Nesse 

vinculo, o êxodo serve como fundamento da liberdade e vida vividas na terra. Esse quadro é, 

portanto, ensinado por pessoas livres e ligadas à terra. 

 
 Além disso, outras evidências textuais apontam nesta direção. Refiro-me àquelas que 

articulam o êxodo com a dádiva das leis, como expressos, por exemplo, no Decálogo (5,6-21) 

e em 15,12-18; 16,9-12; 24,17-18.19-22. Nesses a mesma problematização vivencial pode ter 

gerado tal articulação. 

 
No Decálogo, as leis existem em função da liberdade (veja 5,6 e 5,7-21). E tal liberdade é 

vivida também aqui por homens adultos, livres, e de posse de terra. Frank Crusemann, em seu 

estudo sobre o Decálogo349, assim define o perfil: 
O decálogo se dirige a pessoas que têm pai e mãe, e filhos, e que podem cobiçar mulheres. Sob o 
ponto de vista de propriedade, ele se destina a pessoas que têm escravos e escravas, que têm terra de 
cultivo e gado próprios. Os destinatários tem oportunidade de cultuar outros deuses, de fabricar ou 
pelo menos erigir imagens de deuses. Eles estão aptos a tomar em vão (por juramento) o nome de 
Javé e a participar de um processo jurídico como testemunhas ou acusadores. E se encontram em 
relação com vizinhos que, assim como eles próprios, possuem mulheres, casas, escravos e animais. 
É incontestável: o Decálogo se dirige a homens adultos, livres, aptos para práticas jurídicas e 
cultuais. Eles se caracterizam pelo fato de possuírem terra e gado; são, portanto, agricultores. 
Possuem escravos, sendo, portanto, pessoas livres.  

Esse perfil pintado no Decálogo traçado por Crusemann corresponde ao tu do Decálogo, e 

também do Deuteronômio. 

 

Além do Decálogo, o Código Deuteronômico possui algumas leis articuladas com o êxodo 

que contribuem à compreensão dos agentes envolvidos. 

 

Em Deuteronômio 15,12-16, na lei acerca da libertação do israelita escravizado no sétimo 

ano, o israelita escravizado é chamado teu irmão, hebreu ou hebreia350. Há uma identificação 

entre o que liberta e o israelita escravizado. Portanto, o agente textual é passível de escravizar-

se, sendo livre.  Além disso, não é estrangeiro, é hebreu. E essa lei fundamenta-se, assim 

como em 6,20-25 e no Decálogo, no êxodo (15,15). 

 

Em Deuteronômio 16,9-12 outras características podem ser notadas. Aqui se tem a lei da 

Festa das Semanas. Nesta, junto ao tu que deve se alegrar, estão “o teu filho, e a tua filha, e o 

                                                 
349 F.Crusemann. Preservação da liberdade: o Decálogo numa perspectiva histórico-social. p.23  
350 Veja F.Crusemann. A Torá. p. 309. 
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teu servo, e a tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro, e o órfão, e a 

viúva que estão no meio de ti” (16:11). O tu, portanto, se delimita pelos perfis descritos: tem 

filhos, servos, não é levita, nem estrangeiro, nem órfão ou viúva. Também essa lei se 

fundamenta na liberdade exodal (16,12)351. 

 

Em 24,17-18, o perfil a quem se destina a lei deve ser agente do direito ao estrangeiro, ao 

órfão e à viúva. Novamente aqui se delimita por meio dos outros perfis. E aqui também o 

êxodo é o fundamento (24,18). 

 

Por último, em 24,19-22 tem-se que a lei se destina ao agricultor352, que também se diferencia 

do estrangeiro, órfão e viúva, e fundamenta-se no êxodo (24,22). 

 

Dessa maneira consolida-se que, a partir das pesquisas de Frank Crusemann e do 

levantamento de uma mesma articulação entre leis e êxodo, que o tu a quem se dirige o 

pregador e condutor do diálogo (6,20.21), e que responde ao seu filho, é homem adulto, por 

isso tem filho (6,20), é livre, por isso ensina o êxodo353 (6,21.22), é agricultor, relacionado à 

terra (6.23), está preocupado com a preservação da vida e liberdade em posse da terra 

(6,24.25). Portanto, a catequese de 6,23-25 insere-se no contexto da família liberta. 

 

3.4.3.3 Religiosidade familiar do século VIIa.C 

Uma vez que localizei Deuteronômio 6,20-25 no século VIIa.C e em ambiente familiar, um 

esclarecimento da religiosidade familiar deste período pode contribuir à compreensão do 

texto. Sigo a descrição de Rainer Albertz354. 

 

A religiosidade popular foi uma constante na história de Israel e Judá. Manifestações 

sincréticas e o combate a essas podem ser vistos, por exemplo, no ciclo de Elias ou ainda no 

livro do profeta Oséias. Durante o século VIIa.C, essa realidade, ainda que com algumas 

variáveis, não foi diferente. 

 

                                                 
351 Veja também Deuteronômio 16, 3, sobre a Páscoa. 
352 Não tratei de 26,5-9 uma vez que esse não articula o êxodo com as leis. Mais também aí vê-se o perfil agrário 
do destinatário. 
353 Considere o perfeito, situação completa e finalizada, descrita pelo verbo haya em 6,21 – fomos escravos. 
354 R. Albertz. A history of Israelite religion in the Old Testament period. p. 187-195 
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Com a reforma de Ezequias, boa parte dos artigos de culto popular e sincrético foi combatida. 

A centralização e controle da religiosidade nos locais e ambientes comunitários de cultos 

potencializou a restrição da religiosidade sincrética e popular à piedade familiar. 

 

Diante da grande influência assíria durante os séculos VIII e VIIa.C, as expressões religiosas 

assírias tornaram-se parte, junto com as religiosidades cananéias, na formação da 

religiosidade popular, não tanto a nível estatal, senão na religiosidade familiar355.  

 

Cultos aos astros356, dedicação ritual de crianças357 e ainda culto à Ishtar358, como consorte de 

Javé, eram parte desse sincretismo e religiosidade popular. Na dedicação infantil e no culto a 

Ishtar vê-se o nível familiar dessa religiosidade, vivenciada entre as gerações. No culto a 

Ishtar, essa religiosidade é enfatizada entre as mulheres da família. 

 

 

Porém essa religiosidade sincrética não atingiu todas as famílias de Judá. Segundo Albertz359, 

essa religiosidade sincrética sob influência assíria foi muito notável entre as famílias das 

classes superiores de Jerusalém, incluindo a família real (note-se o governo de Manassés), que 

teriam recebido a cultura assíria com entusiasmo. Dentre as famílias mais pobres, ligadas à 

piedade da terra, essa religiosidade não foi tão influente. Frank Crusemann chega a afirmar, 

acerca dos proprietários livres de Israel, ligados à terra e ao interior judaíta que “essa camada 

ainda é o verdadeiro cerne do povo de Deus e portador da fé em Javé”360. 

 

A partir desta descrição de Rainer Albertz, outros indícios são levantados contribuindo com a 

localização do ensino de Deuteronômio 6,20-25 entre as famílias do interior judaíta, mais 

vinculadas ao javismo e menos influenciados pelo culto assírio.   

 

3.4.3.4 Direcionamentos acerca do ambiente histórico-social  

Últimas considerações sobre a localização social da catequese são necessárias. Notado foi que 

ela se insere na família liberta. Jan Albeto Soggin propôs, em seu já citado estudo sobre as 

                                                 
355 Idem. p.189 
356 Idem. p.189-190 
357 Idem. p.193 
358 Idem. 193-194 
359 Idem. p.195 
360 F. Crusemann. Preservação da liberdade: o Decálogo em perspectiva histórico-social. p.27. 
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catequeses etiológicas361, que essas se inseriam no contexto cúltico/litúrgico362. Tranfere, 

portanto, a catequese para um ambiente religioso. Pergunto: uma vez localizada essa 

catequese no âmbito familiar, se há necessidade de pertença ao culto. Sem voltar às questões 

já tratadas nas pesquisas de Soggin, aponto outro direcionamento, novamente através de 

indícios. 

 

Nas catequeses etiológicas (Êxodo 12,26; 13,14; Deuteronômio 6,20-25; Josué 4,6.21), o 

ensino não é efetuado por agentes religiosos, ou ainda vinculados a alguma estrutura oficial. 

Não há qualquer referência a sacerdotes, escribas, levitas. Antes, é o pai quem ensina o filho. 

 

A catequese de Êxodo 12,26 refere-se à Páscoa, festa não celebrada em santuários locais, mas 

em família (Êxodo 12,21.22). É de se notar que, no Deuteronômio, onde a Páscoa é 

centralizada (Deuteronômio 16,1-9), não há qualquer referência ao ensino do significado 

pascoal. 

 

A catequese de Êxodo 13,14 refere-se à dedicação dos primogênitos. Nesta não há qualquer 

referência a local e oficiais para o rito. Antes, é o próprio pai que desnuca o primogênito, 

realizando o ritual, e ensina seu filho. 

 

Em Josué 4,6.21, referente ao memorial de Gilgal, ainda que no relato figurem os sacerdotes, 

também não são eles os responsáveis pelo ensino da criança. Além disso, em Gilgal não é 

descrito qualquer rito religioso, antes, a presença de um memorial. 

 

Em Deuteronômio 6,20-25, que talvez se esperasse uma indicação ritual-religiosa da 

catequese, ao menos no que se refere ao local, levando em conta a centralização religiosa do 

Deuteronômio (Deuteronômio 12), não há referencia a essa centralização. 

 

Ainda que todos esses ensinos sejam religiosos, uma vez que se referem à relação com a 

divindade, nenhum deles é estritamente religioso. A Páscoa e a dedicação dos primogênitos 

celebram a libertação êxodal, a catequese das leis ensina a preservação da vida, e o ensino 

sobre o memorial de Gilgal refere-se à terra. Ainda que todos esses feitos estejam ligados a 

                                                 
361 J.A. Soggin. Cultic-aetiological legends and catechesis in the hexateuch. Ver discussão no primeiro capítulo 
1.2 O texto: Deuteronômio 6,20-25 
362 Idem. p.76-77 
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Javé, e por isso sejam religiosos, todos também extrapolam para a realidade vivencial, 

cotidiana, na liberdade vivida, na vida preservada e na terra possuída. 

 

Além do exposto, dentre os textos do Deuteronômio que articulam leis e êxodo (5,6-21; 

15,12-18; 16,1-8; 16,9-12; 24,17-18.19-22), apenas o início do Decálogo, as referências à 

festa da Páscoa e das Semanas apontam para um ambiente cúltico, e, ainda assim, 

familiarmente celebrado (ainda que no santuário central). As outras referências apontam para 

a vivencialidade cotidiana (agricultura 24,19; jurídico 24,17), em problemas gerais (Decálogo: 

falso testemunho, violência, cobiça, relação pais-filhos), na fraternidade com os empobrecidos 

(15,12-18; 24,17-22). Dessa maneira, a articulação entre lei e êxodo não pressupõe 

necessariamente um ambiente cúltico. 

 

O ensino de Deuteronômio 6,20-25 insere-se no contexto familiar. Ela se dá entre pai e filho, 

pressupondo a existência livre da família em posse de terra. Esse ensino em família não está 

vinculado a um ambiente cúltico e religioso estritamente, mas acontece também em função de 

questões cotidianas.  

 

Diante do quadro histórico do séc.VIIa.C, das estruturas sociais e da configuração da 

religiosidade familiar desse período, identifico a família livre envolvida em 6,20-25 com o 

âmbito do ‘am ha-arez povo da terra judaíta. Isso porque é o “povo da terra” o grupo social 

que se organiza familiarmente, que possui vivência livre e vínculo com a terra, além de se 

preocupar com essa liberdade e posse de terra363, diante dos fatos ocorridos em 722 e 701a.C, 

considerando que a Sefelá364 judaíta, donde procede o “povo da terra”, foi a região mais 

afetada em 701a.C. Também é o “povo da terra” o grupo capaz de formular um conjunto de 

leis que protejam sua situação liberta365. Vivendo no interior, com ênfase javista, é ele quem 

tem condições de fazer sobreviver o javismo em tempos de sincretismo. 

 

3.5 Análise dos conteúdos: memórias ensinadas 

Até aqui visei demonstrar que Deuteronômio 6,20-25 constitui uma unidade textual. Nela, 

encontro um ensino catequético, sob a forma de diálogo (6,20+6,21-25) inserido na parênese 

                                                 
363 T.M.Siqueira (O povo da terra no período monárquico. p.161-162) define o “povo da terra” como “resistente 
à ameaça estrangeira”. 
364 Sobre a importância dessa região, ver T.M.Siqueira. Obra citada. p. 132-134. 
365 F.Crusemann. A Torá. p.298-302 
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deuteronômica (6,4-20). Esse ensino consiste em memórias históricas (6,21-25) transmitidas 

narrativamente, nas quais a memória do êxodo é central (6.21-23), fundamenta, portanto, as 

leis (6,20+6,24.25) no êxodo (6,21-23). 

 

Essa catequese consiste em ensino familiar, de gente livre e que visa a manutenção da vida na 

terra. Essa gente livre localiza-se na Judá do séc.VIIa.C, que após os eventos de 722a.C e 

701a.C. e com o declínio assírio, reflete sobre sua relação com a terra e a vida. Essa gente, 

capaz de formular leis que preservem o espírito exodal366 é o “povo da terra”, da Sefelá 

judaíta, interessada em sua sobrevivência liberta. 

 

A partir daí, volto-me aos conteúdos, na perspectiva histórico-social, ou seja, o que um pai 

judaíta e agricultor do séc. VII quis ensinar a seu filho na catequese de Deuteronômio 6,20-25 

diante da realidade vivida neste período? 

 

 

Que é isso? Uma pergunta suposta367 
20Quando te pergunta teu filho amanhã  
       a dizer: 

 que [são] os testemunhos  
                         e as determinações  
    e os juízos  
     que ordenou Javé 
               nosso Deus, 
          a vós? 

 

Deuteronômio 6,20-25 abre-se com a voz do pregador. É ele quem fala e falando, direciona o 

que se ouve. E sua fala corresponde a uma situação que pode vir a acontecer – a isso indica a 

primeira oração, iniciada pela conjunção temporal ki. A possibilidade levantada de forma 

temporal é ressaltada pelo advérbio amanhã, mahar. No amanhã é que se realiza a 

possibilidade levantada. Mas esse amanhã é incerto, é “um dia desses”. Daí algumas 

traduções bíblicas para a língua portuguesa indicarem no futuro. A isso aponta a dupla 

designação temporal quando amanhã. Se o amanhã fosse certo, o quando seria desnecessário. 

                                                 
366 Veja  F.Crusemann (Preservação da liberdade. p. 30-33) sobre o Prólogo do Decálogo (Deuteronômio 5,6). 
367 A análise dos conteúdos contém alguns subtítulos que não foram enumerados. Isso porque têm caráter mais 
diretivo que fragmentário. São breves frases utilizadas para direcionar a compreensão do que segue. Não 
enumerei porque os conteúdos devem ser compreendidos em sua unidade.  
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Para esse incerto amanhã, o único ponto de referência é um hoje (6,24). Este é a única 

certeza. Dessa forma, o que segue no texto só é possível quando acontecer o que o pregador 

indica, num amanhã incerto.  

 

É a partir desse ki mahar que se compreende o verbo xa’al no imperfeito: não é fato 

consumado, é hipótese, é um vir-a-acontecer. E o que pode vir-a-acontecer é uma pergunta 

xa’al. A hipótese levantada pelo pregador é a possibilidade de que se faça uma pergunta, um 

questionamento.  

 

Mas a pergunta possível de realizar-se não é nem feita pelo pregador nem para o pregador – 

este apenas direciona o que segue. Há um tu a quem se dirige a pergunta, e é para esse tu que 

o pregador de direciona: quando te pergunta. O autor da pergunta feita ao tu a que se dirige o 

pregador está em estrita relação com esse tu, é seu ben, filho. Há, pois, entre o tu a quem é 

feita a pergunta e o autor da pergunta uma relação de parentesco. E aqui, como visto, os 

contornos familiares do texto vão se delineando – são pai e filho.  

 

E essa pergunta realizada pelo filho ao pai é feita oralmente. É pergunta dita. É conversa. Por 

isso o pregador indica, complementando o perguntar xa’al, que este é ’amar a dizer, ou ainda 

dizendo. O ’amar define, portanto, o xa’al: a pergunta é dita, falada. 

 

Dessa maneira, o pregador deuteronômico inicia delineando o contorno geral do texto. 

Levanta a possibilidade de, num tempo não definido, um filho perguntar algo a seu pai. Assim 

inicia-se o diálogo. 

 

O que se pergunta está definido na sequência, apontado pela partícula interrogativa mah: é ela 

quem define que o que segue é a pergunta. A frase é nominal, nela não há verbo: chama a 

atenção, portanto, não para uma ação, mas para “coisas”, o que, em gramática portuguesa 

chamamos substantivos. E as coisas pelas quais se perguntam são ‘edot, huqim e mixpatim 

testemunhos, determinações e juízos. A pergunta é bem definida; o filho não quer saber sobre 

leis aleatórias, antes, sabe bem que pergunta por “os testemunhos e as determinações e os 

juízos”. O filho tem em mente quais são esses testemunhos, determinações e juízos, e é 

necessário cautela e cuidado na identificação dos mesmos, uma vez que falhar nisso pode 

desandar o diálogo. 
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Na busca das definições, é necessário antes notar que o texto não é sintético – fala de 

testemunhos, determinações e juízos. Tais termos são referências a diferentes experiências do 

direito israelita. Testemunhos, ‘edot, de raiz ‘ed aponta para testemunha ouvida, quando o 

testemunho serve como guia para a decisão judicial, seja num ambiente jurídico tribal e 

mesmo em períodos monárquicos368. Determinações huqim, referem-se às ordens de um 

superior a seu subordinado, no caso de Israel, vinculadas a ordens de Javé, e, portanto, ao 

direito apodítico369. Já juízos, mixpatim, são referências a decisões judiciais a fim de 

reestabelecer uma ordem quebrada: é jurisprudência aplicada, direito casuístico370. 

 

 

Porém essa diferença na terminologia do direito, ainda que considerada, não é decisiva, uma 

vez que ‘edot, huqim e mixpatim, são termos por vezes intercambiáveis. Além disso, ‘edot, 

huqim e mixpatim são definidos apenas como huqim em 6,24, e como kol-hamizvah hazo’t 

toda esta ordem em 6,25. Portanto, olhar para as diferentes referências do âmbito do direito 

discriminadamente não contribui para a identificação de ‘edot, huqim e mixpatim. 

 

No Deuteronômio, as referências às leis, nas mais diversas formas, apontam para conjuntos 

legais, que podem ser o Código Deuteronômico (12-26), o Decálogo (5,6-21), ou ambos. 

Considerado assim, chama a atenção que ‘edot, huqim e mixpatim apareçam juntos no 

Deuteronômio apenas em 4,45. Além disso, huqim e mixpatim estão juntos no cabeçalho do 

Código Deuteronômico (12,1). Considerando a proximidade semântica de ‘edut com o 

conteúdo da arca do testemunho371, ‘edot pode ser uma referência ao Decálogo. Desta 

maneira, ‘edot, huqim e mixpatim são referências ao Decálogo e ao Código Deuteronômico, 

como estes se apresentaram no séc.VIIa.C. 

 

Nisto sigo Frank Crusemamm que propõe que o Decálogo é lei para homens livres e adultos, 

ou seja, para o constituinte do povo da terra, assim como o Código Deuteronômico. Ambos 
                                                 
368 C. van Leeuwen. ‘ed Testigo. In.: E. Jenni. C. Westermann. Diccionario Teologico Manual del Antiguo 
Testamento. col.273-287. T.M. Siqueira. Tirando o pó das palavras. p.117-118 
369 G. Liedke. hqq Grabar, estabelecer. In.: E. Jenni. C. Westermann. Diccionario Teologico Manual del Antiguo 
Testamento. col.868-876.   
370 G. Liedke. spt Juzgar. In.: E. Jenni. C. Westermann. Diccionario Teologico Manual del Antiguo Testamento. 
col.1251-1265. Frank Crusemann chega a propor que os mixpatim, se bem que em suas referencias ao Código da 
Aliança (Êxodo 20-23) constituem um código de leis de Jerusalém, por volta do período ezequiano. F. 
Crusemann. A Torá. p.136-139 
371 C. van Leeuwen. Obra citada. col.282-283. 
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pertencem a um mesmo ambiente social, a fim de regulá-lo372. 

 

Dando um passo além que a identificação de ‘edot, huqim e mixpatim com o Decálogo e o 

Código Deuteronômico, é necessário compreender como o filho compreende esse conjunto de 

leis pelas quais pergunta. Para ele, são leis “que ordenou Javé, nosso Deus, a vós”. A 

compreensão que o filho tem dos ‘edot, huqim e mixpatim é que esses não surgem da esfera 

humana. Há, pois, uma fundamentação teológica nas leis – foram ordenadas por Javé. Essa 

fundamentação teológica dessas leis aponta, pois, para uma relação com uma divindade, e 

essa divindade é Javé. Não é qualquer deus, não são os deuses nem o imperador assírios, é 

Javé, o Deus exodal (Êxodo 3), quem ordena.  

 

 

 

 

 

Portanto, em tempos de dominação assíria, de imposição de juramentos, de dominação 

também religiosa, dizer que Javé ordenou zavah essas leis é colocá-las como alternativa às 

leis assírias. Uma vez que zavah aponta para uma ordem de um soberano sobre um subalterno, 

o Javé que ordena leis, portanto, é alternativo ao imperialismo assírio. 

 

Dessa maneira, a pergunta pelas leis ordenadas por Javé coloca uma nova relação de 

subordinação. O povo outrora subordinado à Assíria está agora debaixo de outro domínio, está 

sob Javé. E isto bem sabe o filho, pois qualifica Javé como heloheynu, nosso Deus. O filho 

reconhece, portanto, essa nova relação de soberania. É Javé o Deus a quem se subordina.  

 

Mesmo considerando essa relação com Javé, o filho sabe que as leis não foram ordenadas a 

ele, antes, foram ordenadas a seus pais. O filho reconhece a relação, não a legislação de Javé. 

A última, portanto, lhe é estranha. Por isso caracteriza as leis como “ordenadas a vós” – é aos 

pais que Javé ordena essas leis. São os pais os capazes de obedecê-las. 

 

A estranheza que levou o filho a perguntar a cerca das leis talvez resida exatamente no fato de 

que essa criança conhece as leis assírias, como instrumento de dominação. Dessa maneira, 

                                                 
372 Ver F.Crusemann. Preservação da liberdade. e ainda. F. Crusemann. A Torá.  
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parece incompatível Javé, o Deus exodal, libertador, ordenar leis. É inconcebível que um Javé 

aja da mesma forma que os assírios. É estranho, portanto, que Javé tenha dado leis, em 

tempos nas quais as leis conhecidas são as de dominação assíria. 

 

Em síntese, o filho pergunta acerca de um conjunto de leis, alternativas às leis assírias 

impostas. Tais leis foram ordenadas por Javé, o Deus exodal, a seus pais – e isso causa 

estranheza no filho. O filho reconhece-se nessa relação com Javé, ainda que saiba que as leis 

não são direcionadas a ele, pois não tem, ainda, condições de segui-las. Ainda assim, deseja 

saber que leis são essas, uma vez que lhe parece estranho um Deus como Javé utilizar-se do 

mesmo meio (legislação) que os assírios dominadores. 

 

 

 

 

 

 

Não somos mais escravos! Memórias do êxodo 
21e dirás a teu filho: 

fomos escravos de faraó no Egito  
e nos faz sair Javé desde o Egito com mão forte 
22e dá Javé sinais  
                                 e prodígios 
                                           grandes   
                                          e maus  
      a[o] Egito,  
     a[o] Faraó  
     e à toda casa dele  
       a nossos olhos  

 

Após a pergunta do filho, numa curta frase o pregador deuteronômico retoma a palavra, uma 

vez mais a fim de direcionar o diálogo. Indica que, diante da pergunta do filho, o pai deve lhe 

responder, e responder dizendo ’amar. A resposta, portanto, está no mesmo nível da pergunta 

– assim como o filho pergunta dizendo ’amar, o pai lhe diz ’amar em resposta. Mais uma vez 

o diálogo é indicado. Uma vez que o filho pergunta, é-lhe devida uma resposta.  

 

A resposta devida é apenas uma. Enquanto a pergunta do filho é uma probabilidade, a 
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resposta não é. A única resposta cabível a ser dada ao filho é a que segue – a isso aponta o 

’amar no perfeito. Não há escolha entre responder ou não, ou ainda entre responder isso ou 

aquilo. A única resposta que faz jus à pergunta é a indicada pelo pregador. 

 

E essa resposta começa com memórias históricas. Estas são o fundamento das leis pelas quais 

o filho pergunta373. A primeira das memórias lembradas é a situação de escravidão374 no 

Egito. Com esta o pai identifica a si e ao filho, porém como situação passada, que não mais 

corresponde ao presente, daí o verbo ser/acontecer haya no perfeito. A situação de escravidão, 

conforme lembrada pelo pai, reflete uma relação de trabalho imposta por um domínio, por um 

faraó (Êxodo 1,11), do qual se está temporalmente distante, haja vista que nem se conhece o 

nome dele! Ainda que se pudesse ter em mira um fato histórico375, um faraó específico, um 

momento dado, o que importa ao pai ensinar a seu filho é a atualidade dessa situação – é a 

memória. Afinal de contas, é esta que direciona o modo de viver, que funda uma consciência. 

 

E essa consciência é revivida exatamente em tempos nos quais a exploração e o imperialismo 

assírio estão em declínio. Talvez o Egito da memória seja a Assíria da história. A situação 

imperialista de exploração vivida no Egito reflete-se na exploração e subjugamento assírio do 

séc.VIIa.C. Daí ser tão importante ter um novo soberano que ordena, não o faraó que 

escraviza, mas Javé. Contornos da fé nesse Javé já podem ser vislumbrados. Falei desse Javé 

como Deus exodal. Está, pois, ligado à história, é o “aconteço como acontecer” (Êxodo 3,14). 

Daí a explicação das leis dadas por Javé fundamentar-se historicamente – assim se tem a fé 

em Javé.  

 

Há, pois, novas esperanças de se viver não mais como escravos. A situação passada no Egito 

alimenta a situação passada junto a Assíria. E essa situação continua narrativamente, 

apresentando não apenas a situação de escravidão, senão também, em continuidade, o ato 

redentor de Javé – os “faz sair”. 

 

                                                 
373 Veja no capítulo anterior 2.2 Memórias. E ainda S. Almanada. Aprendizaje y memoria para vivir la 
comunidade – enfoques em Deuteronomio. p.13. 
374 Expressão melhor seria “trabalho compulsório” que “escravidão”, uma vez que a última caracteriza relações 
posteriores na história da humanidade. Porém, pela dificuldade de articular “trabalho compulsório” na dinâmica 
do texto, prossigo usando escravidão e termos derivados. Sobre o tema, ver C.F. Cardoso (ordanizador). 
Trabalho compulsório na Antiguidade. 
375 Para propostas acerca da data do êxodo e da identificação do faraó no período, ver A. Hill. J.Walton. 
Panorama do Antigo Testamento. p.93-97 
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Essa continuidade narrativa entre a situação passada de escravidão e o ato de Javé é notada 

pelo vav consecutivo. Ele põe a narrativa em movimento: a situação de escravidão é o início 

da narrativa, que desencadeia outras ações. A primeira ação após a situação de escravidão é a 

constatação de uma ação de Javé: ele faz sair. Esse fazer sair é central, é ele quem fundamenta 

o que segue na narrativa. 

 

Assim como a situação de escravidão no Egito, também o “fazer sair” é tido como memória – 

há a identificação entre a narrativa e o pai e seu filho. São eles, e não seus antepassados 

aqueles que foram feitos sair. O agente desse “fazer sair” é Javé, é ele quem causa a saída, 

(yaza’ hifil). O Javé, doador das leis pelas quais se pergunta é também o Javé que faz sair. E 

essa saída é feita “desde o Egito”, ou seja, esse fazer sair é fazer sair da situação de 

escravidão. É a ação de Javé que quebra a exploração e escravidão egípcia. É ele o interventor 

da história. Só pelo “fazer sair” de Javé que a narrativa prossegue, quebrando a situação 

inicial de escravidão. 

A ação redentora de Javé é caracterizada: foi com mão forte que o fez. Essa “mão forte” é o 

instrumento376 pela qual Javé faz sair. É o órgão responsável pela realização de funções pela 

vontade da pessoa377. “Mão forte” é o jeito deuteronomista de dizer que houve uso do poder, 

não para dominar, mas para salvar e libertar (veja Êxodo 6,1)378. Necessário foi o uso da 

força, do poder de Javé na execução desse “fazer sair”.   

 

Em continuidade (vav consecutivo) a esse “fazer sair” encontram-se “sinais e prodígios”. Se 

por um lado a mão forte é tida como o instrumento pelo qual Javé faz sair, por outro, “sinais e 

prodígios” são fenômenos que materializam essa “mão forte”. “Sinais e prodígios” são, pois, 

ações que possibilitam o “fazer sair”. O autor dessas ações é também Javé, é ele quem os dá. 

Esses sinais e prodígios não são referências a fenômenos diferentes, senão a um mesmo 

conjunto de fenômenos. A diferença, pela qual são nomeados sinais e prodígios, está na 

percepção desse grupo de fenômenos.  

 

Conforme o livro do Êxodo (4,21; 7,3), Javé de antemão anunciara a Moisés que daria “sinais 

e prodígios” e que, ainda assim o faraó não deixaria sair os hebreus. Esses fenômenos  são, 

                                                 
376 Para o uso instrumental de be, ver B.T. Arnold. J.H. Choi. A guide to Biblical Hebrew Syntax. p.104 
377 R. H. Alexander. yad. In. R.L. Harris. G. L. Archer Jr. B. K. Waltke. Dicionário Internacional de Teologia do 
Antigo Testamento. p. 844.  
378 T.M.Siqueira. Tirando o pó das palavras. p.27-28 
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pois, ações miraculosas realizadas por Javé por intermédio de Moisés e Aarão, conforme 

descritos em Êxodo 4;7-11, no qual merece destaque o relato das pragas (7-11). A percepção 

desses fenômenos é tida como “sinais”, uma vez que serviam para apontar algo, no caso, 

apontar o poder do Javé que ordena sair seu povo. São sinais nos quais se deve acreditar, tanto 

o povo hebreu (veja Êxodo 4), mas principalmente o endurecido faraó. Já “prodígios” refere-

se propriamente à percepção do caráter miraculoso dessas ações. 

 

Esses sinais e prodígios são caracterizados como “grandes e maus”. Tais características não 

são difíceis de compreender quando considerado o relato das pragas (Êxodo 7-11). São 

grandes por seu caráter maravilhoso. São, pois, feitos notáveis, aos quais não se pode ignorar 

– por isso são sinais que não deveriam ser ignorados pelo faraó. São também maus porque se 

apresentam como prejudiciais. Veja-se, por exemplo, a última praga, a morte dos 

primogênitos (Êxodo 11), no qual o sucessor do trono egípcio morre como forma de “sinal e 

prodígio” dado por Javé a fim de tirar o povo hebreu do Egito. Tal fato é prejudicial ao Egito, 

e por isso, é mau, ruim. Não se deve discutir teologicamente aqui uma maldade divina, senão 

que o caráter mau está ligado ao fato realizado, sua potencialidade de ser prejudicial. 

 

Os sinais e prodígios grandes e maus são dados, de forma mais explícita, “ao Egito, ao faraó e 

à sua casa”. O uso da preposição be indica que a relação entre sinais e prodígios e o Egito, 

faraó e sua casa é de caráter adversativo379, podendo ser traduzido como contra, uma vez que 

afetam negativamente o Egito, seu governante e sua corte. 

 

São, pois, sinalizações do poder de Javé à construção estatal, que viabiliza a opressão. O Egito 

é o estado. O faraó é o governante desse estado. Dele, não interessa o nome, não interessa a 

pessoa, interessa que é faraó, e por o ser, poderia diminuir ou aumentar a exploração (Veja 

Êxodo 5). A “toda casa” do faraó é seu palácio, sua máquina gerencial, por meio da qual o 

faraó coloca seus poderes em funcionamento. Essa tríplice formulação à qual se dirigem os 

sinais e prodígios demarcam o aparato estatal egípcio e seu funcionamento. Na memória, é 

para o estado egípcio que são mostrados sinais e prodígios, grandes e maus, a fim de 

demonstrar o poder de Javé, o deus dos hebreus. 

 

Porém não apenas o aparato estatal egípcio é testemunha desses sinais e prodígios – também 

                                                 
379 B.T. Arnold. J.H. Choi. A guide to Biblical Hebrew Syntax. p.104 
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os hebreus libertos por Javé o são. Para esses também servem os sinais, como meio de 

conduzi-los à confiança em Javé (Êxodo 4,29-31). Por isso, os sinais e prodígios, uma vez 

realizados ao Egito, são testemunhados pelos hebreus que foram libertos – “aos nossos olhos”. 

Foi aos olhos desses, ou seja, em fatos visíveis e testemunháveis que a mão forte de Javé agiu 

a fim de fazer sair seu povo desde o Egito. Dessa maneira, não apenas o Egito conheceu o 

poder de Javé, senão também os libertos por esse poder. Essa visibilidade dos sinais e 

prodígios estão em concordância com sua descrição – grandes e maus. Pela grandeza dos 

sinais, também os hebreus os testemunharam. 

 

Na catequese, o pai identifica a si e ao filho com essas testemunhas oculares dos sinais e 

prodígios. Esses também são tidos como memórias, no qual há identificação com o fato 

ocorrido e o momento vivido. Dessa maneira, pai e filho são também testemunhas do poder 

libertador de Javé, por meio da memória e vivência de liberdade. 

 

Dessa maneira, o primeiro conjunto de memórias lembradas pelo pai ao filho e que 

fundamentam as leis é a situação de escravidão vivida no Egito, porém quebrada pelo ação 

libertadora – o fazer sair – de Javé, por meio de seu poder, sofrido pelo Egito, testemunhado 

pelos hebreus.  

 
Uma terra como promessa! A finalidade do êxodo 

  23e a nós fez sair desde ali  
   a fim de fazer vir a nós  
     para dar a nós a terra  
      que foi jurada a nossos pais 

 
Considerada a situação de escravidão e o processo de libertação efetuado por Javé, passa-se à 

finalidade desse fazer sair de Javé. Inicia resumindo o processo de libertação: o que foi 

descrito em 6,22 como processo, é, no início de 6,23, tido como fato consumado – Javé fez 

sair desde ali, yaza’ perfeito. Portanto, narrativamente, o fazer sair do Egito, ou desde ali, está 

posto, mas não é fim em si mesmo. A libertação apenas se completa quando o povo liberto 

tem condições de viver em liberdade. E essas condições são estabelecidas na terra.  

 

A finalidade do “fazer sair” é a posse da terra380. A isso aponta o lema‘an, conjunção que, 

                                                 
380 Segundo K.Homburg (Teologia do Antigo Testamento. p. 45), o “fazer sair” inclui a destinação de habitar em 
terra cultivada.  
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junto com o infinitivo boh, vir, denota finalidade381. Quem direciona os atos é Javé. Assim 

como ele causou a saída e deu sinais e prodígios ao Egito, também ele é quem faz vir – boh 

infinitivo hifil. Também aqui a identificação entre os libertos e o pai e filho é visível. A 

finalidade de Javé fazer sair é fazer vir a nós – ao pai e ao filho.  

 

Mas ainda esse “fazer vir” não está definido. Javé “faz sair” e “faz vir”, conduz para fora e 

para dentro. Para fora do Egito, mas para dentro de onde? Em seguida completa o pai: fazer 

vir para dar a terra... Dessa maneira, a finalidade desse “fazer vir” é a dádiva da terra, tão cara 

e preciosa à vida israelita. A terra é o complemento do fazer sair. Javé, como senhor da terra, 

é aquele que a dá, e assim se mantém a vida liberta. A vida na terra é, portanto, a finalidade 

do fazer sair. Isso porque é na terra que se planta, se mora, se vive. É meio de subsistência: 

concede alimento. É “terra que mana leite e mel”. Nela a vida acontece, e, por isso, é a 

finalidade do êxodo. 

 

Essa terra, dada por Javé é assim caracterizada por uma história entre Javé e seu povo: a terra 

havia sido prometida aos pais. É garantida como herança: uma vez que fora dada em 

juramento aos pais, as gerações seguintes desfrutam dela. Canonicamente, pode-se apontar 

para Abraão, Issac e Jacó como pais do povo382. Historicamente, pode-se pensar na geração 

que saiu do Egito como sendo “os pais”383. A ela fora prometida a dádiva da terra, a 

consumação da liberdade384. Se bem que não importa a quem exatamente fora dado o 

juramento da terra, o que importa, é que fora dado a nossos pais. Dessa maneira, para o pai e 

o filho, ligação geracional com aqueles a quem fora prometida a terra conduz à compreensão 

de que a posse da terra é cumprimento do juramento. O direito dos pais de ter terra é também 

seu direito.  

 

Desta maneira, a memória do êxodo se completa na memória da terra prometida. E a geração 

presente pode desfrutar dela, uma vez que se considera em continuidade geracional com 

aquela a quem a terra fora prometida. 

 
                                                 
381 O uso da preposição lema‘an, ou apenas le  mais verbo no infinitivo apontam para o sentido de propósito, 
finalidade, como se pode notar em “a fim de fazer....”. Confira B.T. Arnold. J.H. Choi. A guide to Biblical 
Hebrew Syntax. p.111;115 
382 Gênesis 15,18; 28,13. Ver ainda Deuteronômio 1,8; 34,4. 
383 T. Rommer. A chamada história deuteronomista. p.127.  
384 Acerca da mudança do sentido de “pais”, da geração do Egito para Abraão, Issac e Jacó durante o exílio, ver 
J. van Seters. Confessional reformularion in the exilic period.  
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Decretos para preservação da vida na terra. A sobrevivência do êxodo 
24e nos ordena Javé fazer todas as determinações  

as quais  para temer Javé, nosso Deus,  
    para bem nosso todos os dias  

  para preservar-nos vivos como [n]este dia 
 

Após o êxodo completado na dádiva da terra, as memórias das ordens de Javé são 

consideradas, também em continuidade narrativa (vav consecutivo). Uma vez que Javé fez 

sair seu povo do Egito, deu-lhe também leis, decretos. Aqui, pela primeira vez a pergunta do 

filho é tocada de forma mais direta. Porém, apenas depois de considerar quem é esse Javé em 

relação a seu povo e à história, é que se pode compreender que leis são essas que ele ordena. 

 

E esse Javé que fez sair e conduziu à terra é o que também ordena (zavah) as determinações 

(hoq). Essas determinações ordenadas resumem os “testemunhos, determinações e juízos” 

pelos quais pergunta o filho. Porém o pai redimensiona a relação do filho para com essas 

determinações. Na pergunta, o filho pergunta pelas determinações dadas a “vós”. O pai 

responde, mesmo sabendo que as determinações são para adultos livres, que as determinações 

são também para o filho, por isso Javé “nos ordenou”. O faz a fim de que o filho também se 

identifique com as leis, às quais será responsável a seguir quando adulto. 

 

Nesta resposta, essas determinações são do mesmo espírito do êxodo e da terra. Essas 

determinações ordenadas, ao invés de serem instrumento de dominações dos soberanos, sejam 

faraós ou assírios, são meios pelos quais Javé propõe a seu povo a preservação da vida.  

 

Por isso a ordem de Javé é de fazer (‘asah) todas essas determinações (col-hahuqim). E fazer 

não é legislar, não é criar novas determinações – essas já estão prontas, já constituem um 

grupo, são todas as determinações – o que pressupõe determinações já existentes, assim como 

a pergunta do filho também as pressupõe. Esse fazer (‘asah), não é outra coisa senão praticar 

essas determinações. É a vivência das determinações que garante a vida liberta na terra.  

 

A partir daí compreende-se a tripla finalidade (le)385 de “fazer todas as determinações”. Essas 

finalidades são indicadas pelo pronome relativo “as quais” (ha’elleh) – é tal pronome que liga 

as determinações às finalidades (le). 
                                                 
385 Já notado o uso de le mais verbo no infinitivo em B.T. Arnold. J.H. Choi. A guide to Biblical Hebrew Syntax. 
p.111 
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A primeira dessas finalidades é “para temer Javé nosso Deus”. Essa finalidade do “fazer as 

determinações” é, portanto, teológica – fazê-las é temer a Javé. Esse temor a Javé, ainda que 

se possa, fenomenologicamente, vincular aos aspectos teofânicos e numinosos do divino386, 

aqui se refere mais a um reconhecimento que conduz à ação: uma vez que Javé é o Deus 

libertador e doador da terra, fazer e praticar as determinações dadas por ele é reconhecê-lo 

como libertador e doador387. Temor é, portanto, reconhecimento. No caso, reconhecer a 

libertação e dádiva da terra por Javé por meio do seguimento das leis dadas por Javé para 

manutenção dessa vida liberta na terra. É, pois, uma questão de coerência: manter a vida na 

terra dada como liberdade. 

 

A segunda finalidade deixa de ser teológica e passa ao nível vivêncial: fazer os estatutos é 

“para bem nosso todos os dias”388. Uma vez que as leis espelham o espírito do êxodo, e foram 

dadas pelo Javé doador de terra, elas servem como manutenção da liberdade exodal. “Bem”, 

tob, nosso é exatamente essa manutenção da liberdade vivida na terra. É o que se conforma e 

configura a partir do êxodo e da dádiva da terra. Dessa maneira a obediência às leis garante a 

vida liberta na terra, e isso é caracterizado como bem, proveito. E mais, essa vida liberta é 

garantida na proporção em que se segue às leis. Não que haja aqui qualquer troca entre 

obediência a Javé e garantia de vida na terra – para isso seria preciso dizer que a finalidade 

das leis é fundamentalmente teológica – provar a fidelidade do povo a seu Deus. Mas não é 

essa a questão. Aqui as leis mesmo garantem a vida liberta – enquanto se deixa direcionar por 

elas, e liberdade é vivenciada – note-se, por exemplo, as leis que se fundamentam no êxodo: 

15,12-18; 16,9-12; 24,17-118.19-22. Enquanto essas leis são seguidas, a liberdade está 

garantida, não por uma troca simbólica entre obediência a Javé e a garantia desse, mas pelo 

próprio caráter dessas leis.  

 

No seguimento das leis, o bem, enquanto vida liberta na terra, é vivenciado - a isso aponta o 

todos os dias col-hayyomim. Há, pois, uma proporção temporal entre o seguimento das leis a o 

                                                 
386 Para isso, veja R.Otto. O sagrado. p.45-50 . Como exemplo, note-se o relato de Moisés e seu encontro com 
Javé em Êxodo 3, assim como a reação de Moisés diante da teofania da sarça ardente. 
387 Segundo Fuhs. (yare'. In.: J. Botterweck. H. Ringgren. Theological Diccionary of Old Testament. Vol.VI, 
p.3290-315) o termo pode incluir desde reações ao numinoso, reações culticas até consciência geradora de 
responsabilidade moral. 
388 Apesar de não acompanhar verbo no infinitivo, aqui o uso de le como “dativo ético” aponta uma realidade em 
que está em jogo a vantagem e interesse de alguém. B.T. Arnold. J.H. Choi. A guide to Biblical Hebrew Syntax. 
p.112. No contexto, esse interesse e vantagem é tido como uma finalidade.  
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bem vivenciado - a extensão do primeiro define a extensão do segundo. Assim, a segunda 

finalidade da prática das leis tem uma perspectiva vivencial futura – a garantia da manutenção 

da vida liberta na terra todos os dias. 

 

Há de se notar ainda que esse bem vivenciado não é irrestrito, não atinge a todos. Antes, esse 

bem atinge apenas aqueles a quem as leis são destinadas (nos ordena... para bem nosso). Em 

Deuteronômio 6,20-25, especificamente, esse bem envolve pai e filho, partícipes de famílias 

livres e possuidoras de terra.  

 

A terceira finalidade da prática das leis de certa forma se encontra no lastro da segunda. 

Enquanto a segunda falava em “bem nosso”, esta refere-se à “preservação da vida”. A 

diferença entre uma e outra está no tempo de referência. Enquanto o estabelecimento do “bem 

nosso” apontava para uma longa extensão temporal – todos os dias, a preservação da vida tem 

como ponto de referência temporal o presente – “como este dia”, ou seja, como hoje. 

“Preservar-nos vivos”, portanto, estabelece um elo entre o presente e o futuro – o “bem 

nosso” vivido estabelecido todos os dias é o reflexo da preservação da vida vivida hoje. Dessa 

maneira, compreende-se que a finalidade das leis é manutenção de uma liberdade vivida na 

terra de forma presente, não como anseio futuro. O pai e o filho desfrutam, pois, de liberdade 

e terra, e a prática das leis são para eles garantia de uma realidade presente - bem e vida. 

 

Dessa maneira, a ordenança das leis, conforme ensinado pelo pai ao filho, encontra-se no 

lastro do êxodo e da dádiva da terra. Assim como o êxodo e a terra foram eventos nos quais 

atuou Javé, também essas leis ordenadas são ações dele. E por isso encontram-se num mesmo 

espírito – enquanto o êxodo e a dádiva da terra fundam a liberdade vivida em posse da terra, a 

prática das leis mantém essa mesma liberdade. Praticar essas leis ordenadas por Javé é 

também reconhecer (temer) Javé como o Deus exodal e doador da terra. 

 

Justiça, manutenção da liberdade  
25e justiça acontece a nós  
       se guardarmos a fazer toda esta ordem  

diante de Javé, nosso Deus, 
            como ordenou a nós. 
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Após recordar a situação de escravidão no Egito, a libertação efetuada por Javé, a dádiva da 

terra e a vivência das leis como manutenção da vida livre na terra, o ensino ao filho volta-se 

para o que pode acontecer devido à obediência às leis. Anteriormente havia demonstrado a 

finalidade da obediência – temor, bem e vida. Agora, o ensino concretiza a obediência, e o faz 

indicando o que decorre dela. 

 

É de se notar que, uma vez mais, o ensino encontra-se em continuidade narrativa (vav 

consecutivo). O que decorre, portanto, está em sequência com a escravidão, o êxodo, a dádiva 

da terra e as ordens dadas por Javé. Também o que decorre se encontra identificado não com 

um passado, mas com os agentes do presente – pai e filho. Dessa maneira, a história contada 

termina com uma possibilidade para eles. 

 

Essa possibilidade é definida como justiça, zedaqah. É a possibilidade de justiça que se 

encontra vinculada ao seguimento das leis. Um olhar para as traduções bíblicas no 

português389 permite notar a tendência em identificar essa justiça como atributo humano. Javé 

poderia tornar o humano justo devido à obediência deste – tal leitura compreende justiça 

como justificação, atribuição de justiça por Javé ao humano. Ou ainda o próprio humano, 

reconhecendo o caráter divino, obedeceria e seria justo diante de Javé, uma vez que lhe 

corresponderia em obediência – seria uma justiça conquistada. Penso que, no caso de 

Deuteronômio 6,25, ambas as leituras estão equivocadas. No ensino ao filho, não se está 

preocupado com justiça como um atributo humano diante do divino, nem mesmo atributo 

divino transferido ao humano. Justiça não está em sentido teológico propriamente390. 

 

A justiça, zedaqah, aparece de forma independente, e sobre ela recai o peso na frase, uma vez 

que precede o verbo. A justiça, pois, acontece. Não é atributo nem é caracterização de 

                                                 
389 Tradução Ecumênica da Bíblia (TEB) – “E seremos justos se velarmos para por em prática todo este 
mandamento...” 
Bíblia de Jerusalém (BJ) – “Esta será a nossa justiça: cuidarmos para por em prática todos estes mandamentos...” 
Almeida Revista e Atualizada (ARA) - “E será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes 
mandamentos...” 
Nova Versão Internacional (NVI) – “E, se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei [...] esta será nossa 
justiça.” 
390 Para uma exegese jurídico-cultual, ver a interpretação de Norberth Lohfink (Ascolta, Israele! p.73), em que a 
“justiça” é atribuição necessária ao israelita que cultua. 
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alguém391. Antes, justiça é um âmbito estabelecido, no qual pai e filho estão incluídos. 

Refere-se à vida em comunidade, à ordem estabelecida que mantém a vida392.  

 

Este conceito de justiça, referente à comunidade e à ordem estabelecida para a sobrevivência 

desta, refere-se tanto às ações quanto às suas consequências, no estabelecimento de uma 

sociedade justa. Justiça é, pois, a organização harmoniosa da sociedade393, em que cada qual 

tem o que lhe convém. É também cada ação que conduz a esta organização social.  

 

O conceito comunitário de justiça é resposta a uma ou mais disfunções sociais, nas quais a 

situação de harmonia e organização é quebrada. Sobrepõe-se, pois, a um conflito que 

desestabiliza a sociedade, por meio da desfiguração do direito de seus participantes, e cria 

então um sistema injusto, no qual o direito não é praticado (Amós 2,6; 5,7). 

 

No Deuteronômio, essa vinculação entre justiça no âmbito social e a história de Israel pode 

ser notado nas leis de caráter humanitário e social, nas quais os socialmente mais fracos são 

visados (Deuteronômio 14-15)394. Também nas leis que se fundamentam no êxodo pode-se 

notar esse sentido de justiça, na qual um comportamento para com um socialmente mais fraco 

se fundamenta na memória do êxodo, conforme os textos já citados (5,6-21; 15,12-18; 16,1-8; 

16,9-12; 24,17-18.19-22), nos quais destaco a figura do órfão, do pobre, da viúva, do levita e 

do estrangeiro395. Conceder-lhes seu direito é estabelecer a justiça. Ao seguir as leis que 

apontam nesta direção, a justiça é estabelecida, ela acontece.  

  

                                                 
391 Para referências em que a justiça é atributo de alguém, ver “minha justiça” zideqati, ou “tua justiça” 
zideqateka em Deuteronômio 9,4-6, como atributo humano e Deuteronômio 33,19 como atributo divino zideqat 
yhwh. 
392 K. Koch. sdq Ser fiel a la comunidad. In. E. Jenni, K. Westermann. Diccionario Teologico Manual del 
Antiguo Testamento. col.639-668. Também Niehr (sadaq. In.: J. Botterweck. H. Ringgren. Theological 
Diccionary of Old Testament. Vol.XII, p.247) destaca o conceito de justiça como “ordem estabelecida”, 
inclusive no uso em paralelo com mixpat direito. 
393 Veja o uso de zedaqah com xalom paz, harmonia. Niehr. Obra citada. p.246 
394 Na referência no Deuteronômio (24,13) em que o termo zedaqah é usado como em 6,25, justiça é 
compreendida como restituição do penhor a alguém empobrecido. Portanto, é termo social e comunitário visando 
combater uma disfunção social. Para uma proposta das leis humanísticas do Deuteronômio no pré-exílio ver F. 
Crusemann. A Torá. p.314-322 
395 Veja P.Kramer. Grupos de pessoas sem-terra no livro do Deuteronômio. Programa de uma sociedade 
igualitária, de solidariedade e de partilha. (internet) 
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Desta maneira, a justiça sobrevém. E o faz exatamente ao “nós”396, ou seja, ao pai e filho, que 

como partícipes da história compreendem-se como seres libertos. É, portanto, vida livre 

correspondente a seres libertos. É a forma de vida na qual cada qual tem o que lhe 

corresponde para a vida. Porém esta justiça que acontece ao pai e filho extrapola para toda a 

comunidade, onde os mais fracos e empobrecidos, por conta das disfunções sociais, partilham 

dela397. Aliás, a vida livre e terra do pai e do filho, reflexos exodais, só pode ser vivida 

incluindo-se as figuras mais fracas da concretização da justiça. 

 

Falei acima que esse acontecimento da justiça encontra-se em continuidade narrativa com o 

que o precedera, e que sua concretização é reflexo exodal. Nesta perspectiva, a obediência das 

leis, como forma de estabelecimento da justiça é também ação salvífica de Javé. Ao cumprir 

as leis dadas por Ele, a comunidade torna-se colaboradora divina na manutenção da vida e, 

portanto, na salvação. Também essa perspectiva da justiça como ato salvífico398 está incluída 

em 6,25. Porém, esse ato salvífico é operante pela adesão da comunidade na manutenção da 

justiça. 

 

O acontecimento da justiça é condicionado, isso é notado pela frase seguinte, introduzida por 

um se, ki. Por essa justiça ser vida livre e sua manutenção, ela só acontece com uma condição, 

apenas em devidas circunstâncias. E essa condição é “guardar a fazer toda esta ordem”. Desta 

maneira, para que a justiça aconteça, para que a sociedade viva em equilíbrio, é necessário 

não apenas saber, nem apenas possuir, mas fazer, vivenciar toda essa ordem de Javé, que são 

os testemunhos, determinações e juízos (6,20).  

 

São essas leis ou “toda essa ordem” que garantem, pois, uma sociedade livre e justa. Essa 

vivência das leis não pode ser pontual nem parcial, pois assim a justiça não ocorreria em 

plenitude, afetando todos os setores sociais. Deve-se não apenas fazer, mas guardar a fazer, 

isto é, deve ser constante. E não apenas algumas leis devem ser guardadas para uma sociedade 

justa, mas “toda a ordem”, que, aliás, apresenta-se como um único conjunto (singular), não 

sendo possível a dissociação das leis. 

                                                 
396 Também a LXX compreendeu o sentido dativo do verbo acontecer, destacando a justiça como algo que 
sobrevém desde fora, e não como atributo (nossa justiça). 
397 Os socialmente empobrecidos são potencialmente seres livres, uma vez que são igualmente israelitas (o órfão, 
a viúva, o escravizado por dívidas, por exemplo, Deuteronômio 15,12), com exceção do migrante, que ainda 
assim é também protegido pelo Código Deuteronômico (Deuteronômio 24,14). 
398 Niehr. Obra citada. p.243. Ver T.M. Siqueira. Tirando o pó das palavras. p.88. 
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Uma vez que é Javé, o Deus libertador e doador da terra quem também ordena as leis para 

manutenção da liberdade, é “às faces dele”, expressão melhor traduzida por “diante dele”399 

que “toda essa ordem deve ser seguida”. Assim como os atos de Javé que conduziram seu 

povo à liberdade foram por esse mesmo povo testemunhado (6,22), agora o próprio Javé 

testemunha a manutenção da liberdade por ele concedida, por meio do seguimento das leis 

que mantém a vida livre. Desta maneira, guardar as leis diante de Javé é fazê-lo testemunha 

de que a sociedade por ele liberta, na terra por ele concedida, preza pela manutenção da vida 

livre. 

 

Essa vivência das leis diante de Javé, reflexo da libertação e dádiva da terra, está 

teologicamente fundamentada. Segue, pois, a ordem de Javé. Portanto a obediência às leis 

deve ser “como ordenou a nós”. A obediência encontra-se em continuidade ao “fazer sair” e à 

dádiva da terra, uma vez que é obediência a “toda ordem” de Javé. Também a ordem, assim 

como o êxodo e a terra é ato de Javé, pelos quais seu povo é favorecido. Por isso, a fim de 

manter a vida liberta na terra, “toda esta ordem” deve ser obedecida “como ordenou Javé”. 

“Toda esta ordem” pode ser seguida porque é dada, está completa, conforme o perfeito de 

zavah.  

 

Em síntese, o ensino ao filho acerca das leis apresenta-se como uma reflexão narrativa sobre a 

história de Israel marcada pelos atos de Javé. São lembrados a situação de escravidão no 

Egito, o “fazer sair” de Javé por meio de atos maravilhosos, a dádiva da terra e a ordenança 

das leis. Uma vez que a pergunta do filho é sobre as leis, a explicação dessas se encontra na 

história – êxodo e terra as fundamentam. Desta maneira as leis pelas quais o filho pergunta 

são a maneira dada por Javé a fim de que a manutenção da vida livre na terra aconteça. 

Quando vividas, essas leis proporcionam vida e bem. Esse estado de vida e bem é mantido por 

meio da justiça estabelecida pela obediência às leis. 

 
Dessa maneira, a pergunta do filho encontra na história sua resposta. As leis pelas quais 

pergunta são a manutenção da liberdade vivida na terra. Possuem, pois, em si, o potencial de 

manutenção da liberdade e da terra. 

 

                                                 
399 Sobre o uso locativo (diante de) da raiz panah, ver B.T. Arnold. J.H. Choi.  A guide to Biblical Hebrew 
Syntax. p.115 
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3.6 Revisão do capítulo 

No presente capítulo, fundamentados nas aproximações feitas no primeiro capítulo e na análise 

das categorias “ensino” e “memória” feita no segundo capítulo, propus uma compreensão 

histórico-social de Deuteronômio 6,20-25.  

 
Compreendi-o como uma catequese, estruturada em diálogo onde o filho pergunta e o pai 

responde. A resposta do pai é uma breve narrativa, na qual a história é lembrada por meio dos atos 

salvíficos de Javé. 

 
A família envolvida em Deuteronômio 6,20-25 é pertencente ao ‘am ha’arez judaíta que, durante 

o séc.VIIa.C., posicionou-se contra a dominação assíria, na busca pela liberdade – daí o valor da 

memória do êxodo. Porém, essa liberdade visada não se completaria se não fosse real no âmbito 

interno. Para isso, as leis dadas por Javé são compreendidas em continuidade ao êxodo – são 

também ato salvífico. 

 
Essas leis se encontram tanto no Decálogo (5,6-21) quanto no Código Deuteronômico (12-26), 

que reforçam o cuidado com pessoas socialmente frágeis. Apenas esse cuidado pode refletir na 

sociedade a liberdade adquirida no êxodo – é a justiça que acontece. Dessa maneira, êxodo e leis 

são compreendidos num mesmo âmbito, como liberdade conquistada e liberdade mantida. 

 

Deuteronômio 6,20-25, enquanto catequese de liberdade, visa ensinar e criar um modo de vida na 

qual o filho, pelo seguimento das leis, seja participante e construtor de uma sociedade liberta, na 

qual a liberdade é vivida por meio do estabelecimento da justiça. 

Considerações finais 

Em caminhos de liberdade 

 

A história, ainda que passada, nunca deixa de existir, muito mais quando essa é história de fé. 

Antes, se reinventa na forma de memória. Pela memória, a história é relembrada, revivida. De 

certo, ainda que não deixe de existir, também não se repete. Ao se reinventar, a memória cria 

novas referências, alimenta identidades. 

 

Um dos veiculadores da história memorizada é o ensino. É por meio do ensino que pessoas 

transmitem saberes, memórias, definem comportamentos, apontam caminhos. E nada menos 
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que o ensino entre gerações é o responsável pela transmissão das memórias de um povo. Pelo 

ensino a identidade é mantida, ainda que tenha lá suas transformações400. 

 

Assim é no Deuteronômio. Nele, memórias e ensino caminham juntos, são parceiros de 

jornada. E essa parceria se dá rumo a um propósito: ao memorizar e ao ensinar repetindo 

memórias deseja-se criar uma identidade. Não daquelas identidades idiossincráticas, 

esquisitices pessoais, manias que caracterizam este ou aquele. Antes, a identidade que visa 

criar é social. É, pois, identidade compartilhada. 

 

Essa identidade vai-se pelos trilhos da liberdade e libertação. E assim foi em Deuteronômio 

6,20-25. Primeiro, pela natureza da abordagem. Após apresentar as discussões acerca dos 

credos históricos e de outras catequeses, procurei libertar Deuteronômio 6,20-25. Vê-lo como 

autônomo, pleno de sentido e não carente de prestar qualquer reverência a outro texto antes de 

dizer o que pretende. E, segundo penso, libertado foi. 

 

Nesses trilhos da liberdade e libertação, ao ser libertado, Deuteronômio 6,20-25 não pode 

dizer nada mais que liberdade! Liberdade em relação aos faraós, memória difícil de conviver, 

mas que superada pela da libertação. Liberdade com a qual se identificam pai e filho, ainda 

que esse último precise aprender sobre outras dimensões de ser livre. E assim foi. 

 

Descobriu o filho, perguntando por leis, que a rigor prendem e delimitam, que a liberdade 

necessita ser compartilhada, e não vivida egoisticamente. Descobriu o filho que vida na terra 

não é para desfrutar-se só. Descobriu outra face da liberdade: a solidariedade. Para essa 

apontam as leis. 

 

E essa liberdade solidária tem nome: justiça. É a justiça a responsável pela partilha da 

liberdade. Ela acontece, mas apenas onde seres livres decidem partilhar dessa liberdade. 

Apenas onde o direito dos mais fracos - os órfãos, viúvas, migrantes e levitas – é visto como 

parte integrante da liberdade. Assim a liberdade é completa: de conquistada passa-se à 

liberdade partilhada. 

                                                 
400 Veja, por exemplo, o início do comentário de Luciano C. Chianeque. Samuel Ngewa (In.: Tokunboh 
Adeyemo. Comentário Bíblico Africano. p.224) ao texto de Deuteronômio 6,20-25: “Na África, o ensino 
tradicional se baseia na transmissão oral [...] Assim, é extremamente importante recordar o que os mais velhos 
ensinaram, pois a sobrevivência e conduta de um adulto dependem de sua capacidade de lembrar o que aprendeu 
no passado”. 
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Porém esses caminhos de liberdade, lembrados pelo pai a seu filho, criando solidariedade, não 

seriam possíveis se a fé no Deus libertador não fosse presente. Afinal, a liberdade conquistada 

o foi pelo mão forte de Javé! A terra na qual se desfruta a liberdade foi concedida pelo mesmo 

Javé. E ainda ele convidou seu povo a partilhar a liberdade, e para isso, concedeu leis que 

libertassem, que garantissem o direito. 

 

Dessa maneira, a história memorizada, o ensino entre pai e filho e as leis do Deuteronômio 

põem-se nesses caminhos de liberdade, a fim de que essas memórias dos inícios libertários 

façam manter o espírito dessa liberdade, incluindo outros na mesma. 

 

Paradoxal: a liberdade, refiro-me à liberdade de deixar Deuteronômio 6,20-25 dizer por si, 

não seria possível sem algumas prisões. Mas tais prisões não são dessas que nos ferem com 

grilhões. São prisões que nos encantam, nos prendem pela beleza. Por isso no primeiro 

capítulo visei o Deuteronômio em inteireza. Quis ver sua beleza na organização do material, e 

ainda mais em sua história. Ao ver tal beleza, notei que outros também pela mesma se 

encantaram, cada um de seu jeito, notando detalhes e possibilidades nem sempre partilhadas. 

Nessas muitas belezas notadas, me deixei perder, pois muitos são os encantos do 

Deuteronômio. 

 

Também eu, ao me perder nas belezas do Deuteronômio, notei algumas que me chamaram 

atenção, e não deixei de manifestá-las: quiçá alguém partilhe desse mesmo olhar.  Dessas 

belezas, a reflexão sobre a terra, em tempos de ameaça, me conduziu na compreensão do 

Deuteronômio, se é que beleza se compreende. Ele é, pois, reflexão sobre a dádiva da terra, 

ameaçada por vezes, porém garantida quando a fé naquele que a concedeu permanece firme, 

alimentando a vida livre na terra doada. 

 

Não apenas a prisão à beleza do Deuteronômio, mas também a prisão que julguei necessária: 

mesmo querendo libertar Deuteronômio 6,20-25, precisar revisitar as propostas por meio das 

quais tal texto entrou nas discussões exegéticas. Desejaria não precisar prender-me a essas 

antes de libertar o texto. Correria talvez o risco de mantê-lo preso.  
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Mas também tal prisão não foi das mais doloridas. Afinal, trilhar os caminhos exegéticos de 

grandes nomes como Gerhard von Rad e Jan Alberto Soggin não poderia ser ruim, uma vez 

que cada um, a seu modo e tempo, quis também libertar o texto de outras amarras.  Foi de 

muito proveito, ainda no primeiro capítulo, dialogar com outras prisões. 

 

Mas ainda prisões surgiram. E a essas refiro-me como um auto aprisionamento. Isso porque 

poderia eu ter escolhido outras prisões no lugar dessas. Falo das leituras e pressupostos 

metodológicos que me influenciaram. A análise indiciária e a Sociologia do Conhecimento 

me configuraram na compreensão do pormenor e no chão social do pensamento. 

 

Além dessas, um auto aprisionamento, novamente paradoxal, muito mais libertador foi o 

aprendizado exegético com o Prof. Dr. Milton Schwantes. Quão libertadoras eram suas aulas! 

Deixou-me falar e fez-me ouvir. E nesse processo, libertei-me de prisões que não me 

deixavam ler o texto bíblico. Então pude aprender, e continuo aprendendo, a olhar para ele 

com vistas a sua mensagem libertadora. 

 

Apenas depois dessas prisões, a da beleza do Deuteronômio, da necessidade da revisão de 

pesquisas e dos caminhos que me formaram, pude então vislumbrar os caminhos de 

Deuteronômio 6,20-25, para contemplar nele a memória e o ensino enquanto caminhos de 

liberdade. 

 

Nesse estudo de Deuteronômio 6,20-25, grande foi o aprendizado, e certamente a memória 

dessa experiência me perseguirá. Não haverá como esquecer, e não poderia passar por ela sem 

aprender coisa alguma. 

Penso, então, após tal experiência, que cada qual pode notar em sua própria história, caminhos 

de liberdade. Cada um pode transmitir esses caminhos, a fim de permitir que outros dela 

desfrutem. Parece esse o caminho de teologias latino-americanas. Nelas, as memórias são 

valorizadas. A identificação com essas memórias anima a fé. Nelas, a leitura da Bíblia, como 

Palavra de Deus, insere o leitor nas memórias bíblicas, a fim de conhecer, junto àqueles que 

participaram das histórias registradas, o Deus que caminha com seu povo. 

 

Considerando esses novas trilhas abertas no caminho, penso que a pesquisa em Deuteronômio 

6,20-25 se enriqueceria ainda mais. Por enquanto, me contento com as libertações aprendidas. 
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