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Sinopse 

O salmo 82, desde o início de seus versos, mostra o ambiente no qual se situa seu 

cântico: o concílio dos deuses. Nessa reunião celestial, um deus se levanta e acusa os 

outros deuses de negligenciar os mais fracos. Os deuses são condenados à morte e o 

deus que preside a assembleia dos deuses nomeia outro deus para governar todas as 

nações da terra. A cena do concílio dos deuses e os decretos promulgados nesses 

encontros no mundo celestial são recorrentes em outras literaturas do Antigo Oriente 

Próximo. Na literatura religiosa de Ugarit, antiga cidade cananeia, El, Baal, Asherah e 

outras deidades se reúnem para discutir assuntos pertinentes à ordem do cosmos. Nesse 

sentido, o Salmo 82 compartilha elementos da religiosidade e da cultura dos cananeus. 
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Abstract 

Psalm 82, in the beginning of its verses, shows the environment in which its song is 

established: the council of the gods. In this celestial meeting, one god rises up and 

accuses the other gods of neglecting the weaker. The gods are condemned to death and 

the gods who presides the gods‘ assembly nominates another god to govern all nations 

of the world. The council of gods scene and the decrees promulgated in these meetings 

in the celestial world are recurrent in other Ancient Near East literature. In the religious 

literature found in Ugarit, ancient Canaanite city, El, Baal, Asherah and other deities 

joined to discuss issues related to the order of cosmos. In this sense, Psalm 82 share 

elements of the Canaanite religiosity and culture. 

 

Keywords: Psalm 82; Ugaritic Literature, Council of Gods. 
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Introdução 

 

O Salmo 82 apresenta uma cena recorrente na literatura do Antigo Oriente 

Próximo: o concílio dos deuses. O salmo 82 é motivo de amplas discussões acerca de 

sua interpretação. Um exemplo disso são os versos 1-2 do salmo que diz: 

1 ―Elohim se levanta no concílio de El,  

No meio dos Elohim ele julga: 

2 Até quando vocês julgarão injustamente, 

E as faces dos malvados erguerão?‖ 

 

Muitos estudiosos concordaram que o Elohim do verso 1a é Yahweh, pois esse 

salmo faz parte da coleção dos denominados Salmos Eloístas (42-83) que prefere o 

epíteto Elohim em vez de Yahweh. Já o verso 1b é motivo de discordância entre os 

acadêmicos. As três principais posições interpretativas são: 

 

A- Que os Elohim do verso 1b são governantes e juízes de Israel; 

 

B- Os Elohim do verso 1b são governantes e juízes de outras nações; 

 

C- Que os Elohim são membros do concílio dos deuses. 

 

Ao analisarmos minuciosamente a Bíblia Hebraica, podemos encontrar 

referências a um concílio em que seres celestiais se encontram, rodeando um deus que 

preside essa reunião. Um exemplo é 1Reis 22,19, relato que narra o profeta Miqueias 

Bem Imla em uma visão da corte celestial: 

 

―Eu vi Yahweh assentado sobre o seu trono; 

Todo o exército do céu estava diante dele 

à sua direita e à sua esquerda‖. 

 

 

Essa imagem em que deuses se encontram para uma assembleia divina não é 

uma ideia que surgiu originalmente em Israel. Essas cenas de um concílio dos deuses 

são encontradas nas religiões da Mesopotâmia e na religião cananeia. 
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Em 1928 foi encontrada uma ruína de uma antiga cidade ao norte da Síria (Ras 

Shamra). Após a descoberta, arqueólogos começaram os trabalhos de escavações que 

revelaram um palácio e um túmulo real, com vários artefatos de inestimável valor 

arqueológico nessa cidade a qual identificaram como sendo Ugarit. Mas o que chamou a 

atenção dos especialistas foi um pequeno edifício encontrado nas escavações que ficava 

entre templos de duas divindades adoradas ali: Baal e Dagon. Os estudiosos também 

encontraram uma biblioteca contendo centenas de tabuinhas de argila escritas em várias 

línguas em caracteres cuneiformes.  

Nos documentos de cunho religioso em Ugarit, os pesquisadores obtiveram 

informações a respeito da religião ugarítica, suas formas de culto e das divindades que 

eram adoradas. Nomes como El, Baal, Asherah, Anat entre outras deidades puderam ser 

encontradas nesses relatos, o que lançou luz ao que pouco se conhecia desses deuses. 

Até as descobertas dos manuscritos de Ugarit, pouco se sabia a respeito desses deuses 

por meio da Bíblia Hebraica. 

Na literatura ugarítica existem vários deuses com funções diferenciadas. Cada 

divindade tem o domínio de um reino e eles competem entre si pelo poder cósmico. El 

aparece como chefe do panteão cananeu e sua consorte Asherah aparece como mãe dos 

deuses. Baal é o deus guerreiro e da fertilidade e que luta pelo poder cósmico contra 

seus irmãos Mot e Yam. 

O concílio dos deuses foi o lugar de encontro dessas divindades. Esses 

encontros aconteciam na montanha cósmica, lugar de habitação dos deuses. El, como 

chefe do panteão, preside a assembleia dos deuses e decreta ordens aos deuses 

subordinados a essa deidade. 

Os objetivos iniciais desta pesquisa são: 

 

1- Analisar o Salmo 82 e distinguir quem são os Elohim do verso 1b; estudar o 

termo „adat El (lit. ―concílio de El”) que aparece no salmo e verificar se 

esse termo se refere à assembleia geral dos deuses ou está denominando um 

deus que preside esse concílio. A partir dessa análise, tentar-se-á responder 

quem preside o concílio dos deuses nesse salmo. 

 

2- Pesquisar a religião cananeia e o concílio dos deuses na literatura ugarítica 

para demonstrar possíveis influências da religião cananeia em Israel e 

principalmente no Salmo 82. 
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3- Investigar os motivos da acusação e sentença à morte desses Elohim que 

aparecem no salmo e definir quem são os empobrecidos e os mais fracos 

que Elohim/Yahweh está defendendo. 

 

Assim, no capítulo 1, far-se-á uma exegese do Salmo 82, destacando sua 

composição, linguagem e datação a partir dos pressupostos da crítica das formas, 

seguindo a estruturação proposta nesta análise. Nesse capítulo, pretende-se mostrar a 

situação histórica do lugar em que o salmo foi escrito, estudar cada verso em particular, 

palavras de destaque e o concílio dos deuses no Salmo 82, para, então, poder responder 

a alguns questionamentos da pesquisa. 

No capítulo 2, far-se-á um estudo histórico de Ugarit, sua descoberta, 

características culturais e econômicas. O enfoque será posto na religião ugarítica, suas 

divindades e o concílio dos deuses em Ugarit. As principais divindades, suas funções e 

a finalidade da assembleia dos deuses na literatura ugarítica serão alvo da pesquisa 

nesse capítulo, cujas fontes serão os manuscritos de Ugarit encontrados em Ras Shamra. 

No capítulo final, o objetivo é mostrar, a partir das pesquisas realizadas nos 

capítulos anteriores, as convergências e as divergências que o concílio dos deuses no 

Salmo 82 tem em relação à religião cananeia. Enfatizará os diálogos culturais entre a 

religião israelita e a religião cananeia e os ―filtros‖ que aparecem como forma de 

identidade religiosa no Salmo 82. 
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Capítulo 1 — O concílio dos Deuses no Salmo 82 
 

 

 

 

 

 

1.1 — Texto Hebraico 

 

 

 

 

 

 ִמזְמֹור ְלָאָסף

 

 

 ֱאֹלִהים יְִשפֹט׃ֱאֹלִהים נִָצב ַבֲעַדת־ֵאל   ְבֶקֶרב 

 

 ַעד־ָמַתי ִתְשְפטּו־ָעֶול   ּוְפנֵי ְרָשִעים ִתְשאּו־ֶסָלה׃

 

 ִשְפטּו־ַדל ְויָתֹום   ָענִי ָוָרש ַהְצִדיקּו׃

 

 ַפְלטּו־ַדל ְוֶאְביֹון   ִמיַד ְרָשִעים ַהִצילּו׃

 

 ֹ  וטּו ָכל־מֹוְסֵדי ָאֶרץ׃ֹלא יְָדעּו ְוֹלא יִָבינּו   ַבֲחֵשָ ה יְִתַהָל ּו   יִם

 

 ֲאנִי־ָאַמְרִתי ֱאֹלִהים ַאֶתם   ּוְבנֵי ֶעְליֹון ֺכְלֶ ם׃

 

 ָאֵ ן ְכָאָדם ְתמּותּון   ּוְ ַאַחד ַהָשִרים ִתפֹלּו׃

 

 קּוָמה ֱאֹלִהים ָשְפָטה ָהָאֶרץ   ִכי־ַאָתה ִתנְַחל ְבָ ל־ַהגֹויִם׃
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1.2 — Tradução 

 

1. Salmo para Asaf.  

Elohim está em pé
1
 no concílio de El.  

No meio dos Elohim ele julga
2
: 

2. Até quando, 

                     vós defendereis
3
  

         e as faces dos malvados erguereis?
4
  Selah  

3. Defendei
5
 o miserável e o órfão; 

o oprimido e o empobrecido fazei
6
 justiça!

7
 

4. Livrai
8
 o miserável e o oprimido; 

das mãos dos malvados tirai(–os)!
9
 

5. Eles não conhecem
10

  

e não entendem
11

;  

na escuridão eles andam
12

.  

Abalam–se
13

 todos os fundamentos da terra. 

6. Eu disse
14

:  

Elohim vós (sois)  

e filhos de Elyon (vós) todos. 

7. Contudo, como homem morrereis
15

  

e como qualquer dos príncipes caireis
16

. 

8. Levanta–te
17

 Elohim,  

julgue
18

 a terra. 

Eis! 

Todas as nações são tua propriedade!
19

 

  

                                                           
1
 niccäb – Verbo nifal particípio masculino singular absoluto 

2
 yišPö† –vVerbo qal imperfeito 3ª pessoa masculino singular. A raiz šp† pode ter o sentido de ―julgar‖, 

―defender‖, ―ajudar‖. Em nossa tradução, optamos por escolher diferentes significados de acordo com o 

contexto. 
3
 TišPe†û – Verbo qal imperfeito 2ª pessoa plural de šp†. 

4
 TiS´û – verbo qal imperfeito 2ª pessoa masculino plural. 

5
 šip†û –vVerbo qal imperativo masculino plural de šp†. 

6
 räšv– Verbo qal particípio masculino singular. 

7
 hacDîºqû – Verbo hifil imperativo masculino plural. 

8
 Palle†û – Verbo piel imperativo masculino plural. 

9 haccîºlû – Verbo hifil imperativo masculino plural. 
10

 yä|d`û – Verbo qal perfeito 3ª pessoa plural. 
11

 yäbîºnû – Verbo qal imperfeito 3ª pessoa masculino plural. 
12

 yithalläºkû – Verbo hithpael imperfeito 3ª pessoa masculino plural. 
13

 yimmôº†û – Verbo nifal imperfeito 3ª pessoa masculino plural. 
14

 ´ämarTî – Verbo qal perfeito 1ª pessoa comum singular. 
15

 Temûtûn – Verbo qal imperfeito 2ª pessoa masculino plural. 
16 TiPPöºlû – Verbo qal imperfeito 2ª pessoa masculino plural. 
17

 qûmâ – Verbo qal imperativo 2ª pessoa masculino singular. 
18

 šop†â – Verbo qal imperativo masculino singular. 
19

 tinHal – Verbo qal imperfeito 2ª pessoa masculino singular. 
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1.3 — Estrutura Literária 

 

Relato de acusação e julgamento dos deuses (v. 1–8) 

 

I. Palavra de Elohim (v. 2–5) 

    A. Cabeçalho/Introdução do salmista (v. 1) 

    B. Citação da acusação de Elohim (v. 2–5) 

         1. Acusação (v. 2) 

         2. Evidências da acusação (v. 3–4) 

         3. Culpa dos deuses (v. 5) 

II. Julgamento dos deuses (v. 6–8) 

         A. Sentença (v. 6–7) 

         B. Decreto (v. 8) 

 

1.4– Observações sobre a estrutura 

O Salmo 82 é delimitado pelos versos 1–8. O verso 1a tem um cabeçalho e 1b 

contém a palavra do salmista que introduz o cântico. É a única passagem em que o 

narrador do salmo aparece. Nos versos 2–5, temos palavras de acusação contra os 

deuses feita por Elohim, e estes são acusados de negligenciar ajuda aos pobres e 

miseráveis da terra. Nos versos 6–8, temos as palavras de El sentenciando os deuses e 

decretando todas as nações como herança de Elohim.  

A pergunta ―até quando?‖ no verso 2 insere a acusação de Elohim contra os 

outros deuses, e os versos 3–4 evidenciam quem são os alvos da defesa de Elohim. O 

concílio reúne–se para discutir a sorte do cosmos e, para isso, os deuses se encontram 

no concílio dos deuses, literalmente ―concílio de El‖, e um deus que preside essa 

assembleia nomeia e exalta um Elohim para governar todas as nações da terra e condena 

os outros deuses, por causa do caos e da injustiça — que culminam na desgraça —, a 

morrerem como humanos (v. 6–7). 

 

 



17 
 

1.5 – Observações sobre a composição e a linguagem do texto 

O Salmo 82 demonstra, em seu cabeçalho, pertencer à coleção de salmos para 

Asaf. Essa coleção pertence ao livro III do saltério que abrange os salmos 73–89. Os 

salmos asafitas são delimitados pelos salmos 73–83, embora o Salmo 50, também 

dedicado a Asaf, esteja deslocado e ligando outras duas coleções: a koraíta (42–49) e a 

segunda parte da davídica (51–57).  

Os salmos para Asaf têm características próprias de linguagem, que podemos 

também verificar no Salmo 82. Como bem observado por Tércio Machado Siqueira
20

, o 

Salmo 82 apresenta uma linguagem próxima das acusações proféticas encontrada na 

Bíblia Hebraica. Mas antes de prosseguirmos a discussão da característica linguística da 

coleção dos Salmos para Asaf na qual o salmo 82 faz parte, vamos atentar agora a 

composição. 

 

1.5.1 — A composição dos Salmos de Asaf 

 

 A raiz ‟sp, Asaf, aparece 209 vezes em toda a Bíblia Hebraica e basicamente 

tem o significado de reunir, juntar, colher
21

. Asaf aparece no livro de Crônicas como 

músico e cantor nos tempos de Davi (1Cr 15,16–19; 16,4s.7.37; 25,1ss.) e os filhos de 

Asaf aparecem em funções relacionadas ao templo e à música em tempos tardios (2Cr 

5,12; 20,14; 29,13; 35,15; Esd 2,41; 3,10; Ne 7,44; 11,22)
22

. Provavelmente Asaf foi 

apontado pela tradição como um epônimo que era encarregado da música de Davi
23

. 

 Os Salmos de Asaf, além de figurar na terceira parte do saltério, está dentro 

também de uma composição bem caracterizada a qual os pesquisadores chamam de 

―Salmos Eloístas‖, pelo fato de preferirem, geralmente, o nome divino Elohim em vez 

de Yahweh. Os Salmos eloístas são delimitados pelos salmos 42–83. Além de muitos 

salmos dessa coleção modificarem o tetragrama Yhwh por Elohim, nos salmos asafitas 

                                                           
20

 SIQUEIRA, Tércio Machado. Psalm 82. In: Reading the Hebrew Bible for a New Millenium. Volume 2 (Edited 

by W. Kim, D.Ellens, M. Floyd, M.A. Sweeney), Harrisburg: Trinity Press International, 2000, p. 243–252. 
21

 Sawyer, J. F. A In: Diccionario Teologico Manual Del Antiguo Testamento. Tomo 2 (editado por Ernst 

Jenni e Claus Westermann), Madrid: Ediciones Cristiandad, 1978, p. 734-738. 
22

 Todas as citações de textos bíblicos serão extraídas da Bíblia de Jerusalém e seguirão seu padrão de abreviaturas. 

Somente os epítetos divinos nós manteremos como aparece no original hebraico em itálico, para dar uma maior 

clareza de sentido. 
23

 MACKENZIE, John L. Dicionário Bíblico. São Paulo: Edições Paulinas, 1983, p.79. 
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aparecem livremente outros epítetos para falar de Yahweh, como El, e Elyon
24

. O Salmo 

50,1–3 demonstra claramente o livre uso desses epítetos:  

 

El Elohim Yahweh fala, 

Convocando a terra do nascente ao poente. 

De Sião, beleza perfeita, Elohim resplandece, 

O nosso Elohim vem, e não se calará. 

 

Outro exemplo que podemos citar é o Salmo 73,11: 

 

E dizem: Acaso El conhece? 

Existe conhecimento em Elyon? 

 

Laura Joffe afirma que o saltério eloísta é resultado de um amplo trabalho 

editorial em que os redatores dessa coleção demonstraram objeção em escrever o 

tetragrama
25

. De qualquer maneira, Joffe nos ajuda a esclarecer que o aparecimento do 

epíteto Elohim dentro do saltério eloísta e, consequentemente, incluindo os Salmos de 

Asaf, nada mais é que outra denominação para Yahweh, e que em um estágio tardio da 

religião israelita o tetragrama foi substituído.  

 

1.5.2 — Características linguísticas dos Salmos de Asaf 

 

Os Salmos de Asaf, além do que já foi asseverado acima acerca de sua 

composição, possui características próprias de linguagem que descreveremos abaixo
26

: 

 

A — Os salmos asafitas estão preocupados em mostrar o julgamento divino em 

Israel, como vemos nos salmos 50; 77; 78; 80; 81. Jerusalém também é alvo desse 

julgamento divino (74 e 79). Se Israel é alvo do salmista asafita, as nações estrangeiras 

também estão incluídas nesse julgamento, como demonstrado nos salmos 75; 76; 83. A 

maldade dos indivíduos, como vemos no Salmo 73, e até mesmo os deuses, como no 82, 

não escapa do julgamento divino.  

                                                           
24

 Quando falamos de El e Elyon como epítetos de Yahweh, consideramos que o redator final dessas 

coleções de Salmos já não diferenciava os diferentes nomes como pertencente a alguma divindade que 

não fosse Yahweh. Isso não significa, como mostraremos no Salmo 82, que o compositor original desses 

cânticos não fizesse essa diferenciação. 
25

 JOFFE, Laura. The Elohistic Psalter: What, How and Why? Scandinavian Journal of the Old 

Testament, volume 15, nº1, 2001, p. 143–169. 
26

 Ver DAY, John. Psalms. Sheffield:Jsot Press For Old Testament Study, 1990, p. 117-119. 



19 
 

B — Alguns desses salmos estão preocupados em lembrar as ações de Yahweh 

no passado como motivação no seu agir presente ou mesmo uma forma de exortar o 

povo à fé: o êxodo (Salmos 77,11–20; 78,11–53; 80,8–11; 81,4–7); a conquista e o 

assentamento em Canaã (Salmo 78,53ss); eventos do período dos juízes (Salmos 78,56–

66; 83,9–12;); e a vitória de Yahweh sobre o caos, estabelecendo a ordem do mundo no 

tempo da criação (Salmo 74,12–17). 

 

C — Há uma série de alusões a Israel como um rebanho de ovelhas tendo 

Yahweh como seu pastor (Salmos 74,1; 77,20; 78,52; 79,13; 80,1) mais que em todo o 

saltério. 

 

D — As tribos do norte de Israel são diversas vezes citadas, especialmente sob 

o nome de José (Salmos 77,15; 78,9; 67; 80,1–3; 81,5) e em todo o saltério, havendo 

apenas uma referência a José fora dos Salmos de Asaf (Salmo 105,17), porém como 

indivíduo e não como um nome tribal. 

 

E — Aparece também um considerado número de oráculos (Salmos 50; 75,2–

5; 81,6–16) além do Salmo 82,2–7. 

 

F — O foco do saltério asafita é a comunidade como um todo. O Salmo 73 é 

exceção. Esse saltério diferencia–se, por exemplo, do saltério davídico, em que o 

lamento individual é característico. 

 

1.5.3 — Salmo 82 e a relação com o saltério III (Salmos 73–89) 

 

Quando o Salmo 82 é lido em conjunto com outros salmos do saltério III, 

aparece uma série de ideias em comum no qual o compilador dessa coleção asafita 

procurava intencionalmente demonstrar
27

. O concílio é um tema que aparece no Salmo 

74,2 e o julgamento de Elohim/Yahweh no Salmo 82,1 lembra o Salmo 81,5. A 

construção interrogativa ―até quando?‖ aparece diversas vezes (Salmo 74,9–10; 79,5; 

80,5). O tema da falta de assistência ao pobre e ao necessitado é recorrente também 

                                                           
27

  Ver COLE, Robert L. The Shape and Message of Book III ( Psalms 73- 89). Sheffield: Sheffield 

Academic Press, 2000, p. 102-109. Embora Cole defenda que o Salmo 82 trata de acusações contra os 

juízes de Israel, é interessante notar os temas correlacionados dentro dos Salmos para Asaf. 
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(Salmos 72,1s.4.12–13). Entre os salmos 82 e 72 há diversos paralelos semânticos em 

relação ao miserável (dal, 72,13; 82,3–4), ao oprimido (`änî, 72,2, 4,12; 82,3) e o 

empobrecido (´ebyôn, 72, 4, 12,13; 82,4).  

O Salmo 73 descreve o sucesso e prosperidade dos malvados e sua consequente 

queda (v. 18). No Salmo 74, 19–22, há um apelo ao pobre e necessitado. No final desse 

mesmo Salmo, é pedido para Elohim se levantar, (qûmâ ´élöhîm ) e defender a causa 

dos pobres e necessitados, da mesma forma que aparece no salmo 82,8. No Salmo 72, 

11,17, aparece o mesmo universalismo que lemos no Salmo 82,8, em que o salmista 

apela para o governo de Elohim/Yahweh sobre todas as nações. 

 

1.5.4 — Considerações finais sobre a composição e linguagem do Salmo 82 e dos 

Salmos de Asaf 

 

Todas essas considerações levantadas acima em relação a uma leitura canônica 

do Salmo 82, assim como de sua linguagem, levam–nos a crer que esse salmo assim 

como o conjunto de Salmos para Asaf compartilham ideias, teologia, propósitos e 

influências de uma mesma visão de mundo e religião. Com toda a probabilidade, essa 

coleção serviu para provocar a lembrança na comunidade pós–exílica das ações e 

julgamentos de Yahweh na história de Israel. No período pós–exílico, provável data da 

compilação desses salmos asafitas, Yahweh foi considerado o único deus da 

comunidade da Judeia e, assim, a leitura canônica desses salmos é de grande valor 

teológico, assim como o descredenciamento dos antigos deuses cananeus e estrangeiros 

como El ou Elohim que são transformados em meros epítetos para Yahweh. 

  A prioridade de nossa pesquisa é investigar o Salmo 82 isoladamente, embora 

também achássemos importante, como demonstrado acima, entendê–lo canonicamente e 

trabalharmos como a coleção de Asaf foi interpretada na comunidade pós–exílica, 

embora essa ferramenta não seja a única em nossa pesquisa, pois entendemos, também, 

que limitaria a nossa investigação. Nosso trabalho é mostrar como esse cântico foi 

entendido no provável período em que foi composto, e como reflete tradições do 

período pré–exílico de Israel. 

Devido aos dados obtidos até aqui em nossa análise canônica dos Salmos de 

Asaf, é muito difícil não situar esses salmos na região norte de Israel, pelo fato de, como 

demonstrado, termos diversas referências às tribos do norte. Embora tenhamos o Salmo 

78 como uma evidência contra a nossa hipótese, há muitas razões para aceitarmos nossa 
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tese. Se os Salmos de Asaf foram compostos na região norte de Israel, o Salmo 82, 

pertencente a essa coleção, pode ter sido composto naquela região. É o que veremos e 

tentaremos demonstrar no próximo tópico.  

 

1.6 — Data e Lugar 

A datação do Salmo 82 e o seu lugar de composição têm sido debatidos ao 

longo dos anos, não havendo, portanto, unanimidade entre os estudiosos devido à 

complexidade do cântico. 

 Erhard Gestenberger
28

 afirma que o Salmo 82 tem lugar vivencial nas 

comunidades de adoradores de Yahweh, que foram dispersos por causa dos babilônios e 

persas durante os períodos do exílio e pós–exílio. Canta–se esse salmo, segundo 

Gerstenberger, no culto da comunidade. O cântico serviria como uma espécie de 

afirmação religiosa contra os poderes opressores estrangeiros representados por 

divindades estrangeiras.  

Kraus
29

 concorda com Gerstenberger, afirmando que o lugar do salmo é o 

culto, porém com respeito à datação, ele o situa, com precaução, no período tardio da 

monarquia. Kraus não ajuda muito, pois sua leitura é superficial nesse quesito. Georg 

Fohrer
30

 data o salmo no período pré–exílico, funcionando como uma admoestação e 

ameaça contra a religião cananeia, mas também não entra em detalhes para esclarecer 

como ele chegou a essa hipótese.  

Uma datação muito mais antiga é defendida por Mitchell Dahood
31

, que situa o 

salmo no período pré–monárquico de Israel. Mas Dahood deixa lacunas em sua hipótese 

ao não demonstrar como esse salmo foi composto em um período tão antigo na história 

israelita.  

                                                           
28

 Ver GESTENBERGER, Erhard S. Psalms and Lamentations, part 2: The Forms of the Old Testament 

Literature, volume XV (Edited by Rolf P. Knierim, Gene M. Tucker and Marvin A. Sweeney). Cambridge: 

William B. Eerdmans Publishing Company, 2001, p. 115. 
29

 Ver KRAUS, Hans-Joachim. Los Salmos (Salmos 60- 150) Vol. II. Salamanca: Ediciones Sigueme, 1995, p. 

216. 
30

 FOHRER, Georg. História da Religião de Israel. São Paulo: Academia Cristã/Paulus, 2006, p. 

132;273. 
31

 DAHOOD, Mitchell S.J. Psalms II (51-100): The Anchor Bible: Introduction, Translation and Notes. 

New York, 1968, p. 268–271. 
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Embora exista dificuldade em estipular uma data apropriada para o Salmo 82
32

, 

conforme se verifica nos parágrafos acima, ressaltamos que é possível construir uma 

outra hipótese baseada nos resultados da pesquisa feita até aqui.  

Para localizarmos e datarmos o nosso salmo, é preciso levar em consideração a 

linguagem profética do Salmo 82. Para tanto, analisaremos toda a polêmica que os 

profetas do VIII século, Amós e Oseias estavam travando contra a situação caótica em 

que o reino do norte estava, assim como analisaremos a história de Israel desde os 

governos da dinastia dos omridas até Jeroboão II para entendermos os 

desenvolvimentos de tais problemas e para, então, respondermos à pergunta pela 

datação e lugar vivencial do Salmo 82. 

No século IX a.C., o reino do norte, Israel, estava enfrentando sérios problemas 

políticos, tanto internos como externos. Entre os anos de 882/871 e 871/852, com os 

reinados de Omri e Acabe respectivamente, houve uma série de medidas tomadas por 

esses reis para amenizar esses problemas e que puderam fazer com que Israel, pelo 

menos no âmbito político interno e externo, pudesse ter uma estabilização política, 

embora os textos deuteronomistas de 2Reis polemizarem contra esses reis por motivos 

teológicos.  

Os omridas, nome dado a dinastia de Omri, procuraram administrar com 

direitos iguais tanto a população cananeia quanto os israelitas. O reino do norte herdou a 

maior parte das antigas cidades cananeias e sua população. Vários fatores determinavam 

uma maior influência estrangeira na região norte, Israel, como por exemplo, a abertura 

dessa região ao trânsito para comércio externo devido à sua localização geográfica que 

facilitava o acesso comercial. Assim, consequentemente, também as influências 

religiosas eram muito mais fáceis. Desde Jeroboão I (930–913) havia na região norte 

santuários para cultos a Baal e El em Betel e em Dã (1Reis 12,26–29)
33

. Na região 

norte, a complexidade religiosa e política era grande devido a essas pluralidades. 

 Embora devam ser lidas criticamente, as fontes deuteronomistas não podem 

ser totalmente descartadas para fazermos uma análise dos períodos do IX ao VIII 

séculos em Israel. Podemos enxergar nessas fontes uma leitura da história de Israel em 

defesa da fé em Yahweh. Mas ao polemizar contra os deuses cananeus, principalmente 

                                                           
32

 Para uma maior discussão a respeito das diferentes posições a respeito da data do Salmo 82 ver: 

BOESAK, Willa. Psalm 82: God amidst the Gods. Journal of Theology for Southern Africa, Nº 64. 1988, 

p. 64-68. MORGENSTERN, Julian. The Mythological Background of Psalm 82. Hebrew Union College, 

nº14, 1939, p.29-126. 
33

 Sobre o santuário de Betel e a adoração a El, comentaremos quando estudarmos a atuação do profeta 

Oseias no reino do Norte. 
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contra Baal, conseguimos detectar e, assim, afirmar que ninguém polemiza contra algo 

que não existe. A polêmica deuteronomista contra o culto às divindades estrangeiras 

acontece porque o culto alienígena à fé Yahwista acontecia. Portanto, cabe ao 

pesquisador ―filtrar‖ essas informações dadas pelas fontes e tentar construir uma 

hipótese sustentável. 

De Josué e Reis podemos encontrar vestígios da nossa afirmação sobre a 

pluralidade cultural em Israel. Josué 16,10 atesta que ―os cananeus que habitavam Gazer 

não foram expulsos e permaneceram no meio de Efraim‖. Da mesma forma Josué 17, 12 

afirma que os cananeus habitavam nas terras junto com os manassitas. Segundo Herbert 

Donner
34

, o termo ―cananeu‖ não deve ser entendido no sentido étnico, mas, sim, em 

termos sociológicos e religiosos. Donner afirma que com a aglutinação da população 

cananeia e israelita no século IX a.C., e sabendo da complexidade no âmbito religioso 

entre essas populações, Omri tomou algumas medidas para fortalecer o seu poder de 

influência interna ao adotar uma política interna dualista, na qual ambas as partes da 

população mantinham sua autonomia. Reinou nos moldes cananeus para os cananeus, 

reinou nos moldes israelitas para os israelitas.  

Omri comprou, segundo testemunha 1Reis 16,24, um grande terreno chamado 

Semer que posteriormente se chamou Samaria. Donner afirma que, como é lido e 

afirmado em Levítico 25,23, tal transação não poderia ter sido com base nos direitos 

fundiários israelitas. Provavelmente o negócio foi feito com um cananeu segundo os 

seus costumes. Nesse sentido, Omri comprou o terreno e fez dele propriedade sua e de 

sua família. A cidade, então, ficou com um caráter jurídico especial com Omri ou Acabe 

e, posteriormente, sob Acabe a cidade se transformou em um lugar de culto a Baal 

(1Reis 16,32). Em 1Reis 21 e 2Reis 9–10 somos informados que desde Omri até Acabe 

os reis de Israel possuíam uma segunda residência chamada Jezreel.  

Israel Finkelstein e Neil Silberman
35

 têm defendido, diferentemente de Donner, 

a possibilidade de, com base em achados arqueológicos e históricos, que a população 

israelita estava ao redor de Samaria, nas áreas montanhosas, enquanto que Jezreel 

situava–se numa região com nítida continuidade cultural cananeia.  

                                                           
34

 DONNER, Herbert. História de Israel e dos povos vizinhos:Da época da divisão do reino até 

Alexandre Magno (Com um olhar sobre o judaísmo até Bar Kochba). 3ª edição. São Leopoldo: Sinodal, 
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35
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Os indícios de extraordinária estabilidade em assentamentos padronizados 

assim como imutabilidade em desenhos de pequenas aldeias no vale de Jezreel são 

pistas que apontam que os omridas não abalaram o sistema rural cananeu nas planícies 

do norte. Os omridas unificaram as áreas montanhosas da Samaria com os vales do 

norte, integrando vários ecossistemas diferentes e uma população heterogênea em um 

único Estado para cananeus e israelitas.  

As montanhas da Samaria, sede da capital do Estado omrida, eram habitadas 

por comunidades de aldeias que eram identificadas, cultural e religiosamente como 

israelitas. Nas planícies ao norte, os vales de Jezreel e do Jordão eram formados por 

uma população de camponeses assentados em aldeias que há muito tempo eram 

fortemente ligadas às cidades–Estado de Canaã.   

Porém, da mesma forma que Donner, Finkelstein e Silberman mostram a 

necessidade de que a dinastia omrida tinha de fortalecer o reino e promover uma política 

de integração com extrema urgência, pois Estados rivais emergiam ao mesmo tempo aos 

arredores de Damasco, Fenícia e Moab, cada um com fortes exigências culturais sobre 

os grupos populacionais nas fronteiras com Israel. 

De qualquer maneira, com essas afirmações demonstradas de duas diferentes 

residências para os reis omridas, e com o culto a Baal em Samaria, podemos afirmar 

que provavelmente os omridas reinaram para a população cananeia segundo suas 

tradições políticas, vivenciais e religiosas, e também para os israelitas segundo suas 

tradições e sua religião de Yahweh em Samaria e em Jezreel. Não houve uma dicotomia 

na forma de reinar, mas, sim, uma tentativa de integração entre as duas populações. 

Podemos imaginar que não demoraria muito para que essa política gerasse 

conflitos, pois como dito anteriormente, o norte israelita tinha abertas relações 

comerciais com povos estrangeiros. Segundo Donner
36

, parece que com Omri, 

começaram os relacionamentos internacionais com os centros comerciais da costa 

fenícia, provavelmente por razões econômicas e político–comerciais. O apogeu desse 

relacionamento com os fenícios aconteceu no tempo de Acabe, que reinou entre 874–

853 (1Reis 16,31). O ciclo de Elias (1Reis 17–19;21; 2Reis 1) permite — com cuidados 

— analisar a crise religiosa que se estabeleceu entre aqueles que adoravam a Yahweh e 

os adoradores de Baal. Essas narrativas que mostram Elias polemizando contra os 

profetas de Baal demonstram que já no IX século havia uma busca de identidade 
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cultural e religiosa entre os israelitas. Elias pode representar um grupo periférico que 

não aceita a aglutinação entre a cultura cananeia e a israelita. Porém não restam dúvidas 

de que a política adotada por Acabe e Omri contribuiu para tal crise entre os cananeus e 

israelitas residentes na região norte. 

Posteriormente com Jeú, que reinou em Israel de 845–818, houve uma tentativa 

de combater tendências sincretistas da corte (2Reis 9,18–27)
37

, mas parece que a 

população continuou adorando as divindades cananeias.  

No século VIII a.C., com a lenta diminuição do poder do estado arameu de 

Damasco, que desde o século IX a.C., se envolveu com Israel em pesadas guerras, e que 

agora estava enfraquecido devido à política expansionista da Assíria, Israel pode 

novamente experimentar um período de florescimento. Essa época de prosperidade 

econômica promovida por Jeroboão II (783–743) promoveu também, em contrapartida, 

o processo de desigualdade social que há muito se desenvolvia. O desenvolvimento 

contribuiu para dicotomizar ricos e pobres, senhores e escravos, latifundiários e 

agricultores com pouca ou nenhuma terra. É nesse contexto que surge a voz profética de 

Amós. 

Com a ampliação das fronteiras de Israel até Damasco e Emat (2Reis 14, 

25.28), a tributação aumentou e Israel se tornou forte. Mas a sociedade citadina e a 

camponesa eram duas realidades distintas. No campo plantava–se e vivia–se segundo 

costumes tribais. Cada clã produzia o necessário para o seu sustento. Não se praticava o 

comércio e, quando aparecia, o efeito era altamente prejudicial a esse meio de 

sobrevivência. A terra cultivada era posse do grupo clânico e não podia ser vendida: era 

herança. 

No modo de vida citadino está a classe social dominante. Ali funcionava a 

corte e o funcionalismo, os sacerdotes e os comerciantes. O exército fazia a ocupação 

das principais partes da cidade. Na cidade também habitavam gente empobrecida, 

órfãos, viúvas e escravos. A cidade exercia coerção social e religiosa no campo
38

.  

Entre campo e cidade havia sempre conflito. A expansão territorial de Jeroboão 

II era acompanhada de altos tributos à população para manter os gastos de sua política 

expansionista. O produto agrícola era necessário para manter o Estado expansionista, 
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bem como a participação ativa no comércio internacional. Israel participava desse 

comércio internacional adquirindo ferro, ouro e preciosidades (Amós 3,12–15) e como 

Schwantes afirma, os produtos de exportação eram de valor menor do que os produtos 

importados. A população do campo sentia as consequências desse tipo de negócio
39

. 

Religião e política de arrecadação de impostos atuavam juntas, como vemos em Amós 

4,4–5: 

 

Entrai em Betel e pecai! 

Em Guilgal, e multiplicai os pecados! 

Oferecei, pela manhã, os vossos sacrifícios, 

E ao terceiro dia os vossos dízimos! 

Queimai pão fermentado como sacrifício de louvor 

Proclamai vossas oferendas voluntárias, anunciai–as, 

Porque é assim que gostais, israelitas, 

Oráculo do Senhor Yahweh. 

 

Era durante as festas religiosas, nos lugares altos, que eram entregues partes 

significativas da colheita. A religião atuava como legitimadora da produção e da 

arrecadação. Amós era contrário a esse tipo de religião como vemos
40

. Nesse contexto, 

Amós procura defender algumas classes de vítimas dessas injustiças sociais em situação 

de pobreza: o empobrecido (‗ebion, Am 2,6; 4,1; 5;12; 8,4.6;) e o miserável (dal, Am 

2,7; 4,1;  5,11; 8,6;)
41

. A respeito dos ebionim afirma–se que são vendidos e comprados 

por um par de sandálias (Am 2,6; 8,6), são maltratados pelas mulheres da alta sociedade 

(Am 4,1), são injustiçados nos tribunais (Am 5,12) e são esmagados pelos comerciantes 

(Am 8,4). Concernente aos dallim, afirma–se que são esmagados (Am 2,7), são também 

oprimidos pelas mulheres da alta sociedade (Am 4,1), são onerados com altos impostos 

e exigem deles quantias de trigo (Am 5,11) e são comprados por determinadas quantias 

de dinheiro (Am 8,6)
42

.  

É interessante notar que Amós profetiza contra as injustiças socioeconômicas, 

dando um peso maior para esses problemas em vez de ao culto alienígena ao 

Yahwismo. Em contrapartida, não devemos esquecer que religião e vida social não eram 

separadas; ao contrário, caminhavam juntas.  
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Mas no VIII século também surgiu outra voz contra as injustiças sociais e 

principalmente contra a religião cananeia. Seu nome era Oseias, profeta que atuou em 

meados de 750–725. 

Oseias atuou aproximadamente uma década depois de Amós, ainda sob o 

reinado de Jeroboão II (783–743). A guerra siro–efraimita (734–732) reflete na voz 

profética de Oseias como lemos em 5,8ss, porém, dificilmente, o profeta presenciou a 

queda do reino do norte em 722. Werner Schmidt localiza Oseias entre 750 a 725 a.C.
43

. 

Mas o que importa para a nossa discussão é o fato de que Oseias, assim como Amós, 

atua no período do VIII século e aponta problemas sociais e religiosos muito 

característicos nessa época na região nortista. Mas, diferentemente de Amós, o enfoque 

maior de Oseias é a religião. 

Oseias 4,1–5 demonstra a acusação que Yahweh faz contra os detentores da religião 

israelita: 

 

Ouvi a palavra de Yahweh, israelitas, 

pois Yahweh abrirá um processo contra os habitantes da terra, 

porque não há fidelidade nem amor, 

nem conhecimento de Elohim na terra. 

Mas perjúrio e mentira, assassínio e roubo, 

adultério e violência,  

e o sangue derramado soma–se ao sangue derramado. 

Por isso a terra se lamentará, desfalecerão todos os seus habitantes 

e desaparecerão os animais dos campos, as aves dos céus 

e até os peixes do mar. 

Sim, que ninguém abra um processo e que ninguém julgue! 

Pois na realidade, o meu processo é contra ti, ó sacerdote! 

Tropeçarás de dia, 

e contigo tropeçará, de noite, também o profeta; 

farei perecer a tua mãe. 

 

 

Yahweh culpa os sacerdotes pelo estado caótico em que se encontra Israel. A 

imagem é extremamente jurídica: Yahweh, como um advogado levanta a sua queixa 

contra os detentores da religião vigente. 

O conhecimento de Deus (da‗at Elohim) pressupõe um conhecimento do que 

Yahweh quer segundo as suas normas, referindo–se à maneira como cada indivíduo 

israelita deve conduzir–se. São princípios morais e cultuais de comportamento
44

. Mas 

também deve–se levar o outro da comunidade a sentir e experimentar esse 
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conhecimento
45

. Por falta desse conhecimento, não há fidelidade (‟emet), nem amor 

(hesed). A consequência clara desse caos é o desaparecimento da vida
46

, pois sem esse 

direcionamento, os habitantes da terra se destruirão. Aqueles que deviam instruir o povo 

sobre o que Yahweh quer não cumprem com esses requisitos e, portanto, são acusados 

por Yahweh de negligência. 

Oseias acusa não somente a negligência sacerdotal, mas também as suas 

adorações àquelas divindades nas quais depositam a sua crença. Esses deuses adorados 

não podem salvar e promover o amor e o direito (Os 12,7).  

Em várias partes do livro do profeta, podemos encontrar polêmicas contra as 

divindades cananeias adoradas. Isso acontece contra a adoração de Baal e alusões a El, 

Asherah e Anat. 

 Em Oseias 2,10 lemos que o profeta acusa os israelitas de pensar que é Baal 

quem dá o trigo, o mosto e o óleo e que é o deus cananeu que multiplica o ouro e a prata 

que eles usavam para o culto ao próprio Baal. No entanto o profeta diz que era Yahweh 

que proporcionava tudo. Oseias está dizendo que Yahweh é o verdadeiro Baal como é 

visto em 2,18: 

 

Acontecerá, naquele dia, oráculo de Yahweh 

que me chamarás ―meu marido‖, 

e não me chamarás ―meu Baal‖
47

. 

 

 

Oseias, em todo o livro, usa jogo de palavras para demonstrar a ação de Yahweh 

em ajuda ao seu povo e para demonstrar que é ele o verdadeiro deus israelita e não 

outras divindades. Da mesma forma, lemos em Oseias 14,9 a sua polêmica contra a 

adoração de Asherah: 

 

Efraim! Que tenho ainda a ver com os ídolos? 

Sou eu quem lhe responde (‘aniti) e quem olha para ele (wa ‘ashurennu). 

Eu sou como um cipreste verdejante, 

é de mim que procede o teu fruto. 
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Willian G. Dever afirma que alguns estudiosos tentaram demonstrar que a 

provável fala do profeta Oseias na segunda linha seria ―eu sou sua Anat e sua Asherah‖. 

Assim o texto seria lido: 

 

Efraim! Que tenho ainda a ver com os ídolos? 

eu sou sua Anat e sua Asherah. 

Eu sou como um cipreste verdejante, 

é de mim que procede o teu fruto
48

. 

 

Dever diz que a despeito de a reconstituição do texto ser ou não aceita, o que 

importa é que o profeta está fazendo alusão aos cultos de fertilidade, nos quais árvores e 

símbolos de deusas da fertilidade são vistos como doadoras de vida. Segundo Oseias, 

Israel está no erro ao buscar a fertilidade fora de Yahweh. 

John Day
49

 argumenta que seja difícil essa reconstituição hipotética do texto 

proposta por alguns estudiosos e demonstrada por Dever, mas ele considera que seja 

plausível que Oseias esteja usando um jogo de palavras para aludir aqui às deusas 

Asherah e Anat, da mesma forma que aparece no capítulo 2,18 do livro com respeito à 

Baal. Mark Smith
50

 concorda com a posição de Day em relação à retórica de Oseias 

usando de artifício do jogo de palavras, porém ressalta que é muito improvável que 

Oseias esteja também fazendo alusão a deusa Anat.  

Ao voltarmos a nossa atenção para a Bíblia Hebraica, podemos reconhecer que 

as alusões que os textos fazem à deusa Anat são poucas. Em Josué 19,38 e Juízes 1,33 

aparece (bet–Anat) na região de Neftali; Josué 15,59 (bet–Anot) na região de Judá; e na 

região de Benjamim temos em Josué 21,18, 1Reis 2,26, Isaías 10,30, entre outros textos, 

(Anatot). Esses nomes de localidades poderiam indicar templos da deusa Anat, mas é 

muito pouco para demonstrarmos algo além. 

 Em relação à Asherah, devemos lembrar que a deusa foi representada por uma 

árvore, um carvalho ou um objeto de madeira
51

 e era considerada a deusa da fertilidade. 

Assim poderíamos concordar com John Day e sua hipótese de demonstrar que Oseias, 
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intencionalmente, está usando um artifício retórico ao jogar com as palavras para 

provocar aqueles que estariam ouvindo sua profecia. 

Ronald Scott Chalmers
52

 propõe que no livro de Oseias exista também uma 

polêmica contra a adoração de El. No norte de Israel havia dois importantes lugares 

contendo santuários erguidos por Jeroboão II: um em Betel (lit. ―casa de El‖) e outro 

santuário em Dan (1Reis 12, 26–33). A tese de Scott, baseado na reconstrução do texto 

massorético de Oseias 12,5a, é tentar demonstrar que o profeta está polemizando contra 

a adoração de El em Betel e que figura em uma antiga tradição encontrada em Números 

23,22. Scott afirma que Oseias está combatendo uma antiga ideia que afirmava que na 

região de Betel existia o pensamento de que El e não Yahweh foi a divindade libertadora 

no Egito (11–13). Da mesma forma que Oseias profetiza contra a adoração de Baal e 

outras divindades cananeias citadas no livro, usando trocadilhos, em Oseias 12,5a o 

profeta diz que o verdadeiro El é Yahweh. 

Para mostrar como chegou a essa conclusão, Scott aponta um problema difícil 

do texto massorético muito discutido pelos estudiosos em que se encontram diferentes 

opiniões de qual seria o sentido original do texto de Oseias 12,5a. O texto massorético 

assim diz: 

 

Ele lutou contra um anjo (´el–mal´äk)  e o venceu. 

 

 

O aparato crítico da Bíblia Hebraica Stuttgartensia propõe essa leitura
53

: 

 

Ele lutou com ( ´ët) El e o venceu. 

 

 

Para a reconstrução textual proposta pelo aparato crítico da Bíblia Hebraica 

Stuttgartensia, mal‟ak é uma glosa e (´el) não seria uma preposição, mas, sim, o nome 

da divindade cananeia El. Assim, o aparato crítico substitui a preposição ´el por ´ët 

(com) e afirma que El nada mais é que o nome da divindade cananeia. Para Scott, o que 

o profeta Oseias faz ao citar nominalmente El é o mesmo propósito que os redatores 

Yahwistas fizeram para transformar antigas tradições da região norte de Jacó/El para 
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Jacó/Yahweh, ou seja, Yahweh e não El é o deus que deve ser adorado em Betel. Jacó 

lutou com El e o venceu. 

No VIII século a.C., podemos encontrar vestígios de uma transformação 

religiosa e apologética à fé em Yahweh. Como estudamos acima, o desenvolvimento da 

história de Israel e as mudanças no quadro político, social e religioso até o VIII século 

tiveram profundas transformações, e os profetas Oseias e Amós, que profetizaram na 

região norte de Israel, nos ajudaram a reforçar nossa exposição. Podemos ampliar o 

nosso quadro e perceber também em Isaías, nos seus primeiros capítulos, que profetizou 

na região judaíta nesse período do VIII século, que até então não passava de ―sombra‖ 

ao poderoso Estado nortista, na tentativa de transformar antigas tradições religiosas 

cananeias em tradições Yahwistas. Embora diferentes em papel e poder internacional, 

Israel e Judá são, no período do IX ao VIII séculos, dois reinos que partilham muitos 

aspectos religiosos
54

. É o que lemos e conseguimos identificar em Isaías 6, 1– 3: 

 

No ano em que faleceu o rei Ozias,  

vi o Senhor (Adonay) sentado sobre um trono alto e elevado.  

A cauda da sua veste enchia o santuário. 

Acima dele, em pé, estavam serafins,  

cada um com seis asas: com duas voavam. 

Eles clamavam uns para os outros e diziam: 

―Santo, santo, santo é Yahweh dos exércitos, 

a sua glória enche toda a terra‖. 

 

Isaías tem uma visão da assembleia divina. Isaías substitui El no trono do 

concílio celestial e coloca Yahweh. Os outros deuses do concílio são transformados em 

serafins que estão diante de Yahweh e o louvam. Milton Schwantes
55

 diz que essa 

imagem representa uma herança da religião politeísta em Judá. Com sua fé em Yahweh, 

Isaías reinterpretou antigas tradições de modo que as divindades cananeias ou outras 

divindades estrangeiras foram vencidas e incorporadas no concílio celeste para adorar 

Yahweh. Os serafins devem ser entendidos, nessa concepção, como divindades vencidas 

e subordinadas. Podemos ver também essa tendência de reinterpretação de antigas 

tradições em 1Reis 22,19 nas palavras de Miqueias, filho de Jemla: 

                                            Miqueias retrucou: ―escuta a palavra de Yahweh:  

Eu vi Yahweh assentado sobre seu trono; 

 todo o exército do céu estava diante dele, 

 à sua direita e à sua esquerda‖. 
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Embora esse texto seja provavelmente no mínimo do VII século
56

, podemos 

novamente enxergar Yahweh ocupando o antigo lugar de El como cabeça do concílio 

celestial. 

Como pudemos ver durante toda essa discussão, Israel passou por diversas 

fases e transformações políticas e religiosas. E durante esses períodos, houve uma 

necessidade de exaltar o deus Yahweh e rebaixar as outras divindades. Conseguimos 

identificar isso nas falas dos profetas. No ciclo de Elias, embora o texto esteja filtrado 

pelas lentes dos escritores deuteronomistas, identificamos dois prováveis partidos — o 

Yahwista e o dos baalins — e uma busca por uma identidade religiosa em que o profeta 

assume o partido do deus Yahweh. 

O VIII século foi um momento de grande desenvolvimento econômico, mas, ao 

mesmo tempo e paradoxalmente, de separação de ordem econômico–social cada vez 

maior entre os habitantes da região norte. Do mesmo modo, era preciso unificar forças, 

e fortalecer o Estado, pois os arameus e os assírios eram forças poderosas que emergiam 

e que poderiam colocar em perigo esse momentâneo poder em Israel. Por isso, a 

tentativa dos omridas de não polemizar contra as diversas formas de culto e manter 

cananeus e israelitas satisfeitos. É claro que isso não passou de tentativa, como pudemos 

ver nos textos acima e ao analisarmos a história israelita.  

A fé em Yahweh de alguns grupos periféricos em oposição à religião estatal e 

política vigente legitimava exclusividade e, para defender essa ideia, era preciso usar 

antigas tradições cananeias e filtrá–las e convertê–las para a fé Yahwista.  

O modelo de profecia apresentado e analisado por nós têm muitas das ideias e 

teologias do período exílico e pós–exílico. Requer-se cuidado para não fazer uma 

interpretação anacrônica dos textos do profetismo clássico. Textos proféticos como o de 

Oseias tiveram outras releituras exílicas e pós–exílicas, em que a linguagem 

deuteronomista é claramente vista
57

.  Porém não podemos negar que esses textos vieram 

de grupos que combatiam a religiosidade vigente com suas mensagens de uma 

divindade que legitimava suas exigências e carências.  
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Gerstenberger
58

 afirma que o profetismo se caracteriza e se distingue por duas 

vertentes, o profetismo central e o periférico. No profetismo central, os mediadores 

geralmente procuram apoiar o sistema no qual atuam. Em contrapartida, o profetismo 

periférico, ou nos grupos periféricos, manifesta a insatisfação nutrida pela injustiça, 

discriminação e complexos de inferioridade. Essa insatisfação, muitas vezes, requer 

exigências e polêmicas contra a ordem vigente
59

. 

A finalidade desse grupo de profetismo era apontar Yahweh como o verdadeiro 

deus que os habitantes da região norte deveriam adorar, pois, para esse grupo, Yahweh 

era o deus que garantiria a justiça em contra partida às divindades cananeias que eram 

adoradas e aprovadas pelo Estado. Assim, vemos que os partidos dos adoradores de 

Yahweh estavam em aberta crítica contra os dos adoradores dos deuses cananeus. 

É nesse contexto que situamos o Salmo 82. Enxergamos nesse salmo diversas 

conexões com o momento histórico do VIII século e com a fala profética desse período. 

Não podemos negar que o ambiente do nosso salmo respire essas polêmicas e anseios 

proféticos desse período. Além disso, a própria linguagem de acusação de negligências 

das divindades e o elemento visionário da corte celestial favorecem a nossa posição.  

Não queremos dizer que há uma dicotomia entre religião periférica e religião 

central, pois, em muitos aspectos, a profecia demonstra, assim como o Salmo 82, 

diversas formas de convergências com a religiosidade central estatal
60

 e vigente. 

 A denúncia que aparece nos versos 2–4 do Salmo 82 acusa os deuses adorados 

pela comunidade israelita de negligência e de favorecer os malvados. As mesmas 

categorias de pobres (dal e„ebion), apontadas por Amós como tipo social de pessoas que 

estão sendo prejudicadas pelos mais fortes da sociedade, também aparecem nos versos 

2–4 do Salmo 82. 

No v. 5, vemos o tema da falta de conhecimento e entendimento para 

demonstrar a causa do aparecimento do caos vivencial que está ocorrendo com os 

pobres da terra, tema que aparece também em Oseias 4,1–5. Dessa maneira, nos v. 6–8 

Elohim/Yahweh é nomeado para julgar todas as nações da terra, uma clara declaração de 

que os deuses cananeus adorados não servem para governar e, assim como fazem os 

profetas Amós e Oseias, esses versos exaltam o Yahwismo. 
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Vejamos abaixo, a correlação de temas entre o Salmo 82 e os profetas Oseias e 

Amós: 

 

o pobre negligenciado Salmo 82,2–4 Amós 2,6–7; 5,11–12; 8,4.6 

a falsa religião Salmo 82,5 Amós 4,4–5 

a falta de conhecimento de Yahweh Salmo 82,5 Oseias 4,1–5 

a polêmica contra as divindades cananeias Salmo 82,1–2.6–7 Oseias 2,18; 12,5a; 14,9 

 

O cenário histórico do VIII século, portanto, favorece a nossa datação do Salmo 

82 na região norte de Israel, provavelmente em ambiente periférico de culto entre 

meados de 760–725 a.C. Ao compararmos polêmicas dos profetas Amós e Oseias, suas 

linguagens de acusação contra a religião vigente e as condições sociais de suas épocas, 

enxergamos as mesmas características linguísticas de acusação no Salmo 82. As pessoas 

negligenciadas em Amós são as pessoas que Elohim/Yahweh está defendendo no 

concílio dos deuses. Esses deuses acusados por Oseias de falsas deidades estão 

condenadas à morte na assembleia dos deuses do Salmo 82. 

 Em um processo de assimilação e da defesa da fé em Yahweh, o salmo foi 

composto e cantado nas comunidades israelitas do norte. Ao desqualificar as divindades 

cananeias, o salmo polemiza contra esses deuses e deusas e aqueles que são 

responsáveis por legitimar essa religião e que adoram essas divindades. 

Analisaremos e comentaremos o Salmo 82, o concílio dos deuses, suas 

diferentes categorizações dos pobres que aparecem nos v. 2–4 e demonstraremos, com 

mais detalhes, que estamos num momento de transição religiosa, em que Yahweh está 

sendo exaltado e as divindades cananeias estão sendo inferiorizadas. Embora a transição 

esteja ocorrendo, nesse momento ainda é El, e não Elohim/Yahweh, que preside a 

assembleia divina numa forma de relação de polêmica e diálogo com a religião e as 

divindades cananeias. 

 

1.2.1 — Comentários exegéticos do Salmo 82 

Nessa seção, examinaremos o Salmo 82 mais profundamente, a partir da 

estrutura literária proposta em nossa pesquisa. Analisaremos palavras, epítetos divinos e 

a assembleia dos deuses no Salmo 82, assim como a função de Yahweh e El nesse 

encontro celestial. 
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1.2.2 — Introdução do Salmista (v.1) 

Como já vimos acima, o Salmo 82, no v. 1a, começa com um cabeçalho. Em 

1b inicia a introdução propriamente dita do salmista e põe o leitor ou o cantor desse 

cântico no concílio celestial: 

 

Elohim está em pé no concílio de El.  

No meio dos Elohim ele julga. 

 

Fica claro que o primeiro Elohim está no singular de acordo com os verbos 

precedentes niccäb (estar em pé) e yišPö† (julgar). O segundo Elohim está com valor de 

plural, conforme indica Beqeºreb (no meio)
61

. Geralmente, o termo Elohim ocorre na 

Bíblia Hebraica com diversos significados. Pode ter o sentido de diversos deuses (Ex 

12,12) ou uma única divindade (1Rs 11,33). Para um israelita, somente Yahweh é o 

Elohim vivo e sua alma anseia por esse Elohim (Sl 42,3). O termo aparece na Bíblia 

Hebraica 2.570 vezes. Espíritos, mensageiros divinos (anjos), demônios e semi–deuses 

podem ser chamados de Elohim (Sl 8,6; Gn 31, 30–32; 1Sm 28,13). A reunião de 

diversos deuses pode ser chamada de bnê hä´élöhîm, ―filhos de deus‖, (Gn 6,2; Jó 1,6; 

2,1; 38,7) ou esse mesmo termo com o mesmo significado, mas com uma construção 

variante Bnê ´ëlîm (Sl 29,1;89,7)
62

. O epíteto Elohim pode também ser usado para 

desconstruir a adoração de divindades estrangeiras em Israel, assumindo um significado 

em que se troca o nome de Yahweh por Elohim. Yahweh se torna o verdadeiro Elohim, 

enquanto os deuses (Elohim) estrangeiros são desqualificados (Rt 1,15–16; Gn 32,25–

33; Ex 32; Dt 6,4)
63

. No salmo 82, o epíteto Elohim substitui Yahweh e aparece também 

no plural para denominar os deuses que estão reunidos no concílio dos deuses. 

O verbo niccäb (estar em pé ou colocar–se em pé) indica que Elohim/Yahweh 

se levanta na reunião celestial para acusar as outras divindades. Essa cena que aparece 

no Salmo 82 em que uma divindade se levanta ou senta–se na assembleia celestial é 

recorrente na Bíblia Hebraica e nas literaturas do Antigo Oriente Próximo.  

Em um texto acádico–sumérico denominado ―Prayer to the Moon God‖ 

[Oração ao Deus Lua], podemos ler uma descrição desse modelo do concílio dos deuses 
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em que um deus que tem a função de chefe do concílio no qual os deuses que governam 

o cosmos estão reunidos preside o encontro e outros deuses presentes estão ao redor 

prestando–lhe reverências: 

 

Curvaram–se em tua presença os grandes deuses;  

as decisões da terra são apresentadas diante de ti. 

Quando os grandes deuses te indagam, tu concede–lhes conselhos. 

Eles se assentam em sua assembleia e debatem diante de ti; 

Oh Sin! O único que brilha em Ekur! Quando eles te indagam, concede–lhes 

o oráculo dos deuses
64

. 

 

Outro texto da Mesopotâmia, chamado Enuma Elish, da mesma forma também 

nos mostra uma imagem que reforça a nossa afirmação de que seres celestiais no 

concílio dos deuses se reúnem ao redor e estão diante de um grande deus que preside: 

 

Seres reunidos, todo o Igigi curvou–se, 

enquanto todos do Anunnaki beijaram seus pés, 

sua assembleia presta reverência, 

Eles estão em pé diante dele, e curvados dizem: Ele é o Rei!
65

 

 

 

Os deuses nesses textos mesopotâmicos estão reunidos na assembleia dos 

deuses, onde o panteão está reunido para decidir assuntos relacionados com a ordem do 

cosmos. Os textos mostram um antigo pensamento que podemos encontrar também no 

salmo 82 no qual importantes eventos da vida cotidiana e da história são causados por 

decisões promulgadas pelos deuses no concílio celestial. O que demonstra a semelhança 

que temos com o modelo de imagens entre o Salmo 82 e esses textos da Mesopotâmia 

são as informações de que um deus que é o líder da assembleia dos deuses permanece 

sentado na corte celeste e os outros deuses subordinados que o cercam
66

 geralmente se 

levantam e lhes prestam homenagens ou lhes trazem perguntas a respeito do governo do 

cosmos.  

Na Bíblia Hebraica, podemos identificar as mesmas características encontradas 

nos textos da Mesopotâmia e no Salmo 82. Os textos da Bíblia Hebraica são bastante 

elucidativos para comprovarmos a nossa investigação de que existe um modelo 

característico da reunião celestial, modelo que identifica que é o deus chefe do panteão 
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reunido e quem são os deuses subordinados. Daniel 7,9–10 descreve o concílio celestial 

onde o Ancião de Dias se assenta em seu trono cercado por seres celestiais: 

 

Eu continuava contemplando, 

quando foram preparados alguns tronos 

e um ancião sentou–se. 

suas vestes eram brancas como a neve; 

e os cabelos de sua cabeça, alvos como a lã. 

Seu trono era chamas de fogo 

com rodas de fogo ardente. 

Um rio de fogo corria, 

Irrompendo diante dele. 

Mil milhares o serviam, 

                                             e miríades de miríades o assistiam. 

O tribunal tomou assento 

e os livros foram abertos. 

 

Outro exemplo da Bíblia hebraica que podemos citar é Jó 1,6: 

 

No dia em que os filhos de deus (Bnê hä´élöhîm)  

vieram se apresentar diante de Yahweh (lehityaccëb `al yhwh),  

entre eles veio também o acusador. 

 

 

Esses textos (podemos incluir Zc 3,1) embora sejam de datação pós–exílica, 

mantém o modelo típico de cenas em que é narrado o concílio dos deuses
67

.  

Chegamos, ao investigar esses testemunhos e informações dadas de cenas e 

modelos que se repetem em narrativas da assembleia divina, a uma conclusão: 

Elohim/Yahweh, participante do concílio dos deuses no Salmo 82 com outros deuses 

(Elohim) é um membro subordinado a outro deus. Yahweh/Elohim se levanta diante da 

autoridade do panteão que está sentado no trono e acusa as outras deidades do concílio. 

Mas, se Yahweh não é a divindade que preside o concílio, qual deidade é essa que 

comanda a assembleia celeste no Salmo 82? A chave para a nossa investigação é o 

termo `ádat ´ël.   

Muitos estudiosos defendem que Elohim/Yahweh é aquele que preside a corte 

divina, e que o termo `ádat ´ël não passa de resquícios da tradição e teria o significado 

de ―concílio dos deuses‖ em vez de ―concílio de El‖. Matitiahu Tsevat
68

 argumenta, 

apoiando essa tese, que Yahweh é frequentemente pintado na Bíblia Hebraica como juiz 
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que se levanta no tribunal e assim o ato de se levantar no Salmo 82 não seria estranho. 

O problema é que Tsevat usa textos que não são relacionados com o concílio dos deuses 

para provar a sua tese de colocar Yahweh como líder do concílio, como Is 3,13; Salmo 

76,10 etc.  

Embora pesquisadores como Min Suc Kee atestem que o deus que preside a 

assembleia divina permanece sentado e os deuses subordinados levantam–se perante o 

chefe do panteão, ele cai no erro de afirmar que no Salmo 82 o deus que preside foi 

suprimido
69

 e põe Yahweh como juiz líder da assembleia divina. Porém isso contradiz 

os textos demonstrados em nossa pesquisa da Mesopotâmia e da Bíblia Hebraica e que 

o próprio Min Suc Kee trabalha, que mostra vocabulários e cenas em que o deus que 

preside não se levanta.  

Como bem observou Daniel O. Mcclellan, no Salmo 82 v.1 indica que Yahweh 

é apenas um deus que se queixa da má conduta de outros deuses e não aparece como 

uma autoridade que preside a reunião celestial
70

. Contudo, precisamos reforçar a nossa 

investigação. Se afirmamos que Yahweh está em uma condição de subordinação no 

concílio dos deuses e se o termo `ádat–´ël deve ser traduzido por ―concílio de El‖, 

devemos demonstrar se há resquícios de El na Bíblia Hebraica em que esse deus aparece 

não como um epíteto de Yahweh, mas como o nome próprio do deus cananeu.  

Mark Smith
71

 atesta que é verossímil pensarmos que não haja polêmica contra 

o deus El na Bíblia Hebraica porque essa divindade cananeia foi identificada, 

posteriormente e pela tradição, com Yahweh. A própria escritura hebraica confirma isso: 

 

Eu sou Yahweh. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como El shaday
72

; 

mas meu nome Yahweh, não lhes fiz conhecer (Ex 6,2–3). 

 

 

Porém, mesmo analisando essa fonte e outras que filtraram e identificaram essas 

duas divindades como únicas, podemos investigar e achar resquícios de um testemunho 

antigo que nos informa sobre El como um deus autônomo e diferente de Yahweh. 
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Gênesis 49,24–25, em uma perícope denominada ―A Bênção de Jacó‖ aparecem 

diversos epítetos de El separados de Yahweh: 

 

Mas seu arco permaneceu firme, 

e os músculos de seus braços, ágeis, 

pelas mãos do Touro
73

 de Jacó 

pelo nome do Pastor, a Pedra de Israel 

pelo El de teu pai, que te socorre, 

por El Shaday que te abençoa: 

Bençãos dos céus no alto, 

bênçãos do abismo deitado embaixo 

bênçãos das mamas e dos seios. 

 

 

Percebe–se claramente, nesse texto muito antigo, epítetos de El separados da 

menção de Yahweh (cf. Gn 49,18) e da autonomia desse deus. Outro texto que 

demonstra e atesta nossa tese em que El era adorado separadamente de Yahweh em um 

antigo estágio da religião israelita é o de Números 23–24, intitulado de ―Oráculos de 

Balaão‖. Vejamos uma parte desse texto, Números 23,18–23: 

 

E Balaão pronunciou o seu poema: 

Levanta–te, Balac, e escuta, 

inclina o teu ouvido, filho de Sefor. 

El não é homem, para que minta, 

nem filho de homem para que se retrate. 

Por acaso ele diz e não o faz, 

fala e não realiza? 

Recebi a ordem de abençoar, 

Abençoarei e não o revogarei. 

Ele não encontrou iniquidade em Jacó, 

Nem viu tribulação em Israel. 

Yahweh, seu Elohim, está com ele; 

No meio dele ressoa a aclamação real. 

El o fez sair do Egito, 

e ele tem como chifres do búfalo. 

Pois não há presságio contra Jacó 

nem augúrio contra Israel. 

Então, agora que se diz a Jacó 

e a Israel: Que faz, pois, El? 

 

 

Vejamos também a continuação do poema em Números 24,3–4: 

 

Disse: 

Oráculo de Balaão, filho de Beor, 

oráculo do homem de olhar penetrante, 

oráculo daquele que ouve as palavras de El. 
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Ele vê aquilo que Shaday faz ver, 

obtém a resposta divina 

e os seus olhos se abrem. 

 

 

Fica evidente que, pelas fontes citadas, El foi adorado separadamente de 

Yahweh em um antigo estágio da religião israelita. Com isso, porém, não estamos 

negando que a tradição interpretou esses epítetos pertencentes à Yahweh e não para um 

deus denominado El, pois El e Yahweh posteriormente foram entendidos como uma 

única divindade. Mas não podemos negar que esses epítetos atestam uma crença que 

apontava El como um deus separado de Yahweh e são documentos muito valiosos para 

estudar o desenvolvimento da adoração Yahwista.  

Portanto, temos fortes evidências para afirmar que no Salmo 82 temos 

tradições antigas que coloca o deus cananeu El como a divindade que preside o concílio 

dos deuses e Yahweh aparece como um Elohim subordinado ao cabeça do panteão, 

nesse caso, o deus El. 

 

1.2.3 — A acusação de Elohim/Yahweh (v. 2–5) 

 

Ao apontar e julgar as negligências dos deuses Elohim/Yahweh se levanta e 

aponta as evidências da culpabilidade dos outros Elohim presentes na assembleia divina 

e demonstra a sua impaciência diante de El: 

 

Até quando vós defendereis o injusto, 

e as faces dos malvados erguereis? Selah. 

Defendei o miserável e o órfão; 

o oprimido e o empobrecido, fazei justiça! 

Livrai o miserável e o oprimido,  

das mãos dos malvados, tirai–os! 

Eles não conhecem, na escuridão eles andam, 

se abalam todos os fundamentos da terra. 

 

 

Elohim/Yahweh no tribunal celeste como um advogado de defesa dos mais 

fracos introduz a sua fala no v. 2 com a pergunta ―até quando?‖. Esse termo 

interrogativo `ad–mätay  aparece diversas vezes na Bíblia Hebraica (Ex 10,3.7; Nm 

14,27; 1Sm 1,14). São perguntas retóricas para tentar obter uma resposta ou alguma 

informação requerida. Podemos dizer que Elohim/Yahweh quer ouvir na reunião 

celestial qual o motivo da negligência dos deuses e ele demonstra querer uma resposta 
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concreta e ao mesmo tempo uma resposta julgadora de El. Ao mostrar insatisfação e 

impaciência e perguntar ―até quando?‖, Elohim/Yahweh reprova a atuação desses deuses 

acusados por ele
74

. Yahweh se queixa que os deuses estão favorecendo o injusto e os 

malvados.  

No VIII século vimos que a sociedade israelita estava bem dividida entre 

aqueles que tinham posses e os pobres da cidade e do campo. Para compreendermos 

melhor essa imagem em que o salmista nos mostra, precisamos entender que no âmbito 

do mito desse salmo, o que é feito e decidido pelos deuses tem repercussões na terra. Os 

governantes que governam debaixo da adoração desses deuses são tão culpados como os 

deuses do concílio.  

Patrick D. Miller em sua tese The Divine Warrior in Early Israel
75

 trabalha 

com o conceito de sinergismo. O enfoque de Miller é demonstrar o caráter mítico da 

guerra santa e as influências que as divindades guerreiras de Canaã tiveram na imagem 

e caráter guerreiro do deus de Israel Yahweh. Miller ao comentar o sinergismo afirma 

que a concepção de que as guerras do antigo Israel foram entendidas como o resultado 

da participação da atividade humana e divina (sinergismo) foi uma convicção dos 

israelitas. Yahweh e os guerreiros de Israel lutavam as batalhas da guerra santa (ver Jz 

5). Não ocorre um dualismo entre ação do homem e ação da divindade. Miller é ciente 

que, posteriormente e com o crescimento das tradições a respeito das guerras de 

Yahweh, os acontecimentos tomaram formas milagrosas e as ações nas guerras foram 

descritas vindas unicamente de Yahweh. Porém, o que devemos salientar para a nossa 

pesquisa é que tanto o homem como deus podem agir juntos segundo essa ideia e a 

divindade legitima a ação humana.  

No âmbito do governo, segundo essa ideologia encontrada na Bíblia Hebraica, 

a divindade legitima o rei, e o sacerdote faz parte dessa intermediação entre o homem e 

deus (veja a crítica de Amós ao culto e aos sacerdotes no cap. 5 de seu livro). O rei 

participa do poder de deus e exerce e governa o Estado debaixo do nome da divindade 

que ele serve. Encontramos na Bíblia Hebraica esse tipo de pensamento em 2Sm 7 ou 

2Sm 23.  
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Os salmos reais revelam como era entendida essa participação do rei em 

relação ao poder da divindade (Sl 45; Sl 72;). Como bem observou Gerstenberger
76

, 

preservar o direito é uma tarefa divina e o rei, como representante da divindade, deve 

compartilhar e dirigir o Estado com direito e justiça. No Salmo 82, Yahweh se levanta 

para acusar os deuses, e se lembrarmos que no VIII século a população mais pobre 

estava oprimida por aqueles que aprovam e legitimam deuses cananeus, ou seja, os 

sacerdotes e o rei Jeroboão II, que herdava uma tradição de aceitar outras divindades 

além de Yahweh, conforme vimos em Amós e Oseias, o culto e a política sócio–

econômica de Israel caminhavam juntos para favorecer poucos dentro da sociedade 

israelita. O que Yahweh está mostrando no salmo é a condenação ideológica de quem 

está por traz do governo e do culto que acontece em Israel, ou seja, os deuses cananeus. 

Yahweh se levanta para fazer sua defesa aos mais fracos. 

Diversas categorias de pessoas oprimidas e pobres aparecem nos v. 3–4 do 

Salmo 82. Vamos examinar agora cada uma delas para entender quem Elohim/Yahweh 

está defendendo
77

: 

 

 dal é um termo usado para apontar pessoas pobres, mas em situação 

econômica mais baixa em Israel, representando também pessoas físicas magras e fracas, 

portadoras de deficiências. Muitas vezes não possuem bens materiais ou poder social 

(Pv 10,15; Am 2,7; 8,4) e geralmente aparecem em contraste com pessoas mais ricas 

(Am 5,11; Pv 28,8.15). O dal continua sendo legalmente considerado autônomo e 

sujeito de direitos (Ex 23,3). Ele é fraco em termos sociais, mas pode ter algum tipo de 

propriedade (Ex 30,15; Lv 14,21). Geralmente tratam de pequenos agricultores 

empobrecidos que se encontram no limite da sua subsistência básica para a dependência 

total. 

 

 yätôm (órfão)
78

 geralmente participa dessas categorias de classe social 

desvalida e destituída. Aparece associado à viúva, ao estrangeiro, aos pobres e os 

desvalidos da sociedade ( Ex 22,21.23; Dt 16,11; Is 1,17; Os 14,4; Sl 10,14; 68,6). 

 

                                                           
76

 GERSTENBERGER, Erhard S. Teologias no Antigo Testamento: Pluralidade e Sincretismo da Fé em 

Deus no Antigo Testamento. São Leopoldo: Sinodal/CEBI, 2007, p. 221- 227. 
77

 REIMER, Haroldo; REIMER, Ivoni Richter. Cuidado com as Pessoas Empobrecidas da Terra. Estudos de 

Religião, v.25, nº 40, 2011, p. 181-197.  
78

 SCHÖKEL, Luis Alonso. Dicionário Bíblico Hebraico-Português. São Paulo: Paulus, 1997, p. 302. 



43 
 

 O `änî caracteriza a pessoa que é pobre em decorrência de diversas formas de 

opressão, mas também aquela pessoa com incapacidade física que trabalha para sua 

sobrevivência. Muitas pessoas se tornaram pobres em decorrência de guerras ou mesmo 

por causa de doenças (Is 51,19–23; Sl 88,15). A doença física se alia a doença espiritual 

(Sl 25,15–18; 34,6;69,29). Devido à doença, essas pessoas não podem acompanhar o 

ritmo normal de trabalho tornando–as cada vez mais dependentes e marginalizadas. Não 

tendo bens materiais, pode vender sua enfraquecida força de trabalho, geralmente como 

diarista (Is 3,14–15; 10,1–2;). O `änî é lembrado na Bíblia Hebraica como digno de 

proteção ( Ex 22,24; Dt 24,12;). 

 

 räš significa aquele que era rico e se tornou pobre, arruinou–se e está em 

estado de carência de alimentos, chegando a mendigar o seu pão (Sl 34,11; 1Sm 18,23; 

Pv 10,15;)
79

. 

 

 ´ebyôn é uma classe de pobre que tem necessidade e é mendiga. A pobreza é 

social e material. A pessoa não nasce pobre, mas se torna pobre. Diversas causas do 

empobrecimento podem aparecer, como por exemplo, a perda da terra recebida por 

herança (Ex 23,11), motivo pelo qual a pessoa se tornou pedinte e mendicante (Dt 

15,7.9.11) para suprir suas necessidades com roupas e comida (Jó 31,19; Sl 132,15;). 

Pode acarretar o empobrecimento da pessoa também a opressão e a exploração (Pv 

30,14–15; Am 4,1; 5,12; 8,4–6; Sl 12,5;). O ´ebyôn é uma pessoa que passou por 

tempos difíceis e, por esse motivo, foi perdendo bens e muitas vezes a capacidade de 

trabalhar. Essas perdas não são naturais, mas decorrentes de vários fatores econômicos e 

sociais. Podem morar nos campos e trabalharem como agricultores para suprir suas 

necessidades (Ex 23,11). Mesmo nessas situações, podem ser consideradas pessoas 

autônomas (Ex 23,6; Am 5,12;). 

 

São esses os ―clientes
80

‖ de Elohim/Yahweh, pessoas enfraquecidas, oprimidas 

que precisam da ajuda que é negada. Os malvados são favorecidos e os pobres da terra 

são oprimidos. Yahweh advoga em defesa dessas pessoas, pedindo justiça.  
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Gerhard Von Rad
81

 contribuiu com um importante estudo sobre a justiça de 

Yahweh na Bíblia Hebraica. A justiça entendida nos moldes do antigo Israel nunca é 

entendida em normas abstratas, mas da respectiva relação em que a pessoa se 

encontrava na comunidade e que ela, pela atuação, tinha que comprovar sua fidelidade 

de participante da comunidade. Deve haver uma relação real entre dois seres e nunca se 

refere a uma ideia e um objeto que fosse submetido a qualquer tipo de avaliação. O 

relacionamento de um indivíduo dentro de sua comunidade é a norma. Quando Israel 

glorifica seu deus e sua justiça, está lhe agradecendo por posicionar–se em favor de 

Israel na história. A justiça de Yahweh nas escrituras hebraicas são atos, demonstrações 

de salvação, atos que prestam serviços salvíficos (Sl 48,11; 22,31; 71,22). A justiça de 

deus tem a dimensão do mundo e se manifesta no restabelecimento da harmonia no seio 

das relações sociais
82

 (Sl 36). 

Portanto, o que Elohim/Yahweh pede no concílio dos deuses é a atuação das 

divindades em favor dos mais fracos da sociedade e daqueles que não têm condições 

para manter–se. É exigida a atuação deles para defender o empobrecido, ou seja, atos de 

justiça.  

No verso 5 é demonstrado que os deuses não conhecem (lö´ yä|d`û) e não 

entendem (welö´ yäbîºnû) e por falta desse conhecimento da justiça que Yahweh 

conclama, a terra se encontra em um estado caótico. Conhecer e entender dentro da 

teologia Yahwista significa não uma experiência subjetiva com Yahweh, mas uma 

atitude positiva e objetiva com referência à história e ao entendimento do que Yahweh 

requeria. Esse conhecimento objetivo levaria a experiência de comunhão com Yahweh e 

com o próximo (Os 4,1–3)
83

. 

 

1.2.4 — Julgamento de El (v. 6–8) 

Entramos agora na parte que consideramos a mais importante do Salmo 82, o 

julgamento dos deuses no concílio: 

Eu disse: Elohim vós sois e filhos de Elyon vós todos. 

Contudo, como homem morrereis e como qualquer dos príncipes caireis. 

Levanta–te Elohim, julgue a terra,  

eis que todas as nações são tua propriedade! 
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O v. 6 inicia com a 1ª pessoa do singular. As perguntas que surgem ao lermos 

são: quem fala a partir do v. 6? Quem está condenando e julgando os deuses na 

assembleia e quem está exaltando e dando a autoridade para um deus membro desse 

concílio governar todas as nações? 

A interpretação tradicional desse Salmo inclinou–se a apontar Yahweh como 

chefe do concílio dos deuses e juiz, e assim colocar as acusações e o julgamento dos 

deuses feitos por ninguém além de Yahweh. O v. 8 do Salmo seria a petição da 

comunidade para Yahweh assumir algo que já é dele. Mas como ficou claro em nossa 

discussão do v. 1 do salmo, a divindade que preside o concílio dos deuses fica sentada e 

as outras divindades presentes estão de pé ou diante dele. Elohim/Yahweh aparece mais 

com características de acusador do que líder do concílio. Segundo a interpretação 

tradicional, as vozes do salmo 82 seriam essas: 

 

A – voz da comunidade de adoração (v. 1) 

B – voz de Yahweh acusando os deuses (v. 2–5) 

C – Palavras de Julgamento de Yahweh (v. 6–7) 

D – Petição da comunidade (v. 8) 

 

Essa interpretação pode ter algumas variantes, mas geralmente não muda em 

relação à Yahweh, ou seja, ele é visto como juiz supremo do concílio celestial. A 

maioria desconsidera El no salmo, no qual sua menção seria apenas uma vaga 

lembrança da tradição. Esses estudiosos afirmam que El na Bíblia Hebraica é um epíteto 

para Yahweh e leem canonicamente o salmo
84

. Porém, como foi visto em nossa pesquisa 

no v. 1 do Salmo 82, El aparece algumas vezes como uma divindade autônoma em 

relação à divindade israelita. Afirmamos, então, que Elohim/Yahweh é uma divindade 

subordinada a El no concílio dos deuses. Com essa conclusão, podemos avançar mais 

um passo em nossa pesquisa. Nos v. 6–8 do Salmo 82, quem fala e julga os deuses e 

exalta Yahweh para governar todas as nações é El e não Yahweh como tradicionalmente 

se tem colocado.  

Portanto, para nós, a correta interpretação da participação de El como falante 

no Salmo 82 é esta: 
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A – Voz do narrador do salmo ou da comunidade de adoração (v. 1) 

B – Voz de acusação na assembleia de Elohim/Yahweh (v. 2–5) 

C – Voz de julgamento dos deuses feita pelo deus que preside a assembleia (El)      

       (v. 6–8) 

 

No v. 6, encontramos a afirmação de El na qual todos os deuses da assembleia 

são filhos de Elyon. Mas o que é esse epíteto Elyon? Elyon geralmente é traduzido como 

―altíssimo‖ e aparece na Bíblia Hebraica como epíteto de deus, (Gn 14,18–20; Sl 7,18; 

57,3; 73,11). 

Na literatura ugarítica, podemos encontrar indícios importantes para reforçar o 

significado desse epíteto. „ly que corresponde ao hebraico „elyon, aparece como um 

epíteto de uma alta divindade em Ugarit: 

 

KTU 1.23 3
85

 

 
Glória seja dada para os altíssimos 

 

 

O poema se refere ao nascimento de Sarihu e Salimu, os ―deuses formosos‖, 

personificação do amanhecer e do entardecer
86

. Esses deuses são louvados como 

―altíssimos‖. Outro exemplo é encontrado na Epopeia de Kirta: 

 

KTU 1.16 III 5–8
87

 
 

5 para a terra,chuva de Baal 

6 e para o campo, chuva do altíssimo 

7 delícia para a terra de Baal 

8 e para o campo, a chuva do altíssimo. 

 

 

O deus da fertilidade Baal é chamado de altíssimo e é exaltado por mandar 

chuva para regar a terra. Geralmente, uma divindade de alta importância é exaltada 

como altíssima. Na Bíblia Hebraica, existem diversos textos que refletem uma antiga 

tradição em ver El como deus altíssimo. O epíteto Elyon vem junto ou paralelamente ao 

deus cananeu: 
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Salmo 78,35 
 

Recordavam que Elohim era seu rochedo 

que  El Elyon era seu redentor  

 

 

Outro exemplo é Números 24,16: 

 

Oráculo daquele que ouve as palavras de El 

daquele que conhece a ciência de Elyon. 

Ele vê aquilo que Shaday  faz ver,  

alcança a resposta divina 

e os seus olhos se abrem. 

 

Os deuses no Salmo 82 são designados de ―filhos de Elyon‖, são filhos do 

altíssimo El. Estão presentes diante de El no concílio dos deuses. Essa tradição podemos 

encontrar em Deuteronômio 32,8–9 em que Elyon aparece como chefe de todo o mundo 

e reparte as nações entre seus filhos: 

 

Quando Elyon repartia as nações, 

quando espalhava os filhos de Adão 

ele fixou fronteiras para os povos, 

conforme o número dos filhos de deus; 

mas a parte de Yahweh foi o seu povo, 

o lote da sua herança foi Jacó. 

 

 

Podemos ver que o deus supremo Elyon, um epíteto de El, reparte as nações 

entre seus filhos divinos. Interessante notar que Yahweh faz parte desses filhos e recebe 

Israel como herança
88

. 

Essa ideia se conforma com os v. 6–8 do Salmo 82, em que El aponta os deuses 

presentes no concílio dos deuses como seus filhos e cada divindade têm suas nações 

para governar. Se em Deuteronômio 32 Yahweh recebe sua porção, ou seja, Israel, no 

Salmo 82 os filhos de El são condenados à morte (v. 7) pela negligência em cuidar dos 

mais fracos, transformando o modo de vida da população em um verdadeiro caos. 

Assim, o Salmo 82 substitui as antigas divindades responsáveis pelos povos por 

Yahweh. O Salmo 82 se coloca em franca polêmica contra os deuses cananeus. 
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El no v. 8 exalta Yahweh para governar todas as nações. O verbo tinHal que 

vem da raiz n¹µal tem o significado de receber algo, receber uma posse de outrem. El, o 

deus chefe do panteão passa como direito de posse todas as nações da terra para 

Yahweh. Todos os outros deuses são desqualificados. Nesse sentido, o Salmo 82 nos 

mostra que estamos em um momento de transição, em que Yahweh é colocado como 

chefe de todas as nações, abaixo somente de El. O salmo demonstra que estamos em 

caminho para o que posteriormente se adotou no que restou de Israel/Judá no período 

exílico e pós–exílico: o monoteísmo. 

 

1.3 — Conclusão do capítulo 

 

Vimos que o Salmo 82 faz parte da coleção asafita e também pertence a 

coleção eloísta do saltério que substitui o tetragrama YHWH por Elohim. Ao 

analisarmos o momento histórico de Israel do IX ao VIII séculos, percebemos que os 

cananeus e os israelitas conviviam mutuamente em uma medida tomada pelos omridas 

para fortalecer o reino nortista contra as poderosas nações vizinhas. Elias é o profeta 

que, no reinado de Acabe, polemiza contra essa ideia de aglutinação religiosa e 

podemos enxergar já no IX século uma busca por identidade religiosa por certos setores 

proféticos de Israel. 

Ao investigarmos os profetas do VIII século, Amós e Oseias, identificamos os 

problemas sociais e religiosos que o reino do norte estava passando nesse momento 

histórico. Os profetas denunciam a falsa religiosidade que acarreta o empobrecimento e 

o descaso com boa parte da população nortista. Conforme nossas asseverações, o Salmo 

82 foi composto na região norte de Israel no VIII século por mostrar convergências com 

o período de crise social e religiosa desse momento. O salmo se aproxima muito da 

linguagem profética e acusatória de Amós e Oseias e provavelmente é um cântico de 

grupos periféricos que estão vivenciando essas crises. 

Verificamos que Elohim/Yahweh é um deus subordinado no concílio dos 

deuses a El, pois ao estudarmos os documentos do Antigo Oriente Próximo em que um 

panteão se reune para uma assembleia. Os textos mostram o deus chefe que preside 

sentado e os deuses subordinados se levantando para tomar a palavra no concílio. Da 

mesma forma no Salmo 82, Yahweh se levanta diante de El e acusa os outros deuses. 

Yahweh está presente no concílio para acusar os outros deuses de negligenciarem os 
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pobres e os mais fracos da sociedade. A negligência das divindades acarreta o caos na 

sociedade e os mais fracos sofrem por esse motivo.  

Estudamos as várias categorias de pobres e pessoas mais fracas para entender quem 

a divindade de Israel está defendendo na assembleia dos deuses. 

 El como chefe do concílio julga os deuses culpados e coloca Yahweh  no verso 6 do 

Salmo para governar todas as nações. Os Elohim do Salmo 82 são filhos de El Elyon, e o 

epíteto Elyon, pertencente a El, demonstra que o salmo põe essa divindade como deus 

altíssimo no concílio dos deuses. Yahweh aparece como um dos filhos divinos de El. 

O salmo demonstra um momento de transição, em que a divindade Yahweh é 

exaltada e os deuses cananeus são descredenciados. 
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Capítulo II – O Concílio dos Deuses na Literatura Ugarítica 

 

 

Ao estudarmos o Salmo 82, e a situação histórico–religiosa da região norte de 

Israel no capítulo 1, vimos que as divindades cananeias eram adoradas junto com 

Yahweh. Essa foi uma medida tomada antes do 8º século pela dinastia dos omridas para 

unificar Israel contra os seus vizinhos arameus e assírios que estavam lutando pelo 

controle da região palestinense. O salmo 82 polemiza contra essa ideologia religiosa e 

coloca Yahweh acima dos deuses cananeus, somente subordinado ao deus El. 

Nesse capítulo, estudaremos a religião cananeia segunda a tradição de Ugarit e 

suas principais divindades. Analisaremos também o concílio dos deuses na literatura 

ugarítica para respondermos a origem da influência do Salmo 82 a respeito do concílio 

dos deuses, a tradição de El como deus supremo do panteão e as diversas deidades que 

são consideradas filhas de El. Para tanto, começaremos por descrever Ugarit e as 

descobertas dos escritos que proporcionaram aos pesquisadores analisar a religião dessa 

antiga cidade. 

 

2.1– A cidade de Ugarit
89

 

 

A antiga cidade de Ugarit ficava na costa norte do oriente. Estava situada a 1 

km do Mar Mediterrâneo, a 6 milhas ao norte da moderna cidade de Latakia, (antiga 

Laodiceia grega) e 150 milhas do norte de Damasco. A ilha de Chipre está localizada à 

apenas 50 milhas náuticas a oeste. Para o leste, Ugarit estava a poucas distâncias de 

Alalakh. Ficava na rota comercial mesopotâmica que perpassava a parte superior da 

região do Rio Eufrates, que incluía no trajeto Mari, Emar e Ebla, três cidades 

conhecidas da idade do bronze (2000–1200 a.C).  

Fronteiras naturais definiam a cidade de Ugarit. Para o oeste, o Mar 

Mediterrâneo aparece como porto comercial. Ao norte, leste e sul, Ugarit estava cercada 

por montanhas. Um vale ao nordeste (sentido Alalakh e Ebla) proporciona uma perfeita 

passagem comercial com antigos reinos do norte da Síria e da Mesopotâmia. Ugarit 

serviu como porto para famosas cidades fenícias ao sul, mas desempenhou melhor o 

papel de caminho terrestre para a Mesopotâmia. 
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Com grande extensão territorial, o reino de Ugarit chegava até o Monte Safon, 

a leste para o Rio Orontes e mais ao sul seu território incluia a minúscula cidade–estado 

de Siyannu, a qual tornou–se parte do reino de Ugarit no apogeu do reinado ugarítico, 

entre o XIV e XII a.C. 

O antigo Monte Safon (Jebel Al–Akra, 1780 m) o qual é conhecido na 

literatura bíblica (Is 14,13; Sl 48,2) aparece na região norte de Ugarit. Esse lugar na 

literatura ugarítica é onde as divindades se encontram para o concílio dos deuses (KTU 

1.47). Dessa montanha, segundo a crença religiosa de Ugarit, as águas cósmicas da 

criação fluíam (ver Gn 1,2; 2,10–14). 

Ras Shamra é cercada por dois pequenos vales, Nahr Chbayyeb ao norte, e o 

Nahr ed– Delbeh ao sul. Esses dois vales ligados formam o Nahr el–Feid, o qual se 

encontra a baía de Minete el–Beida, onde um pequeno porto serviu a cidade de Ugarit. 

Uma ponte construída sobre o Nahr ed–Delbeh ligava o sul ao centro da cidade. Essa 

ponte deu facilidade aos moradores de Ugarit, porque facilitava o acesso ao porto de 

Minete el–Beida, o qual servia como local para descanso e proteção contra possíveis 

tempestades ou outros tipos de problemas que poderiam acontecer. A cidade de Ras Ibn 

Hani, serviu como um largo porto para Ugarit. 

A planície ao redor de Ugarit era fértil, produzindo trigo e cevada em 

abundância. Essa foi uma das fontes de prosperidade de Ugarit, especialmente durante o 

período tardio da Idade do Bronze. A pesca foi outro recurso para suprimento de comida 

da região. Os moradores de Ugarit cultivavam, nas montanhas que cercavam a cidade, 

vinhas e olivas. As montanhas eram fontes do famoso Cedro do Líbano, que era usado 

para comércio e construção. 

No final do XII século a.C., a população do reinado de Ugarit provavelmente 

chegava aos 50.000, e que aproximadamente 5.000 à 10.000 pessoas, viveram na 

própria cidade de Ugarit. A outra cidade povoada da região era Ras Ibn Hani. O resto da 

população viveu em pequenos vilarejos. Dos textos econômicos e administrativos 

descobertos em Ugarit, pode-se constatar que existiam 350 vilarejos dentro do reino 

ugarítico, que se estendia do Rio Orontes no norte até a Cidade–Estado de Siyannu ao 

sul. A população nativa do reino foi provavelmente composta de semitas e hurritas, 

porém a localização geográfica de Ugarit e seu papel como centro comercial do 

Mediterrâneo oriental atraiam mercadores e estrangeiros, de cidades próximas 

marítimas, assim como de regiões distantes como o Egito, Chipre, Síria e Mesopotâmia. 

Fenícios, hititas, egípcios, assírios, cananeus, pessoas de Chipre e outras pessoas da 
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região de Egeu, vieram como mercadores e mercenários para Ugarit, e alguns 

permaneceram. De acordo com os textos econômicos e administrativos, 16% da 

população parecem ser de estrangeiros em Ugarit. 

 

2.2– Escavações e Descobertas dos Textos de Ugarit 

 

As escavações em Ras Shamra começaram sob a direção de Claude Schaefer e 

seus sucessores em 1929, após a descoberta de uma galeria funerária no minúsculo 

porto de Minete el–Beida, e logo em seguida a atenção se voltou para a região 

montanhosa, Ras Shamra, a 1km ao leste de Minete el–Beida. Escavações prosseguiram 

durante os anos subsequentes, somente interrompidas no período da II Guerra Mundial. 

Os escavadores descobriram documentos principalmente no palácio e templos que 

ficavam nessa região, embora alguns textos fossem encontrados em residências de 

pessoas provavelmente importantes dessa antiga cidade.  

Alguns textos ugaríticos foram descobertos em Ras Ibn Hani (cujo antigo nome 

é B‘ir), a 3 milhas ao sul de Ras Shamra. Poucos pedaços de textos escritos no alfabeto 

ugarítico foram encontrados também ao oeste da região mediterrânea: em Chipre (Hala 

Sultan Tekke), na Síria ( Tell Sukas; Kadesh; Kumidi, próxima a Damasco), no Líbano 

(Sarepta) e em Israel (Monte Tabor, Taanach; Beth–Shemesh). 

Na região de Ras Shamra, se encontravam dois grandes templos dedicados a 

Baal e Dagon, localizados ao noroeste da cidade. A área real ocupava boa parte da área 

noroeste da cidade, cerca de 10.000 metros quadrados. Fucava isolada do resto da 

cidade e protegida por fora por uma fortaleza. O palácio serviu como residência real e 

centro administrativo da cidade.  

A região residencial da cidade não deixa evidências de ter sido projetada com 

organização e planejamento. Embora houvesse uma via principal para trafegar, não 

parece ter havido locais especiais e planejados para residências e comércio, pois casas 

luxuosas estão próximas a lugares destinados a comércio e a residências mais modestas. 

A cidade continha artesãos de todo o tipo. Havia trabalhos com argila, couro, pedra, 

madeira e tecidos. Os vários textos encontrados sugerem várias escolas de escribas, que 

desenvolveram a escrita para uso funcional e intelectual. 

Os arquivos encontrados em Ugarit sugerem muitas escolas de escribas 

espalhadas e ativas pela cidade. Digno de nota a esse respeito é a quantidade de 

arquivos encontrados na área residencial a leste do palácio e na parte sul da cidade, onde 
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470 textos foram descobertos, incluindo 200 textos escolares que continham o alfabeto, 

catálogos lexicais e gramaticais e catálogos de deuses. Foram encontrados também 

cópias do Épico de Gilgamesh e da história mesopotâmica do dilúvio, os quais são 

típicos textos estudados no Antigo Oriente Próximo. A enorme proporção de textos 

educativos encontrados nesses arquivos sugere que nessas áreas podem ter sido 

utilizadas  residências funcionando como escolas de escribas.  

Mais recentemente, também na região sudeste da cidade, escavações 

permitiram descobrir um amplo arquivo de mais de 200 tabletes, incluindo um incomum 

alfabeto, um documento lexicográfico trilíngue (ugarítico, acádico e hurrita), e um 

fragmento do Épico de Gilgamesh. Esses dados sugerem que Ugarit serviu como um 

centro destacado de ensino de escribas no Levante, pois sua posição geográfica no 

Antigo Oriente e sua população cosmopolita favorecia essa função. 

17 bibliotecas foram localizadas e mais de 1500 textos no sítio de Ras Shamra. 

A maioria dos textos descobertos em Ugarit foi no palácio real, e estavam localizados 

no complexo oeste. Foram encontradas 8 bibliotecas com mais de 1000 textos escritos 

em língua acádica e ugarítica, além de poucos textos hurritas e hititas. 

135 textos foram descobertos na residência do Sumo Sacerdote da região, 

localizado entre o templo de Baal e Dagon ao leste da acrópole. Os textos são de cunho 

religioso, incluindo 24 tabletes contendo os famosos épicos da literatura de Ugarit 

(Keret, Aqhat, Ciclo de Baal e o texto Refaim). 

Alguns desses textos foram escritos por um escriba denominado Ilimilku, que 

aparentemente foi estudante do Sumo Sacerdote Attenu, conforme testificado no fim do 

épico ―Ciclo de Baal‖. Embora muito desses textos encontrados na residência do Sumo 

Sacerdote estavam escritos em ugarítico, havia também alguns textos que serviam como 

catálogos lexicais em acádico, sumério e em hitita, assim como vários textos religiosos 

em hurrita. 

 

2.3– História de Ugarit 

 

Ugarit teve uma longa história. Os antigos assentamentos dos sítios datam do 

período neolítico (6500 a.C.) e continuou até aproximadamente o fim da Idade do 

Bronze tardia quando se tornou um centro comercial próspero. Antes da descoberta do 

sítio na antiga Ugarit, estudiosos só conheciam seu significado e existência através dos 

arquivos de Amarna escavados no Egito e em Boghaskoy na Ásia Menor.  
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A fase mais importante da história de Ugarit começa aproximadamente em 

1900 a.C. A Lista de Reis de Ugarit (KTU 1.113) e a literatura épica, fornecem 

informações sobre o crescimento nesse período de tribos de pastores semi– nômades na 

estepe mesopotâmica conhecidos como amoritas, que se estabeleceram em Ugarit e 

iniciou uma nova fase em sua história. A fundação da dinastia real ugarítica até a sua 

destruição são traçadas dessa expansão amorita. A prosperidade de Ugarit nesse tempo 

foi comparada aos grandes reinos do Antigo Oriente. Primeiro o reino de Mari no 

primeiro milênio a.C., depois o Egito, e finalmente o reinado hitita. 

Mari foi particularmente um importante sítio no médio Eufrates que prosperou 

sob os amoritas no segundo milênio a.C. Nesse período, Ugarit foi também um centro 

comercial para os faraós da XII e XIII dinastias. Diversas estátuas do reinado médio 

escavadas em Ugarit testificam a função da cidade como portão comercial egípcio para 

a Mesopotâmia e o império babilônico. Não há informações a respeito de uma presença 

militar egípcia em Ugarit nesse período. 

Durante o período do reinado dos Hicsos no Egito (1674–1567 a.C.) os hurritas 

ganharam o controle de Ugarit, e a cidade manteve abertas relações com o reinado de 

Mitanni no norte da Síria. Os reis hurritas romperam os vínculos com os egípcios 

enquanto buscavam aumentar o relacionamento com Ugarit e a Mesopotâmia. Nesse 

tempo, a cidade de Ugarit sofreu um período de declínio. 

Iniciando-se com a XVIII dinastia durante o reinado tardio, o império egípcio 

se reafirmou no norte da Síria. A campanha militar egípcia estendeu–se até ao norte do 

Eufrates, e o relacionamento de Ugarit com o Egito foi restabelecido. No tempo de 

Amenófis II (1440 a.C) uma guarnição egípcia foi posta em Ugarit. Diversas cartas de 

Amarna foram escritas de Ugarit ao Egito (1350 a.C). 

Ganhando com a prosperidade e estabilidade do reinado egípcio, Ugarit 

experimentou um momento de crescimento e prosperidade entre o XV ao XIV séculos 

a.C., e esses séculos representaram o auge e a idade de ouro da cidade. É nesse período 

que a literatura ugarítica começa a florescer. Os estudiosos afirmam que a literatura 

épica de Ugarit, a qual foi transmitida oralmente por séculos, foi escrita durante o 

reinado de Niqmaddu II (1350 a.C).  

 

 A lista de reis de ugarit abaixo mostra-nos uma tradição dinástica: 

 

Ammistamru I – 1350 a.C. 



55 
 

Niqmaddu II– 1350– 1315 a.C. 

Arhalbu– 1315– 1313 a.C. 

Niqmepa– 1313– 1260 a.C. 

Ammistamru II– 1260– 1235 a.C. 

Ibiranu– 1235– 1225/20 a.C. 

Niqmaddu III– 1225/20– 1215 a.C. 

Ammurapi– 1215–1185 a.C. 

 

Em 1350 a.C., o rei de Hatti, Suppiluliuma conquistou o reino de Mitanni. 

Nesse tempo, Ugarit se tornou vassalo do reinado hitita, pagando pesados tributos e 

consequentemente, teve a ajuda dos hititas para se desenvolver como centro comercial. 

Suppiluliuma concedeu a Ugarit muitas cidades que estenderam as fronteiras do reinado 

ugarítico, possivelmente até o Leste do Rio Orontes. 

Os soberanos hititas em Carquemish serviram como intermediários entre os 

monarcas superiores hititas e os governantes de Ugarit. Os comerciantes hititas tiveram 

privilégios especiais na cidade, incluindo isenção de taxas. 

Soldados de Ugarit também lutaram ao lado dos hititas contra Ramssés II na 

batalha de Kadesh (1276 a.C.). Ugarit controlou a situação de maneira a não afetar as 

relações amistosas que tinha com o Egito. Uma estela mostra que um escriba real 

egípcio  foi nomeado para estar na corte real ugarítica. Ugarit aparentemente serviu 

como um ―tampão‖ para diminuir as rivalidades entre a Mesopotâmia e o Egito durante 

esse período, e prosperou como porto neutro e canal do comércio internacional. Uma 

carta do rei de Tiro para o rei de Ugarit ilustra a prosperidade e riscos do florescente 

comércio marítimo desse período (KTU 2.38). 

A destruição de Ugarit geralmente é atribuída aos povos do mar no XII século 

a.C. A civilização mercantil de Ugarit dificilmente ficou condizente aos violentos 

ataques dos povos do mar, porém a desintegração da economia e do palácio templo da 

cidade começaram antes das migrações dos povos do mar na região. O fim do período 

tardio da Idade do Bronze foi marcado por um processo geral de ―ruralização‖ que 

minou a manutenção da economia urbana e acelerou o fim de Ugarit, assim como de 

outros reinos da Idade do Bronze tardia. 
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2.4– Vida na Antiga Ugarit 

 

A cultura ugarítica foi complexa.  A cidade foi ao mesmo tempo, um porto 

comercial do mediterrâneo, uma cidade–estado do oeste semítico vassalo dos hititas e 

uma população do noroeste semítico do mundo de língua cuneiforme. Qualquer análise 

que fizermos, seja estudarmos nomes pessoais, linguagem, religião ou a cultura 

material, Ugarit vai aparecer como uma eclética mistura das culturas cananeias, sírias, 

egípcias, mediterrânea e mesopotâmica. Ugarit prosperou ao se tornar um lugar de 

encontro dos povos do Antigo Oriente Próximo (KTU 1.40 VII, 35–43). 

A economia de Ugarit foi dominada pelo mar ao lado do comércio de 

importação e exportação. Ugarit desenvolveu indústrias que foram formadas devido a 

sua localização em região marítima, assim como tintura de tecidos manufaturados e 

construções de navios. A cidade desenvolveu indústrias de artesanatos relacionados com 

o seu comércio de materiais bruto e utensílios de cobre. A fertilidade das regiões altas 

da cidade foram também exploradas para desenvolver o comércio de grãos e óleo. 

No período do XV ao XIV séculos a.C. um certo desequilíbrio e conflitos de 

interesses ocorreu entre os maiores poderes da região, ou seja, Egito, Hititas, Mitanni, 

Babilônia e Assíria. Devido a sua boa localização, Ugarit serviu como um Estado neutro 

entre essas grandes potências e seus interesses comerciais. O crescimento de Ugarit 

nessa conjuntura reflete uma experta manipulação da localização geográfica da cidade 

para obter vantagens econômicas.  

O cabeça do Estado de Ugarit foi o rei, e ele era legitimado por divindades. O 

relacionamento especial que o rei tinha com os deuses, particularmente com El, é visto 

no Épico de Keret. O rei foi o principal representante na religião ugarítica, podendo 

fazer sacrifícios no templo (KTU 1.119). Ele também tem obrigações e 

responsabilidades em defender o pobre, a viúva, o órfão e os abatidos (KTU 1.17,6–8). 

Membros da família do rei exercia controle nas instituições seculares e religiosas, 

particularmente nos sumo sacerdotes. 

A vida familiar em Ugarit foi patriarcal, no qual homens podiam ter mais de 

uma esposa. As esposas não tinham status iguais. A primeira esposa tinha o título de 

―grande mulher‖. Da mesma forma, os filhos não tinham status igualitários, sendo 

chamados de servo, filho ou jovem guerreiro. Filhas eram classificadas como servas ou 

―irmã mais velha‖. Essas designações refletem o estado social de livres ou escravos do 
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menino e da menina, herdado por herança. Os títulos ―jovem guerreiro‖ e ―irmã mais 

velha‖ são títulos grandiosos para um filho ou filha. 

Em Ugarit, da mesma forma que em Israel, foi possível conferir o direito de 

primogenitura para uma jovem criança (KTU 1.15 III,16). Mulheres, especialmente da 

família real, poderiam ser colocadas em posições de proeminência, como vemos nas 

correspondências das rainhas de Ugarit (KTU 2.11; 2.12; 2.13; 2.16; 2.30). 

 

2.5 – Resumo dos principais textos de Ugarit 

 

Dos diversos textos encontrados em Ugarit, os pesquisadores destacaram três 

documentos de grande importância para se estudar a religião ugarítica, seus deuses, e 

consequentemente, analisar a influência que a Bíblia Hebraica obteve da religiosidade 

ugarítica. Esses escritos são: 

 

O Ciclo de Baal
90

 

Um dos mais importantes e extraordinários trabalhos literários de Ugarit é o 

Ciclo de Baal, que foi descoberto em tabletes de argila na biblioteca do Sumo Sacerdote 

da região. Foi provavelmente escrito em seis volumes e somos informados que foi 

redigido pelo escriba Ilimilku. Nesses textos encontrados e reconstituídos contém três 

histórias delimitadas por temas: 

– O deus da tempestade Baal e o deus do mar Yam 

– A construção do palácio de Baal 

– Baal e seu irmão Mot, o deus da morte 

 

Pelo fato dos tabletes estarem incompletos, fica difícil para os pesquisadores definirem 

com alguma certeza qual era a ordem dos temas do Ciclo de Baal. 

A primeira história do Ciclo de Baal se refere à Baal e a Yam. O tema é 

parecido com outros relatos cosmológicos do Antigo Oriente Próximo
91

. Demonstra a 

ascensão de Baal ao poder, a luta com Yam e a consequente derrota do deus do caos. 
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 Para um pequeno estudo em português da religião de Ugarit e do Ciclo de Baal está em:GUNNEWEG, 

Antonius H.J. Teologia Bíblica do Antigo Testamento: Uma história da religião de Israel na perspectiva 

bíblico-teológica. São Paulo: Editora Teológica/Loyola. 2005,p.63-72. 
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 Confira o épico mesopotâmico Enuma Elish e a narrativa sobre a vitória de Marduk sobre Tiamat; ver 

também um reflexo dessa tradição na Bíblia Hebraica em Êxodo 15. 
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A segunda história é mais curta e se concentra na construção do palácio real de 

Baal, pois autoridade e poder das divindades, segundo o pensamento mítico, requer que 

os deuses tenham um palácio. 

A última história descreve Mot, o deus da morte de Ugarit, derrotando e 

matando Baal, confinando o deus da tempestade no submundo cósmico. O resultado da 

morte de Baal é a infertilidade do solo e a morte da plantação. A deusa guerreira Anat 

sente saudades do seu irmão e derrota Mot e salva Baal que retorna ao seu reinado. Mas 

Mot (morte) não morre e somente com a intervenção do deus chefe do panteão El, a 

ordem pode então ser restaurada. 

Como já afirmamos, o Ciclo de Baal é uma fonte de pesquisas para estudiosos 

da religião de Ugarit e da reconstrução de suas crenças. Acima de tudo, devido a essa 

fonte, sabemos que Baal foi adorado na região da Síria–Palestina e podemos também 

buscar o entendimento de um tipo de religião no Antigo Oriente Próximo. 

 

A lenda do Rei Keret  

Os escavadores descobriram preservados em três grandes tabletes de argila, na 

biblioteca do Sumo Sacerdote, A Lenda do Rei Keret. Essa descoberta foi feita durante 

o período das escavações feitas em Ras Shamra (1930–31). A narrativa explora alguns 

temas da ideologia e da dimensão política dos reinados no mundo antigo, detalhando o 

empenho de certo rei chamado Keret. Uma série de desastres deixa o rei sem herdeiro 

ao trono. Em um sonho, El aparece ao rei e revela que a solução dessa maldição será 

forçar uma princesa de algum reino vizinho a ter um filho com ele, e assim prosseguir 

sua dinastia. 

 

A lenda de Aqhat 

A Lenda de Aqhat infelizmente está pouca preservada em três tabletes de 

argila. Grandes lacunas nos textos, talvez 50% da história dão aos estudiosos, 

dificuldades e variadas interpretações. A história narra a vida de certo patriarca 

chamado Dan‘el
92

 que não tem filhos. Aqhat ora ao deus El, e este lhe promete um 

filho. Em uma festa, o deus artesão Kothar presenteia Aqhat com um arco. Problemas 

começam a surgir quando a deusa guerreira Anat cobiça o maravilhoso arco. Ela oferece 

imortalidade à Aqhat em troca da arma, mas Aqhat recusa a oferta. Anat convence seu 
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Talvez possa haver uma relação com o bíblico Daniel. Confira Ezequiel 14,14. 
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subordinado Yatipan a matar Aqhat. Dessa parte em diante, o tablete está corrompido e 

não podemos identificar e saber o final da história. 

 

2.6 – A Religião de Ugarit  

 

A religião ugarítica foi formada por várias categorias de divindades, e cada 

divindade correspondia à forma como o universo e os espaços físicos eram vistos
93

. 

Cada divindade corresponde a um reino cósmico e espacial do universo como 

interpretada pela população de Ugarit. Nessa estrutura, em termos de divindades, existe 

divisão entre divindades benéficas, que são representadas antropomorficamente, e 

divindades maléficas, que são representadas em formas monstruosas, como veremos a 

seguir, para exemplificar, dois textos de Ugarit. O primeiro descreve Tunannu, um 

inimigo cósmico, como uma serpente com sete cabeças: 

KTU 1.3 III,40–42 

Certamente eu a amarrei e a destruí (?) 

Eu lutei com a serpente sinuosa, 

uma potestade com sete cabeças. 

 

Da mesma forma, o segundo texto descreve Mot relembrando Baal da luta em 

que o deus da tempestade derrotou Leviatã em termos muito parecidos: 

KTU 1.5 I 1–3 

Você matou Litan, a Serpente Voadora, 

Aniquilou a Serpente Sinuosa, 

Uma potestade com sete cabeças. 

 

Essa distinção entre caos e ordem, deidades benéficas e deidades destrutivas 

diferenciava, a partir da elite urbana de Ugarit, o centro (ou o lar) e a periferia. Assim, 

tudo que é urbano, cultivado e cultural, é diferenciado por oposição ao não cultivado, 

não cultural e periférico. Nessa concepção, o centro significa a ordem simbólica das 

coisas e dos valores da sociedade. Em Ugarit, como já demonstrado em nossa pesquisa, 

foi centro cultural de produção de textos, da administração e do ritual.  

No centro se encontra a casa, que expressa ao mesmo tempo à proteção 

familiar e os conflitos domésticos, e também se encontra a terra, patrimônio familiar. A 

periferia se apresenta como zona de transição entre o centro e as regiões distantes do 

cosmos, locais de difícil acesso para a experiência humana. Podemos também 
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 Sobre a estrutura das divindades de Ugarit ver: SMITH,Mark,S. O Memorial de Deus: História, 

Memória e a Experiência do Divino no Antigo Israel. São Paulo: Paulus, 2006,p.134-150. 
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acrescentar em conjunto com o centro e a periferia, as regiões que vão além da periferia. 

A distinção entre o centro e a periferia é expressa por termos agrários como semear 

versus a estepe. Podemos verificar essa distinção em um texto ugarítico
94

: 

KTU 1.23,65–69 

Oh filhos! Ali produziu! 

Fiz uma sagrada oferenda 

 no meio do deserto 

ali a permanência é curta 

e existem dificuldades no meio de rochas e arbustos. 

Por sete anos completos 

oito ciclos de duração 

os graciosos deuses andaram sobre a estepe 

eles procuraram até as extremidades do deserto 

os dois encontraram–se com o guarda da semente 

e os dois gritaram ao guarda da semente: 

Oh guarda, Oh guarda, Abra! 

E o próprio guarda abriu uma abertura para eles 

E os dois entraram. 

 

De acordo com esse texto, a semente contém alimento em abundância e vinho: 

KTU 1.23,70–76 

 

 

Se [ali existe para nós a]limento 

dê–nos para que possamos comer! 

Se ali [ para nós existe vinho] 

dê–nos para que possamos beber! 

E o guarda da semente respondeu para eles: 

[existe comida para alguém que... (?)] 

existe vinho para todos que entram... [...] 

...ele próprio aproximou–se 

ele serviu um pouco de seu vinho 

e suas companhias[ saciaram–se] com vinho 

 

 

O mapeamento das divisões do espaço cósmico e divino é feito pela separação 

entre deidades e demônios. Deidades habitam lugares próximos do cultivo e das 

pessoas, enquanto demônios ou monstros não. As deidades possuem lugar de culto e 

montanhas sagradas, e vários textos de Ugarit demonstram isso: El no Monte Ks, Baal 

no monte Safon ( KTU 1,100,9), Anat e Athtart no monte ‟inbb (KTU 1.100,20), etc. Os 

inimigos cósmicos geralmente não possuem montanhas sagradas. As montanhas 

apontam para o nível celestial onde as divindades vivem. O deus Mot é uma exceção à 

regra, pois para chegar à montanha na qual a deidade mora, os mensageiros dos deuses 

precisam levantar a montanha para descer ao submundo e encontrar Mot. 
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 Ver SMITH, Mark s. The Ritual Miths of the Feast of the Goodly Gods of KTU/CAT 1.23:Royal 
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No nível cósmico e vertical, as deidades benéficas habitam o céu, enquanto as 

forças monstruosas e demoníacas habitam o submundo ou o oceano cósmico. Mais 

especificamente, os reinos são divididos pelas divindades Baal, Yam e Mot. Baal 

governa o céu, Yam o mar, e Mot o submundo. 

Em contraste com o centro, a estepe é caracterizada como uma região de rochas 

e arbustos. A estepe se caracteriza como lugar de perigo e transição. É nessa região que 

vão surgir os inimigos de Baal, o deus da fertilidade, para confrontá–lo. 

Entre as divindades benéficas de Ugarit, podemos identificar níveis de 

hierarquia entre os deuses. No topo, temos um deus que reina e sua rainha consorte. 

Abaixo, temos as outras divindades que servem ou são subordinadas às divindades 

chefes do panteão. Segundo esse esquema, podemos separar os níveis do panteão 

ugarítico em: 

A alta autoridade do panteão 

                                       Deuses de maiores destaques 

                                       Deuses artesãos 

                                       Deidades mensageiras
95

 

 

Essa ideia básica familiar inclui o patriarca e sua esposa, seus filhos e 

familiares, assim como trabalhadores e escravos. A linguagem monárquica encontrada 

nos relatos envolvendo as divindades de Ugarit claramente reflete a casa monárquica. 

A mais alta posição é ocupada por El, que é pai dos deuses, o qual preside o 

panteão e promulga decretos. Quando analisamos  a literatura ugarítica, percebemos que 

através de seus epítetos, El foi visto como o deus criador por excelência: 

 

KTU 1.4 II, 11 

Ela rogou ao touro El, 

O deus da misericórdia, 

Ela suplica ao criador das criaturas. 

 

Outro exemplo se encontra em KTU 1.6 III, 5: 

 
                                      No sonho do benigno, 

de El, o misericórdioso, 

Na visão do criador das criaturas 
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 Ver a função burocrática dos deuses de Ugarit no estudo de:HANDY, Lowel K. Dissenting Deities or 

Obedient Angels:Divine Hierarchies in Ugarit and the Bible. Biblical Research, 35. 1990,p 18-35. 
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Percebemos nesses epítetos não só a característica de criador das criaturas em El, mas 

também o caráter de ―misericordioso‖
96

. 

Como criador, El permanece como cabeça do panteão cananeu, e como pai dos 

deuses: 

KTU 1.123,1 

(Salve), óh pai e o (resto dos) deuse[s]! 

(E) salve, salve, ó E [l (...)]! 

[S]alve, óh El, o príncipe! 

 

 

Como seus filhos, os deuses são na coletividade chamados de filhos de El (KTU 5.I.13; 

32.I,2,9,16,25,33). Além de Yam, Mot e Anat, Baal é chamado de filho de El: 

 

KTU 1.3 V, 35–36 

Suspirando, proferiu assim aoTouro El, seu pai: 

 El,o rei, que criou ele 

 

 

Nesse texto, Anat está na presença de El requerendo a construção de um palácio para 

Baal. Anat se refere à Baal como ―filho de El‖, aquele que o criou. 

O próprio Baal exalta El como aquele que formou e criou os deuses: 

KTU 1.10 III,6–7 

Eis! Nosso criador é eterno, 

Eis! Imutável é ele que nos formou! 

 

 

Fica claro que El é lido na literatura ugarítica como pai dos deuses, 

misericordioso, imutável e criador das criaturas. Por esses motivos, os deuses o 

reverenciam como um deus ancião, pai dos anos
97

 e chefe conselheiro do panteão.  

Com El no topo do panteão, aparece a sua esposa Athirat, a Asherah bíblica, 

que é descrita como mãe dos deuses
98

: 

KTU 1.4 I,22 

Preparem por favor! Um presente em reverência,  

para a senhora Asherah do mar, 

um presente de súplica para a progenitora dos deuses. 
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Os deuses foram chamados de ―setenta filhos de Asherah‖ (KTU 1.4 VI, 46). Embora 

discute-se entre os estudiosos se Asherah em Ugarit exerce poder parecido do seu 

esposo El, não há dúvidas que ela tem forte influência em decisões referentes ao reinado 

cósmico (KTU 1.4 IV), e na participação do processo de decisão na escolha de um 

sucessor real para Baal:  

KTU 1.6 I, 43–55 

Em voz alta gritou El, 

para a grande dama Asherah do mar: 

escuta, óh grande dama Asherah do mar! 

Dê–me um dos seus filhos para fazer–lhe rei. 

 

 

No segundo nível, no qual aparecem divindades de maiores destaques, 

encontram–se deidades astrais que é atestado em KTU 1.43,2–3
99

, mas em geral as 

divindades com essas características não são muito especificadas. Uma possível exceção 

para identificarmos uma família astral de El se encontra em KTU 1.10 I, 3–5: 

O qual os filhos de El não conhecem (?) 

A assembleia das estrelas 

O círculo daqueles do céu 

 

Em contexto diferente, podemos reforçar a opinião de que El possuía como 

filhos, divindades de caráter astral. Shahar (aurora) e shalim (crepúsculo) são dois 

filhos de El, de acordo com KTU 1.23,50–53. O deus–lua Yarih é identificado como o 

favorito de El em KTU 1.24.25. Em KTU 1.92,14–16 Athtart‟s providencia carne para 

El e Yarih, e este presumivelmente deve ser um membro da casa celestial. O deus sol 

Shapsu aparece servindo mensageiros de El em KTU 1.6 VI. Outras divindades astrais 

de destaque são Athtar e Athtart (KTU 1.92,14–16) Resheph, que aparece em KTU 

1.78
100

. 

Nesse segundo nível da família divina, Baal, Yam, Mot são deuses que 

competem pelo domínio cósmico e parecem exercer maiores influências na literatura 

ugarítica. Precisamos salientar que os mitos de Ugarit destacam o crescimento de Baal 

como deus vitorioso e obtendo o seu reinado, como descrito no Ciclo de Baal–Yam 

(KTU 1. 1–2) e Baal–Mot (KTU 1. 3–6)
101

. Nesses conflitos contra essas divindades 
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que simbolizam o caos, Baal sai vitorioso e sua vitória é simbolizada pela construção de 

seu templo e consequentemente, a sua ascensão sobre os outros membros do panteão
102

. 

A função do reinado cósmico de Yam nesses mitos não é certa. Mas ele aparece 

em KTU 1.2 III privilegiado com um palácio, símbolo da sua função como rei. Em 

KTU 2.1,17,33–34, ele é proclamado ―senhor‖ por El. Esses textos demonstram que 

Yam foi visto em Ugarit como um poderoso monarca. Para obter o seu reinado, foi 

preciso Baal derrotar o seu rival, e assim tirar das mãos de Yam o reino cósmico: 

KTU 1.2 IV 32 

―Sem dúvida, Yam está morto, 

Baal se transformou em rei...‖ 

 

Nos textos ugaríticos, não temos a informação de como Yam se tornou rei. Mas 

temos nos textos indícios que esse reinado foi dado por El, pois ele é chamado de 

―amado de El‖ (KTU 1.1 IV, 20; 1.3 III, 38–39; 1.4 II, 34)
103

. Como personificação do 

mar, ( KTU 1.1,21,23) Yam foi visto como o maior adversário para o estabelecimento 

da ordem no cosmos. Com a vitória, Baal se transformou no mais poderoso deus e 

digno de reinar o reino cósmico. Mesmo com a legitimação de Yam por El nos textos 

ugaríticos, a vitória de Baal foi aprovada por El. A conquista do seu reinado derrotando 

Yam habilita Baal a possuir o Monte Safon, o qual é associado com essa divindade nos 

textos ugaríticos. Baal é chamado de ―cavaleiro das nuvens‖, devido talvez ao topo da 

montanha que fica coberto por nuvens
104

.  

Outro adversário cósmico para Baal foi Mot, o deus da morte, que reinou o 

submundo (KTU 1.4, VIII, 1–24) e desejou aumentar o seu poder, e reino no lugar de 

Baal: 

KTU 1.4 VII, 47–52 

Para que grite Mot em sua alma 

se instrua o amado de El em seu interior: 

você é o único que reinará sobre os deuses 

e que verá saciados deuses e homens 

e que saciará as multidões da terra. 

 

O desejo de Mot é um conflito direto com Baal e tomar o poder das mãos do 

deus da tempestade e da fertilidade. O que Mot almeja é tirar a fertilidade da terra e 
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provocar a escassez para reinar sobre o cosmos. O conflito é certo, pois segundo KTU 

1.4, VII, 42–44 Baal proclama de sua montanha templo que nenhum rei se estabelecerá 

em seu domínio. No momento em que o reino de Baal está no seu ápice, Mot entra em 

cena para colocar perigo ao domínio da divindade fertilizadora. A luta dessas duas 

divindades pelo reino cósmico representa fertilidade e morte.  

A progressão do mito envolvendo Baal e Mot é perceptivelmente coerente, pois 

depois de se livrar de Yam, o deus que representa as forças caóticas do mar, Baal terá 

que enfrentar o deus da morte, da infertilidade. Da mesma forma que Yam, os textos não 

explicam como Mot obteve o seu reinado. Mot é chamado de ―amado de El‖, e de 

―herói‖: 

KTU 1.4 VII, 46–47 

Eu certamente enviarei um mensageiro  

para o filho de El, Mot,  

uma mensagem para o amado de El, o herói 

 

Assim como Yam, Mot tem um relacionamento especial com El e foi nomeado 

rei por El. Mot representa uma força primária no universo, ou seja, a morte. Baal 

estendeu o seu domínio sobre as forças do mar caótico, agora deveria derrotar o deus da 

esterilidade e da morte. Somente assim o cosmos voltaria a ser seguro e fértil. Baal 

desce ao submundo para enfrentar Mot e seu destino é contado a El pelos mensageiros 

do deus da fertilidade: 

KTU 1.5 VI, 9–10 

Baal está morto, o vitorioso 

pereceu o príncipe, o senhor da terra 

 

Após esse acontecimento, El lamenta a derrota de Baal e um rito pela morte do 

deus tem início (KTU 1.5 VI, 11–25). O lamento de El revela um terrível efeito na 

natureza da terra. A morte triunfou sobre a fertilidade. Parece–nos que El mesmo com o 

posto de deus chefe do panteão, respeita os domínios cósmicos e não influencia nas 

lutas entre as divindades que governam cada região do cosmos. 

Após o triunfo do deus da morte, Anat, a deusa guerreira nos textos ugaríticos, 

começa a buscar por Baal (KTU 1.5 VI, 26–31). Após sepultar Baal e oferecer ela 

própria um sacrifício pela morte do deus da tempestade no Monte Safon ao lado de 

Shapsu (KTU 1.6 I, 11–31) ela confirma à El a morte de Baal (KTU 1.6 I 32–43). El e 

Asherah escolhem Attar como substituto para Baal, mas Attar é incapaz da posição 

(KTU 1.6 I 53–65). A natureza e a ordem do cosmos estão em grande perigo, pois 

ninguém é capaz de governar no lugar de Baal. 
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No final do Ciclo de Baal–Mot, lemos que Anat, a companheira guerreira de 

Baal, agarra Mot e exige o retorno de seu irmão do submundo cósmico (KTU 1.6 II, 9–

12). Mot se nega e reconta como derrotou o deus da tempestade (KTU 1.6 II, 13–23). 

Anat ataca–o e o mata: 

KTU 1.6 II, 30–35 

Ela agarrou o filho de El, Mot 

ela perfurou ele com uma espada 

ela espalhou ele como uma peneira 

ela queimou ele no fogo 

ela triturou ele como pedras de moinho 

ela semeou ele no campo 

 

Mot foi totalmente destruído em um ritual de plantação para produzir a 

fertilidade. Anat frustra os planos de Mot de estender o seu reinado até os domínios de 

Baal. Com a derrota de Mot, Baal revive. El em uma visão descobre que Baal 

ressuscitou: 

KTU 1.6 III, 20–21 

Eis! Baal o vitorioso vive! 

Certamente o príncipe,  

o senhor da terra existe! 

 

Baal revive e a ordem triunfa sobre as forças caóticas da morte. 

Anat que é narrada nesses textos com destaque, pertence ao grupo de 

divindades de maior importância em Ugarit. Ela é irmã de Baal e filha de El (KTU 1.3 

V, 26–28). Seu relacionamento com Asherah parece sugerir que ela não seja de sua 

descendência. Demonstra extrema violência e autoridade diante do deus chefe dos 

deuses, El (KTU 1.3 V, 19–25). Ela é descrita com poder enganador e furioso no 

panteão. Mas a chave para entender Anat é seu forte amor por seu irmão, Baal
105

. 

No terceiro nível cósmico vemos Kothar –Wa– Hasis como o deus artesão em 

Ugarit por excelência. Ele serve os dois graus da família divina e é solicitado por El 

para a construção de um palácio para Baal (KTU 1.1 III). Além do palácio, fabrica uma 

arma para Baal (KTU 1.2 IV). Kothar ocupa um lugar abaixo das grandes divindades do 

panteão, e como servo divino, desenvolve várias funções para as grandes deidades. 

Kothar não serve apenas as divindades com sua mão–de–obra, mas também com seus 

conselhos, palavras e sabedoria (KTU 1.4 VII). 

                                                           
105

 Ver: SMITH, Mark S; PITARD, Wayne T. The Ugaritic Baal Cycle: Introduction With Text, 

Translation and Commentary of KTU/CAT 1.3-1.4 (Vol. II).Supplements to Vetus Testamentum : 

Leiden/Boston, 2009, p. 48-49. 
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Assim como as casas familiares em Ugarit, o panteão também tem os seus 

trabalhadores, servos e mensageiros divinos. Podemos identificar no último nível, 

deuses menores que servem a um grande deus guerreiro (KTU 1.5 V). 

Portanto, seguindo a estrutura familiar divina de Smith
106

, com algumas 

variantes propostas por nós, os níveis da família divina de acordo com suas hierarquias 

são: 

Nível 1: O deus ancião El e sua esposa Asherah 

Nível 2: Os filhos divinos: Athtart e Athtar ( a noite e a estrela da manhã); 

 Shapsu (sol); Yarih (lua); Shahar (aurora); Shalim (crepúsculo); 

Resheph (Marte?); Baal (deus da Tempestade); Yam (deus do mar);  

Mot (deus da morte); Anat (deusa guerreira); 

Nível 3: Kothar–Wa–Hasis (deus artesão) 

Nível 4: trabalhadores divinos: mensageiros, porteiros, servos. 

 

A coletividade dos deuses é chamada nos textos ugaríticos de concílios dos 

deuses. É esse concílio que passaremos a analisar. 

 

2.7– O Concílio dos Deuses na Literatura Ugarítica 

 

Os textos de Ugarit apresentam termos específicos para se referir ao concílio 

dos deuses. A terminologia que aparece geralmente é phr. Como Smith
107

 bem 

observou, essa raiz pode aparecer de três maneiras: 

A assembleia dos deuses, phr „ilim (KTU 1.47,29; 1.118,28;1.148,9) 

A assembleia dos filhos divinos, phr bn „ilim ( KTU 1.4 III, 14) 

A assembleia do concílio, phr m‟d (KTU 1.2 II, 14,15,20,31) 

 

A raiz geralmente denomina um grupo como vemos em KTU 1.23,57: 

Voltará a recitar até cinco vezes mais 

ao som dos címbalos e cantará a assembleia (phr) 

 

phr pode ter o sentido genérico de ―coletividade dos deuses‖ ou se referir à alguma 

divindade em particular
108

. 
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 Confira SMITH, 2006, p.151. Smith não inclui em sua lista as divindades Anat, Mot e Baal embora ele 

reconheça que essas divindades apareçam com bastante destaque na mitologia ugarítica. 
107

 Confira Smith, 2001, p. 41. 
108

 Confira KTU 1.96,9-10;1.84,41. 
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A palavra „ilim pode denominar outros deuses ou o nome El com o final ―m‖. A 

literatura ugarítica identifica El em seus textos como o cabeça do panteão, porém o 

termo pode aparecer não necessariamente para identificá–lo, mas sim demonstrar a 

reunião dos deuses. 

Outras expressões são mais claras ao mencionar a divindade que preside a 

assembleia dos deuses: 

El 

A assembleia dos filhos de El, mphrt bn „il (KTU 1.65,3; 1.40,25,42)
109

 

A família de El, dr „il ( KTU 1.15 III,19) 

A família de El e a assembleia de Baal, dr „il wphr b‟l (KTU 1.39,7; 1.62,16; 

1.87,18) 

A família dos filhos de El, dr bn „il ( KTU 1.40, 25,33–34) 

A assembleia das estrelas, phr kbbm (KTU 1.10 I, 4) paralelo com (KTU 1.10 I 

3,5). 

 

Baal 

A assembleia de Baal, phr b‟l (KTU 1.162, 17); ver também KTU 1.39,7; 

1.62,16; 

 

Ditanu 

A assembleia da coletividade de Ditanu, phr qbs dtn (KTU 1.15 III, 15; cf. 

linha 4; 1.161,3,10). 

 

Essas expressões indicam vários grupos de divindades ao redor de um deus que 

preside a assembleia celestial. Conforme Smith salienta, a visão lembra a família 

patriarcal daquele tempo em Ugarit
110

. 

Outro termo de destaque na literatura ugarítica para denominar a concílio dos 

deuses e aparece no Salmo 82 é a raiz „dat, que está presente em KTU 1.15 II,7,11 („dat 

„ilim). O termo é aplicado para narrar a festa dos deuses no Épico de Keret. „adat „ilim 

se refere também aparentemente a um número de deuses, alguns deles especificados: 

Baal altíssimo, Príncipe Yarih, Kothar–Wa–Hasis, Rahmay, Príncipe Resheph e El, o 
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 Cf. bn „il  (filhos de El) em KTU 1.40,33,41. 
110

 Cf. Smith, 2001, p.42. 
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qual Baal implora para ficar e abençoar Keret nesse épico. „adat „ilim pode ser lido em 

paralelo no mesmo texto com o termo dr „il, a família de El: 

KTU 1. 15 III, 17– 19 

Lhes abençoaram os deuses e se foram 

se foram os deuses para as suas tendas 

a família de El (dr ‘ilim) para as suas moradas 

 

Pelo texto paralelo de KTU 1.15 II, 7,11 e KTU 1.15 III, 17–19 podemos 

identificar que „dat „ilim se refere aos deuses no concílio celestial presidido por El, e 

esses deuses fazem parte de sua família. Cada divindade tem o seu círculo de deuses 

subordinados e a literatura ugarítica usa expressões específicas para denominar o círculo 

de deidades a qual um deus lidera. 

 

2.8– O Lugar de Encontro do Concílio dos Deuses
111

  

 

 KTU 1.2 I, 14,20 informa–nos que o lugar de encontro das divindades para o 

concílio dos deuses é chamado de ―Montanha Ll‖ (gr ll): 

KTU 1.2 I 20 

Marcharam os servos sem deter–se 

assim colocaram–se diante da montanha divina (tk.gr.ll) 

para a assembleia do concílio (phr m‟d) 

 

Essa informação dada pelos textos ugaríticos é coerente com as afirmações dos textos 

do Antigo Oriente Próximo no qual a assembleia dos deuses se localiza em uma 

montanha.  

O paralelo entre a montanha Ll e a assembleia do concílio celestial fica claro 

ao lermos o texto citado acima. Do mesmo modo, o termo phr m‟d está duas vezes em 

associação com ―aos pés de El‖ (KTU 1.2 I, 14–15, 30–31) e uma vez com a frase ―Baal 

meu pai‖ (KTU 1.2 I, 16–17) e com um epíteto de El (KTU 1.2 III, 16–17, 19,21; 2.1. 

33,36). Esses textos nos asseguram que a Montanha Ll é onde se localiza a assembleia 

dos deuses em Ugarit, do grupo ou círculo de El. 

A  associação do lugar de encontro entre as divindades com a morada de El, o 

deus chefe do panteão cananeu é fato. A residência de El está localizada na ―fonte dos 

dois rios, no lugar de encontro dos dois abismos‖ (KTU 1.100.3) ou ―sobre as 

                                                           
111

 McGinn, Andrew Russell. The Divine Council and Israelite Monotheism. Hamilton/Ontario:2005. A 

Thesis Submitted to the Faculty of Mcmaster University Divinity Colege in Partial Fulfilment of the 

Requirement for the Degree Master of Theology, p. 51-54. 
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correntezas dos abismos... o limite de El... a tenda do rei‖ (KTU 1.17, VI, 48–49; 

confira 1.2 III, 4–5; 1.3 V, 6–8; 1.4, IV, 21–24). 

A residência de El também é descrita localizando–se no ―Monte Kasu‖, como 

lemos em KTU 1.1 III, 23–24
112

: 

[ para o Monte Kasu] 

se dirigiram para a gruta de El e entraram 

na morada do rei, o pai dos anos 

aos pés de El se inclinaram e caíram 

 

Talvez algumas indicações nos textos possam nos informar que a localização 

da morada de El ficava entre um ambiente montanhoso com água presente ou ao redor 

do local. A descrição ―no lugar de encontro entre as correntezas dos abismos‖ pode 

indicar que a morada de El foi o lugar de encontro de dois oceanos cósmicos. 

Podemos identificar também, através dos textos ugaríticos, que além de uma 

montanha, a morada de El se localizava em uma tenda (KTU 1.4 IV, 20–24; 1.6 I, 32–

36). A conversa entre El e Anat em KTU 1.3 V 10–12, 25–27 que descreve a tenda 

morada de El com 8 compartimentos, indica a dimensão da tenda da divindade chefe do 

panteão cananeu. A morada de El em uma tenda o identifica com a forma de vida 

patriarcal do período em que o texto foi redigido, e o coloca como uma figura celestial 

patriarcal. A associação da tenda de El com o lugar onde o deus ancião habita, e a 

reunião do concílio dos deuses, concorda com os textos que se referem à deidade dando 

decretos a respeito do cosmos. O concílio se encontra na tenda de El, lugar onde céu e 

terra se cruzam, na região em que assuntos referentes ao mundo são conhecidos. 

A montanha de Baal denominada nos textos de Ugarit como Monte Safon ou 

Divino Safon („il spn) em KTU 1.3 III, 29, onde os deuses do Safon se encontram (KTU 

1.47.1), que acontecem reuniões celestiais festivas ( KTU 1.148. 1; 1.91.3) é associado 

com atividades dos deuses. As descrições das reuniões do concílio celestial na 

montanha onde Baal habita, não sugere que essas reuniões, competem com a assembleia 

dos deuses de El. Cada deidade debaixo do chefe do panteão El pode ter seus servos 

divinos, e consequentemente, seu círculo de divindades que o cercam. 

Portanto, as montanhas do Safon, Kasu, Ll serviram como lugar de encontro da 

assembleia dos deuses nos textos ugaríticos. 
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 Ver também KTU 1.1 III, 12,22. 
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2.9– A Finalidade do Concílio dos Deuses em Ugarit 

 

Ao analisarmos os textos de Ugarit, podemos chegar a uma conclusão plausível a 

respeito da função da assembleia dos deuses. Em KTU 1.114
113

, as divindades do 

panteão cananeu estão reunidas para um banquete: 

El abate os sacrifícios caçados em sua casa 

A presa dentro de seu palácio 

Ele convida os deuses para participar 

Os deuses comem e bebem 

Eles bebem vinho para se satisfazerem 

Vinho novo para se embriagarem 

 

Parece que essas reuniões, foram vistas como ocasiões festivas dos deuses, em que eles 

celebram a vida. El chama os deuses para esse banquete, e ele próprio participa da 

diversão embriagando–se. 

A festa dos deuses apresentada nesse texto parece nos mostrar que essa reunião 

acontecia regularmente entre o panteão. E nos mostra uma das funções que o concílio 

dos deuses tinha nos textos. 

No épico de Keret em KTU 1.15 V, um debate acontece no concílio. 

Keret foi ferido mortalmente por não cumprir um voto feito para Asherah. El convoca 

os deuses e solicita a eles sete vezes para encontrar alguém que remova a doença de 

Keret. Ninguém foi encontrado. Assim, El usa suas próprias habilidades de criação e 

modela Shataqat, um ―removedor de doenças‖ e um ―espalhador de doenças‖ (KTU 

1.15 V, 26–28). A função do concílio dos deuses nesse texto é deliberar e efetuar certas 

decisões para o bem–estar de Keret, rei de Khubur. Como rei humano, Keret desfruta de 

certa intimidade com os deuses. Ele é descrito como filho de El em KTU 1.14 II,6. 

O interesse dos deuses pela saúde e vida de Keret não surpreende, pois a 

prosperidade de seu reinado é ligada ao bem– estar de sua casa. Se na casa real ocorrer 

problemas, essas desordens têm reflexos na cidade, e consequentemente, ocorre uma 

diminuição na participação no culto tanto na casa real, como na cidade. Como os deuses 

são de algumas maneiras dependentes da atividade cultual humana, a saúde e a ordem 

desses humanos são assuntos e motivos para que os deuses se reúnam em uma 

assembleia. 

Outra deliberação do concílio dos deuses aparece em KTU 1.2 I, em que a 

assembleia responde a uma petição de Yam, entregue por seus dois mensageiros 
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celestiais. A cena mostra os deuses reunidos, discutindo a censura e a resposta acusativa 

de Baal aos mensageiros de Yam, seguido de outra cena relatando ordens sendo dadas 

para os mensageiros de El e Baal. O relato narra também o ataque de Baal aos dois 

mensageiros de Yam no concílio. A atitude de Baal é condenada por seus próprios 

defensores, Anat e Athtart. O concílio dos deuses é convencido a receber os 

mensageiros de Yam e responder os seus requerimentos. Nesse sentido, o concílio 

celestial se reúne para discutir os requerimentos dos deuses que pertencem ao segundo 

nível das divindades cananeias, e para discutir assuntos relacionados aos reinados 

cósmicos desses deuses. 

Nessas passagens estudadas dos textos ugaríticos, notamos que os relatos giram 

em torno do tema reinado. Um dos relatos narra sobre a saúde do rei Keret, um rei 

humano. O concílio é convocado para estabilizar a casa real e manter o reinado em 

ordem. Em outro texto, a assembleia é convocada para resolver assuntos a respeito do 

reinado cósmico e o impasse entre as divindades que governam esses reinos, Yam e 

Baal. A ordem tanto no âmbito terreno como no cósmico é um assunto que no concílio 

dos deuses é de suma importância. O concílio é convocado quando uma situação crítica 

requer a intervenção dos deuses. 

Dan‘el, homem de Rapiu, é apresentado em KTU 1.17 I pedindo aos deuses um 

filho durante um culto. Ele oferece às divindades comida e bebida para os ritos 

sacrificiais. Baal intercede por Dan‘el diante de El e o deus chefe do panteão aceita o 

pedido de Da‘el. Nenhuma cena do concílio é vista nessa narrativa, porém deixa 

explícito que as oferendas feitas por Dan‘el são usadas pelos deuses em seus banquetes. 

A narrativa mítica deixa transparecer o relacionamento e o cruzamento entre o mundo 

humano e o ambiente onde os deuses habitam. Isso demonstraria também como 

afirmamos anteriormente de que os deuses dependem da ordem estabelecida para 

manter o culto ativo. A relação entre a divindade e as pessoas fundamenta–se na 

reciprocidade
114

. 

Portanto, as funções do concílio dos deuses na literatura ugarítica são
115

:  

 

1- Servir de encontro para os deuses festejarem um banquete, provavelmente 

proporcionado por oferendas de adoradores no reino humano. 
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 Confira essa tradição de reciprocidade entre a divindade e um homem no exemplo de Jacó na Bíblia 

Hebraica em Gn 28,20s. Veja o comentário a respeito em: GERSTENBERGER,2007,p.52-53. 
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 Confira McGINN, 2005, p. 74. 
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2- Discutir assuntos pertinentes ao reinado dos reis, a saúde e bem–estar do 

monarca, assim como discutir determinados procedimentos para manter a 

ordem terrena. 

 

3- Tomar decisões sobre disputas internas entre os deuses do segundo nível do 

panteão, e debater assuntos referentes aos seus governos cósmicos. 

 

2.10 – Conclusão do capítulo 

Estudamos nesse capítulo a cidade de Ugarit, a vida urbana, sua cultura e 

religião. Demonstramos que a cidade foi amplamente desenvolvida para o comércio 

com outros Estados do Antigo Oriente Próximo e sua localização privilegiada favorecia 

o contato com outras grandes potências da região. A cidade recebia pessoas de diversos 

lugares e línguas, transformando Ugarit em uma cidade cosmopolita. 

Ugarit tinha templos e sacerdotes, e escolas de escribas funcionavam na região. 

Diversos escritos foram descobertos pelas escavações, proporcionando informações 

pertinentes sobre a educação e religião da cidade. 

A religião de Ugarit reflete o modo de vida patriarcal da cidade. O deus El e 

sua esposa Asherah se destacam no topo do panteão, seguidos por seus filhos de 

maiores destaques: Baal, Anat, Mot e Yam. Kotar–Wa–Hasis aparece como deus artesão 

e exerce algum tipo de influência no panteão. Os deuses têm mensageiros que são 

subordinados e prestam serviços.  

A coletividade dos deuses em Ugarit é chamada de concílio dos deuses, e esse 

concílio se reúne em uma montanha específica presidida por El. O concílio se reúne 

para tratar assuntos referentes ao cosmos, a administração do reinado cósmico e ouvir 

requerimentos de divindades que geralmente estão em disputa. A prosperidade de 

monarcas é assunto também para convocação da reunião celestial, geralmente para 

discutir problemas com o bem–estar do seu reino e de sua saúde. A ordem no âmbito 

terreno tem reflexos no lugar celestial, assim, o interesse de manter o rei e seu governo 

em boas situações garante o culto e as oferendas que os deuses usam para festejar com 

um banquete. 
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Capítulo 3 — O Concílio dos Deuses no Salmo 82 e na Literatura Ugarítica: 

Circularidade Cultural e Translatibilidade 

 

3.1– Circularidade Cultural 

 

Investigamos no capítulo 1 de nossa pesquisa o contexto histórico de Israel no 

IX ao VIII séculos. A dinastia omrida proporcionou a junção entre a religiosidade 

cananeia e a religião Yahwista como uma forma de fortalecer o seu poder na região 

norte israelita. O Salmo 82 aparece como um escrito que polemiza contra essa ideologia 

monárquica imposta pelos omridas e mantida por Jeroboão II. Afinal, o salmo destaca a 

opção pelos mais fracos, o pobre e a viúva. Essa opção no salmo é bem clara, ou seja, 

somente olhando para os empobrecidos da terra é que o cosmos poderá retornar a sua 

ordem. Com o órfão, a viúva e os pobres sendo negligenciados, a sociedade mergulha 

no caos. O salmo afirma categoricamente que um Elohim se levanta no concilio dos 

deuses e acusa os outros Elohim de negligência. A falta de responsabilidade no âmbito 

cósmico dos deuses repercute no plano terreno e as consequências são apontadas por 

Yahweh no concílio. Os mais fracos e empobrecidos da terra pagam o preço pelas 

irresponsabilidades dos deuses designados para manter a ordem na terra. 

O Salmo 82 é um cântico atípico na Bíblia Hebraica, pois preserva antigas 

tradições que põem El como chefe de Elohim/Yahweh. Esse relato não é nada ortodoxo 

e longe das tendências monoteístas dos redatores deuteronomistas. Os outros deuses da 

assembleia são descredenciados e El elege Elohim/Yahweh como herdeiro de todas as 

nações da terra. 

A noção do concílio dos deuses não é uma novidade da religião israelita. Além 

das religiões da Mesopotâmia em que esse tipo de imagem também aparece, estudamos 

no capítulo 2 de nossa investigação a religião de Ugarit, em que essa forma de ver a 

realidade celestial é aceita. Os deuses de Ugarit se reúnem para discutir a ordem do 

cosmos e a ordem na região terrena, lugar onde os seus adoradores habitam. O monarca 

ugarítico é legitimado pelos deuses, e pede-se a ele um governo que preserve o bem–

estar e a ordem cúltica. A ordem e o caos são temas recorrentes na mitologia ugarítica. 

Israel desde os primórdios de sua história, conviveu com os cananeus e com a 

tradição religiosa cananeia. Os cananeus também conviviam lado a lado com a tradição 
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religiosa israelita. Não ficaram preservados escritos dos cananeus para podermos dizer 

se a influência israelita mudou a forma de adoração cananeia, mas sabemos pela Bíblia 

Hebraica que Israel sofreu influências dos cananeus. Essa influência foi filtrada e 

demonstra uma religiosidade com suas particularidades e sua originalidade. Sabemos da 

distância cronológica dos textos de Ugarit e o Salmo 82, porém os deuses e as tradições 

da religião cananeia sobreviveram em Israel, como encontramos em diversos textos da 

Bíblia Hebraica e como demonstramos ao analisarmos o Salmo 82. 

A composição e a linguagem do Salmo 82, como foram demonstradas, fica 

muito próxima dos profetas do VIII século, como Amós e Oseias. Estudamos as 

características e as relações temáticas entre o Salmo 82 e os ditos polêmicos de Amós e 

Oseias. O que chama a atenção no salmo estudado é a desqualificação dos deuses 

cananeus, porém somente salvaguardando El de suas polêmicas. Por quê? 

Antes de respondermos a essa pergunta, precisamos destacar o seguinte: O 

Salmo 82 demonstra uma religiosidade popular e periférica em relação à religiosidade 

proposta pelos omridas e por Jeroboão II. É popular no sentido de que defende os 

empobrecidos da terra, e deslegitima qualquer governo que atue debaixo de um deus 

que favorece a injustiça e a desigualdade. Estudamos essas temáticas nos profetas 

Oseias e Amós, que se preocupam com o culto, e denunciam o governo israelita 

legitimado por divindades que aprovam essas ações.  

Para o salmista, Yahweh é o defensor dos mais pobres e dos enfraquecidos 

diante de El no concílio dos deuses. Como os outros deuses do concílio são filhos de El, 

Yahweh/Elohim é igualmente filho do altíssimo (Elyon), e como herdeiro também de um 

reino cósmico, é dada a ele responsabilidade de governar todas as nações da terra. 

Quando analisamos o Salmo 82 e suas influências da religião cananeia, 

percebemos o que chamamos de circularidade cultural. A religiosidade popular e 

periférica de Israel, demonstrada pelo Salmo 82, mostra, ao mesmo tempo, dicotomia 

cultural, mas também circularidade, em que cultura religiosa subalterna e cultura 

religiosa hegemônica se cruzam
116

. A religiosidade popular recebe a religiosidade e as 

crenças que estão ao seu redor e que estão estabelecidas pelo rei, sacerdotes ou 

intermediários e filtra, transformando em algo original. Isso significa o seguinte: 
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 Para se estudar a circularidade cultural e a relação da cultura hegemônica com a cultura subalterna 

ver:GINSBURG, Carlo. O queijo e os Vermes: O Cotidiano e as Ideias de um Moleiro Perseguido pela 
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Mikhailovitch. A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: O Contexto de François Rabelais. 

7ª Edição. São Paulo: Hucitec,2010, 419p. 
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Jeroboão II seguindo as tradições dos omridas manteve a convivência pacífica entre os 

cananeus e israelitas, e isso incluía a religião. Se enxergamos no Salmo 82 circularidade 

cultural, estamos afirmando que, no salmo, aparecem categorias que encontramos nas 

duas religiões legitimadas e aprovadas por Jeroboão II, a cananeia e a israelita. Porém, o 

Salmo 82 recebe o que vem da religião cananeia e filtra e polemiza contra essa 

ideologia monárquica em que a convivência pacífica entre a religiosidade cananeia e 

israelita é aprovada.  

Para o Salmo 82, não há forma de juntar os deuses cananeus com Yahweh, pois 

esses deuses são responsáveis pelo caos existencial na terra. Não há como mesclar a 

religiosidade oficial e a periférica. Embora exista uma resistência aberta contra os 

deuses cananeus, no salmo temos a aprovação de El. Isso comprova que os deuses 

cananeus estão sendo rejeitados em um processo de identificação cultural e religiosa em 

favor da divindade Yahweh. 

Podemos detectar a influência religiosa dos cananeus nos seguintes conteúdos do 

Salmo 82: 

 

A – A imagem do concílio dos deuses aparece em ambas as religiões, cananeia 

e israelita. 

 

B – O termo „adat El (concílio dos deuses) que também aparece em KTU 1,15 

II 7,11 no Épico de Keret está presente no Salmo 82. 

 

C – Como na literatura ugarítica, no Salmo 82 El preside a assembleia dos 

deuses, e os seus filhos que são subordinados a Elyon (altíssimo) estão reunidos para 

discutir assuntos pertinentes à ordem do cosmos. 

 

D – Como na literatura ugarítica, no Salmo 82, El decreta ordens no concílio 

dos deuses para as divindades que são consideradas seus filhos. 

 

A religião popular atua diferentemente da religiosidade aprovada pelo Estado. 

Se a religião estatal tem a intenção de ser ortodoxa e linear, a religião popular é mais 

livre e com características heterodoxas em relação à religião vigente. No âmbito da 

história de Israel do IX ao VIII séculos, detectamos que a dinastia omrida tentou manter 

uma religiosidade em que cananeus e israelitas pudessem conviver. Se existe uma 
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religião do Estado que aprova consensualmente os diversos deuses, a religiosidade 

popular e periférica, demonstrada no Salmo 82 desaprova essa ideia, porém livremente e 

de maneira ―heterodoxa‖ em relação a ―ortodoxia‖ estabelecida pelos monarcas 

nortistas.  

A arqueologia tem descoberto diversos artefatos cúlticos em casas populares 

em Israel, dando uma interpretação diferente do que os escritos deuteronomistas querem 

descrever a respeito da religiosidade popular israelita
117

. Figuras de usos domésticos, 

imagens de divindades femininas feitas de material barato como terracota e ossos, selos 

cilíndricos e sinetes, usados como amuletos, e pequenos objetos de culto como figuras, 

minialtares e incensórios, foram usados como objetos de culto popular
118

. Esses dados 

demonstram à complexidade da religião periférica em Israel. A religião popular pode 

receber diversas influências e permanecer livre para mudanças na forma e maneira de 

cultuar e adorar um deus ou deuses.  

As principais características da religiosidade popular e da religiosidade estatal 

que podemos demonstrar são as seguintes
119

: 

 

Religião Estatal      Religião Popular 

Alfabetizados          Analfabetos 

Textos                     Artefatos 

Canon                      Improvisação 

Crença                     Prática 

Mitologia                Mágica 

Oralidade                Simbólico 

Teologia                  Culto 

Ideologia                 Ação 

Intelectual               Emotivo 

Dogma                   Prática 

Racional                  Místico 

Cerimonial              Ritual 

Público                   Privado 
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 Para um estudo arqueológico em Israel e os diverso materiais cúlticos encontrados nessa região do 
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Social                      Individual 

Nacional                  Local 

 

 

Esse esquema proporcionado por Willian G. Dever ajuda–nos a entender a 

circularidade entre a religião popular e a religiosidade estatal presente no Salmo 82. Por 

exemplo, ―culto‖ aparece no âmbito popular e certamente, o lugar do Salmo 82 é o culto 

nas comunidades populares da região norte de Israel. Porém, não podemos deixar de ver 

a ―teologia‖ que aparece como característica da religiosidade estatal, contida também no 

Salmo 82. Outro exemplo que podemos nos referir é o conceito de ―mitologia‖ que 

aparece nos dados da religião do Estado. O Salmo 82, conforme estudamos, é 

mitológico desde o seu primeiro verso.  

Portanto, a circularidade entre religião do Estado e religião popular acontece no 

Salmo 82, no qual as influências recíprocas entre a religiosidade cananeia e israelita, 

diálogo religioso e ao mesmo tempo identidade Yahwista são identificadas. 

 

 

3.2– Translatibilidade
120

 

 

Ao Estudarmos a circularidade cultural, é preciso entender que quando falamos 

de cultura popular no âmbito religioso de Israel do VIII século, vale novamente lembrar 

que estamos falando de identidade. O periférico só é periferia em relação ao centro que 

é estabelecido. Para o salmista que compôs o Salmo 82, sua ―teologia‖ e afirmações do 

cântico são centrais. Ortodoxia e heterodoxia são sempre construções a partir de quem 

está lendo ou afirmando algo. Idolatria, falsa religiosidade tornam–se construções do 

outro. Mas muitas vezes essa construção é compensada pelo que o egiptólogo Jan 

Assman chamou de translatibilidade
121

. 

Translabilidade é a tentativa de deixar transparentes as fronteiras e distinções 

que foram erigidas entre duas culturas diferentes. O politeísmo nas nações do Antigo 

Oriente Próximo e na região norte de Israel funcionou como uma técnica de 

translatibilidade.  
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A religião politeísta distinguia várias deidades pelo nome, forma e função. Os 

nomes podem variar de acordo com a cultura, assim como as formas de adoração a essa 

divindade. Mas, muitas vezes, as funções das deidades são similares, principalmente em 

se tratando de divindades cósmicas. Devido a essas similaridades em suas funções, 

divindades podem ser igualadas. O significado da personalidade de uma divindade pode 

aparecer em hinos, mitos ou ritos.  

O reconhecimento de uma divindade de personalidades e funções iguais no 

âmbito internacional entre Estados do Antigo Oriente Próximo pode ter criado a noção 

de que povos pudessem se relacionar com um mesmo deus
122

. 

Em Israel, diversos deuses cananeus foram adorados e, no contexto politeísta 

que temos no período do reino dividido até a queda do reino nortista em 722 a.C., esses 

deuses foram aceitos e adorados da mesma maneira que o deus Yahweh. O deus 

nacional de Israel, Yahweh, foi adorado em conjunto com outras divindades com a 

concessão da monarquia nortista. Porém, esse fenômeno de um deus nacional não é um 

fator que pertencia somente a Israel, mas as outras nações tinham também os seus 

deuses patronos. O que vale ressaltar aqui é que o próprio reino do norte é vinculado 

pelas tradições deuteronomistas à ―idolatria‖, culto a outros deuses além de Yahweh
123

. 

Devemos então, prosseguir com nossa pesquisa. O Salmo 82 demonstra a 

polêmica contra os deuses cananeus preservando somente El, o que estamos chamando 

de processo de translatibilidade da divindade. Mas antes, devemos demonstrar se 

acontece esse tipo de contato entre divindades diferentes na história de Israel, e se 

ocorre reconhecimento recíproco de deuses e de suas atuações entre indivíduos de 

nações e culturas diferentes. Aplicaremos o conceito de Assman para verificar diversas 

formas de translatibilidade na Bíblia Hebraica. Vamos analisar alguns textos para 

reforçarmos nossa hipótese: 
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p.177-195. 



80 
 

Gênesis 31, 43–53 

 

Essa narrativa relata uma espécie de cruzamento cultural que acontece entre 

israelitas e arameus. O texto conta que Jacó faz uma aliança com Labão e usa uma 

forma padronizada para consolidar o acordo: 

 

Que o deus de Abraão e o Deus de Nacor julguém entre nós. 

E Jacó jurou pelo Parente de Isaque, seu pai. (v. 53) 

 

 

O tratado relatado acima invoca duas divindades para garantir a eficiência do 

pacto. Nesse caso, Labão menciona o deus de cada parte. O que chama a atenção é 

narrado nos versos 48 e 52 ao sugerir que um monte (estela) provavelmente de pedras 

seja testemunha do pacto. Mas, implicitamente, o texto está demonstrando que essas 

estelas representam os próprios deuses envolvidos. No v. 53, os deuses das duas partes 

são invocados para julgar a aliança estabelecida entre os dois lados. O que devemos 

salientar é que o tratado entre Jacó e Labão significa uma concordância internacional 

feita com o testemunho entre duas divindades patronas. O que verificamos é que o 

acordo feito entre Labão e Jacó representa uma translatibilidade, ambos reconhecem o 

deus do outro como testemunha e que, no nível político, significa relações interculturais 

entre arameus e israelitas. 

 

I Reis 20 

 

Esse capítulo de 1Reis relata uma série de conflitos entre Acab e Ben–Adad. 

Preparando–se para guerrear novamente contra os israelitas, depois de uma primeira 

derrota, o rei arameu é apresentado na narrativa decidindo a estratégia de batalha 

baseado nos conselhos dados pelos seus servos: 

 

 

Os servos do rei de Aram disseram–lhe: 

O deus dessa gente é um deus de montanhas, 

É por isso que nos venceram. 

Mas lutemos contra eles na planície 

E certamente os venceremos. (v. 23) 
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Depois dessa cena, o relato mostra um ―homem de deus‖ aproximando–se para 

falar com o rei de Israel: 

 
Assim fala Yahweh: 

Já que Aram disse que Yahweh  

é um deus de montanhas 

E não um deus de planícies, 

Entrego em tuas mãos toda essa multidão 

E reconhecerás que eu sou Yahweh. (v. 28) 

 

 

Como resultado os israelitas vencem a batalha. O que o texto mostra é a forma 

como o autor que escreveu essa narrativa quer demonstrar o rei arameu, um rei 

estrangeiro, reconhecendo o deus israelita como divindade guerreira. Aparece nesse 

relato o deus de Israel sendo reconhecido com características guerreiras e habitando em 

um lugar específico para a sua atividade militar, ou seja, a montanha. Como no relato de 

Jacó e Labão, aqui transparece a translatibilidade. Há um reconhecimento pelos arameus 

da personalidade e ação de uma deidade de um povo e cultura diferente. 

 

2Reis 1 

 

Essa passagem começa relatando Ocozias, rei de Israel, caindo de uma sacada e 

adoecendo. O rei instrui seus mensageiros para consultar Baal– Zebub, deus de Ekron, 

para saber se o monarca ficaria bem e saudável. A narrativa relata que esses 

mensageiros foram reprovados pelo profeta Elias por buscarem respostas de um deus 

filisteu: 

 
Os mensageiros voltaram para junto de Ocozias, 

Que lhes perguntou: por que voltastes? 

Responderam–lhe: veio em nosso encontro um homem 

Que nos disse: Ide, voltai para junto do rei que vos enviou 

E dizei–lhe: Assim fala Yahweh. 

Porventura não há um deus em Israel, 

Para mandares consultar Baal–Zebub, deus de Ekron? 

Por isso, não descerás do leito ao qual subiste, 

Mas com certeza morrerás. (v. 5s) 

 

 

O diálogo entre esses mensageiros e Elias pressupõe que duas divindades, uma 

de Israel e a outra de Ekron, podem ser consultadas. Elias não nega a existência e o 

poder de outro deus, como visto nos versos 3,6,16. Ele não nega que esse deus possa dar 

a informação que o rei quer. Elias afirma que o rei deve consultar o deus de Israel e não 



82 
 

um deus estrangeiro. Nesse relato, podemos encontrar translatibilidade, a existência, 

ação e personalidade de outro deus são reconhecidas por parte do rei israelita. 

Outras passagens mostram a translatibilidade na Bíblia Hebraica. Em Êxodo 

18,11 Jetro, o midianita, é apresentado reconhecendo as grandezas de Yahweh: ―agora 

sei que Yahweh é maior que todos os deuses‖. Embora o texto coloque na boca de Jetro  

afirmação e exaltação de Yahweh sobre todos os deuses, não deixa de reconhecer a 

existência e os poderes de outras divindades. Josué 2,10–11 narra o louvor feito por 

Raabe ao deus de Israel, ―aquele que abriu o Mar dos Juncos‖ e de ser ―deus tanto no 

céu como na terra‖. Embora a narrativa esteja colorida pelos redatores deuteronomistas, 

o relato pode conter antigas tradições em que um personagem estrangeiro reconhece a 

divindade do deus de Israel. O texto pode nos trazer informações de cruzamento cultural 

no tempo da escrita de Josué e dos textos deuteronomistas e refletir translatibilidade, ou 

seja, reconhecimento do deus de Israel por povos estrangeiros. 

 

3.3 — Salmo 82: Rejeição e Afirmação de Translatibilidade 

 

No Salmo 82 lemos que Elohim/Yahweh se levanta no concílio de El. Os outros 

Elohim (deuses) são filhos de El e destituídos por negligencia por acarretar o caos no 

reino terreno. Yahweh em um decreto de El herda e assume todas as nações da terra. 

Mas agora, temos que responder a pergunta que deixamos no começo do capítulo 3 de 

nossa pesquisa: por que as outras divindades cananeias são rejeitadas, e El é mantido 

como líder do concílio? 

Os deuses cananeus e os líderes religiosos que legitimavam o culto a essas 

divindades, segundo a profecia, eram culpados pelo órfão, a viúva, e os pobres da terra 

estarem sendo negligenciados. O profeta Oseias fala de falta de conhecimento da justiça 

salvadora de Yahweh (Os 6 ) e Amós acusa os sacerdotes e o culto de caminharem 

juntos com a injustiça (Am 5). O Salmo 82, da mesma forma profética, rejeita a 

cosmovisão em que deuses não possam agir para praticar justiça ao pobre e aos 

enfraquecidos de Israel. A rejeição de translatibilidade, de reconhecimento dos deuses 

cananeus acontece  porque esses deuses não agem para promover a justiça e bem–estar 

dos mais fracos. Para o Salmista, Yahweh se levanta no concílio para acusar os deuses 

por esses delitos, e requer justiça para os enfraquecidos. 

 O reino de Jeroboão II atuou lado a lado com essa religiosidade, pois os 

sacerdotes aprovam o culto misto de vários deuses. Estudamos que a Asherah era 
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adorada em Israel, e Baal era o deus da fertilidade para alguns setores da sociedade. 

Para o Salmo 82, não pode haver reconhecimento da existência desses deuses, pois o 

salmista só enxerga caos e desordem. 

Baal na literatura ugarítica é o deus guerreiro por natureza, além de deus da 

tempestade. É natural ele concorrer com Yahweh pelo reconhecimento da fertilidade 

agrária na zona rural. Nas palavras do deuteronomista colocada na boca de Elias: ―Se 

Yahweh é deus, segui–o; se é Baal segui–o‖ (I Reis 18,21). Para haver translatibilidade 

entre duas divindades ou mais, é preciso que duas culturas diferentes reconheçam um o 

deus do outro. No Salmo 82, ocorre o inverso, ou seja, a rejeição de deuses cananeus e 

como consequência, um maior fortalecimento de uma identidade Yahwista. 

No caso do deus El é diferente. O deus cananeu na literatura ugarítica tinha 

atributos, que posteriormente, com a junção de El e Yahweh pela tradição em uma 

mesma divindade
124

, foram atribuídos a Yahweh. El na literatura ugarítica é 

caracterizado como ―pai dos anos‖ (KTU 1.4 IV, 24), e de cabelos cinza (KTU 1.3 V, 

2). Yahweh é chamado de Ancião de Dias (Dn 7,9–14) e seus anos são louvados (Jó 

10,5). 

El e Yahweh são compassivos, e ambos são considerados pelas suas respectivas 

tradições como pai da humanidade. El e Yahweh aparecem em sonhos e são divindades 

que curam (KTU 1.16 V–VI; Gn 20,17; Nm 12,13; 2 Reis 20,5.8). Da mesma forma que 

El ( KTU1.2 III,4–5; 1.3 V,8), nas narrativas bíblicas é narrado que Yahweh tem sua 

morada em uma tenda (Salmo 15,1; 27,6; 91,10) chamado nas tradições do Pentateuco 

de tenda do encontro ( Ex 33,7–11; Nm 12,5. 10; Dt 31,14–15). 

Podemos dizer, portanto, que os epítetos de El favoreceram o reconhecimento 

dessa divindade pelos israelitas e, consequentemente, a translatibilidade encontrada no 

Salmo 82. Diferentemente de Baal, Asherah e outros deuses, El é visto com atributos 

positivos, e ao julgar os deuses no concílio, demonstra sua sabedoria e o título de Elyon 

―altíssimo‖. No Salmo 82, no concílio dos deuses, estamos a caminho do monoteísmo 

do período do pós–exílio. Aparecem no salmo um fortalecimento de Elohim/Yahweh e 

um descredenciamento das divindades cananeias. No monoteísmo, a tradição El/Yahweh 

fundiu–se. O que antes foram duas divindades tornou-se posteriormente em uma. Os 

atributos de El foram vistos pela tradição como epítetos de Yahweh. 
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 Como exemplo, podemos verificar em Êxodo 6,2-3 o processo de junção entre essas divindades pela 

tradição na Bíblia Hebraica. 
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Portanto, no Salmo 82, podemos detectar dois fatos: A translatibilidade, ao 

reconhecer os atributos de El, um deus cananeu, como cabeça do concílio dos deuses, 

chamado de altíssimo pelo salmista, no qual decreta a morte dos deuses e nomeia 

Yahweh como herdeiro de todas as nações. Yahweh e El são reconhecidos por seus 

atributos. Ao mesmo tempo, detectamos rejeição no salmo da translatibilidade, por 

negar a eficácia dos outros deuses cananeus presentes no concílio dos deuses. 

 

 

3.4 — Conclusão do Capítulo 

 

Pesquisamos nesse terceiro capítulo a circularidade cultural, que ao 

analisarmos o Salmo 82, pudemos detectar. O salmista está em um contexto em que os 

deuses cananeus são adorados junto com Yahweh, e o Estado nortista para se fortalecer 

e tentar uma maior centralização da população, legitima esses deuses e a convivência 

pacífica entre as religiões de Israel e a dos cananeus habitantes do norte. Estudamos as 

diversas características do culto estatal e popular, evitando dicotomizar essas duas 

maneiras de enxergar a religião, mas sim afirmar que havia circularidade recíproca entre 

a religião vigente e a religiosidade popular. Se o norte de Israel aprovava certas práticas 

de culto mesclando ambas as tradições, cananeias e israelitas, o Salmo 82 polemiza 

contra essa ideologia estatal. 

 Localizamos o Salmo 82 no ambiente popular do 8º século, na periferia da 

religião considerada ―ortodoxa‖ nesse período, ou seja, em relação à religião e práticas 

adotadas pelos sacerdotes nomeados e aprovados pelo governo de Jeroboão II. Pois 

como demonstramos, a teologia do Salmo 82 afirma uma identidade Yahwista contra os 

deuses cananeus. 

Discutimos a translatibilidade na Bíblia Hebraica, termo que caracteriza o 

reconhecimento de divindades entre diferentes culturas, que podem ter funções e 

atributos que podem coincidir. Culturas diferentes com suas religiões particulares 

podem reconhecer a existência da divindade do outro. Analisamos passagens para 

percebermos quando isso ocorre na Bíblia Hebraica. 

No Salmo 82 mostramos que a rejeição e a afirmação da translatibilidade 

ocorrem. Ao desqualificar as divindades cananeias, nega–se a existência dos deuses 

cananeus, e ao afirmar a superioridade de El no concílio dos deuses, se aceita a 

translatibilidade, em que Yahweh e El podem coexistir. 
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Considerações Finais 

 

 

Procuramos com essa pesquisa demonstrar o concílio dos deuses em ambas as 

tradições, na literatura ugarítica e no Salmo 82. Percebemos que o Salmo que foi objeto 

de nossa pesquisa tem muito ainda a ser estudado, portanto, não almejamos com a nossa 

pesquisa concluir o assunto, cientes da dificuldade interpretativa que nos trouxe o tema 

pesquisado. Com a nossa dissertação, procuramos contribuir para novas formas de 

aproximação entre essas duas culturas do mundo antigo, a cultura cananeia e a cultura 

israelita. 

No 1º capítulo de nossa investigação, trabalhamos a exegese do Salmo 82 e 

pudemos verificar que o salmo lido em conjunto com outros salmos do Saltério III tem 

temas e linguagens muito parecidos. Verificamos que os Salmos de Asaf provavelmente 

foram compostos no reino do norte, pois exalta as tradições daquela região. O Salmo 82 

também faz parte da coleção chamada de Salmos Eloístas, pois assim como esses 

salmos, tem preferência pelo epíteto divino Elohim em vez de Yahweh. 

Quando examinamos o Salmo 82 em seu contexto histórico, fizemos um estudo 

dos períodos entre o IX e o VIII séculos, para demonstrar que os reis nortistas, a 

dinastia omrida, para fortalecer o reinado devido a emergência dos povos vizinhos, 

tentaram unificar o Estado, reinando para cananeus segundo suas tradições, e para 

israelitas, também segundo suas tradições. Percebemos que logo começaram a surgir 

vozes contra esse tipo de religiosidade mista. Elias foi quem no período do reinado de 

Acabe trouxe uma pista de que essa ideologia estatal não funcionaria, pois o profeta 

afirma categoricamente uma identidade Yahwista periférica, diferentemente do que os 

omridas almejavam, e polemiza contra os adoradores do deus cananeu Baal. 

Amós e Oseias também foram vozes que combateram o sincretismo e o culto 

misto, no qual deuses cananeus eram adorados juntos com Yahweh. Amós no âmbito 

social critica o Estado do VIII século por negligenciar os pobres da terra, os 

enfraquecidos que estão sendo deixados a deriva. Para Amós, a sociedade está caótica, e 

o culto praticado pelos sacerdotes e o rei são os culpados pela desgraça dos desvalidos. 

Já o enfoque de Oseias é a religiosidade que legitima os deuses cananeus, porém, da 

mesma forma que Amós, para Oseias, culto e política caminham juntos, ambos são 

culpados pelas desgraças que está acontecendo em Israel. Oseias polemiza contra 
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antigas tradições que vê os deuses cananeus eficazes e doadores de bênçãos na 

agricultura e no bem–estar da população. Critica a tradição que coloca El como o deus 

que libertou o povo no Egito ao afirmar que Yahweh é o verdadeiro El de Israel. 

Datamos o Salmo 82 no período dos profetas Amós e Oseias, no VIII século, 

porque pudemos constatar semelhanças linguísticas entre o salmo e os profetas 

referidos. Da mesma forma que Amós e Oseias, o Salmo 82 polemiza contra os deuses 

cananeus, pois são incapazes de governar o cosmos. Esses deuses negligenciam o pobre, 

a viúva, o órfão, pessoas enfraquecidas da sociedade. A consequência desses descuidos 

é o caos vivencial em que Israel está passando nesse período da história. O Salmo 82, 

assim como os profetas Amós e Oseias, defende os mais fracos e combate os deuses que 

legitimam a opressão da sociedade.  

Na análise exegética dentro da estrutura proposta por nós, pudemos verificar 

que Elohim/Yahweh se levanta no concílio dos deuses presidido por El, um deus 

cananeu. Além de estudarmos textos da Mesopotâmia que comprovam que no concílio 

dos deuses naquela região, o deus que preside está sempre sentado e os deuses que são 

subordinados se levantam ou estão diante da divindade chefe do panteão, o termo „adat 

„el (concílio dos deuses) que aparece no Salmo 82 ocorre na literatura ugarítica e 

comprova a nossa afirmação, pois em Ugarit, o termo se refere ao assembleia dos 

deuses cujo chefe é El. 

Não podemos deixar de mencionar também que para reforçar a nossa hipótese 

de que El é o deus que preside o concílio dos deuses no Salmo 82, demonstramos que a 

partir dos versos 6–8, a divindade cananeia toma a voz no concílio e condena os deuses 

a morte e exalta a Yahweh como herdeiro de todas as nações da terra. El no Salmo 82 

decreta e ordena como líder da assembleia dos deuses. 

Yahweh nesse salmo é o defensor dos empobrecidos da terra, e verificamos 

quem são essas pessoas ao estudarmos cada categoria isoladamente. Yahweh, da mesma 

forma que os profetas, acusam os deuses por favorecer os malvados e provocar a 

desgraça dos mais fracos. 

No capítulo 2 fizemos uma pesquisa acerca das descobertas da antiga cidade 

chamada Ugarit. Percebemos que a cidade teve seu apogeu entre 1500–1200 a.C. Ugarit 

foi um grande centro comercial que servia de passagens marítimas para grandes 

potências do mundo antigo. Suas relações econômicas com tais potências favoreciam o 

seu florescimento e sua autonomia política–econômica. Sua grandeza refletia também 
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em sua religião. Os deuses de Ugarit refletem o modo de vida familiar patriarcal e 

clânico da cidade, em que um patriarca governa seus filhos e filhas.  

Na mitologia cananeia, o deus chefe da família divina é El, deus ancião que 

governa o cosmos com sua sabedoria junto com sua esposa Asherah. Os filhos desse 

casal divino são deidades competidoras que lutam pelo domínio do cosmos. Os 

principais deuses que pudemos verificar são Baal, o deus da fertilidade e da tempestade, 

o deus Mot, rei do submundo e Yam, deus do mar. Yam e Mot demonstram nos escritos 

ugaríticos representarem o caos, perigo para a ordem da vida. Baal, representante da 

fertilidade, combate esses deuses e os vence. Os textos de Ugarit mostram, ao relatar 

esses embates entre Baal e Yam/Mot, um modo de vida agrícola onde fertilidade da 

colheita e seca são realidades no mundo dessa antiga cidade. 

Na literatura de Ugarit, constatamos que a reunião das deidades filhos de El e 

Asherah é chamada de concílio dos deuses. Esse concílio é liderado por El, e as 

deidades se reúnem para discutir assuntos pertinentes a ordem e estabelecimento do 

cosmos. Em algumas reuniões da assembleia dos deuses, as divindades se reúnem para 

um banquete proporcionado por oferendas dos adoradores dos deuses de Ugarit. O 

bem–estar do reino ugarítico é de suma importância para o concílio, pois a ordem do 

culto garante as oferendas dos deuses. O concílio dos deuses nos escritos ugaríticos é 

apresentado com os termos puhur e „adat. O encontro do Concílio é em uma montanha, 

na tenda de El, lugar mítico onde céu e terra se cruzam. 

No capítulo 3 apresentamos o que chamamos de circularidade cultural. A 

religião israelita e cananeia estavam em contatos mútuos, porém, como aparece no 

Salmo 82, ocorre um filtro deformador em que identidade Yahwista é afirmada a 

despeito das influências de fora. Se desde o reinado da dinastia omrida a monarquia que 

reinou no norte favoreceu uma religiosidade cananeia e israelita em conjunto, o Salmo 

82 nos mostrou a negação dessa ideia. 

Estudamos também o processo de translatibilidade que aparece no Salmo 82. 

Para reforçar nossa hipótese, citamos textos da Bíblia Hebraica em que diferentes 

culturas reconhecem um deus do outro reciprocamente. Culturas diferenciadas podem 

reconhecer no deus do outro atributo, existência. No Salmo 82, chegamos a conclusão 

de que os compositores desse salmo reconhecem El como deus cabeça do concílio dos 

deuses e ao mesmo tempo Yahweh pertencente a esse concílio. O reconhecimento do 

salmista de El e Yahweh, e o descredenciamento das outras divindades cananeias 

demonstram afirmação e rejeição da translatibilidade no Salmo 82.  
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O Salmo 82 está em um período de transição na história de Israel. Como o 

reino do norte desapareceu em 722 a.C., as tradições nortistas foram levadas para o sul, 

Judá. A tradição do concílio dos deuses que aparece nos textos do sul já não coloca El 

como chefe do panteão, mas Yahweh. Posteriormente, El e Yahweh foram entendidos 

como a mesma divindade pela tradição e os deuses do panteão foram rebaixados a 

mensageiros de Yahweh. Assim, surgiu o que mais tarde no período pós–exílico se 

chamou Monoteísmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Referências Bibliográficas 

 

Livros: 

 

ASSMAN, Jan. Moses the Egyptian: The Memory of Egypt in Western Monotheism. 

London:Harvard University Press, 1997. 

 

BAKHTIN, Mikhail Mikhailovitch. A Cultura Popular na Idade Média e no 

Renascimento: O Contexto de François Rabelais. 7ª Edição. São Paulo: Hucitec, 2010. 

 

BINGER, Tilde. Asherah: Goddesses in Ugarit, Israel and the Old Testament. Journal 

for the Study of the Old Testament Supplement Series 232: Sheffield Academic Press. 

Sheffield, 1997. 

 

COLE, Robert L. The Shape and Message of Book III ( Psalms 73- 89). Sheffield: 

Sheffield Academic Press, 2000. 

DAHOOD, Mitchell S.J. Psalms II (51-100). The Anchor Bible: Introduction, 

Translation and Notes. New York, 1968. 

 

DAY, John. Psalms. Sheffield:Jsot Press For Old Testament Study, 1990. 

 

_________. Yahweh and the Gods and Goddesses of Canaan. Journal for the Study of 

the Old Testament Supplement Series 265: Sheffield Academic Press. New York, 2002. 

 

DEVER, Willian G. Did God Have a Wife? Arqueology and Folk Religion in Ancient 

Israel. Willians B. Eerdmans Publishing Company. Michigan/Cambridge, 2005. 

 

DONNER, Herbert. História de Israel e dos povos vizinhos:da época da divisão do reino até 

Alexandre Magno ( Com um olhar sobre o judaísmo até Bar Kochba). 3ª edição. São Leopoldo: 

Sinodal, 1997. 

 



90 
 

FINKELSTEIN, Israel; SILBERMAN, Neil Asher. A Bíblia Não Tinha Razão. São 

Paulo: A Girafa Editora, 2003. 

 

FOHRER, Georg. História da Religião de Israel. São Paulo: Academia Cristã/Paulus, 

2006. 

 

GESTENBERGER, Erhard S. Psalms and Lamentations, part 2: The Forms of the Old 

Testament Literature, volume XV. Edited by Rolf P. Knierim, Gene M. Tucker and 

Marvin A. Sweeney. Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company, 2001. 

 

________________. Teologias do Antigo Testamento: Pluralidade e Sincretismo da Fé em 

Deus no Antigo Testamento. São Leopoldo: Sinodal/CEBI, 2007. 

 

GINSBURG, Carlo. O queijo e os Vermes: O Cotidiano e as Ideias de um Moleiro 

Perseguido pela Inquisição. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 

 

GUNNEWEG, Antonius H.J. Teologia Bíblica do Antigo Testamento: uma história da religião 

de Israel na perspectiva bíblico-teológica. São Paulo: Editora Teológica/Loyola. 2005. 

 

JR., E. Theodore Mullen. The Assembly of Gods: The Divine Council in Canaanite and 

Early Hebrew Literature. Michigan: Scholar Press, 1980. 

 

JR., Patrick D. Miller. The Divine Warrior in Early Israel. Cambridge/Massachussets: 

Harvard University Press, 1973. 

 

JR. E. Theodore Mullen. The Assembly of Gods: The Divine Council in Canaanite and 

Early Hebrew Literature. Michigan: Scholar Press, 1980. 

 

Keilalphabetischen Texte aus Ugarit (KTU) in: LETE, Gregorio Del Olmo. Mitos y Leyendas 

de Canaan Segun la Tradicion de Ugarit. Madrid: Ediciones Cristiandad, 1981. 

 

KRAUS, Hans-Joachim. Los Salmos (Salmos 60- 150) Vol. II. Salamanca: Ediciones 

Sigueme, 1995. 



91 
 

 

LIVERANI, Mario. Para além da Bíblia: História Antiga de Israel. São Paulo: Paulus/Loyola, 

2008. 

 

MAZAR, Amizai. Arqueologia na Terra da Bíblia : 10.000- 586 a.C. São Paulo: 

Paulinas, 2003. 

 

MONLOUBOU, L; LÉVÊQUE, J; PREVÓST, J. P; GRELOT, P; AUNEAU, J; GILBERT, 

P. M; SAULNIER, Ch. Os Salmos e outros Escritos. São Paulo: Paulus, 1996. 

 

RAD, Gerhard von. Teologia do Antigo Testamento. 2ª edição. São Paulo: Aste/Targumim, 

2006. 

 

RAHMOUNI, Aicha. Divine Epithets in the Ugaritic Alphabetic Texts. Leiden/Boston: 

Brill, 2008. 

 

RÖMER, Thomas. A Chamada História Deuteronomista: Introdução Sociológica, Histórica 

e Literária. Petrópolis: Vozes, 2008. 

 

SCHIMIDT, Werner H. Introdução ao Antigo Testamento. 3ª edição. São Leopoldo: 

Sinodal, 2004. 

 

SCHNIEDEWIND, Willian M; HUNT, Joel H. A Primer on Ugarit: Language, Culture 

and Literature. Cambrigde University Press: 2007. 

 

SCHOKEL, Luis Alonso; CARNITI, Cecília. Salmos II (Salmos 73-150). Traduccion, 

Introducciones y Comentario. Estela (Navarra): Editorial Verbo Divino,1993. 

 

SCHWANTES, Milton. A terra não pode suportar suas palavras (Am 7,10): Reflexão e 

estudo sobre Amós. São Paulo: Paulinas, 2004. 

 

_____________________. Da Vocação à Provocação: Estudos Exegéticos em Isaías 1-12. 3ª 

edição. São Leopoldo: Oikos, 2011. 

 



92 
 

SICRE, José Luis. Com os Pobres da Terra: A Justiça Social nos Profetas de Israel. 

Santo André: Editora Academia Cristã/Paulus, 2011. 

 

SIQUEIRA, Tércio Machado. Psalm 82. In: Reading the Hebrew Bible for a New Millenium. 

Volume 2 .Edited by W. Kim, D.Ellens, M. Floyd, M.A. Sweeney. Harrisburg: Trinity Press 

International, 2000. 

 

SMITH, Mark S. God InTranslation: Deities in Cross-Cultural Discourse in the Biblical World. 

Michigan/Cambrigde: Willian B. Eerdmans Publishing Company, 2008. 

 

_____________. O Memorial de Deus: História, Memória e a Experiência do Divino 

no Antigo Israel. São Paulo: Paulus, 2006. 

 

_____________. The Early History of God: Yahweh and the other Deities in Ancient 

Israel. Willians B. Eerdmans Publishing Company, 2ª Edition. Michigan/Cambridge, 

2002. 

 

_____________. The Origins of Biblical Monotheism: Israel Polytheistic Background 

and the Ugaritic Texts. New York/Oxford: Oxford University Press, 2001. 

 

_____________; PITARD, Wayne T. The Ugaritic Baal Cycle: Introduction With Text, 

Translation and Commentary of KTU/CAT 1.3-1.4 (Vol. II).Supplements to Vetus 

Testamentum :Leiden/Boston, 2009. 

 

 

WILSON, Robert R. Profecia e Sociedade no Antigo Israel. 2ª Edição. São Paulo: 

Targumim/Paulus, 2006, p. 64-113. 

 

 

 

 

 



93 
 

Artigos: 

 

BAILLEY, Lloyd R. Israelite El Shaday and Amorite Bel Shadê. Journal of Biblical 

Literature, 87, n°4. 1968. 

BOESAK, Willa. Psalm 82: God amidst the Gods. Journal of Theology for Southern 

Africa, Nº 64. 1988 

CHALMERS, Ronald Scott. Who is the Real El? A Reconstruction of the Prophets 

Polemic in Hosea 12,5a. Catholic Biblical Quarterly, 68, nº4. 2006. 

 CROSS, Frank Moore. Yahweh and the God of the Patriarchs. Harvard Theological 

Review,55, article 4, 1962. 

FRANKEL, David. El as the Speaking Voice in Psalm 82, 6-8. Journal of Hebrew 

Scriptures, Vol. 10, article 16, 2010. 

HANDY, Lowel K. Dissenting Deities or Obedient Angels:Divine Hierarchies in 

Ugarit and the Bible. Biblical Research, 35. 1990. 

HEISER, Michael S. “Are Yahweh and El Distinct Deities in Deuteronômio 32,8-9”? 

Hiphil 3 (http://www.see-j.net/hiphil), 2006. 

JOFFE, Laura. The Elohistic Psalter: What, How and Why? Scandinavian Journal of the 

Old Testament, volume 15, nº1, 2001, p. 143–169. 

KEE,Min Suc. The Heavenly Council and its Type-Scene. Journal for the Study of the Old 

Testament, 31. Nº 3, 2007. 

MCCLELLAN,Daniel O. An Exegetical Reading of Psalm 82. Disponível em 

http://twu.academia.edu/DanielOMcClellan/Papers/370160/An  Exegetical  Reading of  

Psalm 82. Pesquisa realizada em 14/03/2012. 

MORGENSTERN, Julian. The Mythological Background of Psalm 82. Hebrew Union 

College, nº14, 1939. 

REIMER, Haroldo. A Construção do Uno. Revista Prax., Teol. Pastor. Curitiba:Volume 

4, nº1. 2012. 

http://www.see-j.net/hiphil
http://twu.academia.edu/DanielOMcClellan/Papers/370160/An%20%20Exegetical%20%20Reading%20of%20%20Psalm%2082
http://twu.academia.edu/DanielOMcClellan/Papers/370160/An%20%20Exegetical%20%20Reading%20of%20%20Psalm%2082


94 
 

REIMER, Haroldo; REIMER, Ivoni Richter. Cuidado com as Pessoas Empobrecidas da 

Terra. Estudos de Religião, v.25, nº 40, 2011. 

SLIVNIAK, Dmitri.Our Gods is One: Biblical Elohim and the Indeterminacy of meaning. 

Scandinavian Journal of the Old Testament, 19, nº 1.  2005. 

TSEVAT, Matitiahu. God and Gods in Assembly: An Interpretation of Psalm 82. Hebrew 

Union College Annual. Nº 42, 1970. 

 

Dissertações: 

 

McGINN, Andrew Russell. The Divine Council and Israelite Monotheism. 

Hamilton/Ontario: 2005. A Thesis Submitted to the Faculty of Mcmaster University 

Divinity Colege in Partial Fulfilment of the Requirement for the Degree Master of 

Theology. 

MENDONÇA, Élcio Valmiro Sales de. Monte Sião, Extremidade do Safon: Estudo da 

Influência da Mitologia Cananeia na Teologia de Sião à Partir da Análise Exegética do 

Salmo 48. São Bernardo do Campo: Umesp, 2012. Dissertação (Mestrado em Ciências 

da Religião)- Faculdade de Humanidades e Direito, Universidade Metodista de São 

Paulo. 

SILVA, Célio. Melquisedec, Sacerdote de El Elyon: Uma Exegese de Gênesis 14,18-20, 

(Dissertação de Mestrado em Ciências da Religião). São Bernardo do Campo: Universidade 

Metodista de São Paulo, 2006. 

 

Fontes: 

 

KITTEL, Rodolf (Ed.). Bíblia Hebraica Stuttgartênsia. 3ª edição. Alemanha: Deutsche 

Bibelgesellschaft, 1997. 

LETE, Gregorio Del Olmo. Mitos y Leyendas de Canaan Segun la Tradicion de Ugarit. 

Madrid: Ediciones Cristiandad, 1981. 

 



95 
 

 

PARDEE, Dennis. Ritual and Cult at Ugarit. Edited by Theodore J. Lewis. Society of 

Biblical Literature:Atlanta, 2002. 

 

PRITCHARD, James B. (org.). Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament. 

Third Edition With Supplement. New Jersey: Princeton University Press, 1969. 

 

SMITH, Mark S. The Ritual Miths of the Feast of the Goodly Gods of KTU/CAT 1.23: 

Royal Constructions of Opposition, Intersection, Integration and Domination 

(Resources for Biblical Studies). Atlanta:Society of Biblical Literature, (nº 51), 2006. 

 

Dicionários: 

 

JENNI, Ernst. Verbete: `ad mätay (Ate quando?) in: Diccionário Teologico Manual del Antiguo 

Testamento. Tomo 1 (editado por Claus Westermann e Ernst Jenni). Madrid: Ediciones 

Cristiandad,1978. 

MACKENZIE, John L.Verbete: ‟sp, Asaf ;da‗at Elohim in: Dicionário Bíblico. São 

Paulo: Edições Paulinas, 1983. 

SAWYER, J. F. A. Verbete: ‟sp, Asaf In: Diccionario Teologico Manual Del Antiguo Testamento. 

Tomo 2 (editado por Ernst Jenni e Claus Westermann), Madrid: Ediciones Cristiandad, 1978. 

SCHÖKEL, Luis Alonso. Verbete: yätôm (órfão) in: Dicionário Bíblico Hebraico-Português. São 

Paulo: Paulus, 1997. 

TOORN, Karel Van Der. Verbete:Bnê ´ëlîm in: Dictionary of deities and Demons in the 

Bible. Edited by Karel Van Der Toorn; Bob Becking; Pieter W. Van Der Horst. 2ª edition 

extensively revised. Michigan/Cambridge: Willian B. Eerdmans Publishing Company Grand 

Rapids. 1999. 

 

 

 


