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RESUMO 

 Na história da humanidade, a realidade de conflitos e de guerras entre povos vizinhos 

têm sido comum. O que mais assusta é o fato que, o discurso religioso, ao invés de 

desencorajar tais realidades pode incentivar e justificar os projetos de poder dessas nações. O 

estudo da Bíblia Hebraica pode lançar luzes para o entendimento das realidades de conflito 

entre nações e para o papel do discurso religioso nestes. Para isto, essa pesquisa propôs-se a 

estudar narrativas que abordam a origem e o desenvolvimento de rivalidades e de conflitos 

internacionais. Especialmente, estudou as narrativas familiares e os oráculos proféticos que 

abordaram a rivalidade, os conflitos e o ódio entre Israel/Judá e Edom para propor uma 

releitura capaz de encorajar projetos de paz. 

 Os exercícios exegéticos nas narrativas familiares (Gn 35-36) e nos oráculos 

proféticos contra Edom (nas coleções de oráculos contra as nações, no livro de Obadias, e em 

perícopes de Is 63,1-6 e de Ml 1,2-5) abordaram o material literário da Bíblia Hebraica para 

investigar sobre a origem e o desenvolvimento dos conflitos entre Israel/Judá e Edom. 

Especial atenção foi dada ao estudo da construção histórica do ódio e o papel da literatura 

religiosa no crescente desenvolvimento das rivalidades, animosidades e conflitos. 

 O primeiro capítulo estudou a saga de Isaque como documento histórico e teológico 

que abordou a origem familiar da rivalidade entre os irmãos gêmeos, com diferenças 

significativas na construção de suas vidas e identidades. O segundo capítulo estudou, na 

literatura profética, os Oráculos contra as Nações e, mais especificamente, os oráculos contra 

Edom. Nesta fase estudou a importância desse gênero literário na construção de uma teologia 

mais universal que atribuía a Deus o controle da história, visando maior cuidado com Israel. O 

terceiro capítulo também avaliou outro material profético que abordou o conflito e, até 

mesmo, o ódio divino contra os edomitas (Is 63,1-6 e Ml 1,2-5). Nestes, percebeu-se o 

acirramento dos conflitos e a construção de um discurso religioso mais animoso contra Edom. 

 Os estudos nas narrativas de rivalidade e de conflitos entre Israel/Judá e Edom na 

Bíblia Hebraica procuraram destacar, na dinâmica história de conflitos, as esperanças de paz 

para as relações internacionais. Sobretudo, propôs reler esses textos para a construção de um 

discurso religioso-teológico que estimule a tolerância e a ética da paz. 

Palavras-chave: 

Exegese; Bíblia Hebraica; Israel/Judá; Edom; Gênesis; Oráculos contra as Nações; 
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ABSTRACT 

 In the history of humanity, the reality of conflicts and wars between neighboring nations 

has been common. The most shocking fact is that, religious speech, instead of discouraging such 

realities can encourage and justify projects of power of these nations. The study of the Hebrew 

Bible can cast light to understand the realities of conflict between nations and the role of religious 

speech on such situations. For that, this research proposed to study narratives that deal with the 

origin and the development of international rivalry and conflicts. The research especially studied 

the familiar narratives and the prophetic oracles that dealt with rivalry, conflicts and the hatred 

between Israel and Edom to propose a review capable of encouraging projects of peace. 

 The exegetical exercises in familiar narratives (Gn 35-36) and in the prophetic oracles 

against Edom (in the oracle collections against the nations, in the book of Obadiah, and in 

pericopes of Is 63,1-6 and of Ml 1,2-5) approach the literary material of the Hebrew Bible to 

investigate the origin and the development of the conflicts between Israel and Edom. Special 

attention was given to the study of the historical construction of the hatred and the role of 

religious literature in the growing development of the rivalries, animosities and conflicts. 

 The first chapter studied the saga of Isaac as a historical and theological document that 

dealt with the familiar origin of rivalry between the twin brothers, with significant differences on 

the construction of their lives and identities. The second chapter studied, in the prophetic 

literature, the Oracles against the Nations and, more specifically, the oracles against Edom. In this 

phase, the research studied the importance of this literary genre on the construction of a more 

universal theology that attributes the control of history to God, aiming to better care for Israel. 

The third chapter also evaluated the other prophetic material that dealt with conflict and even 

divine hatred against the Edomites (Is 63,1-6 and Ml 1,2-5). In these chapters, the stimulation of 

the conflicts and the construction of religious speech with great animosity against Edom were 

noticed.  

  The studies on the narratives of rivalry and of conflicts between Israel and Edom in the 

Hebrew Bible try to highlight, in the historical dynamics of conflicts, the hope of peace for 

international relations. Above all, the research proposed a review of these texts for a construction 

of religious-theological speech that stimulates tolerance and ethics of peace. 

 

Key-words: 

Exegesis; Hebrew Bible; Israel/Judah; Edom; Genesis; Oracles against the Nations. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na história da humanidade é comum verificar conflitos entre as nações. Por mais 

desenvolvida que seja a cultura e, por mais avançada que esteja a ciência, o ser humano ainda 

continua a admitir rivalidades, conflitos, relacionamentos baseados no ódio e na intolerância. 

O mais grave é perceber que grande parte desses problemas está atrelada à religiosidade. A 

Bíblia Hebraica possui muitos testemunhos sobre essa realidade. Em muitos textos, a religião 

e a compreensão da “Vontade de Deus” levaram a conflitos, a guerras, a matanças e a outras 

tantas atrocidades. Por isto, é importante que se pesquise os textos bíblicos que abordam 

rivalidades, conflitos e ódio entre nações para que se releia essas realidades e, também, se 

redimensione a influência religiosa e teológica através de uma compreensão mais crítica 

desses textos. 

A pesquisa do tema “Estudo nos textos de rivalidade e de conflito que expressam o 

ódio na Bíblia Hebraica entre as culturas vizinhas: Israel/Judá e Edom” se apresenta como um 

desafio. Primeiro, por causa da grande quantidade de material literário na Bíblia Hebraica, 

manifestando uma trajetória de crescente animosidade. Segundo, porque diante do tema é 

necessário reler a interpretação comum, normalmente vista como de natureza sagrada e 

revelatória que acompanha a mensagem dos textos bíblicos. Terceiro, por ter que estudar 

vários textos com o rigor metodológico, comum nas pesquisas da exegese bíblica, para 

apresentar releituras capazes de redimensionar a reflexão sobre a rivalidade e conflitos entre 

povos vizinhos. 

A leitura da Bíblia sempre desafia o/a pesquisador/a, especialmente, quando este/a 

encontra um vasto material literário com diferentes perspectivas teológicas. Por isto, faz-se 

necessário analisar criticamente os textos da Bíblia Hebraica para delimitar literária e 

historicamente os textos de rivalidade e de conflito entre israelitas/judaítas e edomitas. 

Ao propor um estudo na área de Literatura e Religião do Mundo Bíblico, a pesquisa 

deve visar um aprofundamento nos conhecimentos literários e históricos de textos religiosos. 

O objeto desta pesquisa é o estudo da rivalidade, do conflito e do ódio produzido e 

reproduzido em textos da Bíblia Hebraica que tratam das relações entre Israel/Judá e Edom. 

Essa pesquisa, ao se aproximar deste problema, pretende analisar a produção literária da 

Bíblia Hebraica, como documentos históricos do povo israelita/judaíta que conservam variado 

posicionamento sócio-político-econômico-religioso acerca do povo vizinho, Edom. 
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Por se tratar de um tema presente em vários textos da Bíblia Hebraica, faz-se 

necessário uma delimitação capaz de considerar as perícopes específicas que abordem as 

relações entre esses povos. Para esta tarefa é importante que se reconheça: a diversidade do 

material literário; a diversidade das informações históricas; a diversidade teológico-religiosa e 

as diversas posturas que pressionavam ideologicamente as relações entre esses povos 

vizinhos. Para isto, é necessário estudar textos paradigmáticos que possam auxiliar numa 

releitura deste tema. 

O tema desta pesquisa: a rivalidade, os conflitos e o ódio entre os descendentes de 

Esaú e os descendentes de Jacó estão, aparentemente, justificados pela teologia profética. 

Todavia, podem ser encontrados outros materiais literários na Bíblia Hebraica que apresentam 

um olhar mais tolerante para essa relação. Os materiais literários1 registram, sob vários 

olhares, as relações entre esses povos. As descrições deste relacionamento estão, 

profundamente, marcadas pela tradição histórica, cultural e religiosa do povo israelita\judaíta. 

Portanto, trata-se de um dos lados. Isto poderia favorecer a homogeneidade dos testemunhos 

ideológicos anti-Edom. Todavia, isto não é predominante. Não há uma voz unívoca nesta 

direção. Existem textos que, mesmo sendo originados em Israel/Judá, conservam um olhar 

mais tolerante e pacífico para este relacionamento.  

Existem textos que apresentam uma postura marcada pela intolerância, por exemplo: 

A contenda profética do livro de Malaquias (1,2-5). Esta admitiu uma “teologia 

etnocêntrica2”, capaz de expressar, mesmo que através de sentimentos humanos 

(antropopatia), um ódio [a n f] da parte de Javé para os edomitas. Este registro conservou uma 

postura profundamente intolerante. Aparentemente, uma intolerância divina, capaz de 

justificar as políticas e posturas anti-Edom no pós-exílio.  

Ao estudar outros livros proféticos é possível identificar uma quantidade significativa 

de textos que remetiam a Palavra de Javé sobre os edomitas. Em grande parte, são 

encontrados nas coleções dos Oráculos contra as Nações3 (Amós 1,11-12; Isaías 21,11-12; 

                                                           
1 A saber, encontra-se na Bíblia Hebraica materiais de gênero histórico (genealogias [p.ex. Gn 36], sagas e outras 
narrativas [p.ex. 2Sm 8,14]), de gênero poético [p.ex. Sl 60; 108; 137] e de gênero oracular (profético) que 
abordam a animosa relação entre esses povos. 
2 O etnocentrismo “é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e de todos 
os outros são pensados e sentidos através de nossos valores, nossos modelos, nossas definições, nossas opiniões 
do que é a existência.” Cf. ROCHA, Everardo P. Guimarães. O que é etnocentrismo, São Paulo: Círculo do 
Livro, Vol.28, p.11 [Coleção Primeiros Passos]. 
3 Para essa pesquisa foram consultadas as seguintes fontes: CHRISTENSEN, Duane L. Transformation of The 
War Oracle in Old Testament Prophecy: studies in Oracles Against The Nations, Missoula-Montanha: Harvard 
Theological Review, 1971.[Harvard Dissertations in Religion, no  03] e WESTERMANN, Claus. Basic Forms of 
Prophetic Speech, Cambridge/Luisville-Kentucky: The Lutherworth Press/Westminster-John Knox Press, 1967. 
Além destes livros recorri aos comentários e introduções para estudar o gênero literário e os oráculos, a saber: 
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Jeremias 49,7-22; Ezequiel 25,12-14). Além destes oráculos, também pode ser encontrado o 

registro desta rivalidade em um livro profético específico: o livro de Obadias; como também, 

podem ser encontrados, na literatura profética, outros fragmentos contra Edom que registram, 

não só o conflito, como também o ódio entre esses povos (Israel/Judá e Edom), a saber: No 

livro do Isaías (34,1-17; 63,1-6), no livro de Amós (9,11-15) e no primeiro oráculo de 

Malaquias (1,2-5). 

Nos oráculos proféticos, o conflito contra Edom parece identificado com a calamidade 

da destruição de Jerusalém e com o conseqüente cativeiro na Babilônia. O ódio dos judaítas 

contra Edom está identificado com o apoio destes à campanha dos Babilônios contra 

Jerusalém e, ao mesmo tempo, com o benefício adquirido por causa deste apoio, ou seja, a 

posse das terras férteis ao sul de Judá.4 Assim, os conflitos e o crescimento do ódio inter-

étnico alcançou sua maior agudez no exílio e, foi ampliado mais intensamente, no pós-exílio 

quando os enfrentamentos se tornaram mais evidentes com as políticas nacionalistas para a 

reconstrução do país (Esdras e Neemias). 

Todavia, quando a pesquisa sobre Edom se dirige aos demais livros da Bíblia 

Hebraica, é possível encontrar outras informações, nem sempre tão negativas. É possível 

encontrar outros materiais que apontam para outra relação entre esses povos. Na Obra 

Historiográfica Deuteronomista (OHD)5, Edom (descendentes de Esaú) foi visto como um 

povo irmão com direitos reservados, até mesmo, na adoração no templo de Jerusalém 

(Dt.23,7-8). Em Deuteronômio 2 há citações de Edom como um exemplo de sucesso no 

                                                                                                                                                                                     
ALONSO SCHÖKEL, Luiz e DIAZ, Jose Luiz Sicre. Profetas I, São Paulo: Paulinas,1988; ALONSO 
SCHÖKEL, Luiz e DIAZ, Jose Luiz Sicre. Profetas II, São Paulo: Paulinas, 1991; ALMADA, Samuel. La 
Profecía de Ezequiel: señales de esperanza para exilados-oráculos, visiones y estructuras, In: Revista Bíblica 
Latino-Americana (RIBLA) 35-36 Los Libros Proféticos: La voz de los profetas y sus relecturas, Quito-Ecuador: 
RECU, 2000; AMSLER, Samuel et al.Os Profetas e os livros proféticos, São Paulo: Paulinas, 1992; PIXLEY, 
Jorge. Jeremías, El profeta para lãs naciones confronta a su próprio pueblo Jr 21-24+26-29 In: Revista Bíblica 
Latino-Americana (RIBLA) 35-36 Los Libros Proféticos: La voz de los profetas y sus relecturas, Quito-Ecuador: 
RECU, 2000; HESCHEL, Abraham J. The Prophets, Vol 1, New York-Hagerstown-S. Francisco-London: 
Harper Colophon Books, 1969 [Amós - God and The Nations, pp.29-39]; BARTON, John. Oracles of God: 
perceptions of Ancient Prophecy in Israel after The Exile, London: Darton-Longman and Todd Ltda, 1986; 
HEIMER, Haroldo. A Tradição de Isaías, In:Estudos Bíblicos 89 – Segundo Isaías: Is 40-55, Petrópolis: Vozes, 
2006/1; KOCH, Klaus. The Prophets: The Babilonian and Persian Periods, Vol. 02, Philadelphia: Fortess Press, 
1984; ZIMMERLI, Walther. La ley y los Profetas, Salamanca: Ediciones Sígueme, 1980; CLEMENTS, Ronald 
E. O Mundo do Antigo Israel: perspectivas sociológicas, antropológicas e políticas, São Paulo: Paulus, 1995;   
WESTERMANN, Claus. Teologia do Antigo Testamento, São Paulo: Paulinas, 1987;SILVA, Airton José da. A 
voz necessária: encontro com os profetas do século VII a.C, São Paulo: Paulus, 1988;BRUEGGMANN, Walter. 
Theology of The Old Testament:Testimony, Dispute, Advocacy, Minneapolis: Fortress Press, 1997; 
4 Encontram-se informações que os edomitas assumiram o domínio do território sul de Judá (até Hebrom) por 
causa de seu apoio à Babilônia no período do cerco contra Jerusalém. Desta forma, quando os judaítas 
retornaram da Babilônia para reconstruírem suas vidas, a terra fértil de Judá estava habitada pelos edomitas e 
ficaram impedidos em seu desenvolvimento. 
5 A Obra Historiográfica Deuteronomista (OHD) é compreendida à partir da lógica teológica do Livro do 
Deuteronômio e expressa numa visão histórica nos livros de Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis. Confira em 
GOTTWALD, Norman Kaiser. Introdução Sócioliterária à Bíblia Hebraica,  São Paulo: Paulinas, 1988. 
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processo migratório, sobre outras etnias (Dt 2,12.22). Nem mesmo a citação negativa no livro 

de Números (Que narra o impedimento da passagem dos hebreus dentro de seu território - Nm 

20,14-21) foi mencionada em Deuteronômio, ao contrário, a narrativa de Deuteronômio 

afirmou que os edomitas permitiram o trânsito dos hebreus por sua terra (Dt 2,26-29).  

No livro de Josué, outro livro da OHD, foi feita duas menções a Edom. No entanto, 

apenas como referencial geográfico de demarcação na fronteira sul das terras que deveriam 

possuir as tribos hebréias na Palestina (Js.15,1.21). Isto talvez evidencie o acirramento nas 

disputas, pois povos vizinhos sempre desenvolvem animosidade e um alto nível de 

competição.  

No livro de Juízes (OHD), Edom não foi contado entre os povos e etnias opressoras 

dos hebreus na terra de Canaã, ao contrário, Edom foi citado como um lugar de onde Javé 

descia para socorrer seu povo (5,4). Mas em Juízes (11,16-18) a tradição de Números foi 

ressaltada (Nm 20,14-21). Essas ambigüidades nas narrativas dentro da OHD podem ter 

relação com o processo de sedentarização no território palestinense, pois ainda não havia 

precisão para um conceito nacional (povo, governo e terra). 

Já nos livros de Samuel e de Reis, onde a OHD narrou a origem e o desenvolvimento 

da monarquia de Israel (unido e dividido), Edom foi alvo da recém criada monarquia de 

Israel: nas campanhas bélicas de Saul (1Sm 14,47) e na política expansionista de Davi (2Sm 

8,14), quando este povo foi sujeitado e oprimido por seus irmãos: os israelitas. Neste tempo, 

foram alvos para Israel, vítimas de um morticínio cruel no vale de sal (fronteira sul).  

No tempo da monarquia unida de Israel, sob o governo de Salomão, houve uma 

menção a Edom. Nesta, a história deuteronomista apresentou a reação edomita através de 

Hadade (1Rs 11,14-17.25). No entanto, nesta época, todos estavam revoltados contra a 

política opressiva de Salomão, até mesmo, o povo de Israel (motivo para a cisão – 926 a.C.). 

Nestes documentos também foram mencionadas rebeliões contra a vassalagem imposta por 

Judá nos dias de Jeorão, rei de Judá (2Rs 8,18-22)  e nos dias de Amazias, há referência a um 

massacre seguido da dominação da cidade de Sela (2Rs 14,7). Portanto, nesses livros da OHD 

(Samuel e Reis), Edom foi um povo irmão que se tornou vassalo. Foi, portanto, dominado 

política e economicamente em grande parte deste tempo. Esses registros apresentam uma das 

faces desse relacionamento entre Edom e Israel/Judá: conflitos, combates e a opressão. Por 

isto, em muitos momentos Edom, como oprimido, reagiu para sua libertação, por exemplo: 

resistindo à política de Salomão.  

A historiografia sacerdotal concedeu maior relevância e ênfase à vida política de 

Edom antes da monarquia em Israel. Neste tempo registrou genealogicamente seus 
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governantes (1Cr 1,35-54), unindo esta etnia/nação a descendência abraâmica. Todavia, 

refletiu sobre a inconsistência político-social destes grupos étnicos, pois menciona a 

genealogia de Esaú, de Seir e especifica os reis de Edom6. Depois desta descrição política na 

genealogia, parece vincular a história de Edom como parte do reino de Israel (unido e depois 

em Judá), pois o texto bíblico confirmou que, em grande parte desta história, o povo de Edom 

viveu sob o domínio da monarquia israelita desde Davi (1Cr 18,13), se insurgindo em alguns 

momentos: contra Jeorão de Judá (2Cr. 21,8-10) e contra Amazias arremetendo-se da aliança 

com Israel do Norte (2Cr 25,1-22). Neste texto houve uma menção que Seir adorava outros 

deuses. Curiosamente, a narrativa do governo de Salomão não apresentou a insurreição dos 

edomitas contra ele, pois na narrativa sacerdotal, Salomão foi bastante idealizado.  

 Por fim, os textos sobre Edom no Pentateuco e, mais especificamente, no Gênesis. No 

estudo do Gênesis devem ser destacadas as narrativas de conflito na saga de Isaque (Gn 

25,19-26; 25,27-34; 27,1-46.28,6-9; 33,1-17) e as genealogias que identificam a formação do 

povo edomita (Gn 36,1-43). As genealogias de Gênesis possuem profunda relação com as 

genealogias de Crônicas, todavia o projeto literário de cada livro as usa para fins distintos: 

Gênesis fundamentou uma historiografia de um clã abençoado por descender de Abraão e 

Crônicas fundamentou a interrupção de uma liderança própria na monarquia edomita, 

absorvendo-os como vassalos do reino israelita (na monarquia unida) e do reino judaíta (na 

fase do reino dividido). 

 Na pesquisa de Gênesis podem ser encontradas luzes para a reconstrução histórico-

cultural deste povo. Sabe-se que os edomitas possuíram uma organização política (de cidade-

estado) antes mesmo de Israel. Estes se constituíram como uma liderança forte na região 

palestinense e, ao que parece, ficou subjugada por longo tempo pelo domínio de Israel. Há 

pouco sobre a constituição deste povo e há poucas informações se este povo chegou a ser uma 

unidade nacional, ou se sempre conviveu com a pluralidade étnica e com a variedade de 

governos baseados no clã mais poderoso e relevante em determinados períodos na história. 

Também se sabe pouco sobre sua fé em Deus nos registros da Bíblia Hebraica.  

Além desses textos (profetas anteriores, profetas posteriores e Crônicas), outras poucas 

informações podem ser encontradas sobre Edom na Bíblia Hebraica. Poucos textos 

sapienciais e poéticos fazem referência a Edom, a saber: A fé edomita pode ser reconhecida 

através do discurso teológico do tamanita Elifaz no livro de Jó (Jó 4. 5 e 22). Além deste, há 

                                                           
6 ALBERTZ, Rainner. Historia de la Religión de Israel em Tiempos del Antiguo Testamento: desde El exílio 
hasta la época de los Macabeus, Vol 2, Editorial Trotta, pp.610-660; STRONG, John T. Tyre´s Isolation Polices 
in The Early Sixth Ceentury BCE: Evidence from the Prophets, In: Vetus Testamentum Vol XLVII No 02/Abril 
de 1997, E.J. Brill.  
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menção sobre Edom em alguns salmos (60, 83, 108 e 137) e no livro de lamentações (4,21-

22), fazendo menção de forma pejorativa, com desejo de vingança e imprecando maldições. 

Diante da pluralidade das fontes e da progressão histórica do conflito, um texto que se 

apresenta como importante para a pesquisa é o texto de Gênesis 25-36, pois neste se verifica 

uma espécie de explicação histórico-familiar (pós-evento) para a origem da rivalidade e dos 

conflitos entre esses povos. Através das tradições contidas nesses textos, é possível estudar a 

intencionalidade literária para explicitar o conflito e as diferenças como fatores de rivalidade e 

de conseqüente ódio entre esses povos.7  

Há duas importantes dimensões para o estudo desses textos: A primeira tem a ver com 

a forma do texto. A escolha narrativa do gênero da saga conservou, sobremodo, os traços 

essenciais de um povo. A saga também se expressa para afirmar a legitimação de um grupo 

apresentando seu vínculo genealógico, geográfico e histórico.8 Por esta razão literária, o 

estudo dos textos de Gênesis são muito importantes para alcançar as respostas às perguntas 

elaboradas neste projeto, especialmente, a pergunta sobre Esaú/Edom. Quem é este? Que 

marca este ancestral de Edom carrega? Há nele algum mérito? A segunda tem a ver com o 

testemunho histórico do texto. Há evidências que essa narrativa traz marcas pré-exílicas9 para 

as relações entre Israel/Judá e Edom, bem como, uma influência da visão transjordânica para 

este relacionamento10. Todavia, não se pode ignorar a forte e majoritaria influência pós-

exílica na composição literária dessas narrativas que foram reelaboradas para atender as 

demandas de terra e de relacionamento neste período de reconstrução da vida em Judá e 

Jerusalém. As análises exegéticas cooperam para uma reflexão histórica sobre a construção do 

discurso de rivalidade e de conflitos entre esses povos. Desta forma, pode-se compreender que 

esses textos foram redigidos (em seu longo processo de formação) para idealizar 

teologicamente a superioridade de um povo em relação ao outro e, ao mesmo tempo, 

apresentar um olhar mais tolerante para a convivência desses povos. 

Além deste estudo, na saga de Isaque, faz-se necessário pesquisar outros textos que 

abordem este tema, para que se compreenda o desenvolvimento desta complexa relação entre 

                                                           
7 RAD, Gerhard Von. El Libro del Genesis, 2a ed, Salamanca: Sígueme,1982, p.36-48 e 343-344. 
KRINETZKI,Günter. Jacó e Nós: observações exegéticas e temático-históricas sobre textos mais importantes da 
história de Jacó, São Paulo: Paulinas, 1984, p.14. 
8 COATS, George W. Genesis, with an introduction to narrative literature, Michigan: William B. Eerdmans 
Publishing Company, Vol 1, 1987, p.7. 
9 RAD, Gehard Von. El libro del Genesis,2ª Ed. Salamanca: Sígueme, 1982, p. 325-327. KRINETZKI,Günter. 
Jacó e Nós, p.32 e 89. ARANA, Andrés Ibañez. Para Compreender o Livro do Gênesis, pp.327,352 e 413.  
CRÜSEMANN, Frank. A Torá: Teologia e História social da lei do Antigo Testamento, Petrópolis: Vozes, 2001, 
47 - 48 e 407. 
10 NOTH, Martin. A History of Pentateuchal Traditions, Atlanta-Georgia: Scholars Press, 1981, p.97-98.  RAD, 
Gehard Von. El libro del Genesis,p.339-340. 
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esses povos, registrado na Bíblia Hebraica. Para isto é importante estudar os textos proféticos 

(Profetas Posteriores) que conservam mensagens teológicas para o relacionamento entre esses 

povos. A relevância deste material literário, histórico e teológico se deve ao fato deste 

material conservar uma postura mais complexa para este tema: por vezes parece apresentar 

um discurso teológico bastante universalista e, por outra, bastante particularista com base num 

discurso da aliança/eleição. A grande quantidade de material literário produzido na literatura 

profética clássica pode ser estudada de forma concentrada. Isto se deve ao fato de, grande 

parte destes oráculos, estarem registrados em coleções comuns em alguns livros proféticos: A 

Coleção dos Oráculos contra as Nações. Além dessa coleção, é importante considerar, 

especialmente, o livro de Obadias, pois se trata de um documento que aborda exclusivamente 

as relações entre esses povos. Os referidos textos são, provavelmente, resultado da reflexão 

histórica do contexto do exílio e/ou do pós-exílio após os grandes domínios imperiais que 

resultaram numa reflexão teológica de um Deus Soberano com um Reino disciplinado e em 

expansão. 

Outro enfoque importante deve ser dado aos oráculos contra Edom na profecia pós 

exílica, especialmente, em Isaías 63,1-6 e em Malaquias 1,2-5. Esta tarefa consistirá, em um 

estudo do gênero literário “Oráculos contra as Nações” e de seu Lugar Vivencial, que 

propiciará uma análise sobre a natureza da fonte literária e suas implicações para a 

interpretação teológica destes textos.  

  O estudo deste tema na Bíblia Hebraica e, de seus desdobramentos, promoveu uma 

profunda inquietação no pesquisador.  Há grosso modo, há uma legitimidade teológica para os 

conflitos inter-étnicos e, até mesmo, para uma superioridade sócio-cultural. A pesquisa nos 

textos de rivalidade, de conflito e de ódio entre Israel e Edom na Bíblia Hebraica parece 

entender os textos bíblicos como fontes históricas interessadas em unir à religião aos 

interesses político-social-culturais. Por este olhar, cabe a esta pesquisa discernir sobre as 

motivações que influenciaram a teologia dos textos para que se possa, à partir do estudo 

crítico, destacar as ideologias da mensagem sagrada (se isso é possível?).  Desta forma, a 

reflexão pela natureza teológica dos textos, pretende responder as seguintes questões: Como a 

religião, através de sua literatura sagrada (compreendida como revelação divina), pode gerar, 

nutrir ou justificar rivalidade, conflito e até ódio entre povos e pessoas? É possível estudar a 

Bíblia para compreender e interpretar uma mensagem religiosa-revelada sem ter que discernir 

sobre o seu conteúdo teológico-ideológico? É possível estudar os textos bíblicos sem 

considerar a profunda dimensão antropológica, política, econômica e cultural de seu tempo? 

Ainda, é possível interpretar e reler textos que apresentam uma mensagem teológica 
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etnocêntrica propondo uma mensagem questionadora que dirija as pessoas a uma prática mais 

tolerante com o outro?  Assim, O estudo desses textos de rivalidade, de conflito e de ódio 

entre Israel/Judá e Edom pretende apresentar uma contribuição de como se pode compreender 

essas mensagens que podem revelar Deus, mas que estão tão repletas da humanidade e de seu 

pensamento provisório na Bíblia. 

O problema do ódio racial e da rivalidade étnica é muito antigo na história humana. 

Todavia é um problema inquietante, especialmente, quando vem revestida de religiosidade e 

da revelação da vontade divina. Esta pesquisa pretende, através do estudo dos textos de 

rivalidade e conflito entre Israel/Judá e Edom (no livro de Gênesis 25-36 e nos Oráculos 

contra Edom na profecia clássica) propor uma releitura histórica desses textos para 

estabelecer uma perspectiva mais consciente de que a compreensão desse tipo de conteúdo 

deve prever um redimensionamento para o discurso e para a, conseqüente, postura da fé 

diante desses dilemas da vida e da história. Para isto, é importante que outras perguntas sejam 

respondidas: Como os textos de rivalidade, conflito e ódio entre nações foram apresentados na 

Bíblia Hebraica? Como se deve ler a literatura das origens (Gênesis)? Como se deve ler os 

oráculos proféticos que tratam deste tema? Acaso há diferença entre os oráculos por conta de 

seu tempo histórico? Como os textos se posicionaram ideologicamente? Existem eventos e/ou 

fatos que se constituíram como evidência, ao menos literária, de deflagração da rivalidade, do 

conflito e do ódio? Ao mesmo tempo, existem eventos e/ou fatos que se constituíram como 

evidência, ao menos literária, de desejo de tolerância e de paz entre esses povos? 

 Postos os problemas da pesquisa é importante destacar que tal tema tem sido tratado, 

na pesquisa acadêmica, de forma corolária. Há menção ao referido conflito nas obras de 

História de Israel, de História da Religião de Israel, em comentários do livro de Gênesis e dos 

livros proféticos. Todavia, são poucas as pesquisas específicas que consideram a rivalidade, o 

conflito e o ódio entre Israel/Judá e Edom (essas informações serão aprofundadas neste 

projeto na apresentação do estado atual da questão). Nesta pesquisa, as questões levantadas 

serão tratadas através do estudo exegético dos textos de rivalidade, conflito e ódio nas 

narrativas de Gênesis e nos Oráculos contra Edom na profecia clássica. Para isto, a pesquisa 

se aproximará dos textos bíblicos através do método histórico-crítico para buscar respostas 

que alterem a realidade das relações conflituosas e que estas priorizem a busca da paz. 

O estudo dos textos bíblicos de rivalidade, conflito e ódio entre Israel/Judá e Edom 

devem apresentar luzes ao conflito e às mensagens específicas dentro de seus respectivos 

contextos. Para isto, a pesquisa seguirá, através da apreciação exegética, uma avaliação 
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histórico-literária de cada fonte literária para entender as dimensões: antropológica, política, 

econômica, social e cultural.  

A pesquisa apresentará como um primeiro capítulo um estudo sobre as narrativas no 

Livro do Gênesis que pretenderá responder acerca da compreensão da rivalidade, de suas 

diferenças culturais (em documentos pré-exílicos e influência transjordânicas) e, 

principalmente, tentando lançar luzes sobre a figura de Esaú como um paradigma de seus 

herdeiros. O segundo capítulo apresentará um estudo na Coleção dos Oráculos Contra as 

Nações (OCN) e, mais detidamente, um estudo nos oráculos contra Edom nessas coleções e 

no livro de Obadias. O terceiro capítulo continuará estudando os textos proféticos, com 

especial ênfase, nos oráculos pós-exílicos – no período da reconstrução da vida em Judá. 

Neste capítulo estudar-se-á os oráculos contra Edom em Isaías 63,1-6 e em Malaquias 1,2-5.  

O primeiro capítulo investigará a saga de Isaque, no Livro de Gênesis (25-36), 

identificando as narrativas que afirmam a superioridade de Jacó sobre Esaú (25,21-27; 25, 28-

34; 27,1-45; 32,1-33,10) como documentos que apontam para a condição de Judá como povo 

opressor (proeminente) e de Edom como povo oprimido (preterido) no período da monarquia 

de Israel/Judá. Além disto, o estudo destacará a vida desses patriarcas (Esaú e Jacó) 

apontando para Jacó como alguém questionado em seu caráter e em suas posturas de vida e 

para Esaú como alguém capaz de relevar, perdoar e se posicionar ética e tolerantemente para 

uma vida de paz: um ícone que representa a postura e o caráter desejado por Deus para os 

seres humanos e povos em suas relações. 

O segundo capítulo investigará os oráculos contra Edom nos livros proféticos até a 

derrocada de Jerusalém (587 a.C.). A pesquisa estudará as Coleções dos Oráculos contra as 

Nações por sua forma e organização literária (Amós 1-2; Isaías 13-23; Ezequiel 25-32 e 

Jeremias 45-51). Também se estudará os oráculos contra Edom nessas coleções (Amós 1,11-

12; Isaías 21,11-12; Jeremias 49,7-22; Ezequiel 25,12-14) destacando o pensamento teológico 

do Deus que governa e julga todas as nações e as fortes marcas da participação edomita na 

destruição da vida de Jerusalém. Também será estudado neste capítulo o livro de Obadias em 

comparação com o oráculo de Jeremias 49,7-22.  

O terceiro capítulo investigará os oráculos proféticos contra Edom após o período do 

exílio, já nos dias de reconstrução da vida no território da Palestina. Estes oráculos devem ser 

estudados, pois parece que houve um agravamento nas relações entre Judá e Edom, tendo em 

vista que além do rancor pela participação na campanha contra Jerusalém somou-se a 

presença e posse de edomitas no território fértil de Judá. Além desta realidade, houve um 
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acirramento dos conflitos entre Judá e Edom por causa da política exclusivista, nacionalista e 

etnocêntrica que visava reconstruir a identidade desse povo.   

 Assim, a pesquisa estudará e avaliará os documentos e suas tradições, para 

compreender como a rivalidade, os conflitos e o ódio entre Israe/Judá e Edom se desenvolveu 

no processo histórico; como a religião e sua teologia na literatura contribuíram para a origem, 

para a manutenção, ou mesmo, para a justificação de rivalidades, de conflitos e, até, de ódio 

inter-étnico. Além disto, após uma compreensão mais adequada desta realidade, a pesquisa 

pretende propor a construção de uma releitura da Bíblia para contribuir, à partir dessa 

realidade humana e social, alternativas para caminhos de paz e tolerância. 
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1 QUEM FOI ESAÚ? UM ESTUDO NAS NARRATIVAS DE 

RIVALIDADE E DE CONFLITO EM GÊNESIS 

 

 Ao ler a Bíblia, o leitor e a leitora se depara com textos que retratam várias realidades 

humanas. Dentre estas, o texto bíblico apresenta, dentro de contextos específicos, como os 

seres humanos tiveram que lidar com rivalidades e conflitos. Por vezes, dentro de realidades 

familiares e, por vezes, num contexto mais amplo, como a política. A Bíblia fala de várias 

dessas realidades. Dentre estas, destaca-se o testemunho literário da rivalidade e dos conflitos 

entre Esaú e Jacó. Esta experiência tensa pode ser encontrada no livro de Gênesis (25-36) e 

deve ser devidamente estudada para que, através da reflexão, promova-se uma compreesão 

das dinâmicas históricas que geraram crescentes rivalidades entre pessoas e, depois, entre 

nações. Além desta face, o estudo também pode apontar para caminhos que visam dirimir 

conflitos, refletindo para posturas de paz. 

 Esse estudo, em Gênesis, faz parte de uma pesquisa sobre textos de rivalidade e 

conflitos na Bíblia Hebraica. Neste capítulo estudar-se-á as narrativas de rivalidade entre Esaú 

e Jacó (Gn 25,21-27; 25,28-34; 27,1-45 e 33,1-10), buscando através da investigação 

exegética bases para uma reflexão hermenêutica, capaz de reler essas narrativas em busca de 

fragmentos literários que apontem para a esperança e para a promoção de uma cultura de paz. 

A primeira sessão estudará narrativas que fundamentam ou justificam a rivalidade entre os 

irmãos e, consequentemente, as nações que deles descendem (Gn 25,21-27; 25,28-34; 27,1-

45). Para esta sessão é importante atentar para a relevância de Rebeca, pois esta se constituiu 

como portadora da revelação divina e articuladora decisiva para o destino das relações entre 

os seus filhos. A segunda sessão estudará o texto que revela uma possível conciliação entre os 

irmãos e uma tendência tolerante para as relações entre estes (33,1-10). A principal ênfase 

será dada à grandeza de Esaú como uma pessoa predisposta a uma cultura de paz.  

É importante que esse estudo se aproxime das narrativas, supra mencionadas, visando 

construir um conhecimento acerca de Esaú, distinguindo seu caráter e identidade. Esse estudo 

também deve dimensionar uma releitura do papel das várias tradições literárias e das 

influências histórico-teológicas, visando fundamentar uma hermenêutica que favoreça a 

tolerância e a conciliação entre partes rivais. Para isto, estudar-se-á as perícopes da saga de 

Isaque que abordam o problema, analisando-as à partir dos critérios das ciências bíblicas. 

 Tal estudo deve pautar-se objetivamente. Para isto, faz-se necessário que sejam 

verificados alguns problemas, a saber: 1) Há nos textos de rivalidade e conflitos entre os 
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irmãos Esaú e Jacó, no livro de Gênesis, uma visão preferencial ou de superioridade de um 

sobre o outro? Se há: o que promove essa visão?  2) Tal realidade literária possuía o interesse 

de legitimar conflitos entre nações: Israel e Edom? Por quê? 3) É possível, então, identificar 

nesses textos informações que possam transformar a realidade de rivais na construção de um 

discurso religioso capaz de promover a conciliação ao invés de acirrar conflitos? 

 Os problemas apresentados para a investigação desses textos de rivalidade e conflitos, 

na saga de Isaque (Gn 25-36), podem receber algumas respostas prévias como fruto de 

pesquisas. Assim sendo: 1) pode-se dizer que as narrativas de rivalidade e conflito afirmam a 

superioridade de Jacó sobre Esaú, visando destacar a superioridade sócio-político-cultural de 

Israel em sua postura internacional, profundamente respaldada num discurso religioso que 

atribui a superioridade à vontade do Deus Javé (25,21-27; 25, 28-34; 27,1-45; 33,1-10);   2) 

Os registros literários também serviram como fonte ideológica que idealizava, ou justificava 

ou legitimava a condição de um Israel superior ou um projeto que visava a superioridade; 3) 

As informações literárias, nessas perícopes, apontam para Jacó como alguém questionado em 

seu caráter e em suas posturas de vida, e vê em Esaú alguém capaz de relevar, perdoar e se 

posicionar ética e tolerantemente para uma vida de paz. Portanto, cabe a esta etapa da 

pesquisa destacar Esaú, identificando-o literariamente como progenitor de Edom, como um 

ícone da postura e do caráter desejado por Deus para os seres humanos em suas relações. 

 O estudo das narrativas de rivalidade e conflitos no Livro de Gênesis se concentrará na 

análise exegética das perícopes. Também empreenderá um maior esforço para analisar as 

características e o caráter de Esaú como uma identidade relevante para a cultura de paz. Para 

isto, serão apresentados os dados do estudo histórico-literário no Livro de Gênesis e depois 

uma análise exegética das seguintes narrativas de rivalidade e conflitos: Gn 25,21-27; 25,28-

34; 27,1-45 e 33,1-10. 

 

1.1 AS NARRATIVAS DE RIVALIDADE E CONFLITOS 

1.1.1 O estudo histórico-exegético  
 

 A Bíblia Hebraica conserva textos que refletem o desenvolvimento de rivalidades, 

conflitos e ódio entre pessoas e povos. Há textos desta natureza espalhados por todo o cânon: 

existem em narrativas primitivas11, em narrativas históricas12, em oráculos proféticos13 e em 

                                                           
11 No estudo do Gênesis, quanto a relação Israel/Judá e Edom,  se destacam as narrativas de conflito na saga de 
Isaque (Gn 25,19-26; 25,27-34; 27,1-46.28,6-9; 33,1-17) e as genealogias que identificam a formação do povo 
edomita (Gn 36,1-43). 
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poesias14. Essas unidades literárias evidenciam os conflitos sociais internos (dentro de um 

mesmo clã: a família de Isaque) e externos nesta sociedade antiga (relações entre povos 

vizinhos) e também demonstra como se estabeleciam as relações familiares e interculturais no 

mundo do Antigo Oriente. 

 A história da Bíblia não pode ser desassociada do amplo movimento da história da 

família humana. A história bíblica menciona tempos idílicos (Gn 1-11), mas especifica, mais 

detalhadamente, essa história à partir das narrativas dos pais, como identidade e herança de 

um povo (o povo hebreu como origem de duas nações: Israel e Judá). Essas narrativas foram, 

supostamente, construídas para descrever o período histórico do segundo milênio a.C. Neste 

período, o mundo passava por mudanças: formavam-se estruturas humanas e sociais 

sedentárias e, ao mesmo tempo, eram mantidas culturas migrantes que vivam à margem desta 

realidade, por exemplo: a cultura seminômade.15 Os textos da Bíblia Hebraica, portanto, 

abrangem um longo período histórico (desde o segundo milênio a.C. até o século II a.C. - 

quando os livros provavelmente já estavam finalizados). Os textos bíblicos acompanharam as 

profundas transformações da história deste povo. Por isto, ao estudar o texto bíblico é 

importante que se pesquise sobre as transformações sócio-culturais, ao longo do processo 

histórico de formação desses textos, para que haja um bom discernimento das realidades 

antigas e, ao mesmo tempo, para que se possa interpretar adequadamente a mensagem 

religiosa para outros tempos e culturas. 

 O desafio de compreender a história do período dos pais passa pela necessidade do 

estudo literário. Isto se deve ao fato, de que a história dos pais não foi conservada 

                                                                                                                                                                                     
12 A historiografia sacerdotal concede relevância à vida política de Edom antes da monarquia em Israel. Neste 
tempo registrou seus governantes (1Cr 1,35-54). Depois desta descrição, parece vincular a história de Edom 
como parte do reino de Israel (unido e depois em Judá), pois o texto bíblico dá conta que, em grande parte desta 
história, o povo de Edom viveu sob o domínio da monarquia israelita desde Davi (1Cr 18,13), se insurgindo em 
alguns momentos: contra Jeorão de Judá (2Cr. 21,8-10) e contra Amazias arremetendo-se da aliança com Israel 
do Norte (2Cr 25,1-22). 
13 Nos Profetas Anteriores podem ser encontradas informações sobre Edom e suas relações com Israel, desde a 
sociedade pré-estatal até a monarquia dividida (Dt 2,12.22; 2,26-29; 23,7-8; Js 15,1.21; Jz 5,4; 11,16-18; 1Sm 
14,47; 2Sm 8,14; 1Rs 11,14-17.25; 2Rs 8,18-22; 14,7).  Nos Profetas Posteriores, os oráculos contra Edom são 
encontrados, majoritariamente, nas coleções dos Oráculos contra as Nações (Amós 1,11-12; Isaías 21,11-12; 
Jeremias 49,7-22; Ezequiel 25,12-14), também podem ser encontrados no livro de Obadias; como também, em 
fragmentos de outros livros proféticos que registram, não só o conflito, como também o ódio entre esses povos 
(Judá e Edom), a saber: No livro do Isaías (34,1-17; 63,1-6), no livro de Amós (9,11-15) e no primeiro oráculo 
de Malaquias (1,2-5). 
14 Nos Escritos, além dos registros no Livro das Crônicas, existem poemas que manifestam o ódio e o desejo de 
vingança no livro dos Salmos (Sl 60; 83; 108; 137) e na poesia de Lamentações (Lm 4,21-22). Todavia, são 
conservados testemunhos da sabedoria de Edom, bem como, de outros povos vizinhos nos livros de Provérbios e 
de Jó (A teologia de Elifaz).  
15 CERESKO, Antony R. Introdução ao Antigo Testamento numa perspectiva libertadora, São Paulo: Pulus, 
1996, pp.36-55.  
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biograficamente16. As narrativas dos pais (Gn 12-50) foram conservadas através de gêneros 

literários narrativos comuns às culturas antigas daquela região. A pesquisa da forma literária 

na Bíblia Hebraica distinguiu entre várias formas para os textos narrativos. As formas 

narrativas na Bíblia Hebraica são: saga, conto, novela, lenda, relato, fábula, etiologia, mito, 

entre outras.17 É consenso afirmar que as narrativas dos pais foram conservadas e escritas 

como sagas18. 

 

1.1.2 A forma do texto 
 

A saga é um gênero narrativo que surge do caráter peculiar e da importância de certos 

fatos ou acontecimentos singulares ocorridos no tempo e no espaço.19 A saga é uma longa e 

tradicional narrativa20 em prosa que possui uma estrutura episódica desenvolvida em torno de 

temas ou tópicos estereotipados. Estes episódios narram proezas e virtudes do passado para 

que essa dimensão contribua para a composição presente no mundo do narrador.21 

 A saga surgiu da tradição oral, da narrativa e da reflexão das tribos.22 As sagas podem 

ser classificadas em: primeva, que narra o início dos tempos; familiar, que narra os eventos 

passados que compõe os motivos da unidade familiar; e heróica, que evidencia um líder 

ancestral que foi capaz de manter unido um grupo mesmo diante de adversidades.23   

                                                           
16 KRINETZKI, Günter. Jacó e Nós: observações exegéticas e temático-históricas sobre os textos mais 
importantes da história de Jacó, São Paulo: Paulinas, 1984, p.14. 
17 COATS, George W. Genesis, with na introduction to narrative literature, Michigan: William B. Eerdmans 
Publishing Company, Vol.1, 1987, pp. 4-10. 
18 WESTERMANN, Claus. Gênesis 12-36: a commentary, Minneapolis: SPCK London and Augsburg 
Publishing House, 1985; COATS, George W. Genesis, with na introduction to narrative literature, Michigan: 
William B. Eerdmans Publishing Company, Vol.1, 1987. RAD, Gerhard von. El Libro del Gênesis, 2a ed. 
Salamanca: Ediciones Sígueme, 1982. ARANA, Andrés Ibañez. Para compreender o Livro do Gênesis, São 
Paulo: Paulinas, 2003; KRINETZKI, Günter. Jacó e Nós: observações exegéticas e temático-históricas sobre os 
textos mais importantes da história de Jacó, São Paulo: Paulinas, 1984, p.14; GOTTWALD, Norman Kaiser. 
Introdução Sócio-Literária à Bíblia Hebraica, São Paulo: Paulinas, 1988. 
19 SELLIN, Ernst. e FOHRER, Georg. Introdução ao Antigo Testamento, Vol.1, São Paulo: Paulinas, 1977, 
p.104.  
20 A definição de saga feita por George Coats difere da definição de Norman K. Gottwald. Para Coats a saga é 
uma longa narrativa, composta por episódios. Estes episódios podem narrar as proezas do passado através de 
vários outros gêneros (contos, relatos, lendas, anedotas, hinos e várias outras pequenas peças) . Assim sendo, a 
saga é o grande complexo narrativo que se subdivide em pequenas unidades ou episódios. Já Gottwald conceitua 
saga como “uma narrativa completa, razoavelmente curta, com poucos caracteres, diálogo suscinto, repetição 
freqüente, emprego artificioso do suspense e grande restrição em descrições de cena e em análises das 
motivações e sentimentos dos atores”. Confira em GOTTWALD, Norman Kaiser. Introdução Sócio-Literária à 
Bíblia Hebraica, p.150-154 e COATS, George W. Genesis, p. 4-10. 
21 COATS, George W. Genesis, p.5. 
22 KRINETZKI, Günter. Jacó e Nós, p.14. 
23COATS, George W. Genesis, p.5. Todavia SELLIN e FOHRER apresentam seis subcategorias principais de 
sagas, a saber: Referentes a lugares e à natureza; Referentes a santuários; Referentes a culto; Referentes a tribos 
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No estudo de Gênesis (25-36) encontra-se uma saga familiar. Esta se constituía em 

uma história que preservava as tradições de uma família e de um povo. Precisava ser 

composta e conservada de forma atraente e com capacidade de entreter24 quem ouvia ou lia. A 

saga familiar é uma história íntima, paradigmática de onde a família ou povo encontrava sua 

identidade, pois nela: se apresentava a origem (genealógica e geográfica), se apresentava a 

herança do desenvolvimento moral e um modelo para o comportamento cotidiano. Assim, a 

saga funcionava como uma comunicação do passado (pai ideal) com um presente 

(ouvinte/leitor). Comunicava sobre os traços essenciais que fundavam e apontavam para o 

destino de uma família ou povo.25 

A saga, por ser uma história particular, se move dentro do mesmo marco sócio-

político: a família (centralizada em si mesma) e, por isto também, pode servir como 

instrumento de legitimação, defendendo atitudes e causas da família e/ou povo.26   

A saga da família de Isaque (Gn 25-36) foi conservada, durante o longo processo de 

composição, para que através de seus polimorfismos fosse conservada uma atmosfera 

espiritual, religiosa da época pré-mosaica, adaptando-a aos aspectos pessoais da fé javista 

(relacionando sempre o Deus de Israel a Javé). Também, conservou matizes íntimos da 

tradição originária do povo (visando um alcance interior com a mensagem), justificando-a 

através de uma consciência religiosa e teológica, para entender de forma crescente como Javé 

estava em favor de seu povo.27 

  A saga de Isaque (Gn 25-36) pretendeu, primeiramente, articular e fundamentar a base 

cultural e religiosa da família de Jacó/Israel. Assim, sua identidade e herança foram 

construídas com o desenvolvimento de rivalidades e conflitos: primeiro, com seu irmão Esaú 

(Gn 25-27) e depois, com seu tio e sogro Labão (Gn 28-31); sua justificativa e legitimidade 

residiam na apresentação da vontade divina (25,21-27) e no recebimento da bênção de Javé 

(27,28-29). Todavia, esta saga de Isaque também articulou e fundamentou uma identidade 

para a família de Esaú/Edom. À partir das afirmações positivas e abençoadoras para a 

descendência de Jacó, a identidade de Esaú/Edom foi a de ser relegado, pela vontade divina, a 

um papel secundário e servil. Por isto, a saga de Isaque precisa ser estudada como um registro 

literário que fundamenta e preceitua identidades para seus filhos e, conseqüentemente, para os 

                                                                                                                                                                                     
e povos; Referente a heróis; Referentes ao caráter pessoal. SELLIN, Ernst. e FOHRER, Georg. Introdução ao 
Antigo Testamento, Vol.1, pp.112-114. 
24 COATS, George W. Genesis, p.7. 
25 SELLIN, Ernst. e FOHRER, Georg. Introdução ao Antigo Testamento, Vol.1, pp.113. 
26 COATS, George W. Genesis, p.7. e RAD, Gerhard von. El Libro del Gênesis, p.39. 
27 SELLIN, Ernst. e FOHRER, Georg. Introdução ao Antigo Testamento, Vol.1, pp.116-117 
e  RAD, Gerhard von. El Libro del Gênesis, p.39.  
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povos que deles se originaram. Todavia, pode um registro de um povo/Israel oferecer real 

identidade para o outro povo/Edom? Parece que não! Pois a identidade de Edom seria 

manipulada pelo desejo do outro povo, que pretende manter a proeminência para si. O estudo 

da saga de Isaque reserva surpreendentes realidades sobre a identidade de Esaú/Edom: um dos 

objetivos de análise deste capítulo. 

 

1.1.3 A estrutura narrativa 
 

 Grande parte do material literário do Livro de Gênesis faz parte da coleção de textos, 

escrito como sagas, sobre a tradição dos pais que geraram Israel. Nestas sagas dos 

antepassados, falavam da auto-compreensão do Israel mais recente, falavam dos variados 

caminhos e processos complexos da história daquela comunidade.28  

Os trinta e oito capítulos desta coleção literária (Gn 12-50) fazem parte de uma longa 

trajetória de composição: desde as tradições orais até o texto final, muitas foram as influências 

e os registros que auxiliaram na composição desta obra literária. A pesquisa bíblica tem 

afirmado que existem tradições histórico-teológicas, de vários lugares e de várias épocas que 

compõem o texto atual do Livro de Gênesis. Portanto, é importante considerar que “as 

narrativas dos pais” e, especificamente aqui, a saga de Isaque, possui preocupações da época 

dos seus redatores. Além de conservar os conteúdos passados ao longo dos séculos, puderam 

considerar e reler para refletirem e atualizarem a mensagem pela ótica de seu tempo. 

A análise da saga de Isaque aponta para uma composição textual influenciada por 

tradições histórico-teológicas que conservou a importante luta pela terra e os contínuos 

conflitos históricos por proeminência na região siro-palestinense. Esta realidade sócio-política 

pode ser verificada desde o século XII a.C. (período de sedenterização). 

As narrativas de rivalidade e conflitos entre Jacó e Esaú fazem parte da saga de Isaque. 

Esta saga pode ser encontrada em Gn 25-36. Nestes capítulos, há pouco da vida e das 

façanhas de Isaque. Em grande parte, fala da vida de seus filhos. Enfatiza as disputas internas 

na família e depois aproxima o foco para reconhecer como Jacó construiu sua vida e família. 

 A estrutura literária desta saga no Livro de Gênesis (25-36) pode ser compreendida à 

partir desta descrição: 

 Introdução (25,19-21) 
  Narrativas de Rivalidade entre Esaú e Jacó (25,21-27; 25,28-34) 
 Isaque na região de Gerar (26,1-35) 
  Narrativa de Rivalidade entre Esaú e Jacó (27,1-45) 

                                                           
28 GOTTWALD, Norman Kaiser. Introdução Sócio-Literária à Bíblia Hebraica, p.163. 
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   Esaú - casamentos reprovados (27,46) 
 Isaque abençoa a fuga de Jacó (28,1-9) 
   Esaú – outro casamento reprovado (28,9) 
   Jacó e seu encontro com Deus em Betel (28,10-22) 
   Jacó em Harã, casa de Labão (29,1-31,55) 
     A chegada de Jacó (29,1-14) 
     A aliança e os casamentos (29,15-31) 
     O nascimento dos filhos (29,32-30,24) 
     Nova aliança (30,25-36) 
     Jacó frauda Labão (30,37-31,2) 
     Jacó foge de Labão (30,3-42) 
     A aliança de separação-Jacó e Labão (31,43-55) 
    Jacó e seu encontro com Deus (32,1-2) 
   A volta de Jacó e seu encontro com Esaú (32,3-21) 
    Jacó e sua experiência com Deus (32,22-32) 
    O encontro de Jacó com Esaú (33,1-20) 
   Jacó restabelecido com sua família em Canaã (34-35) 
    A triste experiência com a família de Hamor (34,1-31) 
     Diná é deflorada (34,1-2) 
     Siquém e Diná – casamento marcado (34,3-24) 
     A matança na casa de Hamor (34,25-31) 
   Jacó em Betel e a renovação da aliança com Deus (35,1-15) 
    A morte de Débora – serva de Rebeca (35,8) 
   A morte de Raquel e o nascimento de Benjamim (35,16-20) 
   Genealogia: os filhos de Jacó (35,21-26) 
 A morte e sepultamento de Isaque (35,27-29) 
   Genealogia: Descendentes de Esaú (36,1-43) 

Os conteúdos da saga de Isaque dimensionam uma realidade literária: mais  aborda a 

vida de Jacó do que são destacadas as façanhas e as experiências de Isaque (apenas o capítulo 

26, como uma memória recorrente da experiência de Abrãao – Gn 21,22-34)29. Esta realidade 

pode promover a seguinte reflexão: Porventura, a grandeza de um pai não está na vida de seus 

filhos?30 Parece que a saga de Isaque está completamente imersa nesta dimensão: As vidas de 

seus filhos refletem a identidade de sua família, mais especialmente, a vida de Jacó: 

protagonista e herdeiro abençoado.  

Em toda narrativa, a vida e o exemplo de Esaú se tornam periféricos. Na mensagem da 

saga, além de ser um coadjuvante (sendo que nasceu para ser protagonista), Esaú foi visto 

como um exemplo negativo: era culturalmente rude (25,21-27), era despreparado e vulnerável 

na sua opção de vida (25,28-34), foi injustiçado sem poder reverter seu futuro (27,1-45) e foi 

equivocado na construção de sua família (27,46 e 28,9). Talvez, a única virtude endereçada a 

Esaú fora a sua capacidade de perdoar a Jacó (33,1-10) e saber se retirar para viver em outro 

lugar para não prejudicar seu irmão (36,6-8). 

                                                           
29 BOASE, Elizabeth. “Life in the Shadows: The role and Function of Isaac in Genesis – Synchronic and 
Diachronic Readings” In: Vetus Testamentum, Vol. LI, no 03,  Leiden: E.J. Brill, 2001, pp.312-335. 
30 Milton Schwantes afirma em seu comentário que: “as histórias são de Terá, porque na trajetória de seus filhos- 
Abraão, Naor e Harã – continua vivo o próprio pai. O presente celebra o passado. (...) É como se as cenas vividas 
pelos filhos e pelas filhas fossem uma homenagem a seus ancestrais” SCHWANTES, Milton. Deus vê, Deus 
ouve: Genesis 12-25, São Leopoldo: Oikos, 2009, p.15.  
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 Ao estudar a saga de Isaque é necessário reconhecer que o principal alvo é a vida de 

Jacó/Israel (Gn 32,28 e 35,10) e, como dele, surgiram as tribos que constituíam e 

organizavam o povo de Israel. Além disto, a saga também dimensiona o relacionamento rival 

com seu irmão Esaú para refletir sobre a realidade política com o seu vizinho do sul: ´Edom. 

Tais possibilidades devem fundamentar a leitura desta saga para poder compreender e 

dimensionar, mais adequadamente, o papel da literatura religiosa, pois ela pode agir como 

legitimadora ou transformadora das realidades de vida. 

 

1.2 A RIVALIDADE ENTRE IRMÃOS: ESTUDO NAS NARRATIVAS DE GÊNESIS 

 

 Neste ponto serão estudadas as narrativas de rivalidade e conflitos entre os irmãos 

gêmeos Esaú e Jacó: 25,21-27; 25,28-34 e 27,1-45. Este estudo seguirá os pressupostos do 

método histórico-crítico apresentando, em forma de artigo exegético, análises e resultados 

para essa pesquisa. 

    

1.2.1 O ESTUDO DE GÊNESIS 25,19-27 
 

Essa é a primeira narrativa de rivalidade entre os irmãos Esaú e Jacó, na saga de 

Isaque. Nesta, a rivalidade foi antecipada. A narrativa afirma que os conflitos precederiam ao 

nascimento e, o que veio para a vida de Isaque e Rebeca como bênção e resposta de Javé, 

passou a ser um peso e motivo de sofrimento. Desta forma, a saga de Isaque tem como 

primeiro testemunho: Seus filhos gêmeos foram gerados para rivalizar e para viverem em 

conflito. Está nesta narrativa uma das maiores justificativas para legitimar e justificar todas as 

demais atitudes neste conflito entre irmãos (v.23).     

 

Tradução 

~ h'r'b .a;- !B, q x'c .yI tdol .AT h L ,aew> 19 

Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão: 
 
 

` q x'c.y I- ta, dy l iAh ~ h'r 'b .a; 
Abraão fez gerar a Isaque. 

hq 'b.r I- ta, ATx.q ;B. hn "v' ~ y [iB'r >a;- !B, q x'c .yI y hiy >w: 20 

Era Isaque, de quarenta anos, quando tomou para si a Rebeca, 
     ~ r'a] !D ;P;mi y Mir ;a]h' l aeWtB.- tB; 
     filha de Betu´el, o arameu de Padan Aran 
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     y Mir ;a]h' !b 'l ' tAxa] 
     irmã de Laban, o arameu  
         ` hV'ail . Al 

          para sua mulher. 
 
ATv.ai xk;n Ol . hw"hy l ; q x'c .y I rT;[.Y<w: 21 

Suplicou Isaque para Javé para estar diante de sua mulher 
awhi hr 'q '[] y Ki 
porque ela era estéril  

hw"hy > Al  r t,['YEw: 
Javé respondeu (voltou) para ele 

 
` ATv.ai hq 'b .r I r h;T;w: 
concebeu Rebeca, sua mulher. 

 
H B'r >qiB. ~ y nIB'h; Wc c ]rot.YIw: 22 

Se esmagavam [oprimir,subjugar] os filhos em seu útero [no meio dela] 
y kin Oa' hZ< hM'l ' !Ke- ~ ai r m,aTow: 
Disse: se é assim para que isto em mim? 

` hw"hy >- ta, vr od>l i % l ,Tew:  
Caminhou para inquirir a Javé. 

H l ' hw"hy> r m,aYOw: 23 

Disse Javé para ela: 
% nEj .b iB. ~ yIAg  y nEv. 
Duas nações estão em teu útero  
Wdr eP'y I % yI[;Memi ~ y Miaul . y n Ev.W  
e os dois povos desde o teu interior foram divididos 
# m'a/y < ~ aol .mi ~ aol .W 
e um povo será forte 
` r y [ic ' db o[]y : b r;w> 
e o maior servirá o menor. 

 

td,l ,l ' h'y m,y " Wal .m.YIw: 24 

Encheram os dias dela para sofrer 
` H n"j .b iB. ~ miAt hNEhiw> 
e eis que eram gêmeos no ventre dela. 
r ['f e tr ,D,a;K. AL Ku y n IAmd>a; !A var Ih' ac eYEw: 25 

Saiu o primeiro avermelhado, todo ele como um manto de cabelo 
` wf '[e Amv. War >q .YIw:  
chamaram o seu nome Esaú. 
wy xia' ac 'y " !ke- y rex]a;w> 26 

e assim depois saiu seu irmão; 
wf '[e b qe[]B; tz< x,ao Ady "w>  
e sua mão segurou no calcanhar de Esaú  

b qo[]y : Amv ar 'q .YIw:.  
chamaram seu nome Jacó 
 
` ~ t'ao td,l ,B. hn "v' ~ y Vivi- !B, q x'c.y Iw> 
e Isaque tinha sessenta anos quando nasceram a eles. 

 

~ y rI['N>h; Wl D >g >YIw: 27 

Cresceram os meninos 
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dy Ic; [;dey O vy ai wf '[e y hiy >w 
Foi Esaú homem que conhecia a caça, 
 

  hd,f ' vy ai 
   homem do campo; 

 ` ~ y lih'ao b vey O ~ T' vy ai b qo[]y :w> 
 e Jacó homem íntegro que habitava em tendas. 
 

1.2.1.1 O estudo literário 
 

 Esta narrativa dá, literariamente, início à saga de Isaque. Além de descrever o 

nascimento de seus descendentes, também descreveu a rivalidade entre estes desde o útero de 

sua mãe, utilizando-se da diferença física e cultural entre os dois. Esta narrativa pode ser 

compreendida, em sua estrutura literária, em três partes: a descrição do problema com a 

fertilidade e com a paternidade (v.21a); o atendimento de Javé com a concepção e a difícil 

gestação dos gêmeos (v.21b-24). Nesta etapa, a narrativa insere uma experiência pessoal-

profética de Rebeca com Javé que recebeu um discernimento para seu incômodo e, 

escatologicamente, admitiu-se um futuro para as suas relações entre esses irmãos (vv.22b-24); 

a terceira e última fase da narrativa aponta para as diferenças entre esses irmãos, já nascidos 

(vv.25-27). 

 A estrutura da perícope que dá início as narrativas de Isaque como Pai de Israel é a 

mesma que descreve o nascimento e as diferenças entre os seus filhos gêmeos: Esaú e Jacó. O 

texto foi marcado genealogicamente, evidenciando a continuidade da descendência abraâmica 

com um casamento arameu (vv.19-20) e a idade de Isaque quando ocorreu o nascimento de 

Esaú e Jacó (v.26b). Além desta preocupação teológico-tardia, o texto afirmou outros 

conteúdos que revelavam a grandeza de Javé sobre a vida de Isaque e Rebeca. O discurso 

teológico enfatizou: o atendimento à súplica de Isaque na concepção, gestação e nascimento 

de seus filhos gêmeos: Esaú e Jacó (vv.21-22a); o atendimento de Javé à inquirição de Rebeca 

sobre seu sofrimento na gestação (vv.22b-24) e a marcante diferença física entre os 

descendentes de Isaque e Rebeca (vv.25-27). Maior ênfase foi dada ao estudo teológico dos 

versos 21-27, pois se relacionam com a compreensão sócio-cultural-religiosa da rivalidade e 

dos conflitos entre Esaú e Jacó, alvos desta pesquisa. 

 Este texto narrativo foi escrito, em sua totalidade, na terceira pessoa.  Mesmo a 

experiência de Rebeca, que admite uma relação revelatório-profética, foi registrada na terceira 

pessoa. Desta forma, o texto apresenta uma homogeneidade conciliando as fontes e seus 

conteúdos teológicos em uma seção literária coerente e, como uma obra literária pós-evento, 
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estava interessada em comunicar uma mensagem teológica, pela ótica da eleição e da 

promessa divinas, sobre a preferência entre os dois gerados no ventre de Rebeca.  

 A referida perícope, provavelmente, foi composta para atender uma necessidade de 

justificação político-ideológica contra os vizinhos, especialmente, Edom (vizinho ao sul). No 

texto, há clara menção da aprovação de Javé para a sujeição do irmão mais velho (Esaú) por 

parte do irmão mais novo (Jacó) – v.23. Por isto, esse texto (Gn 25,19-27) além de servir para 

afirmar a identidade dos edomitas como descendentes de Esaú, ao mesmo tempo, visava 

justificar a proeminência política na região siro-palestinense. J.R. Bartlett afirma que é incerta 

e impossível a datação para essa apropriação identitária: Edom como descendentes de Esaú, 

mas afirma que a teologia javista promoveu essa identidade e utilizou-a na descrição das 

relações inter-étnicas desde as investidas de Davi, na construção de seu governo e de seu 

domínio na região palestinense no século X a.C.31 

 Os textos sobre os pais foram registrados no Livro de Gênesis como um projeto para 

criar e resguardar a identidade de um povo e, ao mesmo tempo, para reservar justificativas 

para as relações com os seus povos vizinhos. Dentre as formas narrativo-históricas 

conservaram suas tradições através da saga. As narrativas em saga pretendem conservar as 

tradições históricas elevando os conteúdos para a construção de uma identidade, mas sem 

impor uma precisão biográfica, pois os textos foram escritos após longa tradição oral e 

registrados anacronicamente.32 Também, como saga, o texto reserva maior sentido às 

mensagens teológicas que estruturam e justificam os projetos preferenciais da etnia/nação. 

 O estudo desta perícope inicial da saga de Isaque requer atenção especial aos 

conteúdos teológicos e ideológicos que justificam e estruturam a rivalidade e os conflitos 

entre os irmãos e sua descendência: povos de Israel/Judá e Edom. Para isto, será realizada 

uma apreciação da mensagem expressa por esta narrativa, visando construir um conhecimento 

teológico e ideológico para reler o texto e destacar nesta, uma nova ótica para Esaú e para 

seus estigmas culturais. 

1.2.1.2  O estudo da mensagem: Pode surgir rivalidade de uma resposta de Deus? 
 

 A perícope foi iniciada com a apresentação de Isaque como o sucessor e herdeiro de 

Abraão33 (v.19). A narrativa pretere os outros descendentes de Abraão e enfoca a história do 

                                                           
31 BARTLETT, J.R. The Brotherhood of Edom, In: Journal for the Study of the Old Testament, 1977; 2/2.  
Acesso em http://jot.sagepub.com. p.21. 
32 RAD, Gerhard von.  El Libro del Gênesis, p. 24. 
33 O Livro de Gênesis reconhece e destaca os outros filhos de Abraão e lhes garante também bênçãos, a saber: 
Ismael e seus filhos, o primogênito foi Nebaiote; depois, Quedar, Abdeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, 
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descendente escolhido como herdeiro: Isaque. Nesta primeira narrativa, Isaque tem garantidas 

as intervenções de Javé sobre sua vida e sobre a vida de seus descendentes.  

O texto informa que Isaque herdou de seu pai Abraão a mesma limitação: ser pai de 

grande nação possuindo dificuldades para gerar filhos (v.21a). A narrativa também informa 

que Isaque herdou a bênção de servir a um Deus poderoso e capaz de reverter tal situação 

(v.21b). Deus concedeu uma resposta em dobro à oração de Isaque. Seria pai de gêmeos 

(v.24) e, isto, aos sessenta anos (v.26b). Esta perícope estrutura seu conteúdo através de dois 

pedidos a Javé34: um de Isaque (v.21) e outro de Rebeca (v.22-23). Só após as respostas 

divinas foram descritas as diferenças entre os filhos nascidos. Nasceram “marcados” para 

serem diferentes física e culturalmente (vv.25-27). 

 A mensagem da perícope destaca a relação entre o casal (Isaque e Rebeca) e Javé, seu 

Deus. Isaque suplicou (r T[) uma intervenção sobrenatural para conceberem filhos-herdeiros e 

Rebeca, após a resposta de Javé, com a concepção inquiriu (vr d) sobre o sofrimento (c c r 

esmagavam v.22 e tdl  sofrimento v.24) na gestação.  

 No pedido, Isaque (v.21a) solicitou a intervenção de Javé para lhe conceder um 

descendente. O termo `atar (r T[) foi utilizado em consonância com o imaginário da fé, 

através da oração à Deus. Este termo possui o sentido de fazer uma oração ou um pedido 

sincero, como quem implora confiadamente.35 Este termo foi utilizado em textos mais tardios, 

todavia é possível encontrá-lo em textos mais antigos designando o ato de interceder a Deus.36 

Desta forma, o texto afirma que Isaque suplicou a Javé, confiando que Ele interviria alterando 

esta realidade em sua família. A súplica a Javé expressava sua fé no poder divino. Ele, Isaque, 

era a expressão viva que Javé podia agir concedendo fertilidade a um casal com essa limitação 

e serem capazes de conceber e gerar um filho (Gn 17,15-21). A fé de Isaque no agir de Javé 

era conseqüência do testemunho de sua própria vida. Isaque implorou e Javé atendeu sua 

súplica (r t[ -nifal). A resposta de Javé foi dada, no texto, pelo mesmo termo `atar (r t[) só 

                                                                                                                                                                                     
Hadade, Tema, Jetur, Nafis e Quedemá. (16,16; 17,20; 25,13-15); e os filhos com Quetura: Zinrã, Jocsã, Medã, 
Midiã, Isbaque e Suá (25,2). Todos esses somando os filhos de Loth (Amon e Moabe) e os descendentes de Esaú 
(Edom) formavam os povos vizinhos ao território de Israel/Judá na Palestina.   
34 Gerhard von Rad chama a atenção para a inexpressividade desse texto como relato. Sua crítica baseia-se em 
que as duas súplicas que estruturam o relato sequer são expressadas, são apenas mencionadas. Também 
menciona que não há qualquer citação de topônimo, só figurada e enigmaticamente. Também menciona o fato 
que nada se diz da promessa feita aos pais e a meta que Deus persegue. O oráculo se limita unicamente a indicar 
o aspecto exterior das futuras relações entre os irmãos. Confira em RAD, Gerhard von. El Libro del Gênesis, p. 
326-327. 
35 HARRIS, R. Laird. Et al. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, São Paulo, Vida Nova, 
1998, p.1192.  
36 ERNEST, Jenni. e WESTERMANN, Claus. Diccionario Teológico Manual del Antiguo Testamento, Tomo II, 
Madrid: Ediciones Cristiandad, 1985, p.491. 
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que no nif`al (verbo que descreve uma ação passiva-simples). Desta forma, o texto afirmou 

que a súplica foi atendida. Javé ouviu a súplica e se voltou para resolver a situação. A resposta 

(r t[Y) de Javé à súplica (r T[Y) de Isaque parece indicar o valor de uma intercessão realizada 

por um devoto fiel e confiante. É como se houvesse a possibilidade de um ser humano 

comover e aplacar a ira de Deus através de um ato genuíno de fé.37 A concepção de Rebeca 

foi uma resposta de Javé a um desejo profundo de Isaque. Foi uma resposta a um devoto fiel e 

confiante, que reafirmava o poder de Javé para reverter esta situação em sua história. Diante 

disto, surgem algumas perguntas: Se foi uma resposta de Javé, como esta pode provocar 

problemas e rivalidades na família? A resposta de Javé foi imperfeita? Sua resposta foi 

proposital para gerar desgosto e desunião familiar? 

 A experiência de Rebeca com Javé decorreu da resposta à súplica de Isaque. A 

realidade de sua gravidez era a resposta concreta de Javé para a vida de sua família. A 

narrativa informou que sua gravidez tornou-se muito incômoda. O texto descreveu o 

sofrimento desta gestação através de expressões como: H Br q B ~ yn Bh Wc crtYw 
 Se esmagavam os 

filhos em seu ventre (v.22) e tdl l  hy my  Wal mYw  Encheram os dias dela para sofrer (v.24). Tais 

sensações e sofrimentos, durante a gestação, levaram Rebeca a caminhar (% l T - v.22) em 

busca de respostas para tanto desconforto. Afinal, era uma resposta de Javé para sua família. 

Por que esta resposta viria com tanto incômodo e com tantas dores? O texto descreve Rebeca 

como uma mãe em sofrimento na gestação e, com uma devoção sincera, se aproximando de 

Javé para alcançar discernimento para seu estado. Quem sabe estava com medo, julgando que 

morreria? Julgando que não conseguiria suportar? 

 Mais uma vez, o texto apresentou um Deus pronto a responder sua devota que estava 

em estado de sofrimento e, ao mesmo tempo, uma fiel sincera que interrogou (vr d) seu Deus. 

O texto revela com extrema beleza que Javé não faz acepção de gênero. Não é exclusivo em 

revelar-se aos homens, mas revela-se de igual forma às mulheres. Javé deseja um 

relacionamento com uma pessoa fiel que o busca com integridade na vida. O termo darash 

(vr d) demonstra o ato diligente de procurar respostas, de indagar e, até mesmo, de exigi-las.38 

Esta atitude de Rebeca estava atrelada à idéia de buscar discernimento para sua situação. 

Buscar conhecimento para tranqüilizar seu coração. Buscar socorro em Deus para recorrer a 

                                                           
37 ERNEST, Jenni. e WESTERMANN, Claus. Diccionario Teológico Manual del Antiguo Testamento, Tomo II, 
p.491. 
38 HARRIS, R. Laird. Et al. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento,p.327. 
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sua própria proteção ou de sua família.39 Esta, sempre foi, a atitude contínua dos profetas: 

indagavam a Javé para apresentar às pessoas a resposta de Deus. Nestas pretendiam 

apresentar as transformações ou os esclarecimentos de atos futuros sobre a vida do povo. Por 

este fato, essa resposta de Javé (v.23) pode ser compreendida como um oráculo profético, de 

cunho escatológico, dimensionando as relações futuras dos descendentes de Esaú (Edom) e 

Jacó (Israel/Judá).40 Todavia, o texto como registro após o evento pode refletir um discurso 

ideológico preferencial para justificar, por uma escolha divina de Jacó/Israel, as posturas 

políticas requerendo direitos à terra e  a proeminência política na região.41 

 Mediante a inquirição sincera de Rebeca, o texto apresentou a resposta de Javé (v.23). 

Uma resposta esclarecedora. São filhos no seu ventre (os filhos no ventre dela H Br q B ~ y n Bh - 

v.22). São dois, os filhos (Duas nações estão em teu ventre % n j b B ~ y Ag  y n v - v.23). A resposta de 

Javé para Rebeca trouxe clareza para o tipo de gestação que experimentava. Não era uma 

gestação comum. Sua gravidez trazia bênção em dobro, resposta em dobro: eram gêmeos (e eis 

que eram gêmeos no ventre dela H nj b B ~ mAt hNhw– v.27). A resposta de Javé à súplica de Isaque 

fora atendida e a família, sobremodo, abençoada com a chegada de dois meninos.  

 A resposta de Javé para Rebeca também trouxe esclarecimento sobre as suas dores e 

incômodos. Além disto, a resposta divina, apresentada como oráculo profético, ampliou a 

compreensão sobre a relação dos dois filhos: seria baseada na disputa e na rivalidade, tanto no 

presente (a gestação) quanto no futuro (as nações que descenderiam deles).  

A revelação divina afirmou que os filhos unidos pela mesma gestação estavam 

divididos (dr P). Este termo parad (dr P) pode significar dividir, separar. Pode ser usado para 

descrever separações naturais como de um rio e seus afluentes, como as asas de uma ave; 

também pode referir-se a separação de amigos: separações amistosas e saudosas, como até 

mesmo, separações litigiosas fruto de uma contenda entre amigos íntimos e fiéis.42 A idéia de 

divisão, de separação empreendida na resposta de Javé para Rebeca estava profundamente 

motivada pela dimensão política. A divisão e separação dos irmãos seriam motivadas pela 

luta, pelo poder e/ou pela proeminência cultural. 

 A idéia de disputa por proeminência e por poder fica clara pelas expressões no texto: 

# may  ~ al m ~ al W “um dos povos será forte” e r y [c  db [y  b r w “o maior servirá o menor” (v.23). 

                                                           
39 ERNEST, Jenni. e WESTERMANN, Claus. Diccionario Teológico Manual del Antiguo Testamento, p.651-
652. 
40 WESTERMANN, Claus. Genesis 12-36: a commentary, Great Britain: SPCK, 1986, p. 413. 
41 WESTERMANN, Claus. Genesis 12-36, p.412 e 413. e KRINETZKI, Günter. Jacó e Nós: observações 
exegéticas e temático-históricas sobre os textos mais importantes da história de Jacó, São Paulo: Paulinas, 1984, 
p.14-15. 
42 HARRIS, R. Laird. Et al. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento,p.1232. 
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A compreensão comum aponta para a gestação como um oráculo sobre o futuro de seus 

filhos. Um oráculo sobre as relações inter-étnicas que seus descendentes vivenciariam. Isto é 

ideologia vestida de teologia (Palavra de Deus). O texto se posicionou politicamente em favor 

dos descendentes de Jacó. Desta forma, informava e induzia o/a ouvinte/leitor/a a também se 

posicionarem assim, pois afinal, tratava-se de uma revelação profética, de uma revelação 

divina. Assim, esses versos fundamentam e justificam a preferência por Jacó e sua 

descendência, pois posicionava os ouvintes e leitores na compreensão que Javé, desde o 

ventre, havia escolhido e definido o herdeiro de suas promessas para o filho mais novo 

daquela família: Jacó. Não, por acaso, a narrativa sempre colocará Rebeca em favor de Jacó 

(25,28; 27,5-17).  

O discurso teológico ficou posicionado em favor dos israelitas e de seu projeto 

político-territorial. Em conseqüência desta postura se colocava contra as nações vizinhas, 

vendo-as como impecilhos ao projeto divino. Por isto, há muitos textos na Bíblia Hebraica 

que se posiciona ofensivamente contra Edom (descendentes de Esaú).  

O texto afirmou que os meninos nascidos gerariam nações (~ y Ag) / povos (~ y Mal) que 

disputariam o poder político e a proeminência cultural no decorrer da história na região siro-

palestinense.43 Por isto, o texto afirmou que um destes seria o mais forte (# ma) e este seria o 

mais novo, Jacó. O termo ´amats (# ma) descreve a qualidade de ser mais valente, mais forte, 

mais corajoso. Por isto, a narrativa em saga conservou aos descendentes de Jacó uma visão 

identitária de força como um povo que subsistiria por causa da escolha de Javé. Por isto, 

empreenderiam vitoriosamente sua força estabelecendo sua proeminência sobre os edomitas, 

descendentes de Esaú e demais povos vizinhos.44   

 A disputa e o desenvolvimento da rivalidade entre esses povos foram, ainda mais 

intensificadas, na continuidade da perícope: Há forte ênfase às diferenças físicas e culturais 

entre os irmãos nascidos e crescidos. Quando a narrativa fala sobre o nascimento dos filhos de 

Isaque e de Rebeca, destaca a diferença estética de Esaú, o primogênito, em relação ao mais 

novo, Jacó. Esaú foi descrito como o filho primogênito, aquele que seria inferiorizado. 

Também foi descrito como um bebê avermelhado, ruivo (y n Amda) e muito peludo (r [f  tr D aK  

AL K  todo ele como um manto de cabelo – v.25), diferente de seu irmão mais novo que não foi 

descrito em sua aparência.  

                                                           
43 ARANA, André Ibañez. Para Compreender o Livro do Gênesis, São Paulo: Paulinas, 2003, p.331. 
44 KRINETZKI, Günter. Jacó e Nós: observações exegéticas e temático-históricas sobre os textos mais 
importantes da história de Jacó, São Paulo: Paulinas, 1984, p.14. 
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A descrição de Esaú como ruivo marca uma diferença estética e identitária 

(avermelhado – edom). O uso deste termo pode descrever uma simples distinção estética ou 

até mesmo descrever um fator discriminatório, que menospreza a pessoa por ser diferente. 

Este termo também foi usado para descrever Davi quanto à sua aparência em duas situações 

distintas: O termo ´ademoni – avermelhado, ruivo (y n Amda) foi também utilizado para 

descrever Davi em relação aos seus irmãos. Desta forma, descrevia a diferença de Davi, mas 

com certa gentileza e distinção (1Sm16,12), embora com sentido de menor valia. Em uma 

segunda referência, o fato de Davi ser ruivo gerou discriminação por parte de Golias (1Sm 

17,42). Além de Esaú ser descrito como ruivo, também foi descrito como um menino muito 

peludo (r [f  tr D aK Al K - todo ele como um manto de cabelo – v.25). Tal descrição física parece ser 

mais preconceituosa, desdenhando de Esaú talvez com a intenção de ver pelo aspecto mais 

grotesco, mais rude esteticamente, mais incomum. 

 A descrição estética de Esaú parece indicar uma identificação geográfico-cultural. O 

fato de ser “avermelhado - ´ademoni - y n Amda”, ou seja, “vermelho - ´edom - ~ da” parece 

indicar um vínculo identitário com a aparência dos edomitas ou mesmo com a cor do solo de 

Edom. A outra marca distintiva em Esaú também parece associá-lo a uma identificação 

geográfica. O fato de ter nascido um bebê peludo é descrito no texto pelo termo “ser cheio de 

cabelo, cabeludo” (se`ar - r [f). Tal referência parece querer identificar Esaú à região 

montanhosa de Seir (se`ir - r y [F), ao sul de Israel/Judá, na qual os edomitas habitavam.45 

 Não bastassem as diferenças físicas e estéticas dos meninos, o texto também destacou 

as diferenças culturais entre os filhos de Isaque e Rebeca, após crescidos. Os meninos também 

se dividiram em suas opções de vida. Como esses meninos foram crescendo dentro de uma 

mesma casa admitindo valores culturais tão distintos para a vida? Parece evidente que o texto 

após o evento pretende destacar as diferenças culturais entre os povos que demandavam pelos 

mesmos espaços geográficos e pela proeminência político-cultural na região. 

A narrativa afirmou que Esaú cresceu e passou a ser um grande conhecedor e um 

perito na cultura da caça (dy c) e da vida no campo (hdf). A cultura da caça preocupava-se 

com o suprimento da alimentação pela caça de animais. Sua característica era a de 

proporcionar uma variedade na alimentação, no entanto, dependeria da habilidade e destreza 

na arte de caçar, bem como, da fartura dos víveres a serem caçados. Todavia, sua forma de 

vida era bastante instável, pois poderia alcançar sucesso nos empreendimentos de suprir com 

alimentos, como poderia passar por muitas privações pela ausência da caça e, 

                                                           
45 ARANA, André Ibañez. Para Compreender o Livro do Gênesis, São Paulo: Paulinas, 2003, p.330. 
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conseqüentemente, do alimento. A descrição de Esaú como “homem do campo” (hdf  vy a  

homem do campo), está mais afeiçoado ao sentido de campo (hdf) como uma área habitada por 

animais selvagens, região com fauna e flora, um campo aberto, uma área relativamente plana 

em contraste com as montanhas.46 Assim, Esaú foi descrito como um representante de uma 

cultura primitiva, bem desapegada do acúmulo de excedentes e do comércio. Sua principal 

característica era a de desenvolver habilidades para sobreviver com aquilo que a natureza 

podia proporcionar como provisão, vivendo sem se preocupar com reservas e com as épocas 

de escassez impostas pela própria natureza. 

 O texto também informou sobre o filho mais novo, Jacó. Em seu nascimento foi 

descrito como aquele que segurou o calcanhar de Esaú. Provavelmente, indicando a luta pela 

primogenitura e o direito a herança das promessas divinas. Seu nome Jacó (b q [y) se relaciona 

com o termo hebraico `aqeb (b q [) “calcanhar”, descrevendo uma esperteza ou uma tentativa 

de traição contra seu irmão primogênito.47 Jacó cresceu e  desenvolveu a vida por um padrão 

cultural distinto de seu irmão: “habitava em tendas” (~ y l ha b vy). Esta descrição, 

provavelmente, fazia referência a forma pastoril de viver. Além disto, a narrativa descreveu 

Jacó através da expressão “homem íntegro” - ´ish tam (~ T vy a) e uma pergunta surge 

naturalmente: Como um suplantador ou um enganador pode se tornar um homem íntegro 

(~ T)? Gerhard von Rad sugere que esse adjetivo hebraico (tam - ~ T) indicava a inserção de 

leis morais na vida coletiva. Essas leis não eram conhecidas entre os caçadores, mas eram 

adotadas entre pastores (semi-nômades) e agricultores (sedentários)48. Outra possibilidade é a 

de interpretar o termo como alguém tranqüilo e ordenado, capaz de viver a vida com uma 

administração diferente da lógica dos caçadores. Organizavam a vida cuidando dos bens 

(gado) para ter alimentação rica e contínua, transformando os subprodutos (leite, coalhada) 

em material de comércio e fonte de lucro. 

 Os versos 27-28 destacam as diferenças culturais entre os filhos crescidos de Isaque e 

de Rebeca. Essas diferenças apontaram para as diferentes formas de vida na Palestina: a 

cultura do caçador (a forma mais antiga) e a cultura do pastor. Essas formas conviveram 

simultaneamente e nunca conseguiram alcançar uma verdadeira simbiose. A relação entre elas 

                                                           
46 HARRIS, R. Laird. Et al. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento,p.1468. 
47 O termo `aqeb (b q [) pode significar calcanhar, casco, retaguarda, aquele que vence em astúcia. A raiz pode 
significar suplantar, enganar, trair, passar uma rasteira, seguir malevolamente os passos de alguém. Confira em 
HARRIS, R. Laird. Et al. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento,p. 1161. Discussão mais 
detalhada sobre os termos `qêb e ´aqab no artigo de MALUL, M. “`Aqêb ‘Heel’ and `Aqab ‘To Supplant’ and 
the Concept of succession in the Jacob-Esau Narratives, In. Vetus Testamentum,  Vol XLVI no 2/Abril 1996, 
pp.190-212.   
48 RAD, Gerhard von. El Libro del Gênesis, p.328. 
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era muito tensa: os caçadores eram vistos como selvagens e errantes e os pastores mais 

previnidos e com maior cultura. Nisto, poderia consistir a luta primitiva por proeminência 

cultural e político-econômica na região siro-palestinense.49 

 O estudo desta perícope revelou, sobretudo, a resposta de Javé para a súplica de Isaque 

(v.21a). A resposta de Javé veio em dobro, nasceram-lhe gêmeos. Tal bênção provocou, por 

causa da inclinação humana: disputa, rivalidade e conflitos que estabeleceu uma grande 

divisão nesta família. 

 O mais admirável é perceber que a perícope apresentou um posicionamento de 

preferência divina para o herdeiro. Na resposta divina para a mãe em sofrimento na gestação, 

o escolhido teria que usurpar o direito de seu irmão. Poderia até trapacear para alcançar a 

concretização da “revelação divina”. Ao avaliar o gênero literário e seu lugar vivencial ficam 

claras as motivações: A construção de um discurso teológico que defende Jacó (Israel/Judá) e 

suas pretensões políticas. Por isto, a narrativa enfatizou a inferiorização e o desmerecimento 

dos descendentes de Esaú. Quando se olha para o outro com superioridade, toda injustiça 

pode ser justificada, especialmente, se estiver respaldada pela religião e pela teologia oficial. 

 Diante da “resposta de Javé” a Isaque e a Rebeca, quem era Esaú? Esaú era bênção de 

Javé para a vida da família. Era resposta de oração, um milagre. Era o primogênito. Cresceu e 

aprendeu com as tendências culturais dos caçadores, se tornando um adulto hábil e 

competente conhecedor de sua cultura. Seu caráter não o desmerecia, apenas se tornou 

culturalmente diferente de seu irmão. 

Houve algum erro na resposta de Javé a Isaque e Rebeca? Por que traria, com tão 

grande bênção (filhos gêmeos), graves problemas nos relacionamentos familiares e, 

posteriormente, inter-étnico? Tanto Esaú quanto Jacó se constituíram como resposta de Javé a 

Isaque e Rebeca. O que, de fato, produziu confusão neste texto foi a necessidade de justificar 

teologicamente a preferência de Javé pelo mais novo, pelo usurpador, por aquele que desejava 

a proeminência e a herança. O discurso teológico, através de uma revelação preferencialista, 

produziu justificativas e posturas favoráveis para uma cultura de guerra e de opressão 

político-militar, mas também, produzir justificativas e posturas favoráveis para a cultura de 

tolerância e de paz entre os povos. 

Quem foi Esaú? Alguém que, embora diferente, só desejava ser considerado irmão. 

A primeira narrativa do ciclo de Isaque aponta para as respostas de Javé na vida de 

seus devotos. Sua atuação poderosa transformou a vida e favoreceu novas experiências. 

                                                           
49 RAD, Gerhard von.  El Libro del Gênesis, p.328. 
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Todavia, além de descrever a capacidade transformadora de Javé, a narrativa apresentou uma 

eleição divina, ainda no ventre materno: o menor predominaria (vv.22-23). De fato, foi essa a 

maior justificativa ideológica para o domínio de Jacó e de seus descendentes. Se essa 

experiência de Rebeca com Javé fosse retirada da saga de Isaque, haveria poucos dados que 

poderiam favorecer a Jacó e sua descendência. Foi a determinação divina, expressa na 

resposta de Javé a Rebeca, que possibilitou o desenvolvimento cultural e teológico para 

favorecer as posturas de superioridade e de desejo de proeminência de Israel frente aos seus 

vizinhos. Na saga, a proeminência e o domínio político advieram da “vontade divina” 

revelada a uma mãe em sofrimento. O valor da escolha divina apresentava justificativa para 

uma identidade obstinada pelo direito do outro. Uma identidade que buscaria a superioridade 

a todo custo, pois tal seria compreendida como vontade e plano divinos para aquela 

descendência. 

Pode a resposta de Javé trazer divisão para uma família? Pode a escolha de Javé 

produzir rivalidade e conflitos? Sem um entendimento crítico: sim! Mas se a análise da 

narrativa admitir os conhecimentos crítico-literários pode-se concluir que: a resposta divina 

registrada nesse texto apresenta uma audaz identidade para um povo que deveria admitir uma 

luta entre seus iguais. A identidade lutadora visava produzir um povo capaz de buscar um 

alvo, crendo que Deus estava abençoando. Assim, cada pessoa que descendia daquela família 

deveria ver o projeto da vida como um projeto abençoado por Deus. O povo deveria admitir 

os outros povos irmãos e, mesmo que ascendessem, continuariam se tratando como irmãos 

(uma lógica de paz). Irmãos diferentes social e culturalmente, mas parceiros. A identidade 

ideológica deste povo e sua política dependiam fundamentalmente da lógica da eleição divina 

e, portanto, sua superioridade adviria da prática do bem e do fruto da paz entre as demais 

nações vizinhas. 

1.2.2 O ESTUDO DE GÊNESIS 25,28-34 
 

A segunda narrativa do ciclo de Isaque apresenta desdobramentos nas relações 

familiares entre Esaú e Jacó. Nesta perícope, a superioridade cultural de Jacó foi evocada e, 

através de uma proposta, desejou adquirir o direito de seu irmão mais velho. Esta perícope 

apresentou o agravamento das disputas e da crescente rivalidade entre os irmãos, por causa do 

intenso desejo de Jacó em possuir o direito à primogenitura. Esta narrativa apresenta em seus 

conteúdos literários pensamentos e sentimentos bastante comuns nos relacionamentos 

humanos. Não atribuiu quaisquer interesses às justificativas teológicas ou transcendentes. 
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Apresentou, tão somente, uma pessoa desejosa em obter algo que, por direito, era de outro. 

Para isto, propôs um negócio. É este negócio, com suas motivações e implicações, que se 

passará a considerar neste estudo. 

 

Tradução 

wf '[e- ta, q x'c .yI b h;a/Y<w: 28 

Amava Isaque a Esaú 
wy p iB. dy Ic;- y Ki 
Eis que estava a caça em sua boca 
` b qo[]y :- ta, tb ,h,ao hq 'b .r Iw> 
e Rebeca aquela que amava a Jacó. 
 

dy zIn " b qo[]y : dz<Y"w : 29 

Fez ferver [cozinhou] Jacó um cozido 
hd,F 'h;- ! mi wf '[e ab oY"w 

 Voltava Esaú do campo 
 ` @ yE[' aWhw>  
  e ele estava desfalecido [desmaiado,exaurido]. 
 

b qo[]y :- l a, wf '[e r m,aYOw: 30 

Disse Esaú a Jacó: 
~ doa'h'- ! mi an " y n Ijey [il .h; 
faz-me tragar [ferozmente] agora do vermelho  

   hZ<h; ~ doa'h' 
      deste vermelho 
 

y kin Oa' @ yE[' y Ki 
Eis que desfalecido eu estou; 
` ~ Ada/ Amv.- ar 'q ' !Ke- l [; 
por isso chama seu nome ´Edom [vermelho]. 
 

b qo[]y : r m,aYOw: 31 

Disse Jacó:  
` y li ^t.r 'koB.- ta, ~ AYk; hr 'k.m i  
Venda como um dia a tua primogenitura para mim. 
 

 

wf '[e r m,aYOw: 32 

Disse Esaú: 
tWml ' % l eAh y kin Oa' hNEhi 
Eis que eu sou aquele que caminha para a morte 
` hr 'koB. y l i hZ<- hM'l 'w> 
e para o que [serve] isto para mim, a primogenitura? 
 

b qo[]y : r m,aYOw: 33 

Disse Jacó: 
~ AYK; y L i h['b .V'hi 
Jura para mim primeiro [como um dia] 
Al  [b ;V'YIw:  
Jurou para ele 
` b qo[]y :l . Atr 'koB.- ta, r Kom.YI w:  
Vendeu a sua primogenitura para Jacó. 
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~ y vid'[] dy zIn >W ~ x,l , wf'[el . !t; n " b qo[]y :w> 34

 

Jacó deu para Esaú pão e cozido de lentilhas 
l k;aYOw:  
Comeu 
T.v.YEw: 
Bebeu 
~ q'Y"w: 
Levantou 
% l ;YEw: 
Caminhou 
` hr 'koB.h;- ta, wf '[e zb ,YIw: 

  Desprezou Esaú a primogenitura. 

1.2.2.1 O estudo literário 
 

 O material narrativo da saga de Isaque conserva, em grande parte, testemunhos 

literários sobre a crescente rivalidade entre seus filhos Esaú e Jacó. Esta segunda perícope 

(25,29-34) apresenta um episódio, onde a extrema necessidade foi usada para forçar uma 

negociação do direito de primogenitura. 

 O estudo literário de Gênesis assume que, os livros da Torá, foram construídos à partir 

de tradições (históricas e teológicas) conservadas ao longo da história de Israel e redigidas, 

posteriormente, como testemunho fora e após o evento. Por isto, o estudo desses textos deve 

ser visto como uma construção unificadora de tradições histórico-teológicas em um tempo 

posterior aos fatos narrados, que receberam influência de ideologias e de necessidades 

práticas do povo naquela época da redação (tanto em cada fragmento textual, como no 

processo de redação final). Assim sendo, a compreensão biográfica desses textos deve ser 

desconsiderada.50 

 A segunda perícope de rivalidade entre Esaú e Jacó dentro da saga de Isaque (25,29-

34) se estrutura à partir de uma declaração de preferência dos pais entre seus filhos gêmeos 

(v.29). Desta preferência foram desenvolvidas rivalidades. A luta foi travada por causa do 

direito de primogenitura, especialmente, por causa do grande interesse de Jacó em assumir 

esse direito. O texto não revela o porquê deste projeto, mas sugere um vínculo com a primeira 

perícope (25,19-27) onde destaca uma luta por proeminência desde o nascimento, referindo-se 

a Jacó como aquele que foi concebido segurando o calcanhar de seu irmão Esaú (25,26). 

 Nesta narrativa (25,29-34) há uma declaração direta, da parte de Jacó, sobre seu 

interesse, na compra da primogentiura de seu irmão Esaú. O v.31 destaca a proposta para 

fazer negócio com o direito de primogenitura. A estrutura da perícope sugere em seu conteúdo 
                                                           
50 RAD, Gerhard von. El Libro del Genesis, p.24. 
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a seguinte sequência: a situação dramática da fome para Esaú (v.29-30); o grande interesse de 

Jacó em possuir o direito de primogenitura (v.31-33) e a visão pejorativa sobre Esaú e sua 

atitude em relação ao seu direito de primogenitura (v.34). Tais situações são apresentadas no 

contexto de irmãos culturalmente distintos, que ainda partilhavam do acolhimento familiar, na 

casa de Isaque. Este texto relaciona-se mais com as tradições do norte51 e, mais 

especificamente, às regiões da Transjordânia onde houve um maior enfrentamento entre essas 

duas culturas: pastores e caçadores52. 

 Nesta narrativa há uma ênfase para atrelar a identidade de Esaú a ´Edom. Desta vez, 

não referindo-se ao fato de ser ruivo (25,25 - y n Am da), mas atribuindo sua identidade (´edom = 

vermelho) ao fato de ter “negociado” sua primogenitura por um prato de um cozido vermelho 

(~ da dy zn). Gerhard von Rad53 e J.R. Bartlett54 afirmam que tal comparação (Esaú = Edom) é 

fruto de época bem posterior, justificando narrativamente em tempos mais primitivos a 

rivalidade e os conflitos entre esses povos vizinhos. Esta correlação favorece, 

ideologicamente, a idealização de uma superioridade dos israelitas na região palestinense. 

 

1.2.2.2 O estudo da mensagem: Uma negociação impiedosa. 
 

 A segunda perícope na saga de Isaque focalizou, mais uma vez, a rivalidade 

desenvolvida na relação entre os irmãos gêmeos Esaú e Jacó, dentro de seu clã. Os irmãos 

cresceram dentro da casa paterna optando por sistemas sociais e culturas distintas (caçador e 

pastor). O centro desta perícope enfatizou a luta, entre os herdeiros gêmeos, pela 

proeminência no clã de Isaque. Esta disputa desencadeou ações, especialmente da parte de 

Jacó (que não era o herdeiro natural), para adquirir o direito de primogenitura e receber a 

bênção paterna e, consequentemente, a maior parte da herança. Por isto, a perícope descreve 

Jacó se aproveitando de uma situação dramática na vida de Esaú (v.29b e 30b), para propor a 

compra da primogenitura ao seu irmão Esaú (v.31). Este era um negócio legal e culturalmente 

possível.55 Nem por isto, neste caso, significava um negócio digno. O texto deixa claro que o 

negócio proposto por Jacó teve por base o desejo de receber o direito de primogenitura e não 

                                                           
51 KRINETZKI, Günter. Jacó e Nós, p. 32. 
52 WESTERMANN, Claus. Genesis 12-36, p. 417. NOTH, Martin. The History of Pentateuchal Traditions, 
Atlanta-Georgia:Scholars Press, 1981, 97-98. 
53 RAD, Gerhard von. El Libro del Genesis, p.340. 
54 BARTLETT, J.R. The Brotherhood of Edom, p.21.  
55 Há evidências históricas que negociações pela primogenitura podiam ocorrer no Antigo Oriente. Tal evidência 
pode ser encontrada nos textos de Nuzi. Confira em WESTERMANN, Claus. Genesis 12-36, p. 416. HARRIS, 
R. Laird. Et al. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, p. 182.  
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há grandes preocupações com a condição de seu irmão faminto. Não há sinal de solidariedade 

na atitude de Jacó, só interesse.  

Outro fato marcante é que nessa perícope, não houve menção direta a um propósito 

divino neste negócio. Fica claro que, como essa narrativa segue a lógica da primeira, o redator 

não se preocupou em acrescentar excessivamente dados teológicos redundantes dentro da saga 

de Isaque. Nesta perícope, a tradição histórico-teológico-literária, tão somente apresenta o 

desejo intenso de Jacó em possuir a proeminência e o direito a herança na casa de seu pai.  

 Um fato literário marcante nesta perícope é a apresentação (nas entrelinhas) das 

realidades sócio-culturais que distinguiam culturalmente os dois irmãos. Desta forma, o texto 

dá pistas para o conflito existente entre as duas culturas que coexistiram na região 

palestinense: os pastores e os caçadores. Por isto, o texto reforça a diferença sócio-cultural 

entre os irmãos: por um lado, destacou a dieta com grãos (lentilhas - ~ y vd[), a reserva de 

provisão, mesmo que de cereal, para os dias de escassez – como características da cultura 

pastoril;  Já a outra cultura foi descrita com sua dificuldade de subsistir em dias de escassez, 

expondo-se ao risco de extrema fome. De certa forma, o texto admitiu (indiretamente) uma 

superioridade da cultura pastoril sobre a dos caçadores, pois a primeira aprendera a criar 

reservas de subsistência e, até mesmo, desenvolver uma esperteza para se beneficiar com a 

falta de provisões da outra cultura. Mesmo que a perícope tenha se utilizado das diferenças 

culturais, o propósito principal não era o de distinguir as culturas56 e, sim, de enfatizar a 

disputa pela proeminência dentro do clã de Isaque. Reafirmando a superioridade de um em 

relação ao outro. 

 Há nesta perícope um destaque inicial referindo-se a preferência dos pais, distinguindo 

os filhos dentro da própria casa (v.28). A declaração de preferência de pai e mãe com relação 

a seus filhos (v.28) não pressupõe muitas razões. O texto apresenta uma preferência de Isaque 

por Esaú, isto talvez por causa de uma simples admiração: por ter sido Esaú um homem do 

campo, viril, hábil caçador que o agradava com os sabores de carne de caça (wy p B dy c - y K 

“porque a caça estava em sua boca”), ou simplesmente, por ter sido compreendida e nutrida, 

naturalmente, a ocorrência de ter nascido primeiro – valorizando o seu primogênito como o 

escolhido. A história familiar (saga) informa que Jacó, o filho menor, foi preterido do amor do 

pai, mas reserva uma declaração do amor de sua mãe. Não há evidência textual de quaisquer 

motivos, simplesmente destaca o amor especial de mãe: “aquela que amava a Jacó” (b q [y - ta  

tb ha hq br w “e Rebeca amava a Jacó”). Por isto, Jacó procurava se impôr para obter o direito de 
                                                           
56 Gehard von Rad afirma que é opinião de Gunkel identificar em Gn 25,29-34  as diferenças de civilizações. 
Todavia, considera isto um engano. Confira em RAD, Gerhard von, El Libro del Genesis, p.330.   
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ser o herdeiro de seu pai. Tal descrição indica um relacionamento com alto nível de 

competição entre os herdeiros, especialmente, por parte de Jacó (que precisava tomar o lugar 

de seu irmão herdeiro natural). A competição visava a proeminência e a grandeza. A 

competição nutriu insensibilidade e a necessidade de superar o outro, mesmo em dias de 

dificuldades. Esta competição nutriu a rivalidade que acirrou os golpes e os conflitos entre os 

descendentes. 

 A realidade descrita era a de que Esaú possuía o direito de primogenitura e a 

preferência de Isaque. Diante de tal situação, Jacó, movido por suas próprias ambições lutou 

para conquistar o lugar de proeminência no seu clã e utilizou de todos os recursos possíveis 

para alcançar sua meta: ser o herdeiro e o que recebe o direito de proeminência, de 

superioridade sobre os demais membros da família. 

 A cena descrita pelo redator, logo em seguida às declarações de preferências, 

apresentou a dupla realidade cultural que distinguia os irmãos: Um Jacó tranqüilo, provido de 

comida e um Esaú desfalecido de fome, disposto a qualquer negócio para continuar vivo 

(v.29).  

O encontro entre os irmãos descreve Jacó provido de mantimentos, preparando um 

cozido (v.29a - Mais a frente o texto informou que o cozido era de lentilhas v.34) e Esaú se 

aproximava faminto (@ y [), incapaz de discernir qualquer valor por causa da fome (29b e 30b). 

A cena descrita pode ser avaliada sobre dupla dimensão: a física e a social. Pela dimensão 

física, foi apresentada uma necessidade fundamental da existência: o direito ao alimento. Sem 

este, o ser humano e a cultura desenvolvida por ele perecem. Ao avaliar a situação crítica pela 

falta da alimentação, Jacó como irmão deveria oferecer solidariedade através do oferecimento 

do alimento para suprir uma necessidade básica de um ser humano e, ainda mais, de um 

irmão. Pela dimensão social, foram apresentadas duas formas sócio-culturais: uma superior e 

mais evoluída que a outra. Isso pode ser interpretado, pelo fato, de uma, possuir melhores 

condições de vida em dias de escassez, por possuir reservas e poder negaciá-las com outros. 

Diante da análise sócio-cultural pode-se afirmar que a sociedade provida procurou usufruiu de 

sua condição para tirar proveito da desgraça alheia, se beneficiando da inferioridade 

momentânea da outra cultura. Esta superioridade não levou à consecução da solidariedade 

diante do sofrimento humano, ao contrário, levou à proposta de um negócio. Portanto, o 

negócio proposto foi aproveitador. Foi motivado pelo interesse de poder, de proeminência e 

de vantagens. 

 Nesta cena Esaú foi descrito como um protótipo do incapaz, do medíocre. Alguém que 

possuía diretos (primogenitura - hr kB), mas que não devia ser considerado digno, pelo fato de 
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não ter crescido ou se desenvolvido como uma grande pessoa, ou um grande líder que deveria 

se destacar por sua gana e por seu desejo de ser grande. O texto apontou, 

preconceituosamente, para Esaú quando este pergunta retoricamente a Jacó: “e para o que [é 

ou serve] isto para mim, a primogenitura?” (` hr kB y l  hZ- hMl w - v. 32). Esta fala de Esaú pode 

parecer de alguém que desmerece seu direito e, por isto, se torna indigno. Todavia, a pergunta 

retórica pode dimensionar, de fato, uma realidade vital: com a morte chegando pela fome, de 

que vale a primogenitura?57  

A ideologia do texto apresentou, mais intensamente, um Esaú indigno do direito de 

primogenitura (hr kB) e de sua herança. O ápice desta visão se verifica na descrição final da 

cena: Esaú, após, ter saciado sua fome agiu, em atos seqüentes: se afastando de Jacó, 

desprezando sua primogenitura por um pouco de comida e bebida (v.34). Os versos 33b-34 

apresentam a idéia progressiva do desprezo, evidenciado na venda do direito, através de um 

paralelismo climático58, a idéia do pouco valor dado por Esaú à primogenitura, trocando por 

tão pouco esse direito tão cobiçado por Jacó: o direito de proeminência, de poder e de 

domínio. 

Esaú foi apresentado pela perícope como um desafortunado, um medíocre 

despreparado para a vida e, portanto, indigno de receber a honra da promessa de Javé. Não 

poderia ser ou construir uma herdade capaz de se tornar proeminente entre outros povos. 

O texto também informou sobre a conduta e os procedimentos de Jacó. A perícope 

revelou um ser humano culturalmente preparado para os tempos de escassez (v.29a) e hábil 

em tirar vantagens da escassez dos outros (v.29-30): foi apresentado como portador de uma 

frieza capaz de articular um negócio e se beneficiar da fome de seu próprio irmão (v.31.33-

34). O texto também apresentou Jacó como um ser humano visceralmente motivado pelo 

poder. Esta “sede de poder” pode ser verificada pelo intenso desejo revelado na negociação da 

primogenitura e pela postura de rivalidade com seu irmão, pois se mostrou incapaz de ser 

solidário, gracioso, de agir sem tirar vantagens de quem precisava de comida naquele 

momento. 

                                                           
57 RAD, Gerhard von. El Libro del Genesis, p.329. 
58 O texto enfatiza que Esaú jurou que venderia (h[b Vh), vendeu sua primogenitura (Atr kB- ta r KmYw), 

aceitou o pagamento com o oferecimento da comida: pão e o ensopado de lentilhas (~ y vd[ dy zn W ~ xl) e 

desprezou (hzb) sua primogenitura. O termo bazah (hzb) possui o sentido de dar pouco valor a alguma coisa. O 

antônimo deste termo é honrar - kabed (db k), temer - yarê (ar y). Por isto, o texto enfatiza teologicamente o 
desmerecimento e a indignidade de Esaú como herdeiro de Isaque e como portador das bênçãos decorrentes da 
promessa de Javé a Abraão. O ato de desmerecer e de desprezar algo tão preciosa dado por Javé deve ser punido 
e considerado insignificante. Confira em HARRIS, R. Laird. Et al. Dicionário Internacional de Teologia do 
Antigo Testamento, p. 164.  
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O início da cena descreveu Jacó cozinhando (v.29). Nesta apresentação o redator 

utilizou o verbo ferver (fez ferver da raiz zudh dW z) que pode simplesmente denotar o ato de 

cozinhar e fazer ferver um prato, ou pode também conotar intenções motivadas pela vaidade, 

pelo orgulho, pela soberba ou pela ambição.59 Tal evidência literária pode acentuar a 

gravidade das intenções do texto: visava articular e justificar a luta pelo domínio e pela 

proeminência entre os irmãos e, conseqüentemente, entre povos vizinhos que dividiam a 

fronteira ao sul. Assim sendo, a disputa e os conflitos podem ser interpretados pela ambição 

desmedida capaz de ignorar a sensibilidade pelo outro e capaz de abrir mão de valores como a 

solidariedade e a paz. 

Outro fato, no texto, que denuncia o projeto posterior entre essas nações (Israel e 

Edom) é a dupla referência procurando identificar Esaú com Edom e Jacó como pai de Israel 

(progenitor das doze tribos). Por isto, o texto faz força para identificar Esaú com Edom (v.30): 

Esaú pede para comer do prato vermelho (´edom - ~ da) e o redator conclui o verso afirmando: 

“por isso chama seu nome Edom (vermelho)” [` ~ Ada Amv- ar q  !K- l [].  

Jacó foi apresentado, no texto, como alguém determinado a conseguir o direito de seu 

irmão60, mesmo que para isto tivesse que agir insensivelmente diante do drama humano da 

fome. Jacó estava disposto a prevalecer sobre seu irmão. O que fundamentava suas propostas 

era o intenso desejo de possuir o que era de seu irmão, Esaú. Como afirma René Girard: “se 

os indivíduos têm uma natural inclinação para desejarem o que os seus próximos possuem (...) 

existe no seio dos grupos humanos uma tendência muito forte para conflitos causadores de 

rivalidade”61.  

O desejo de possuir a primogenitura desencadeou um processo de construção de 

rivalidades. Sua busca pela primogenitura, nesta tradição literária, foi estabelecida à partir da 

cobiça do direito alheio e, por isto, cobiçoso e usurpador. A indignidade da cena decorre dos 

sentimentos e atitudes de Jacó e não de Esaú. A rivalidade e o processo conflituoso deveram-

se mais ao desejo cobiçoso de Jacó do que da simplicidade cultural de Esaú. Por isto, o texto 

parece ideologicamente organizado para exaltar a argúcia de Jacó e o menosprezo a Esaú.  

O texto, que pretende exaltar a superioridade de Jacó e seu intenso desejo de 

superioridade e proeminência, revela o quanto esses desejos são capazes de afastar pessoas e 

                                                           
59 HARRIS, R. Laird. Et al. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, p.386. 
60 No texto o termo primogenitura – hr kB é repetido quatro vezes, sendo: uma vez  na voz de Jacó, uma vez na 
voz de Esaú e as outras duas vezes na voz do narrador. 
61 GIRARD, René. Eu via Satanás cair do céu como um raio, Lisboa: Instituto Piaget, 2002, p. 25. 
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povos, pois essas ações podem promover relações com rivalidade e disputas, podem produzir 

conflitos e ódio permanentes entre as partes. 

Outra evidência é o fato de apresentar a compra e venda [r km] da primogenitura 

[hr kB] à partir de um preço: a comida [~ y vid'[] dy zn W  ~ xl  wf [l  !tn  b q [y w 
 - Jacó deu para Esaú pão e 

cozido de lentilhas-v.34]. Este fato pode representar as bases de negociação à partir do excedente 

da produção.62 Fato interessante pode ser verificado em Gênesis 27 quando Isaque chama 

Esaú para receber a bênção. A cerimônia da bênção seria precedida de uma refeição saborosa, 

por isso, deveria caçar e cozinhar para seu pai. A relação da comida com a primogenitura 

parece conotar a importância deste direito. Não há algo tão valioso em uma cultura quanto sua 

comida, sua subsistência, sua sobrevivência. Por isto, o texto repete o termo primogenitura 

[hr kB – 4 vezes] e apresenta o preço, o valor da primogenitura atrelado a algo tão importante 

para a vida: a comida. Desta forma, o direito de primogenitura recebeu o devido valor, o seu 

grau de importância para ser digno de gerar um povo. Será que o texto considera que a 

dominação e o direito de ser proeminente são tão importantes, como a comida o é para a vida? 

A mensagem desta segunda perícope na saga de Isaque apresenta o valor de ser e 

conquistar a proeminência sobre irmão e, conseqüentemente, aplicar essa máxima às relações 

com povos vizinhos. A narrativa apresenta alguém tão determinado e tão ambicioso que, 

desejando o direito do outro, não considera a dor do próximo. Impõe-se e tira vantagens da 

necessidade alheia para alcançar seus objetivos de poder. A partir desta lógica, a rivalidade 

pode ser estabelecida, os conflitos acirrados e o ódio acrescido a cada geração; pois o menos 

favorecido e explorado se sente alvo de injustiça e, passa a ressentir-se das armadilhas da 

injustiça, permitindo-se produzir ódio e as conseqüentes ações destrutivas dessas relações. 

Esta mensagem não atrela, diretamente, quaisquer perspectivas a uma relação com 

Javé e sua Vontade. Tão somente, enfatiza o desejo de Jacó possuir o direito de primogenitura 

de seu irmão Esaú. Jacó em condições físicas e sociais privilegiadas possuía poder para 

negociar e tirar vantagens sobre seu irmão. O negócio firmado responsabiliza Esaú pela perda 

e, justifica Jacó, como alguém que agiu corretamente trocando ou comprando o direito. 

Todavia, a frieza e incapacidade de misericórdia de Jacó frisam a insensibilidade digna dos 

poderosos, dos imperialistas. Estes não pensam na dor dos menores e se aproveitam de suas 

mazelas para continuarem enriquecendo e dominando os menos favorecidos. 

                                                           
62 Este termo advém de uma raiz que pode significar: “venda de mercadoria”, “venda de produtos” (Confira em 
HARRIS, R. Laird. Et al. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, p.835). Há também a 
possibilidade deste termo referir-se à troca como forma de pagamento em uma negociação (Confira em 
KRINETZKI, Günter. Jacó e Nós, p.33). Sendo assim, o negócio da venda ou da troca da primogenitura baseou-
se como conquista ou cessão mediante pagamento em gêneros alimentícios. 
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Nesta narrativa, parece que Esaú foi o único responsável pela perda de seu direito a 

primogenitura. Sua rudeza e suas limitações físico-sociais levaram-no a negociar, por tão 

pouco, algo tão valioso. Todavia, ao mensurar melhor a situação, pode-se perceber que Esaú 

foi forçado a jurar e a negociar sua primogenitura para poder permanecer vivo. Precisou tomar 

essa decisão por causa da incapacidade de seu irmão ser solidário mediante sua necessidade. 

O desejo de proeminência de Jacó era maior que o desejo de ajudar um irmão faminto. Esta 

mensagem apresenta um negócio impiedoso, gerado por atitudes ambiciosas e pelo desejo de 

proeminência dentro da família de Isaque. 

 

1.2.3 O ESTUDO DE GÊNESIS 27,1-45a  
 

 A terceira e mais longa narrativa do ciclo de Isaque descreve as várias cenas da 

cerimônia de bênção para o primogênito Esaú. Apresenta a preparação para a cerimônia de 

bênção e sua complicada história de traições. Isaque em sua limitação foi vítima de um ardil 

dentro de sua própria casa e Esaú foi preterido por traição de sua mãe e de seu irmão. A 

história das relações familiares entre Esaú e Jacó só foram agravadas.  

 

Tradução: 

q x'c.y I !qez"- y Ki y hiy >w:1 

Aconteceu que velho estava Isaque 
 
 taor >me wy n "y [e ! "y h,k.Tiw: 
  escureceram seus olhos de ver 

l doG "h; An B. wf '[e- ta, ar 'q .YIw:  
Chamou Esaú seu filho maior, 

y n IB. wy l'ae r m,aYOw:  
Disse a ele: - Meu filho! 

` y nINEhi wy l 'ae r m,aYOw:  
Disse a ele: - Aqui estou! 

y Tin >q;z" an "- hNEhi r m,aYOw : 2 

Disse: Eis que agora envelheci 
 
` y tiAm ~ Ay  y Ti[.d;y " al { 
Não conhecerei o dia de minha morte. 
^y l ,ke an "- af ' hT'[;w> 3 

E agora toma já teus utensílios, 
 

 ^y >l .T, 
  tua aljava  
  ^T,v.q ;w 

  e teu arco 
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hd,F 'h; ac ew>> 
Saia ao campo 
` Î dyIc 'Ð  ¿ hd'y ceÀ  y L i hd'Wc w> 
Caça para mim (comida) [caça] 
y Tib .h;a' r v,a]K; ~ y Mi[;j .m; y l i- hf e[]w: 4 

Faça para mim comidas saborosas como aquelas que amei 
y L i ha'y bih'w> 
Faças vir [entrar] para mim 
` tWma' ~ r ,j,B. y vip .n : ^k.r ,b 'T. r Wb []B; hl 'keaow>  
Comerei [em sobre o que] abençoará [com força] a ti minha alma antes que   

        eu morra. 
 

 

An B. wf '[e- l a, q x'c.y I r Bed;B. t[;m;vo hq 'b .r Iw> 5 

E Rebeca que ouviu falar Isaque a Esaú seu filho  
` ay bih'l . dy Ic ; dWc l' hd,F 'h; w f '[e % l,YEw:  
Irá Esaú ao campo para caçar caça para fazer vir. 

 
R moal e H n"B. b q o[]y :- l a, hr 'm.a' hq'b .r Iw>6 
E Rebeca disse a Jacó, filho dela, para dizer: 
` r moal e ^y xia' wf '[e- l a, r Bed;m.  ^y bia'- ta, y Ti[.m ;v' hNEhi  
Eis que ouvi o teu pai o que disse a Esaú teu irmão, para dizer. 

dy Ic; y L i ha'y b ih' 7 

Faça vir para mim caça 
~ y Mi[;j .m; y l i- hf e[]w: 
Faça para mim comidas saborosas 
hl 'keaow> 
comerei 
hw"hy > y nEp .l i hk'k.r ,b 'a]w:  
Abençoarei diante de Javé 

    ` y tiAm y n Ep .l i 
        diante da minha morte. 

 

 
` % t'ao hW"c ;m. y nIa] r v,a]l ; y l iq oB. [m;v. y n Ib . hT'[;w> 8 

Agora filho meu, ouça por minha voz para o que eu ordenarei a ti. 
~ y bijo ~ y ZI[i y yEd'G > y n Ev. ~ V'mi y l i- xq;w> !aC oh;- l a, an "- % l , 9 

Vá agora ao rebanho e toma para mim de lá dois cabritos de cabras   
           boas 
 
` b hea' r v,a]K; ^y b ia'l . ~ y Mi[;j .m; ~ t'ao hf ,[/a,w>  
farei para eles comidas saborosas para teu pai como aquela que ama. 
^y bia'l . t'ab ehew> 10 

Farás entrar para teu pai 
 
` AtAm y n Ep .l i ^k.r ,b'y > r v,a] r b u[]B; l k'a'w 

Comerá [em sobre o que] te abençoará diante da sua morte. 
 

 

    AMai hq 'b .r I- l a, b qo[]y : r m,aYOw: 11 

    Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: 
     r [if ' vy ai y xia' wf '[e !he 

Eis que Esaú meu irmão é um homem cabeludo 
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` q l'x' vy ai y kin Oa'w>  
e eu sou um homem liso. 
y bia' y n IVemuy > y l ;Wa 

12 

Talvez apalpará a mim, meu pai 
[;Te[.t;m .Ki wy n "y [eb . y tiy yIh'w> 
serei em olhos dele como enganador 
hl 'l 'q. y l ;[' y tiab ehew 
e farei vir sobre mim maldição 
` hk'r 'b . al {w> 
e não bênção 

 

AMai Al  r m,aTow: 13 

Disse para ele sua mãe: 
y n IB. ^t.l 'l .qi y l ;[' 
Sobre mim tua maldição será, meu filho 
y l iqoB. [m;v. % a; 
Certamente ouça por minha voz 
% l ew> 
vai 
` y li- xq ; 
Toma para mim. 
 

% l ,YEw: 14 

Foi, 
xQ ;YIw: 
Tomou, 
AMail . ab eY"w:  

Trouxe para sua mãe 
` wy bia' b hea' r v,a]K; ~ y Mi[;j .m; AMai f [;T;w: 
Fez sua mãe comidas saborosas como o que amava o seu pai. 
 

H n"B. wf '[e y deg >Bi- ta, hq 'b .r I xQ ;Tiw: 15 

Tomou Rebeca as vestes de Esaú, o filho dela,  
ty IB'B; H T'ai r v,a] tdom ux]h; l doG "h 
a maior das preciosidades que estava entre tudo na casa 

` !j'Q 'h; H n"B. b q o[]y :- ta, vBel .T; w:  
fez vestir a Jacó, filho dela, o menor. 
wy d'y "- l [; hv'y Bil .hi ~ y ZI[ih' y y Ed'G > tr o[o taew> 16 

A pele de cabritos de cabras fez vestir sobre sua mão 
            ` wy r'aW"c ; tq ;l .x, l [;w 

            e sobre a lisura de seu pescoço. 
 

` H n"B. b q o[]y : dy :B. ht'f '[' r v,a] ~ x,L ,h;- ta,w> ~ y Mi[;j .M;h;- ta, !TeTiw: 17 

Deu as comidas saborosas e o pão o qual fizera na mão de Jacó, o filho dela. 
 

wy bia'- l a, ab oY"w: 18 

Veio a seu pai 
r m,aYOw: 
Disse:  
 
y NIN<hi r m,aYOw: y b ia' 
Meu pai, disse, eis aqui! 
` y nIB. hT'a; y mi 
Quem és tu, meu filho?  
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wy bia'- l a, b q o[]y : r m,aYOw: 19 

Disse Jacó a seu pai: 
^r ,koB. wf '[e y kin Oa' 
Eu sou Esaú, teu primogênito 
y l 'ae T'r >B;D I r v,a]K; y tiy f i[' 
Fiz como o que dissestes a mim 

an "- ~ Wq 

Levanta agora 
hb 'v. 
Sente 
r Wb []B; y dIy Cemi hl 'k.a'w> 
Come da caça [sobre o que] 
` ^v,p .n : y NIk;r ]b 'T. 
Abençoe a mim tua vida. 
 

An B.- l a, q x'c.y I r m,aYOw: 20
 

Disse Isaque a seu filho: 
hZ<- hm; 
O que é isto? 
y n IB. acom.l i T'r >h;mi 
Apressaste para encontrar, meu filho 

r m,aYOw: 
Disse: 

` y n"p 'l . ^y h,l {a/ hw"hy > hr 'q.hi y Ki 
Eis que Javé, teu Deus, fez encontrar para mim. 

 

b qo[]y :- l a, q x'c.y I r m,aYOw: 21 

Disse Isaque a Jacó: 
   vg n 

aN"- hv'G > 
Aproxime agora 
Vvm 

y n IB. ^v.mua]w: 
Te sentirei [apalparei] meu filho 
` al {- ~ ai wf'[e y n IB. hz< hT'a;h; 
Se tu és este meu filho Esaú ou não? 

 

wy bia' q x'c .y I- l a, b qo[]y : vG :YIw: 22 

Aproximou-se Jacó a Isaque, seu pai 
 
r m,aYOw: WhVemuy >w: 
O sentiu [apalpou] e disse: 
 

b qo[]y : l Aq  l Qoh; 
 a voz é a voz de Jacó 
` wf '[e y dey > ~ yId;Y"h;w> 
e as mãos são mãos de Esaú. 

Ar y Kihi al {w> 23 

não fez reconhecê-lo 
tr o[if . wy xia' wf '[e y dey Ki wy d'y " Wy h'- y Ki 
Eis que eram suas mãos como as mãos de Esaú, seu irmão, peludas; 
` Whker >b 'y>w: 
O abençoou. 
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r m,aYOw: 24 

Disse: 
wf '[e y n IB. hz< hT'a; 
- Tu és este meu filho Esaú 

r m,aYOw 

Disse: 
` y nIa': 
- Eu sou. 

r m,aYOw: 25 

Disse: 
y L i hv'G Ih; 
Faças próximo para mim 

y vip .n : ^k.r ,b 'T. ![;m;l . y n IB. dy Cemi hl 'k.aow> 
para que eu coma da caça de meu filho para, em seguida, te abençoar [com força] minha vida; 

Al - vG <Y:w: 
Fez aproximar para ele; 
l k;aYOw: 
Comeu; 
!y Iy: Al  ab eY"w: 
 fez vir para ele vinho, 
` T.v.YEw: 
bebeu. 
 

wy bia' q x'c .y I wy l'ae r m,aYOw: 26 

Disse a ele Isaque, seu pai: 
aN"- hv'G > 
Aproxime agora 
` y nIB. y L i- hq 'v.W 

Beije a mim, meu filho. 
 

vG :YIw: 27 

Aproximou 
Al - q V;YIw: 
Beijou a ele 
dg ,n , 
wy d'g "B. x;y re- ta, xr ;Y"w: 
Fez cheirar o cheiro de sua veste [traição] 
Whker ]b 'y >w: 
O abençoou [com força] 
r m,aYOw: 
Disse: 

hd,f ' x;y r eK. y nIB. x;y r e haer > 
- Vejo o cheiro, meu filho, como o cheiro do campo 

` hw"hy > Akr ]Be r v,a] 
o qual o abençoou Javé. 
 
~ y hil {a/h' ^l .- !T,y Iw> 28 

Deu para ti o ´Elohim  
~ yIm;V'h; l J ;mi 
do orvalho dos céus 
# r,a'h' y NEm;v.m iW 

e das gorduras [fertilidade] da terra 
!g "D' b r ow> 
e abundância de grão 
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` vr oy tiw> 
e vinho novo. 
~ y Mi[; ^Wdb .[;y : 29 

Servirão a ti os povos; 
~ y Miaul . ^l . Î Wwx]T;v.y Iw>Ð  ¿ WxT;v. y Iw>À 

Inclinar-se-á para ti as nações; 
^y x,a;l . r y big > hwEh/ 
Sê poderoso para teus irmãos; 
^M,ai y n EB. ^l . WWx]T;v.y Iw>  
Se sujeitarão para ti os filhos de tua mãe; 
r Wr a' ^y r,r >ao 
aqueles que te amaldiçoam são amaldiçoados; 
` % Wr B' ^y k,r ]b 'm.W 
aqueles que te abençoam são abençoados; 

 

b qo[]y :- ta, % r eb 'l . q x'c .y I hL'Ki  r v,a]K; y hiy >w: 30 

Aconteceu que terminou [com força] Isaque a abençoar [com força] a Jacó. 
wy bia' q x'c .y I y nEP. taeme b q o[]y : ac 'y " acoy " % a; y hiy >w: 
Aconteceu que certamente ao sair Jacó da presença de Isaque, seu pai 
` Ady Cemi aB' wy xia' wf '[ew 

e Esaú, seu irmão, veio de sua caçada. 
 

wy bia'l . ab eY"w: ~ y Mi[;j .m; aWh- ~ G : f [;Y:w: 31 

Fez também ele comidas saborosas e trouxe para seu pai; 
wy bia'l . r m,aYOw:  
Disse para seu pai: 

y bia' ~ q uy" 
- Levanta meu pai 
` ^v,p .n : y NIk;r ]b 'T. r Wb []B; An B. dy Cemi l k;ay Ow> 
a comer da caça de seu filho [com o que] me abençoará tua vida. 

 

 wy bia' q x'c .y I Al  r m,aYOw: 32
 

Disse para ele Isaque, seu pai: 
hT'a'- y mi 
- Quem és tu? 

r m,aYOw: 
Disse: 
 

` wf '[e ^r >kob . ^n >Bi y nIa] 
- Eu sou teu filho primogênito, Esaú. 

 

daom.- d[; hl 'doG > hd'r 'x] q x'c .y I dr ;x/Y<w: 33 

Tremeu Isaque com muito grande tremor 
r m,aYOw: 
Disse: 

y l i abeY"w: dy Ic ;- dC 'h; aWh aAp ae- y mi 
- Quem, então, é aquele que caçou a caça e veio para mim? 
aAb T' ~ r,j ,B. l Komi l k;aow" 
Comi de tudo antes que viesses 
` hy <h.yI % Wr B'- ~ G: Whker ]b 'a]w" 
O abençoei [com força] especialmente com a bênção de Javé. 

wy bia' y r eb .D I- ta, wf '[e [;mov.Ki 34 

Como ouviu Esaú as palavras de seu pai 
hl 'doG > hq '['c. q [;c .YIw: 
e Isaque chorou muito 
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 daom.- d[; hr 'm'W  
  e amargo até muito 

wy bia'l . r m,aYOw: 
Disse a seu pai: 

` y bia' y n Ia'- ~ g: y n Iker ]B' 
- Abençoa-me também a mim, meu pai. 

 

r m,aYOw: 35 

Disse: 
hm'r >miB. ^y xia' aB' 
- Veio teu irmão com traição; 
` ^t,k'r >Bi xQ ;YIw: 
tomou tua bênção. 

r m,aYOw: 36
 

Disse: 
b qo[]y : Amv. ar 'q ' y kih] 
- Por que chamou seu nome Jacó? 

hz< y n Ib eq.[.Y:w: 
- Suplantou a mim este 
xq 'l ' y tir 'koB.- ta ~ y Im;[]p ; 
os passos do meu primogênito tomou 
y tik'r >Bi xq ;l ' hT'[; hNEhiw>, 
Eis que agora tomou minha bênção 

r m;aYOw: 
Disse: 

` hk'r 'B. y L i T'l .c;a'- al {h]  
Não reservaste para mim uma bênção? 

wf '[el . r m,aYOw: q x'c .y I ![;Y:w: 37 

Respondeu Isaque e disse para Esaú: 
% l ' wy Tim.f ; r y biG > !he 
- Eis que um homem poderoso fiz ele para ti 
~ y dIb '[]l ; Al  y Tit;n " wy x'a,- l K'- ta,w> 
E a todos os seus irmãos dei para ele para servos 
wy Tik.m;s . vr oy tiw> !g "d'w> 
E grão e vinho novo deitei a ele 
 
` y nIB. hf ,[/a, hm' aAp ae hk'l .W 

[E para então] qual fiz meu filho. 
 

 

wy bia'- l a, wf '[e r m,aYOw: 38
 

Disse Esaú a seu pai: 
y bia' ^l .- awhi tx;a; h k'r 'b .h; 
- A bênção é uma; ela é para ti, meu pai? 

y bia' y n Ia'- ~ g: y n Iker ]B' 
Abençoa-me também a mim, meu pai; 
 

` &.b .YEw: Al q o wf '[e aF 'YIw: 
Levantou Esaú sua voz e chorou. 
 
 

wy l 'ae r m,aYOw: wy b ia' q x'c .yI ![;Y:w: 39
 

Respondeu Isaque, seu pai e disse a ele: 
^b ,v'Am hy <h.y I # r,a'h' y NEm;v.m i hNEhi 
Eis que nem das gorduras da terra estará tua habitação 
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` l ['me ~ yIm;V'h; l J ;miW 

e nem do orvalho que cai dos céus. 
hy <x.ti ^B.r >x;- l [;w> 40 

e sobre tua espada viverás 
db o[]T; ^y xia'- ta,w> 
e a teu irmão servirás 
dy r IT' r v,a]K; h y "h'w> 
aconteceu  que  não suportarás 
AL [u T'q .r ;p 'W 
arrancastes seu domínio  

 ` ^r ,aW"c; l [;me 
   de sobre teu pescoço. 

wy bia' Akr ]Be r v,a] hk'r 'B.h ;- l [; b qo[]y :- ta, wf '[e ~ j of .YIw: 41 

Opôs Esaú a Jacó sobre a bênção que o abençoou seu pai 
ABl iB. wf '[e r m,aYOw:  
Disse Esaú em seu coração: 

y bia' l b ,ae y mey > Wb r >q.y I 
- Virão dias de lamento, meu pai 
` y xia' b qo[]y :- ta, hg "r >h;a;w> 
Matarei a Jacó, meu irmão. 

 

l doG "h; H n "B. wf'[e y r eb .D I- ta, hq 'b.r Il . dG :YUw: 42
 

Foi feito saber para Rebeca as palavras de Esaú, filho dela, o grande; 
!j 'Q'h; H n "B. b qo[]y :l . ar 'q.Tiw: x l ;v.Tiw:  
mandou, chamou a Jacó, filho dela, o menor 
wy l 'ae r m,aTow: 
disse a ele: 

` ^g<r >h'l . ^l . ~ xen :t.mi ^y xia' wf '[e hNEhi 
Eis que Esaú, teu irmão, se entristeceu para ti para matar-te. 
y l iqoB. [m;v. y n Ib . hT'[;w> 43

 

Agora, meu filho, ouça por minha voz; 
` hn "r'x' y xia' !b 'l '- l a, ^l .- xr ;B. ~ Wq w> 
Levanta, fuja para ti, a Laban, meu irmão de Haran. 
` ^y xia' tm;x] b WvT'- r v,a] d [; ~ y dIx'a] ~ y miy " AM[i T'b .v;y "w> 44 

Habite junto dele alguns dias até que volte a raiva de teu irmão. 
 
^M.mi ^y xia'- @ a; b Wv- d[; 45

 

Até voltar a ira de teu irmão de ti 
AL  t'y fi['- r v,a] tae x k;v'w> 
Esqueceu o que fizeste para ele 
y Tix.l ;v'w> 
Mandei, 
~ V'mi ^y Tix.q ;l .W 

Adquiri-te daquilo 
` dx'a, ~ Ay  ~ k,y n Ev.- ~ G : l K;v.a, hm'l ' 
Para que perderei também dois de vós [em] um único dia ? 

 

q x'c.y I- l a, hq'b .r I r m,aTow: 46
 

Disse Rebeca a Isaque: 
 

y Y:x;b . y Tic .q; 
Estou ofendida na minha vida 
txe tAn B. y n EP.mi 
Da presença das filhas de Heth 
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# r,a'h' tAn B.mi hL ,ae K' txe- tAn B.mi hV'ai b q o[]y : x;q el {- ~ ai 
Se tomar Jacó mulher das filhas de Heth, como essas das filhas da terra 
` ~ y YIx; y L i hM'l ' 
Para que [é] a minha vida? 

 

1.2.3.1 O estudo literário 
 

 Gênesis 27,1-46 apresenta uma longa narrativa sobre a bênção adquirida por Jacó, por 

meio de fraude, em lugar de seu irmão, Esaú. A narrativa deste drama familiar apresenta uma 

unidade literária, como fruto de um trabalho redacional que uniu tradições teológicas e 

unidades literárias distintas ao longo da história de Israel/Judá.63 Dentre as tradições 

teológicas é possível identificar extratos literários nesta narrativa que admitem problemas 

bastante tardios na história de Israel, como por exemplo: o tema da endogamia (27,46 e 28,9) 

e a possível libertação do jugo israelita por parte do povo de Edom.64  

A narrativa deste capítulo foi descrita em cenas específicas. Cada cena foi 

desenvolvida através de diálogos entre os interlocutores que estavam envolvidos na luta pela 

proeminência dentro do clã de Isaque. Ao final das cenas, a história narrada aponta para uma 

conclusão dramática: Jacó e Rebeca alcançaram, pela fraude, a bênção em lugar de Esaú, o 

primogênito. Essas cenas podem ser delimitadas da seguinte forma: Uma breve introdução 

(v.1a); Diálogo entre Isaque e Esaú (1b-5); Diálogo entre Rebeca e Jacó (6-17); Diálogo entre 

Isaque e Jacó – travestido de Esaú (18-29); Diálogo entre Isaque e Esaú (30-40) e a Conclusão 

com os acontecimentos seguintes (41-46).65 

 A introdução desta narrativa apresenta o motivo que justifica tal enredo (v.1a): Isaque, 

envelhecido (!q z-velho) e com a visão escurecida (wy n y [ !y hkTw - escureceram seus olhos) 

experimentou o engano de sua esposa Rebeca e de Jacó, seu filho mais moço. O drama desta 

                                                           
63 Krinetzki afirma ser esta uma narrativa Javista. Confira em KRINETZKI, Günter. Jacó e Nós, p.32. Já 
Gerhard von Rad  e Claus Westermann afirmam que o capítulo 27 é uma hábil união de duas fontes: “J” (Javista)  
e “E” (Elohista) considerando a narrativa uma grande unidade, apesar das desigualdades e certos problemas 
como a possível repetição do v.44. Confira em RAD, Gerhard von. El Libro del Genesis, p.340 e 342. 
WESTERMANN, Claus. Genesis 12-36: Commentary, Great Britain: SPCK, 1986, p.435. 
64 Arana afirma que há dois acréscimos nesta narrativa, a saber: há um acréscimo no v.40 que fala sobre a 
libertação da opressão de Judá sobre Edom, referindo-se a 2Sm 8,20-22 nos dias de Jeorão e o v.46 como um 
acréscimo pós-exílico atribuída a teologia sacerdotal (P). Confira em ARANA, Andrés Ibañez. Para 
compreender o Livro do Gênesis, p.352.  Crüsemann também atribui à tradição sacerdotal os acréscimos 27,46 e 
28,9 referindo-se à proibição de se casar com mulheres que habitavam a Palestina no pós-exílio. Confira em 
CRÜSEMANN, Frank. A Torá: Teologia e História Social da lei no Antigo Testamento, Petrópolis: Vozes, 
2001, p.407. 
65 RAD, Gerhard von. El Libro del Genesis, p.341. 
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narrativa recaiu sobre Esaú. Mesmo sendo este, o herdeiro-primogênito [rkb] chamado pelo 

pai para receber a bênção, fora traído e preterido. 

 A narrativa gira em torno da bênção do pai. Não por acaso, o texto usa a raiz barakh 

[% rb] vinte e três vezes. A narrativa apresenta Jacó, devidamente motivado por sua mãe 

Rebeca, empenhado para receber a bênção de seu pai, pois assim, alcançaria maior 

proeminência, maior prosperidade e maior poder na relação com seus irmãos (os povos 

vizinhos). A bênção do pai representava uma herança que conferia superioridade herdada 

através de uma transmissão quase mágica para seu sucessor.66 

 Nesta perícope também se encontram referências para identificar Esaú com Edom: 

quanto a referência física de Esaú (na voz de Jacó) e quanto a descrição da habitação de Esaú 

e seus descendentes (nas palavras de Isaque). No verso 11, Jacó destacou a diferença física 

entre ele e seu irmão. Ao fazer esta distinção afirmou ser Esaú peludo – sa`ir [r [f  - peludo, 

cabeludo]. Desta forma, a semelhança deste termo com o lugar Se`ir, onde habitavam os 

edomitas, pode ser interpretada como uma referência à região de Edom - ao sul de Judá. Outro 

dado indireto na narrativa que pode identificar Esaú com os edomitas está na referência que 

sugere um lugar inóspito destinado como habitação para Esaú e seus descendentes nas 

palavras de Isaque (vv.39-40). Levando-se em conta essas informações pode-se interpretar 

que tal evidência aponta para Esaú como um ancestral dos habitantes das regiões inóspitas à 

sudeste do território de Judá, Edom. 

 A organização literária de cada cena se estabelece através de diálogos intensos e 

comprometedores. A primeira cena foi introduzida com informações na 3ª pessoa sobre o 

estado de saúde de Isaque (v.1a). Após isto, descreve-se o diálogo entre Isaque e Esaú, seu 

primogênito (vv.1b-5). Nesta conversa recebeu as instruções para a urgente cerimônia de 

bênção, a que deveria se submeter por ordem de seu pai. Nesta cena, a narrativa reconhece o 

direito de Esaú em ser o herdeiro a ser abençoado. Tal evidência pode ser lida, por toda 

narrativa: quando o pai se refere sobre Esaú (vv.1 e 36); quando Jacó se travestiu de Esaú para 

usurpar o direito de seu irmão (v.19) e o próprio Esaú que se autodefine como o herdeiro 

legítimo (v.32). Todavia, esta cena estava sendo observada por Rebeca que se articulou para 

abençoar Jacó em lugar de Esaú. A segunda cena foi introduzida com a informação na 3ª 

pessoa onde Rebeca, sorrateiramente, ouviu tudo (v.5). Logo após, iniciou-se o diálogo entre 

Rebeca e Jacó (vv.6-17). Nessa conversa há algumas etapas que precisam ser estudadas: o 

processo de convencimento de Jacó (vv.6-13), o esclarecimento do plano para aplicar o golpe 

                                                           
66 RAD, Gerhard von. El Libro del Genesis, p.341. 
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em Isaque e em Esaú (vv.6-13) e a execução deste plano (vv.14-16).  Na terceira cena 

dialogaram Isaque e Jacó. Este travestido de Esaú (vv.18-29). A cena foi introduzida por uma 

pequena sentença: “Veio a seu pai” [wy b a- l a ab Yw - v.18a], dando início a um diálogo cheio de 

desconfiança (vv.18b-27). Ainda nesta cena, Isaque proferiu a, tão cobiçada, bênção (vv.28-

29). A quarta cena foi introduzida apresentando quase que um encontro entre Jacó e Esaú 

(v.30), após Esaú ter cumprido os procedimentos para agradar o seu pai que o esperava com 

as comidas para a cerimônia da bênção (v.31a). Nesta cena voltaram a dialogar Isaque e Esaú. 

Um diálogo marcado por muito sofrimento, pois nesta cena, o golpe e a traição foram 

descobertos e, com sentimentos aflorados, o diálogo apontou para a irreversibilidade da 

bênção outorgada sobre Jacó. O segundo momento, nesta narrativa, entre Isaque e Esaú (31b-

40) apresenta-se bastante truncado e repetitivo. Isto pode refletir as várias tradições literárias e 

uma redação bem pensada, que atribuiu à alta carga emocional do diálogo e à inconformidade 

de Esaú, certa confusão e repetição no texto. O tom amargo e carregado de injustiça marcou 

esta cena. Por fim, a conclusão desta perícope apresentou as conseqüências advindas desta 

dura experiência (vv.41-46). 

A narrativa de Gênesis 27 apresenta uma história familiar cheia de traição e injustiça. 

Os ardis estruturaram as ações que visavam extorquir o direito do primogênito, Esaú, para 

beneficiar o mais novo, Jacó. As articulações do golpe e a culpa foram assumidas 

literariamente pela mãe, Rebeca (v.13). Foi a mesma Rebeca que, depois, queixou-se de seu 

filho mais velho em suas opções de vida (v.46). Todavia, além de explicitar uma situação 

familiar, o texto se propõe a justificar a conduta de uma nação abençoada por Deus, pois a 

bênção recebida por Jacó (no lugar de Esaú) apontava ao poder territorial, econômico e 

político; enfatizando uma postura hegemônica.  

Este texto apresentou-se como uma justificativa literária e como uma autenticação: a 

bênção era de Jacó e do povo que dele descendeu. A justificativa ideológica deste texto 

baseou-se na compreensão da irreversibilidade da bênção. Por esta ótica, o texto legitimava, 

ideologicamente, a teologia que a bênção passava, de forma mágica, sem quaisquer 

comprometimentos éticos. A proposta ideológica foi capaz de justificar as atrocidades 

praticadas em favor do domínio e da proeminência entre os irmãos e, conseqüentemente, entre 

os estados vizinhos. Por esta ótica, articulava-se uma compreensão teológica de dominação 

atribuída a Javé/Elohim. Sendo a bênção divina irreversível, a pessoa eleita, independendo de 

seu caráter e de suas condutas, tinha garantida a bênção sobre sua vida e sobre seus projetos. 

Sendo assim, tal lógica de dominação não poderia ser alterada ou mesmo questionada.   
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1.2.3.2 O Estudo da Mensagem: Perdendo a bênção de proeminência através da fraude 

 

 Gênesis 27 é um dos textos, no ciclo de Isaque, que trata da rivalidade e dos conflitos 

entre os irmãos gêmeos Esaú e Jacó. Constitui-se, entre as narrativas de rivalidade e conflito, 

como o texto mais longo. Trata-se de uma obra que o redator mesclou tradições teológicas e 

literárias com grande habilidade, preservando os conteúdos teológicos nos ambientes de vida 

na casa de Isaque e que se desdobrou através de diálogos e articulações ardilosas em torno da 

bênção paterna. 

 A grande narrativa se estrutura através de diálogos entre Isaque e Esaú, Rebeca e Jacó, 

Isaque e Jacó travestido de Esaú, Isaque e Esaú e a conclusão. Os diálogos se desenvolveram 

para que Esaú recebesse a bênção, todavia o texto apresenta uma interferência ardilosa: 

Rebeca e Jacó planejaram e executaram um plano para fraudar o direito de Esaú. O texto 

apresenta o grande desejo de Rebeca e, ao mesmo tempo, de Jacó de obter o direito à 

proeminência diante de seu irmão. A mensagem do texto é brevemente introduzida e 

apresentada em cenas dialogadas nesta grande trama literária. 

 

Uma breve introdução à história (v.1a)  

 

A introdução da narrativa apresentou o cenário principal dos diálogos: a tenda de 

Isaque. Este, em sua velhice [q xc y !q z - Isaque estava velho] e com seu estado de saúde 

debilitado (enfraquecimento da visão)67 confessou um desejo e, a partir dele, estruturou a 

cerimônia de transmissão da bênção para seu filho primogênito. Diante da iminência da 

morte, o seu desejo era o de comer um saboroso prato de caça preparado por seu filho Esaú 

(vv.3-4) e, depois de comê-lo, conferiria a bênção para Ele.  

A narrativa descreve às impossibilidades físicas, impostas pela velhice de Isaque e, 

atribuiu a estas, o sucesso da ardilosa trapaça a que foi submetido (v.35). Todavia, o texto de 

Gênesis nos dá conta que, mesmo enfermo e idoso, Isaque ainda viveu por um bom tempo, 

                                                           
67 A expressão tar m wy n y [ !y hkTw “escureceram seus olhos de ver” oferece uma compreensão variada para os 

níveis da visão de Isaque. A raiz kahah [hhk] pode significar ser sombrio, escurecido ou desmaiar, falhar. Sua 
idéia principal é a de ser ou estar fraco, impotente ou descolorido (Confira em HARRIS, R. Laird. Et al. 
Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, p.703). Por isto, a raiz kahah [hhk] unida ao 

substantivo olhos [y n y [] e ao verbo infinitivo ver [tar m] pode fornecer a idéia de níveis de incapacidade visual, 
podendo variar de um simples enfraquecimento, embaçamento até a completa perda de visão.   
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pois o texto de Gênesis nos fala de seu sepultamento, após o retorno de Jacó da casa de Labão 

– Gn 35,27-29. 

A realidade da velhice, sua pouca visão e a possibilidade iminente da morte fizeram 

Isaque cumprir com uma de suas responsabilidades: abençoar seu sucessor. Abençoar, em 

nome de Deus, seu filho primogênito e herdeiro. Justamente, por causa desta realidade 

concreta que Isaque chamou Esaú para um diálogo.       

A primeira cena: Diálogo entre Isaque e Esaú (1b-5) 

 A narração do encontro de Isaque com Esaú inicia-se com a apresentação dos motivos 

pelos quais Isaque o convocou para aquela conversa. Com sentenças na primeira pessoa, o 

texto atribuiu a Isaque a confissão de seu estado físico: envelheci [y Tn q z an - hNh - Eis que, agora 

envelheci – v.2] e não sei o dia de minha morte [y tA m ~ Ay  y T[dy  al  - não conhecerei o dia de minha 

morte – v.2]. Isaque estava lidando com sua finitude e, precisava cumprir com sua 

responsabilidade familiar, transmitindo a bênção para seu herdeiro, seu primogênito. Todavia, 

pretendeu realizar essa cerimônia após ter atendido um desejo: desejou comer uma saborosa 

caça [y L  hdWc w cace para mim y Tb ha r vaK ~ y M[j m y l - hf [w e faça para mim comidas saborosas que 

amei – v.3b-4a]. Seu desejo era compreensível. Parece que diante da limitação física com a 

iminência da morte, alguns prazeres especiais, como a comida do filho caçador, são muito 

desejados.  

 A cerimônia da bênção68 estava marcada: após a caçada e após a refeição especial que 

solicitou como um agrado, um presente para um ancião enfermo. O texto enfatiza a cultura do 

caçador. Destaca como Isaque conhecia essa cultura e como se agradava dela, ao menos da 

culinária. O conhecimento pode ser verificado no texto pela descrição dos equipamentos (v.3) 

e pelo reconhecimento do tempo que se levava para encontrar uma boa caça (v.20). O 

interesse de Isaque era o de abençoar Esaú e esta transmissão deveria ser realizada com 

urgência [tWma ~ r j B y vp n  ^kr b T r Wb [B hl kaw - comerei para abençoar-te com minha vida, antes que 

morra]. Sabedor da urgência, Esaú saiu para preparar a caça para seu pai e depois de cumprir o 

desejo de seu pai receber a transmissão da bênção [ay b hl  dy c  dWc l  hdFh wf [ % l Yw Foi Esaú ao 

campo para caçar e para fazê-la vir (a seu pai) – v.5b]. 

 Esta primeira cena e o primeiro diálogo apresentam o pai enfermo procurando 

transmitir a bênção a seu filho primogênito e herdeiro por direito. Toda a cerimônia fora 

                                                           
68 Westermann afirma que Gn 27 “utiliza um ritual pré-cultual composto dos seguintes elementos: 1) ordem do 
pai; 2) identificação ou nomeação do candidato; 3) reforçamento da bênção com comida e bebida; 4) 
aproximação do candidato e apalpamento; 5) fórmula da bênção. Confira em WESTERMANN, Claus. Teologia 
do Antigo Testamento, São Paulo: Paulinas, 1987, p.90.  
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combinada: o filho herdeiro da bênção prepararia um presente para seu pai enfermo (uma boa 

refeição de caça) e o pai, após desfrutar este prazer, concederia a bênção a seu herdeiro. Mas 

na cena, Rebeca estava encoberta. Curiosamente, em grande parte, quando o texto se refere a 

Esaú, afirma ser este filho de Isaque [l dG h An B wf [- ta ar q Yw Chamou Esaú seu filho maior, y n B  

wy l a r maYw Disse a ele: - Meu filho! – v.1b; An B wf [-l a q xcy  r BdB t[mv hqb r w Rebeca que ouviu 

falar Isaque a Esaú filho dele – v.5] e quando se refere a Jacó, afirma em grande parte, ser este filho 

de Rebeca [H n B b q [y - l a hr ma hq b r w e Rebeca disse a Jacó, filho dela – v.6; y n B ^tl l q  y l [ Será 

sobre mim a tua maldição, meu filho – v.13; !j Q h Hn B bq[y - ta vBl Tw fez vestir a Jacó, filho dela, o menor 

– v.15]. Apenas no v.15 o texto afirma que Esaú é também filho dela, de Rebeca [H n B wf [ 

y dg B- ta hq b r  xQ Tw Tomou Rebeca as vestes de Esaú, o filho dela]. A presença de Rebeca, sua 

preferência pelo filho menor e o desejo que este triunfasse sobre Esaú fez crescer a rivalidade 

e os conflitos entre os irmãos por causa do ardil a que se propuseram para fraudar e extorquir 

o direito do primogênito. 
 

A segunda cena: Diálogo entre Rebeca e Jacó (6-17) 

 

 A segunda cena apresenta Rebeca alterada com o que acabara de ouvir. Diante disto, 

Rebeca percebeu uma chance de beneficiar seu filho Jacó. Viu que, com a limitação de 

Isaque, poderia iludi-lo e alcançar para seu filho menor a bênção que garantiria o direito à 

herança e à proeminência sobre o outro irmão.  

 

O processo de convencimento de Jacó 

 

 Ao iniciar a nova cena, a narrativa estabelece a busca de Rebeca por Jacó para, no 

diálogo, convencê-lo a agir fraudulentamente contra seu pai e seu irmão. O texto fez recair 

sobre Rebeca o peso do erro por causa do projeto maligno que seria empreendido (v.13). 

 O diálogo entre Rebeca e Jacó iniciou-se com a descrição da cerimônia de bênção 

combinada entre Isaque e Esaú (vv.6-7). Após isto, Rebeca passou a convencer Jacó para 

atendê-la em suas intenções. Embora esta narrativa seja uma unidade literária autônoma, não 

se pode desconsiderar o porquê Rebeca possuía essa ambição (no projeto literário deste drama 

familiar – 25-36). Por esta narrativa, o fato de Rebeca preferir um ao outro filho se deve ao 

fato de ser mais próxima de Jacó e, de perceber, que Isaque preferia Esaú, seu primogênito. 

Mas à luz das outras narrativas de conflito (25,21-27 e 28-34) e, principalmente, da revelação 
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divina quando ainda estava grávida (25,23), a atitude de Rebeca parece justificável. A grande 

estrutura da saga de Isaque parece recorrer a vontade divina revelada a Rebeca para justificar 

teologicamente esta ação, pois estava baseada no conhecimento prévio da vontade de Javé 

para o futuro de sua descendência. Plena de convicções, Rebeca, seduziu seu filho a obedecê-

la. Rebeca seduziu Jacó a praticar um golpe audacioso para se beneficiar em lugar de seu 

irmão Esaú. 

 A narrativa põe na boca de Rebeca o plano (vv.8-10). Neste, pretende ser ágil no 

preparo das delícias da culinária para poder fazer entrar Jacó na frente de Esaú que demoraria 

um pouco mais, por causa da caçada e, assim, pudesse então usurpar o direito de Esaú. O 

texto não apresenta, para isto, qualquer argumentação teológica. A narrativa não atribui a 

quaisquer outras situações, simplesmente apresenta o desejo de Rebeca em fazer de seu 

preferido o sucessor, o proeminente.  

 A apresentação apressada e entusiástica do plano de Rebeca foi interrompida pela fala 

de Jacó. Nesta, apresentou as dificuldades para o sucesso deste plano fraudulento (vv.11-12): 

a primeira dificuldade era física e a segunda era moral.  

 Jacó possuía a consciência das dificuldades que deveriam ser superadas para receber a 

bênção em lugar de seu irmão, pois era muito diferente fisicamente dele (v.11): Esaú era 

peludo [r [f  vy a y xa wf[ !h Eis que Esaú meu irmão é um homem cabeludo]69 e Jacó um homem 

liso [` ql x vy a y kn aw e eu sou um homem liso]. Esta diferença física seria facilmente notada por 

seu pai, mesmo debilitado e com as vistas enfraquecidas. Pelo tato descobriria facilmente que 

estava sendo enganado. Todavia, para esta dificuldade Rebeca apresentou solução (v.16): 

preparou pele de cabra para torná-lo peludo como Esaú.  

 Jacó tinha a consciência da fraude que estava prestes a praticar. Afirmou que, se 

descoberto, o pai o teria por enganador, zombador [[[t]70. A dificuldade de Jacó consistia em 

ridicularizar seu pai, através do engano. O redator atribuiu a Jacó uma consciência de erro, 

mediante a fraude. O texto afirma que Jacó sabia que tal comportamento era reprovável. 

Tinha a plena convicção que agiria para desonra de seu pai e de sua família. Este texto 

reafirma que a fraude, o engano acabam por atrair maldição (l l q) sobre aqueles que a 

praticaram. Esta mentalidade está profundamente arraigada à tradição da Torá, sob as 
                                                           
69 Esta referência física a Esaú pode ser compreendida como uma forma de identificar os descendentes de Esaú 
com os edomitas, pois mais uma vez o texto utiliza o termo sa`ir (r [if ') para descrevê-lo. Isto pode criar uma 
identidade com os habitantes de Se`ir, região dos edomintas. 
70 O termo [[t pode ser traduzido como caçoar, mofar, rir; burlar (confira em ALONSO SCHÖEKEL, Luis. 
Dicionário Bíblico Hebraico-Português, São Paulo: Paulus,1997); como verbo pode significar: zombar, enganar, 
maltratar; como substantivo pode significar: zombaria, engano, erro (confira em HARRIS, R. Laird. Et al. 
Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, p. 1654). 
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normativas de vida nos Dez Mandamentos. O terceiro e o nono mandamentos alertavam para 

o perigo da prática da fraude e do engano nas relações interpessoais. As listas dos Dez 

Mandamentos (Ex 20 e Dt 5) apresentam uma preocupação básica: fazer com que as 

testemunhas afirmassem diante dos tribunais a verdade, pois a prática de fraudar testemunhos 

para ganhar uma causa era muito comum naquela sociedade (1Rs 21,1-16; Is 5,22-23). Por 

isto, o Deus Javé determinou na sua lei que seus adoradores não deveriam adotar a prática do 

testemunho mentiroso e vão. O terceiro mandamento alerta para a necessidade de não usar o 

nome de Deus em vão [awV – vão, nulo, vazio] e o nono reafirma o desejo divino de ver como 

prática nos julgamentos públicos o testemunho verdadeiro [r q v - falso, mentiroso]. O ser 

humano é capaz de usar, até mesmo, o nome de Deus para alcançar o sucesso e, assim, 

justificar a fraude. Por isto, a proibição bíblica de se usar o nome de Javé de forma vazia, 

nula. Pela narrativa, Jacó se prestou a isto: Afirmou que o Deus Javé, Deus de seu pai, o 

abençoara na caçada para receber logo sua bênção (Gn 27,20). O desejo de alcançar a bênção 

pela prática da fraude também revela que Jacó irrompeu com os valores divinos expressos no 

nono mandamento: “Não dirás falso testemunho” (Ex 20,16), pois afirmou ser e fantasiou-se 

de seu irmão para encobrir sua identidade. Neste mandamento, há uma diferença de termos 

entre as listas de Êxodo e de Deuteronômio: em Êxodo (20,16), a proibição divina foi 

qualificada pelo adjetivo “falso”, “mentiroso” [rq v - shaqér]. Por esta qualificação, o 

testemunho e os atos deveriam ser verdadeiros, pois toda ação fraudulenta e articulada com 

falsidade deveria ser punida; em Deuteronômio (5,20) a proibição divina foi qualificada pelo 

adjetivo “vão”, “nulo”, “vazio” [awV - shavé´ ]. Este é o mesmo adjetivo que foi utilizado no 

terceiro mandamento (Ex 20,7 e Dt 5,11) quando o Deus Javé exortou o povo a usar seu 

Nome de forma verdadeira para a prática da justiça. Nos dois textos, o valor afirmado pela lei 

divina é a importância do testemunho verdadeiro que não se sujeita a inverdade, à falsidade, 

às palavras que não auxiliam e nem contribuem para que a justiça seja estabelecida sobre a 

demanda apresentada em juízo. 

 A convicção moral que o engano era um erro fez Jacó temer (v.12). Temeu ser 

descoberto e, por isso, ao invés de receber a bênção [hkr b] de seu pai, receberia maldição 

[l lq]. Este binômio (Bênção-Maldição) apresenta a lógica da teologia retributiva, muito 

comum na tradição deuteronomista (Dt 28). Essa teologia afirma uma consciência, uma 

convicção moral que o engano e a fraude afastam pessoas das ações benéficas e abençoadoras 

de Deus. O medo de Jacó reafirma tal compreensão, mas, para isto, Rebeca também tinha 

solução: literariamente, atraiu para si todo peso do erro (v.13), como se pudesse, eximir do 
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erro um homem adulto, consciente de seus atos e de suas decisões. Rebeca se julgou capaz de 

assumir o erro que o seu filho Jacó praticaria, pelo fato de planejar e induzi-lo ao golpe. Desta 

forma, a ideologia do texto tenta poupar Jacó do mal que praticara e atribuiu a Rebeca todo o 

erro e toda malignidade vivenciada neste episódio literário. 

 Neste diálogo revelou-se uma rápida decisão de Rebeca: preparar tudo para que Jacó 

viesse à presença de Isaque, antes de Esaú, para receber a bênção paterna. Já tinha em mente 

os procedimentos para a ação de Jacó: antes de tudo deveria preparar uma bela refeição (v.9), 

pois esta fazia parte do rito de bênção, estabelecida por Isaque; depois precisaria tomar 

providências para travestir Jacó e fazê-lo semelhante a Esaú. Para o cumprimento deste 

segundo passo: pegou uma das vestes de Esaú (v.15a), pegou preciosidades da família (v.15b) 

e cobriu Jacó com pele de cabras (v.16). Sua intenção e habilidades visavam o dolo. Visavam 

enganar Isaque, com sua limitação visual, e fazer de seu filho preferido o herdeiro da bênção 

paterna e, conseqüentemente, da proeminência entre os irmãos (povos).     

    

O plano e sua execução (vv.14-16); 

 

 O texto afirma que Jacó cedeu. Jacó deu ouvidos à sua mãe, mesmo tendo a 

consciência de erro e todo o plano de Rebeca foi executado com o auxílio de Jacó. O texto 

apresenta uma seqüência de ações que indica a execução da primeira fase: a confecção da 

deliciosa refeição (v.14).   

% l ,YEw: 
Foi, 
xQ ;YIw: 
Tomou (referindo-se aos animais), 
AMail . ab eY"w:  

Trouxe para sua mãe 
` wy bia' b hea' r v,a]K; ~ y Mi[;j .m; AMai f [;T;w: 
Fez sua mãe comidas saborosas como o que amava o seu pai. 

 

Em seguida, o texto descreve a execução da segunda fase do plano: travestir Jacó de Esaú 

(v.15-16). 

 

H n"B. wf '[e y deg >Bi- ta, hq 'b .r I xQ ;Tiw: 15 

Tomou Rebeca as vestes de Esaú, o filho dela,  
ty IB'B; H T'ai r v,a] tdom ux]h; l doG "h 
a maior das preciosidades que estava entre tudo na casa 

` !j'Q 'h; H n"B. b q o[]y :- ta, vBel .T; w:  
fez vestir a Jacó, filho dela, o menor. 
wy d'y "- l [; hv'y Bil .hi ~ y ZI[ih' y y Ed'G > tr o[o taew> 16 

A pele de cabritos de cabras fez vestir sobre sua mão 
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            ` wy r'aW"c ; tq ;l .x, l [;w 
            e sobre a lisura de seu pescoço. 

A execução desta segunda parte apresenta a criatividade perversa de Rebeca que, com 

ardil, preparou Jacó travestido de Esaú para enganar a Isaque. O texto menciona que, através 

desta ação, Isaque foi iludido e, por conta disto, que conferiu a bênção. Logo, a bênção fora 

pronunciada para a identidade de Esaú e, com logro, Jacó usurpou o direito do outro. 

 Nesta cena, Jacó foi convencido a obedecer a sua mãe (v.8). Mesmo sabendo da 

indignidade de seus atos, cedeu ambicionando a bênção e a proeminência entre seus irmãos. 

 

A terceira cena: Diálogo entre Isaque e Jacó – travestido de Esaú (18-29) 

 

 A terceira cena apresenta o diálogo entre Isaque e Jacó travestido de Esaú. Esta é uma 

cena melancólica, pois nela se verifica que a limitação de Isaque o impediu de constatar a 

verdade e, conseqüentemente, fazer justiça abençoando Esaú, seu filho primogênito.  

 

O diálogo entre Isaque e Jacó (travestido de Esaú) foi desenvolvido sob clima de 

suspeita. O diálogo inicia-se com uma pergunta intrigante: “Quem és tu, meu filho?” [yn B hTa  

y m]. A dúvida foi expressa no texto de forma muito mais abrangente: Isaque suspeitou da 

rapidez com que fora preparada a comida de caça (v.20) e também suspeitou da voz (v.22).  

A narrativa apresenta as dúvidas de Isaque e as dissimulações de Jacó que afirmava ser 

Esaú. As dúvidas de Isaque são expressas de forma insistente. A pergunta inicial [y nIB. hT'a;  y m -

“Quem és tu, meu filho?” v.18] foi verificada, posteriormente, no texto por mais duas vezes:  no 

v.21 Isaque pediu para apalpá-lo e assim verificar se era ou não Esaú [b q [y - l a q xcy  r maYw 

21Disse Isaque a Jacó:  aN- hvG  Aproxime agora y n B ^vmaw Te sentirei [apalparei] meu filho ` al - ~ a wf [ y n B 

hz hTah Se tu és este meu filho Esaú ou não?]; e no v.24, após apalpá-lo (vv.21-23), faz mais uma 

vez a pergunta: “Tu és meu filho Esaú?” [wf [ y n B hz hTa]. Seus recursos físicos o limitavam 

na verificação da verdade. Isaque procurou dirimir sua dúvida com a proximidade [vG n] e com 

os outros sentidos: a audição [b q [y  l Aq  lQ h a voz é a voz de Jacó – v.22], o tato [vvm, apalpar – 

vv.21-22] e o olfato [wy dg B xy r - ta xr Yw Fez cheirar o cheiro de sua veste - v.27], todavia não foi capaz 

de discernir adequadamente. 

As dúvidas de Isaque eram, de pronto, respondidas por Jacó, que em todo tempo 

dissimulava afirmando ser Esaú. Após a pergunta no v.18, Jacó respondeu fraudulentamente 

sobre sua identidade, afirmando ser Esaú [^r kB wf [ y kn a  Eu sou Esaú, teu primogênito - v.19]. 
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Após uma boa parte do diálogo, onde Isaque tentava superar sua insegurança, perguntou mais 

uma vez: wf [ y n B hz hTa  Tu és este meu filho Esaú? (v.24). Neste momento do diálogo, Jacó 

afirmou mais uma vez sua fraude: ` y n a Eu sou (v.24b). A astúcia e a habilidade de Rebeca, ao 

travestir Jacó de Esaú, promoveu uma ilusão para Isaque que: aproximou-se, apalpou e 

cheirou para se precaver de uma dissimulação contra sua integridade. Todavia, suas 

limitações físicas o impediram de verificar o golpe a que estava sendo submetido. 

Tendo, Isaque, superado as suas suspeitas partiu para a refeição que antecederia a 

transmissão da bênção (v.25) e, após banquetear-se com as delícias e com o vinho servido, 

passou a abençoar Jacó, travestido de Esaú. 

 

- A Bênção de Isaque (vv.28-29) 

 

 A bênção do pai era aguardada como uma transmissão especial de poder71 e de direitos 

à herança e ao relacionamento especial com a divindade da casa paterna. O texto apresenta a 

importância dessa experiência quando descreve o ato de abençoar como uma ação intensiva-

ativa (pi´el) por duas vezes no v.27. 

Por que se desejava tanto essa bênção?  É possível argumentar que a compreensão de 

uma pessoa abençoada partia de uma mentalidade que “ao abençoado” fora concedida uma 

força, uma potência salvadora. Esta pessoa estaria protegida, amparada e capacitada por este 

poder. Uma pessoa abençoada, assim, atrairia para si coisas boas, sabedoria, descanso, paz, 

força, domínio e vitórias.72  

As palavras de bênção neste capítulo diferem, em seu conteúdo, das demais bênçãos 

do período dos pais, no livro do Gênesis (12,1-3; 13,14-16; 22,17; 26,24; 28,3.13-15).73 

Normalmente, a bênção dos pais afirmava o direito à promessa divina atribuindo duplo 

conteúdo teológico: a garantia da posse da terra e a promessa de uma posteridade 

inumerável74. Todavia, nesta proclamação de bênção sobre Jacó (travestido de Esaú) os 

conteúdos teológicos são específicos e diferentes dos anteriores, a saber: prosperidade nas 

provisões, garantia do domínio político com a proeminência sobre os outros irmãos. Por isto 

Westermann, afirma que no ciclo de Abraão a bênção “interessa a continuidade na sucessão 

                                                           
71 RAD, Gerhard von. El Libro del Genesis, p.341. 
72 ERNEST, Jenni. e WESTERMANN, Claus. Diccionario Teológico Manual del Antiguo Testamento, pp.511-
516.  SELLIN, Ernst. e FOHRER, Georg. Introdução ao Antigo Testamento, São Paulo: Paulinas, 1977, p.87. 
73 RAD, Gerhard von. El Libro del Genesis, p.341. 
74 RAD, Gerhard von. Teologia do Antigo Testamento, Vol.1, São Paulo: ASTE, 1986, p.175. 
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das gerações e a fertilidade vertical dos pais para os filhos”75. Nas narrativas de Jacó e Esaú“é 

focalizada a [fertilidade] horizontal da convivência entre irmãos, bom como, a fertilidade dos 

rebanhos”.76 

No texto, a bênção conferida por Isaque, auferia um poder político e econômico de 

grande proporção ideológica. Os conteúdos afirmavam uma fertilidade invejável para o lugar 

dos descendentes de Jacó/Israel, bem como, dimensionava uma hegemonia política destes 

sobre os outros irmãos. A intencionalidade desta bênção é a de levar o leitor a: “pensar na 

evidente superioridade política que gozava Israel, assentado no centro das terras férteis”.77 

O voto de bênção possui uma fórmula comum na literatura bíblica: É, geralmente, 

introduzida pelo termo baruk [% Wr B]; a sentença de bênção contém, muitas vezes, um 

imperativo, quando na forma condicional, aparece ligada a uma ação de abençoar.78  

A bênção de Isaque apresentou a convivência da dupla tradição literária e teológica na 

narrativa: O v.27 afirma que Javé abençoou [` hwhy Akr B r va – que o abençoou Javé], e ao mesmo 

tempo, o v.28 afirma que ´Elohim deu para Jacó tais bênçãos e condições de vida [~ y hl ah ^l -

!Ty w - Deu para ti o ´Elohim...]. Os discursos teológicos conferem e fundamentam os benefícios 

sobre os descendentes de Jacó, travestido de Esaú. O conteúdo desta bênção apresentava três 

dimensões dos benefícios divinos sobre a pessoa abençoada e seus descendentes: a fertilidade 

e a fartura dos víveres (v.28); a dominação e proeminência sobre os povos (v.29a) e a 

irrevogabilidade da bênção (v.29b). 

 

- A fertilidade e a fartura dos víveres (v.28) 

~ y hil {a/h' ^l .- !T,y Iw> 28 

Deu para ti o ´Elohim  
~ yIm;V'h; l J ;mi 
do orvalho dos céus 
# r,a'h' y NEm;v.m iW 

e das gorduras [fertilidade] da terra 
!g "D' b r ow> 
e abundância de grão 
` vr oy tiw> 
e vinho novo. 

A declaração de bênção de Isaque apresenta o desejo de ver seus descendentes 

desfrutando de uma vida próspera através da fertilidade da terra. Tal evidência é bastante 

curiosa, pois demonstra que os desejos de Isaque visavam uma vida com a prosperidade da 

                                                           
75 WESTERMANN, Claus. Teologia do Antigo Testamento, p.90.  
76 Idem 
77 RAD, Gerhard von. El Libro del Genesis, p. 343. 
78 SELLIN, Ernest. FOHRER, Georg. Introdução ao Antigo Testamento, São Paulo: Paulinas, 1977, p.88.  
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terra, ao que parece: um ideal agrícola-pastoril. Acaso seria essa a bênção desejada por um 

caçador? Culturalmente, Esaú não teria grandes planos para se envolver com a agricultura ou 

a pecuária. Todavia, Isaque proferiu tais intenções e desejos sobre a identidade de Esaú, quem 

sabe desejando um futuro cultural diferente para seu primogênito. 

O desejo de Isaque apontava para a realidade semi-árida da vida na Palestina. Em sua 

bênção impetrou o desejo da ação poderosa de Deus sobre a natureza para beneficiar os seus 

descendentes. Desejou que as realidades naturais fossem sempre favoráveis para os seus, pois 

através disto, poderiam desenvolver, ao longo de sua história, uma vida próspera e adaptada à 

realidade da terra que habitavam. 

O voto de bênção incluiu quatro termos que apontam para as dimensões da vida 

agrária: o orvalho [l J] – tão necessário naquela região de pouco pluviosidade79, as gorduras 

da terra [! mv] – como metáfora de fertilidade, de bem-estar ou mesmo como a designação da 

colheita do azeite de oliva80, o grão [!g D] – como evidência do grande valor, da preciosidade81 

e o vinho [vr y t] – como símbolo da alegria e celebração da vida82. 

A apresentação conjunta e paralela desses termos [orvalho l J; óleo, azeite ! mv; grão 

!g D; vinho vr y t] apontam para a bênção de viver com prosperidade, fartura, bem-estar e 

riqueza através da boa produção da terra.83 Portanto, a bênção de Isaque direcionaria os seus 

descendentes a uma vida agrário-pastoril próspera em uma região abençoada com uma 

produção fértil para o conforto e tranqüilidade do seus. 

A declaração de bênção declara a atuação poderosa do Deus Javé em favor dessa 

descendência. A grande bênção era a de ter o Deus Javé para dar as condições necessárias 

para viverem naquela região tão árida de forma produtiva e próspera. A bênção era a de 

confiar a vida a um Deus tão poderoso, capaz de trazer fertilidade e prosperidade sobre a vida 

daquela descendência. 

                                                           
79 lJ - orvalho; a presença do orvalho é explicado pela grande diferença de temperaturas entre o dia e a noite. É 
o orvalho o maior responsável para manter viva a vegetação nas estepes. O orvalho era considerado uma dádiva 
de Deus, um sinal de bênção e de prosperidade. HARRIS , R. Laird. Et al. Dicionário Internacional de Teologia 
do Antigo Testamento, pp.570-571. 
80 ! m v - azeite, gordura, ungüento, perfume; este termo pode ser usado para transmitir a idéia de prosperidade e 
bem-estar; como adjetivo significa fértil, ubérrimo, rico; metaforicamente pode designar a riqueza no campo.  
HARRIS , R. Laird. Et al. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, p.1584. 
81 !g D - grão, trigo, cereal; designa grãos de uma safra ideal e valiosa. É também usado, em conjunto com outros 
termos, para descrever a boa produtividade da terra. HARRIS, R. Laird. Et al. Dicionário Internacional de 
Teologia do Antigo Testamento, p. 299.  
82 vr y t - vinho, mosto, vinho novo; é um termo utilizado para designar o fruto fresco do campo; também 
descreve um produto associado a frutuosidade, à produtividade e a bênção. HARRIS, R. Laird. Et al. Dicionário 
Internacional de Teologia do Antigo Testamento, p.1639. 
83 HARRIS, R. Laird. Et al. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, pp. 299, 570-571, 1584 
e 1639.  
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Esta bênção apresenta a vida na terra de Canaã (Palestina) como um projeto muito 

bem sucedido, pois Deus abençoaria a terra dos descendentes de Isaque/Jacó. A luta pelo 

domínio da região palestinense garantiria a qualidade de vida daquele povo (sob o governo 

monárquico), pois era um lugar fértil e próspero para a agricultura e a pecuária. Esta dimensão 

da bênção pode ter encorajado aos habitantes do Israel Unido a investir e dedicarem-se à 

expansão dos empreendimentos na agricultura e na pecuária. Além disto, a certeza de uma 

terra abençoada e próspera poderia arregimentar esforços para a defesa da terra e, até mesmo, 

para a expansão territorial. Isto poderia garantir o crescimento político-econômico sob o 

domínio da monarquia. 

 

- A dominação e proeminência sobre os povos (v.29a) 

~ y Mi[; ^Wdb .[;y : 29 

Servirão a ti os povos; 
~ y Miaul . ^l . Î Wwx]T;v.y Iw>Ð  ¿ WxT;v. y Iw>À 

Inclinar-se-á para ti as nações; 
^y x,a;l . r y big > hwEh/ 
Sê poderoso para teus irmãos; 
^M,ai y n EB. ^l . WWx]T;v.y Iw>  
Se inclinarão para ti os filhos de tua mãe; 

 A declaração de Isaque apresenta o seu desejo de ver sua “descendência abençoada” 

dominando sobre os irmãos e as outras etnias que habitariam a região. A bênção apresenta 

essa dimensão da subserviência dos outros irmãos e povos. Essa dimensão do poder político e 

bélico sobre os outros irmãos e povos pode ser compreendida através das idéias paralelas 

utilizando, pelo menos, três raízes verbais diferentes para designar a grandeza e a 

superioridade desta descendência sobre os demais, a saber: O primeiro verbo “servir” [db [] 

possui um sentido relacional, onde o sentido é o de servir a um superior;84 O segundo verbo 

(repetido na 2ª e 4ª  sentenças do v.29) “inclinar” [hwx] possui o sentido de curvar-se como 

manifestação de veneração e respeito extremo diante de seus superiores;85 e o terceiro sentido 

verbal está na expressão “sê poderoso” [r y bg  hwh] aplicando a idéia de manter a supremacia 

pelo poder bélico, pela força física ou pela habilidade advinda de sabedoria de guerra 

(estratégia).86 

 Há, na mentalidade paralelística desse verso, uma dupla idéia: A primeira afirma que 

os povos [~ y M[] - as nações [~ y Mal] servirão [db [] e se inclinarão [hwx] como sinal de 

subserviência e submissão, dimensionando um domínio através da vassalagem; A segunda 

                                                           
84ERNEST, Jenni. e WESTERMANN, Claus. Diccionario Teológico Manual del Antiguo Testamento, p.242-244 
85 Idem, p.740-744. 
86HARRIS, R. Laird. Et al. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, pp.242-243.  
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idéia afirma que deveria apresentar-se com todo o poder bélico, com toda força militar sobre 

seus irmãos [ teus irmãos ^y xa – os filhos de tua mãe ^Ma y n B], pois estes também deveriam se 

curvar [hwx] diante de seu poder e força [r y b g] diante de sua superioridade. 

 A dimensão política e militar destas sentenças afirma que todos os irmãos e todos os 

povos deveriam admitir a superioridade desta “descendência abençoada”. Ao mesmo tempo, 

afirma que a “descendência abençoada” poderia se impor com força para dominar sobre seus 

parentes e vizinhos. Desta forma, a declaração de bênção justifica a utilização de força militar 

aguda para impor uma ordem político-hegemônica na região palestinense. A opressão dos 

povos estaria profundamente legitimada pelo discurso religioso, quando esta oferece a 

condição de superioridade à “descendência abençoada”. Desta forma, a supremacia e a 

opressão estavam teologicamente justificadas, pois seria concedida pela ação poderosa do 

Deus Javé que abençoava aquela descendência. 

 

- A irrevogabilidade da bênção (v.29b) 

r Wr a' ^y r,r >ao 
aqueles que te amaldiçoam são amaldiçoados; 
` % Wr B' ^y k,r ]b 'm.W 
aqueles que te abençoam são abençoados; 

 A última parte desta bênção aponta para uma concessão irreversível. A “descendência 

abençoada” recebeu como compromisso, da parte do Deus Javé, que somente seria abençoada. 

Todos aqueles que buscassem afirmar essa lógica de bênção receberiam a justa retribuição. 

Ao mesmo tempo, todos aqueles que buscassem contrariar a lógica do bem sobre essa 

descendência, receberiam o mal sobre suas vidas. 

 Esta lógica está profundamente arraigada em dois conceitos teológicos: a eleição 

irrevogável-intransferível e a retribuição. Como a declaração de bênção está envolvida na 

esfera da magia, onde se crê no poder da ação e na irrevogabilidade da palavra empenhada, a 

pessoa receberia da divindade uma garantia: seria abençoada. Somente receberia o bem da 

parte dos outros e todos aqueles que ousassem inverter essa realidade seria alvo da ação 

contrária da divindade que abençoara a pessoa eleita. 

 A crença no poder da bênção (como ato de eleição e como resultado a retribuição), ao 

mesmo tempo, que afirmava a grandeza de Deus na vida de um povo, O tornava refém de 

pessoas que nem sempre estavam comprometidas com os seus valores. 

 A terceira cena foi concluída com a concessão da bênção paterna para Jacó (travestido 

de Esaú). A narrativa encerra afirmando que, após receber a bênção, Jacó deixou seu pai; e 

Esaú, que voltara da caçada, estava prestes a se apresentar para cumprir com o ritual 
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estabelecido para ser abençoado, mas já sendo extorquido em seu direito (v.30). Esta cena foi 

marcada: pelos enganos e dissimulações de Jacó e Rebeca; pela intensa desconfiança de 

Isaque e pelos conteúdos da bênção paterna sobre a descendência de Jacó. A declaração de 

bênção garante a Jacó e seus descendentes que viveriam de forma próspera na terra, que 

dominariam os irmãos e os vizinhos e que viveriam amparados pela teologia da bênção e da 

retribuição. 

 Todavia, a teologia de outros textos no Antigo Testamento (sobretudo nos profetas) 

demonstra que essa lógica não é irrevogável, ou irreversível. Todo o privilégio da eleição e da 

bênção foi julgado, ao longo da experiência histórica deste povo. As constantes apostasias e o 

desleixo na vivência dos valores divinos (lei) se constituíram como motivos de juízo e de 

destruição da segurança estabelecida por essa lógica particularista e hegemônica.   

  

A quarta cena: Diálogo entre Isaque e Esaú (30-40) 

 

 A quarta cena é dramática e intensa em suas ações. Chama muito a atenção para a 

emotividade das personagens Isaque e Esaú. A cena descreve a descoberta do golpe dado por 

Jacó para extorquir a bênção, em lugar de Esaú. A certeza desta trapaça provocou reações 

intensas advindas da inconformidade e da revolta humana, quando se sente vítima de traição. 

 A transição de cena na narrativa é promovida, redacionalmente, com o quase encontro 

entre Jacó e Esaú na tenda de Isaque (v.30). O narrador faz o leitor perceber que para Esaú 

estava tudo bem. Saiu para caçar, voltou para preparar a caça como seu pai apreciava e estava 

prestes a cumprir com a cerimônia de bênção definida por seu pai. 

 A entrada de Esaú, com suas delícias do campo, desencadeia uma série de reações em 

Isaque que, limitado visualmente, confirmou a fraude a que fora submetido. O v.31 afirma 

que Esaú entrou diante de seu pai cumprindo a sua parte na cerimônia de bênção. A 

naturalidade do texto apresenta um Esaú consciente de que seria abençoado: 

y bia' ~ q uy" 
- Levanta meu pai 
` ^v,p .n : y NIk;r ]b 'T. r Wb []B; An B. dy Cemi l k;ay Ow> 
a comer da caça de seu filho [com o que] me abençoará tua vida. 

 A segurança de Esaú residia no seu direito e na eleição de seu pai. No direito por ser o 

primogênito e na eleição porque quando Isaque estava pronto para conceder a bênção, 

chamou a Esaú e com ele combinou sobre a transmissão da bênção. Tudo estava certo, 

definido.   
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 A pergunta de Isaque [hTa- y m - Quem és tu? – v.32] demonstra, narrativamente, o 

impacto daquela visita. Para Isaque, tudo o que combinara havia sido cumprido. A bênção que 

tinha para outorgar a Esaú já havia sido pronunciada. Sua palavra já havia sido empenhada e, 

na sua mente, sobre Esaú. A narrativa apresenta um diálogo entre Isaque e Esaú, onde o pai 

constata que fora traído pelo seu filho Jacó e, profunda e visceralmente comovido, não 

poderia retroceder diante de tudo. 

 A resposta à pergunta de Isaque [hTa- y m - Quem és tu?  ` wf [ ^r kb  ^n B y n a -  Eu sou teu 

filho primogênito, Esaú.] promoveu um profundo constrangimento e pavor. A narrativa descreveu 

duas reações de Isaque quando viu a possibilidade de ter sido traído e aviltado em sua 

dignidade, afirma o texto:   

daom.- d[; hl 'doG > hd'r 'x] q x'c .y I dr ;x/Y<w:  

Tremeu Isaque com muito grande tremor 

A descrição narrativa apresenta Isaque “tremendo” [dr x]. Esta descrição serve para evidenciar 

sua irritação e sua inconformidade. O termo haradh usado no v.33, também pode descrever 

uma pessoa andando de um lado para o outro, denunciando sua preocupação, ansiedade ou 

extremo pavor.87 O verso amplia a reação de Isaque aplicando uma expressão para destacar a 

grande e exagerada intensidade de seu tremor. Desta forma, a narrativa ampliou o medo, o 

pavor de Isaque quando percebeu que fora vítima de uma fraude e que não poderia modificar 

tal situação. 

 A narrativa, no verso 33, demonstra como Isaque ficou atônito e desorientado diante 

daquela situação:  

y l i abeY"w: dy Ic ;- dC 'h; aWh aAp ae- y mi 
- Quem, então, é aquele que caçou a caça e veio para mim? 
aAb T' ~ r,j ,B. l Komi l k;aow" 
Comi de tudo antes que viesses 
` hy <h.yI % Wr B'- ~ G: Whker ]b 'a]w" 
O abençoei [com força] especialmente com a bênção de Javé. 

Isaque demonstrou, na narrativa, seu desconhecimento, sua limitação. Precisava saber o que 

aconteceu. Queria saber a quem abençoou em nome de Javé. A presença do verdadeiro Esaú, 

pronto para receber a bênção prometida, desestabilizou Isaque e, fez com que constatasse que 

fora iludido e enganado. Por isto, abençoara outro em lugar de seu filho primogênito e 

escolhido.  

 A realidade do engano fez Esaú desabar. Afirma a gradação textual que Esaú gritou 

[q [c Yw] e gritou muito [hl dG  hq [c:], gritou com muita amargura [dam- d[ hr mW]. Esta raiz 

[q [c] pode descrever o grito por socorro ou um grito de angústia provocado por injustiça. 
                                                           
87 HARRIS, R. Laird. Et al. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, p.528-529. 
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Através deste termo descreve-se o clamor daqueles que eram devastados  ou saqueados. Era 

uma voz cheia de emoção, repleta de indignação.88 A reação de Esaú diante da extorsão 

sofrida é descrita com muita dor. Sua intensidade e agudez, diante da desonestidade e da 

injustiça, chega às raias da fúria. Esaú expressou com seus gritos a dor da traição, a dor de ter 

perdido injustamente um direito. Sua amargura expressa como é indigesta, para o ser humano, 

a traição e como tal fato pode indignar, revoltar uma pessoa com intensas manifestações de 

fúria. 

 Esaú ficou completamente transtornado, desorientado. A cena enfatiza seu desespero 

em um texto truncado, repetitivo, recorrente. Por duas vezes volta a suplicar ao pai uma 

bênção (vv.34 e 36). Os pedidos de Esaú estão entre a declaração de Isaque (vv.35-36). Nesta, 

afirmou que Jacó traíra sua confiança [hmr m] roubando a bênção destinada a Esaú89 e o texto 

continua com Isaque descrevendo o caráter de seu filho como suplantador [b q [y]90. 

 Após a segunda pergunta, Isaque deu a conhecer a Esaú os conteúdos da bênção que 

impetrara sobre Jacó. Destacou o conteúdo da dominação sobre os irmãos e o desejo de 

fertilidade (v.37). O primeiro e, principal conteúdo, a ser esclarecido foi a da proeminência da 

descendência de Jacó sobre a descendência de Esaú. A bênção outorgada sobre Jacó, mesmo 

mediante fraude, implicaria em um relacionamento de submissão da parte de Esaú e seus 

descendentes. Jacó seria senhor sobre os irmãos [ry b G]. A ele todos os irmãos deveriam se 

curvar e servir [~ y db [l Al  y Ttn  wy xa- l K- taw  e a todos os seus irmãos dei a ele para servos]. O 

segundo conteúdo afirma a vida próspera para Jacó e sua descendência [wy Tkms vr y tw !g dw e 

grão e vinho novo deitei a ele]. Através deste conteúdo, o texto parece desejar distinguir entre a 

terra dos descendentes de Jacó (Canaã) e dos descendentes de Esaú (´Edom). 

 O verso 38 descreve o mesmo quadro, mais uma vez: Esaú pede a bênção e chora. 

Porém, depois desta vez, Isaque seu pai o respondeu com palavras de bênção91. Todavia, não 

pode retirar os conteúdos que já havia impetrado sobre a vida de Jacó, por causa do conceito 

da irreversibilidade da palavra. Os conteúdos dos versos 39-40 estão longe de representar uma 

maldição sobre Esaú e sua descendência. Não há qualquer evidência literária que tais palavras 

                                                           
88 ERNEST, Jenni. e WESTERMANN, Claus. Diccionario Teológico Manual del Antiguo Testamento, p. 715-
723. HARRIS, R. Laird. Et al. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, p.1298. 
89

 hmr mB ^y xa aB - Veio teu irmão com traição; O termo miremá [hmr m] pode significar: mentira, embuste; 
decepção, traição; engano, fraude; armadilha, burla; ALONSO SCHÖKEL, Luis. Dicionário Bíblico Hebraico-
Português, São Paulo: Paulus, 1997, p.403.   
90 MALUL, M. ´Aqêb ‘heel’ and ´Aqab ‘to supplant’ and the concept of succession in the Jacob-Esau narratives, 
Vetus Testamentum Vol. XLVI, no 02, Leiden: E.J. Brill, 1996, pp.190-212. 
91 Westermann afirma que as palavras sobre Esaú também lhe conferiram bênção. WESTERMANN, Claus. 
Teologia do Antigo Testamento, p.89 e WESTERMANN, Claus. Gênesis 12-36: a Commentary, p.443.  
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sejam de maldição92. Ao contrário, apresenta uma bênção possível, restritiva. É bem verdade, 

que Esaú e sua descendência deveriam compreender que a eles estava reservado apenas o 

lugar de coadjuvante, de servo; com uma bênção mais limitada tornando-se dependente de seu 

irmão93.  

 Neste contexto dos pais (Gênesis 12-50), a prática da bênção está enraizada na família. 

Por isto, os filhos eram abençoados pelos pais com bênçãos diferentes (Jacó e Esaú Gn 27, 

28-29 e 39-40; Os filhos de Jacó Gn 49) e, normalmente, apontavam ideologicamente para o 

mais proeminente que dominaria os demais, política e economicamente, justificando o 

crescimento e a hegemonia de um dos irmãos. 

 Os conteúdos da bênção sobre Esaú são menos proeminentes que os de Jacó e bem 

mais adequados aos valores culturais dos caçadores. Na declaração de bênção sobre Esaú não 

há uma preocupação com o desenvolvimento baseado no crescimento agrário-pastoril, ao 

contrário, privilegia a força guerreira e a virilidade através da habilidade com armas [espada 

b r x]. Os conteúdos desta bênção podem ser verificados, pelo menos, em três dimensões: a 

bênção da vida com condição de sobrevivência (v.39-40a), a declaração de subserviência a 

seu irmão (v.40b) e, como acréscimo, uma palavra de libertação do jugo (v.40c). 

 

A condição de sobrevivência (v.39-40a) 

^b ,v'Am hy <h.y I # r,a'h' y NEm;v.m i hNEhi 
Eis que nem das gorduras da terra estará tua habitação 
` l ['me ~ yIm;V'h; l J ;miW 

e nem do orvalho que cai dos céus. 
 

 
                                                           
92 Não há evidências que a partícula hn h possa ser utilizada de maneira adversativa ou imprecatória. Confira em 
ERNEST, Jenni. e WESTERMANN, Claus. Diccionario Teológico Manual del Antiguo Testamento, p. 706-710.  
HARRIS, R. Laird. Et al. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, p.362-363. WALTKE, 
Bruce K. e O’CONNOR, Michael P. Introdução à sintaxe do Hebraico Bíblico, São Paulo: Cultura Cristã, 2006. 
A tradução na Septuaginta (LXX) também evidencia ser tão somente uma interjeição exclamativa para chamar a 
atenção para o conteúdo que será apresentado [ivdou.]. 
93 Para apreender tal sentido é importante estudar o uso da preposição ! m na composição desta bênção. 
Normalmente esta preposição é utilizada para designar origens e causas. Dentre seu uso pode ser reconhecida 
como: locativa, descrevendo o lugar de onde um objeto ou pessoa se origina; ablativa, descrevendo um 
movimento para longe do ponto inicial; Os sentidos do locativo e do ablativo são similares marcando o material 
do que é feito, o autor ou autoridade de um padrão; o sentido temporal, pode marcar um bloco de tempo; 
Todavia esta preposição tem três usos adicionais: como marcador participativo referindo-se a parte do 
substantivo após a preposição, partindo de forma simples, comparativa ou superlativa; como marcador 
participativo também pode oferecer sentido negativo do objeto proposicional, normalmente utilizado em 
juramentos ou pronunciamento retóricos; o segundo uso é como um marcador privativo, ou seja, marca o que 
está perdido ou o que não está disponível; o terceiro uso é um marcador comparativo prefixando a uma qualidade 
que será medida ou compara com algo. WALTKE, Bruce K. e O’CONNOR, Michael P. Introdução à sintaxe do 
Hebraico Bíblico, pp. 212-214. Westermann afirma que nesse texto essa preposição precisa ser considerada na 
bênção de Esaú com o uso privativo, marcando aquilo que Esaú perdera e, portanto, indisponível para receber. 
Confiram em WESTERMANN, Claus. Gênesis 12-36: a Commentary, p.443. 
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hy <x.ti ^B.r >x;- l [;w> 40 

e sobre tua espada viverás 

 A declaração de bênção sobre Esaú e sua descendência foi bem mais modesta. Estava 

adaptada para a cultura e a vida de um caçador. Sua habitação seria estabelecida em lugares 

áridos, sem muita preocupação com plantações. Habitariam em regiões inóspitas, distante das 

regiões férteis, que eram mais adequadas para a agricultura e pecuária. Portanto, a 

sobrevivência de Esaú e de seus descendentes não poderia estar atrelada à produção agrícola 

ou pastoril. Tal realidade de vida só poderia se sustentar através de uma cultura que 

privilegiasse a prática da caça e o desenvolvimento do comércio através de viajantes 

poderosos, capazes de se adaptar às condições inóspitas do deserto, para transportar as 

mercadorias e, se necessário, vencer, pela força física e pelas habilidades com armas (bélica). 

 O afastamento das bênçãos da terra e das condições naturais para o desenvolvimento 

social da descendência de Esaú levou-os a uma vida dependente do comércio e da indústria de 

guerra. A referência: “viverás sobre tua espada” pode dimensionar uma insegurança e uma 

vulnerabilidade para Esaú e de sua descendência. Todavia, também pode dimensionar outra 

realidade: Esaú e seus descendentes viveriam como profissionais da arma (caçadores e 

soldados). 

 Da mesma forma que a bênção sobre Jacó procurava fundamentar e legitimar o 

domínio no território fértil da Palestina (Canaã), a bênção sobre Esaú procurava fundamentar 

a distância que esses descendentes deveriam manter deste território (Canaã). Sua consciência 

cultural deveria ser mantida para uma vida resignada em lugares áridos, impedindo-os de 

desejarem as terras férteis no território de Israel.  

 

A subserviência ao seu irmão (v.40b) 

db o[]T; ^y xia'- ta,w> 
e a teu irmão servirás 

 A declaração de bênção de Isaque sobre Jacó e Esaú determinou as relações entre seus 

descendentes.  Os de Esaú deviam reverência, subserviência e sujeição ao controle e domínio 

de seus irmãos. Nesta declaração de bênção sobre Esaú, o pai reafirma a bênção de Jacó e 

insere em suas palavras o desejo que, Esaú (mesmo extorquido e injustiçado) deveria abrir 

mão de seu direito e aceitar a condição de servo de Jacó. Mais uma vez, o texto fundamenta-

se na crença do poder da palavra irrevogável. Desta forma, a bênção para Esaú era a de se 

tornar servo de Jacó.  

 O discurso teológico repleto de ideologia política visava convencer tanto os israelitas 

quanto os edomitas desta ordem que deveria ser seguida. A legitimação do domínio de Israel 
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(Jacó) sobre Edom (Esaú) foi atribuída, literariamente, a uma vontade divina e a uma lógica 

da bênção paterna. Os dois argumentos tornam a subserviência aceitável, conformando-os 

para esta condição de vida. 

 

A libertação do jugo opressor (v.40c) 

 

A última parte da bênção de Isaque apontou para uma possível revolta, uma reparação 

mesmo que parcial ou tardia. Isaque rompeu a lógica e, com coragem, abriu um caminho 

alternativo: a possibilidade de libertação do jugo da servidão. 

dy r IT' r v,a]K; h y "h'w> 
aconteceu  que  não suportarás 
AL [u T'q .r ;p 'W 
arrancastes seu domínio  
` ^r ,aW"c ; l [;me 
de sobre teu pescoço. 

A palavra de bênção de Isaque para Esaú admite que, um dia, ele e seus descendentes iriam se 

cansar, não iriam agüentar mais [rudh - dWr] o domínio e a tirania [`ol - l [] de seus irmãos. 

Sua iniciativa deveria ser a de buscar sua libertação [AL [ Tq rp W arrancastes seu domínio ` ^r aWc 

l [m de sobre teu pescoço]. Esta parte se constitui como acréscimo posterior que afirma, na voz de 

Isaque, a possibilidade de revolta e libertação da lógica da servidão imposta por dolo e 

impiedade. Tal evidência literária apresenta a inconformidade de Javé com toda estrutura que 

estabelece seu domínio através da fraude, do falso testemunho para impor o jugo de 

opressão.94 

 A quarta cena desta longa narrativa apresentou a melancólica reação de Isaque quando 

se percebeu traído e, ao mesmo tempo, apresentou a indignada e furiosa reação de Esaú com a 

injustiça sofrida. O desfecho desta cena apresenta para Esaú uma bênção restrita e uma 

resignada posição de serviço a seu irmão fraudador. Fica evidente que a narrativa não podia 

ser encerrada desta forma, pois há muitos desdobramentos familiares depois de uma 

ocorrência desta gravidade. Por isto, o texto apresenta três focos para a conclusão (Rebeca, 

Jacó e Esaú), dimensionando as conseqüências dos atos praticados anteriormente. 

 

 

 

 

                                                           
94 WESTERMANN, Claus. Gênesis 12-36: a Commentary, p.443.  
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Conclusão com os acontecimentos seguintes (41-46)  

 

 A conclusão apresenta os desdobramentos sobre as personagens principais da trama: 

Esaú reagindo contra a injustiça sofrida com desejo de matar Jacó; Jacó sendo obrigado a 

fugir para preservar sua vida; Rebeca sofrendo por ver a inimizade, o conflito estabelecido e a 

morte se aproximando de seus filhos e, mais especialmente, vendo seu favorito correndo risco 

de morte. Além disto, ao texto foi acrescentada a informação do casamento de Esaú com 

mulheres hititas, como base contra a endogamia. 

 

Esaú desejou e planejou matar Jacó 

 

 No final da quarta cena, Esaú recebeu a palavra de bênção de seu pai, mas não a 

aceitou. Ao contrário, revoltou-se, pois era ele quem possuía o direito. Fora extorquido por 

fraude e, mesmo assim, recebeu uma palavra conformista. Seria necessário concordar com a 

condição secundária, servil nas relações com seu irmão. A conclusão da narrativa apresentou 

Esaú cheio de fúria, com um coração irado, pois planejou matar seu irmão Jacó. Há pelo 

menos, três referências no texto que descrevem o plano de morte de Jacó: Primeiro, o redator 

atribuiu a Esaú o plano da morte de Jacó (v.41); depois, Rebeca, sabedora do plano de Esaú, 

avisou a Jacó sobre o desejo de morte que rondava sua vida (v.42) e também usou o desejo de 

morte de Esaú para encorajar Jacó a fugir (vv.44-45); 

 A grandeza de Esaú foi a de não nutrir raiva de seu pai. Mesmo sofrendo com a 

destituição da bênção, continuava preocupado com seu pai e disposto a honrá-lo até o dia de 

sua morte (que julgava próxima). O desejo de Esaú de fazer justiça com as próprias mãos 

tinha um limite: não promover um desgosto para seu pai. Todavia, desejava profundamente 

matar a Jacó. O desejo de assassinar seu irmão decorreu da revolta, por se sentir vítima de 

injustiça por causa da fraude na bênção. 

 O texto reafirmou a condição humana de Esaú e, de como as pessoas pensam e reagem 

diante de uma experiência de traição, especialmente, traição de pessoas tão próximas de quem 

não se espera tal atitude. A experiência traumática na história de uma pessoa sempre marca 

profundamente a sua existência e, conseqüentemente, afeta sua condição de discernir e de 

tomar decisões. O desejo de violência em Esaú provém da natureza humana, todavia, seu 

exemplo pode ser verificado em Gn 33,1-10, quando perdoa seu irmão de tão grande traição. 
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Jacó foi aconselhado e fugiu para a casa de Labão 

 

 A conseqüência da traição foi revelada através do risco de morte que Jacó estava 

correndo, pois seu irmão Esaú ficou tomado pela revolta e desejou dar cabo se sua vida. A 

revolta pela traição pode despertar instintos de violência e gerar atitudes que interrompem as 

relações de paz.  A saga apresenta diante da realidade de violência, um conselho sábio de 

Rebeca para Jacó: proteja a vida! Como mãe articulou uma fuga para Harã, na casa de Labão 

(v.44). Tal tentativa visava o arrefecimento do ódio e do desejo de violência da parte de Esaú. 

Curioso, é perceber que o texto dimensionou o dia que Esaú se arrependeria de sua ira contra 

seu irmão (^Mm ^y xa- @ a b Wv- d[ Até voltar a ira de teu irmão de ti - v.45a) e teria condições de 

perdoá-lo (AL  ty f [- r va ta xkvw Esqueceu o que fizeste para ele - v.45b) pelo que fizera contra ele. 

 

Rebeca se sentiu afligida 

 

 A narrativa também dimensiona duas conseqüências para a vida de Rebeca por causa 

do apoio e da articulação para beneficiar Jacó: Uma, foi a possibilidade de perder, pela 

violência, a vida dos dois filhos (v.45b) e a outra foi a de ter que suportar as decisões do seu 

filho Esaú de casar com mulheres hititas (v.46).  

A primeira conseqüência era o rompimento da paz em sua casa. A busca da honra pela 

morte do fraudador era culturalmente aceita. Por isto, Rebeca sabia que Esaú buscaria justiça 

com suas próprias mãos e, diante do duelo, ambos poderiam ferir-se à morte e, ela, perderia 

seus dois filhos como vítimas de sua própria artimanha. O texto não revela traços de 

arrependimento para Rebeca, mas demonstra que reconheceu as conseqüências de sua atitude 

podendo prejudicar, sobremodo, a vida de sua família, pois seus gestos levaram a rivalidade 

às vias do ódio e dos conflitos violentos que geram a morte. O medo da morte assombrou 

Rebeca que viu na fuga a única alternativa para o restabelecimento da paz entre os irmãos. 

Isto porque confiava no bom coração de Esaú que seria, com o tempo, capaz de relevar e 

perdoar seu irmão Jacó. 

A segunda conseqüência para a vida de Rebeca foi apresentada com a preconceituosa 

visão de sogra (v.46). Esse verso soa como uma clara adição. É uma adição para conectar o 

final de Gn 27 a Gn 28, quando Isaque e Rebeca ordenaram a Jacó para tomar mulher entre 

sua família (semita). Com isto, a narrativa apresentou outro motivo para Jacó deixar a casa de 

seus pais. Não seria apenas o medo da morte e do ódio de Esaú, mas o desejo dos pais em não 

vê-lo casado com mulheres de povos da região caananita, como os descendentes de Ismael. 
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Desta forma, o texto apresentou Esaú como um provocador, como aquele que irritava 

sua mãe com suas decisões. Aquele que escolheu mal na construção de sua família e, talvez, 

até mesmo, para feri-la como resultado da traição empreendida contra ele. Como aquele que 

desobedecia as orientações culturais e familiares, interpretando-o como um rebelde dentro da 

família. Todavia, essa adição pretende gerar uma identidade entre os descendentes de 

Jacó/Israel para não se casarem com mulheres que descendiam dos povos vizinhos na região 

palestinense. Esta é uma proposta claramente pós-exílica, quando foram reprovados os 

casamentos que estavam minando a identidade nacional de Judá (Ne 13,23-31; Ed 9,1-10,11). 

As cenas de Gênesis 27 demonstram como o desejo de poder e de proeminência foi 

capaz de afastar irmão e mãe do direito de Esaú e da honra de Isaque. Nesta narrativa também 

não houve uma justificativa teológica para a trapaça planejada e executada. Todos os atos 

foram pensados e executados com o interesse maior de alcançar o direito à bênção em lugar 

do outro. A execução ardilosa fez Jacó conquistar a bênção de prosperidade, proeminência e 

hegemonia política sobre os demais descendentes de Isaque, bem como, das relações com os 

povos vizinhos. Como a saga não se pretende biográfica, mas identitária é possível 

compreender a articulação teológica e ideológica do povo para produzir uma natureza 

ambiciosa, capaz de ascender, capaz de conquistar bens e promessas em lugar de outros. Tais 

marcas foram construídas sobre a teologia de uma escolha, de uma eleição ainda no ventre 

materno (25,22-23).  

A compreensão da vida pela lógica da eleição perpassa a todas as unidades literárias 

da saga de Isaque como legitimadora. Todavia, a análise das perícopes em suas 

individualidades não repaldam, direta e literariamente, uma escolha divina que prefere um em 

detrimento do outro. A interpretação do macro discurso teológico da saga é que oferece 

(ingenuamente) uma compreensão que todos os demais atos de Jacó e Rebeca podem ser 

desculpados por causa do prévio conhecimento da eleição e do projeto divino revelado. Por 

isto, julgam-se divinamente justificados. Todavia, a grande ambição de Jacó e de Rebeca em 

ocupar o lugar de destaque e de poder diante do clã e, posteriormente, nas relações entre os 

povos vizinhos pode ser compreendida como revelação originária das rivalidades, do ódio e 

dos conflitos. Portanto, rivalidade e conflitos violentos podem surgir da nutrição ambiciosa do 

poder e da grandeza. Esta postura pode ser religiosa e teologicamente justificada, pois os 

textos apresentam, mesmo que fragilmente, mas maior importância deve ser dada as posturas 

de grandeza humana daqueles/as que desejam viver em paz e num regime de equidade.  
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1.3 UMA DESCRIÇÃO ISRAELITA-TRANSJORDÂNICA DE UM ESAÚ GRANDE EM 

PODER E CARÁTER: UM FINAL DE TOLERÂNCIA E PAZ (Gn 33,1-17)? 

 

 As narrativas de rivalidade e conflito na saga de Isaque foram conservadas nos 

capítulos 25,21-27; 25,28-34; 27,1-45. A última destas narrativas (27,1-45) foi encerrada com 

a fuga de Jacó. A fuga foi necessária, pois Esaú, sentindo-se injustiçado desejou e planejou a 

morte de seu irmão (27,41-42; 44-45). A narrativa de Gn 33,1-10 é a conclusão desta história 

interrompida com a fuga de Jacó. Westermann afirma que a narrativa foi marcada pelo 

esquema: fuga (Gn 27) e retorno (Gn 32-33).95 Assim sendo, no estudo deste capítulo se 

verificará como a saga transmitiu o conceito de Esaú/Edom para os seus descendentes. Que 

identidade herdaram os descendentes de Esaú – os edomitas.  Há, no texto, uma visão positiva 

de Esaú? É ele mais que um rival? É um irmão-vizinho?  

Este estudo visa compreender como a saga foi estruturada para, mesmo que através de 

rivalidades e conflitos, as pessoas e as culturas devem procurar relacionamentos tolerantes e 

pacíficos. 

 

Tradução 

ar >Y:w: wy n "©y [e b qoø[]y : aF '’YIw:1 

Levantou Jacó seus olhos e viu 

aB'ê wf 'ä[e hNEåhiw> 
Eis que Esaú vinha  
vy ai_ tAaßme [B ;îr >a AM§[iw > 
junto dele com quatrocentos homens 
 
‘ha'l e- l [; ~ y dIªl 'y>h;- ta, # x;Y:åw:; 
Dividiu os filhos sobre Léa,  
    l xeêr "- l [;w> 
       sobre Raquel 
    ` tAx)p 'V.h; y Teîv. l [;Þw >  
       e sobre as duas servas 
hn "+voar I) !h<ßy dEl .y :- ta,w> tAx±p 'V. h;- ta, ~ f,Y"ôw: 2 

Colocou as servas e os filhos delas primeiro 
  ~ y nIër ox]a; ‘h'y d<’l 'y wI) ha'Ûl e- ta,w> 

  e aLéa e os filhos dela em seguida 
 
 ` ~ y nI)r ox]a; @ s EßAy - ta,w> l xeîr "- ta,w> 

   e a Raquel e a José em seguida. 

  
~ h,_y nEp .l i r b:å[' aWhßw> 3 
Ele passou adiante deles 
 

                                                           
95 WESTERMANN, Claus. Gênesis 12-36: a Commentary, p.523-524. 
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~ y miê['P. [b ;v, ä ‘hc 'r >a;’ WxT;Ûv.Y Iw: 
Curvou-se em terra sete vezes 
` wy xi(a'- d[; ATßv.G I- d[ ;  
Até se aproximar de seu irmão 

 
‘Atar "q .l i wf'Û[e # r "Y"“w: 4 
Correu Esaú chamando-o [seu nome] 

Whq eêB.x;y >w:¥ 
O abraçou 

wr "ÞaW"c ;- l [; l PoïYIw: 
Lançou sobre seu pescoço 

   W›hšq E+šV'šYI›w:› 
   O beijou 
    ` WK)b .YIw:  
    Choraram. 
 
~ y dIêl 'y >h;- ta,w> ‘~ y viN"h;- ta, ar .Y:Ü w: wy n "©y [e- ta, aF 'äYIw: 5 
Levantou os seus olhos e viu as esposas e os filhos 
r m,aYOàw: 
Disse: 
% L "+ hL,aeä- y mi  
Quem são estes para ti? 
r m;§aYOw: 
Disse: 
` ^D <)b .[;- ta, ~ y hiÞl {a/ !n :ïx'- r v,a]  ~ y dI§l 'y >h; 
Estes são os filhos que ´Elohim agraciou a teu servo. 
 hN"hEï tAx±p 'V.h; ! 'v.G :ôTiw : 6 

 Aproximaram-se as suas servas 
 !h<ßy dEl .y :w> 
 E os filhos delas 
 ` ! 'y w<)x]T;v.Ti(w: 
 E se curvaram 
  Ww=x]T;v. YI)w: h'y d<Þl 'y wI ha'²l e- ~ G : vG :ôTiw: 7 
  Aproximou-se também Léa e os filhos dela 
  l xeÞr "w> @ sE±Ay  vG :ïn I r x;ªa;w> 
  E depois aproximou-se José e Raquel  
  ` Ww*x]T;v.YI )w:  
  e se curvaram 
r m,aYÖw: 8 
Disse: 
y Tiv.g "+P' r v<åa] hZ<ßh; hn <ïx]M;h;- l K' ±̂l . y miî 
Quem são para ti todos deste acampamento (tropa, multidão) que encontrei? 
r m,aYÖw: 
Disse: 
` y nI)doa] y n Eïy [eB. !xEß- ac om.l i  
Por favor, se encontro graça nos olhos de meu senhor. 

 

wf 'Þ[e r m,aYOðw: 9 

Disse Esaú: 
y xi§a' b r "_ y liä- vy < 
Existe muito para mim, meu irmão 
` % l")- r v,a] ß̂l . y hiîy 

Seja certamente para ti. 



80 

 

r m,aYOæw: 10 

Disse Jacó: 
 ^y n <ëy [eB. ‘!xe y tiac 'Ûm' an "“- ~ ai ‘an "- l a; b qoª[]y :   

 Não [rejeites] agora se já encontrei graça diante de teus olhos 
 y dI_Y"mi y tiÞx'n >mi T' îx.q ;l 'w> 
 Tomaste minha oferta de minha mão 
  ~ y hiÞl {a/ y n EïP. tao±r >Ki ^y n <©p ' y tiy aiär " !Keú- l [; y Kiä 
  Eis que vi tua face como vejo a face de ´Elohim 
 ` y nIc E)r >Tiw: 
 Expiaste-me [pagar, saldar, expiar; obter restituição, ter dívida paga]. 
 
% l 'ê tab 'ähu r v<åa] ‘y tik'r >Bi- ta,  an "Ü- xq ; 11 

Toma agora a minha bênção que foi feita vir para ti 
 ~ y hiÞl {a/ y n IN:ïx;- y Ki( 
 porque ´Elohim me favoreceu[teve piedade de mim] 
 l ko+- y l i- vy < y kiäw>  
 e eis que tudo tenho para mim 
ABà- r c;p .YIw: 
Insistiu com ele 
 ` xQ")YIw: 
Tomou. 
 
r m,aYOàw: 12 

Disse: 
hk'l e_n Ew> h['äs .n I 
Levantaremos acampamento e caminharemos 
 ` ^D <)g>n <l . hk'Þl .aew>   
 e caminharei diante de ti. 
wy l 'ªae r m,aYOæw: 13 

Disse a ele: 
 ~ y Kiêr : ~ y dIäl 'y>h;- y Ki( ‘[:dE’y O y n IÜdoa] 
 Meu senhor, sei que os filhos são tenros 
 y l '_[' tAl å[' r q "ßB'h;w> !aC oïh;w> 
 E as ovelhas e vacas precisam ser amamentadas por mim 
 ` !aC o)h;- l K' WtmeÞw" dx'êa, ~ Ay æ ‘~ Wq p'd>W  
 As empurrando [em marcha] de um dia, morrem todas as ovelhas. 
AD =b .[; y n Eåp .li y n Ißdoa] an "ï- r b '[]y : 14 

Passa agora, senhor meu, adiante de seu servo 
 y J iªail . hl 'äh]n "t.a,( y n Iùa]w: 
 E eu me guiarei lentamente 
  ‘y n :p 'l.- r v,a] hk'Ûal 'M.h ; l g <r <’l . 
  Em passo de trabalho adiante de mim 
   ` hr "y [i(fe y n Ißdoa]- l a, ab oïa'- r v,a]  d[;² ~ y dIêl 'y >h; l g<r <ål .W 

   E no passo dos filhos até que chegarei a meu senhor em Seir.  
wf 'ê[e r m,aYOæw: 15 

Disse Esaú: 
 y Ti_ai r v<åa] ~ ['Þh'- ! mi ê̂M. [i aN"å- hg "y Ci(a 
 Agora instalarei [estabelecer,implantar,colocar,por] junto a ti, diante do povo que a mim [está] 
 
‘r m,aYO’w:; 
Disse: 
hZ<ë hM'l 'ä 
Por favor, para que isto 
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 ` y nI)doa] y n Eïy [eB. !xEß- ac 'm.a, 
 Se achei graça nos olhos de meu senhor? 

` hr "y [i(fe AKßr >d:l . wf '²[e aWhïh; ~ AY“B; •b v'Y"w: 16 

Naquele dia voltou Esaú a seu caminho de Seir 
ht’Koês u [s ;än ” ‘b q o[]y :w> 17 

e Jacó pôs-se a caminho de Sucote 
 ty IB”+ Al ß !b ,YIïw: 
 construiu para ele casa  
  tKoês u hf ’ä[‘ ‘Whn E’q .mil .W 
  e para seus rebanhos fez cabanas, 
s ` tAK)s u ~ AqßM’h;- ~ ve ar ”îq ’ !KE±- l [; 
por causa disso, chamou o nome do lugar Sucote. 
 

1.3.1 O estudo literário 
 

 O estudo de Gênesis 33 depende, no contexto literário, das informações de outros 

capítulos, especialmente do capítulo 27: que narra a fuga e os motivos desta. O texto, todavia, 

é entrecortado pelas narrativas da construção da família de Jacó, na casa de Labão. A idéia 

básica do narrador é a de dimensionar como se deu para Jacó esse período e quanto tempo 

durou até que chegasse o dia do difícil reencontro dos irmãos rivais. O tempo de Jacó em fuga 

e acolhido na casa de Labão foi descrito com muitos desafios, mas em tudo, era bem sucedido 

por causa da presença abençoadora de Deus em sua história. Mesmo continuando com caráter 

e atitudes duvidosas, Jacó alcançou uma grande família em uma grande riqueza. O curioso, 

nesta narrativa, é que, mais uma vez, Jacó sai fugido da casa de Labão. O descontentamento 

com ele estava gerando um mal-estar entre as famílias (Gn 31, 1-2) e sua presença já não era 

tão desejada (Gn 31,5). Este tempo de hiato, entre os capítulos 27 e 33, não se sabe 

diretamente, pela narrativa, o que aconteceu com Esaú. Sabe-se que na saga de Isaque há 

informações que Esaú construiu uma grande família, uma grande riqueza na terra de Canaã 

(Gn 36,6-8). Por essas informações, ambos alcançaram os alvos desejados, em mesmo nível 

de grandeza. 

 Todavia, Gênesis 33,1-20 constitui-se como uma narrativa autônoma dentro deste 

grande complexo narrativo.96 Trata-se de uma perícope profundamente marcada por 

conteúdos antigos de narrativa individual97. O capítulo 33 cumpre bem seu papel como final 

deste episódio. Sua introdução (vv.1-3) desperta o leitor e a leitora com um grande 

                                                           
96 Rad, Westermann, Krinetzki, Arana, Gottwald delimitam a narrativa, considerando o capítulo 33,1-20 uma 
unidade autônoma com estrutura bem definida e com algumas inserções etiológicas ou indicações de itinerários, 
ao final (18-20).  
97 KRINETZKI, Günter. Jacó e Nós, p.89. e ARANA, Andrés Ibañez. Para compreender o Livro do Gênesis, p. 
413. 
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suspense.98 A pergunta surge com naturalidade na mente de quem lê: E agora, o que vai 

acontecer? Um final amistoso ou hostil? Um massacre sangrento com o exército de Esaú? Ou 

outro final? Todo o medo de Jacó demonstrado na preparação estratégica com os bens e os 

filhos (32,13-20 e 33,1b-2) promovem também esse suspense pelo final. 

 O texto de Gn 33,1-20 pode ser assim estruturado: A introdução à cena do encontro 

(v.1a); Jacó e Esaú acolhem um ao outro (vv.1b-11); Jacó e Esaú separam-se novamente 

(vv.12-17) e algumas notas de itinerários (vv.18-20).99 Neste trabalho, será dada a prioridade 

ao final desenvolvido pela saga para as rivalidades e conflitos entre Jacó e Esaú (vv.1-17). 

 A história da fuga e do retorno, ao mesmo tempo, que aponta para questões comuns, 

como ação-consequência que todos os seres humanos devem mensurar quando fazem 

escolhas, também se apresenta como um paradigma histórico de esperança: sempre é possível 

recomeçar com as oportunidades concedidas por Deus. 

  

1.3.2 O estudo da mensagem: Um homem generoso que priorizou a cultura de paz 

 A narrativa do encontro entre Esaú e Jacó descreve dupla postura: Jacó preocupado 

com suas marcas negativas do passado, possuído de medo das conseqüências e agindo para 

um encontro formal; Esaú despreocupado e desinteressado tanto do passado como do presente 

agindo para o reencontro com seu irmão, que há muito não via.100 

 Por esta narrativa, a saga preserva uma identidade generosa e, até mesmo, solidária 

para a postura de Esaú. Sua conduta não foi marcada por nenhuma revolta ou mágoa. Agiu 

liberalmente para uma convivência pacífica. Essas informações serão devidamente 

consideradas na análise da mensagem deste texto. 

 

A Introdução (v.1a) 

ar >Y:w: wy n "©y [e b qoø[]y : aF '’YIw:1 

Levantou Jacó seus olhos e viu 

 A introdução da cena apresenta um Jacó atento e preocupado. Parecia estar de vigia 

para não ser surpreendido. Certamente, mesmo com as várias manifestações positivas de Deus 

sobre sua vida, Jacó estava esperando um encontro muito hostil. Temia por sua própria vida. 

Temia também pela segurança de sua família. A narrativa explorou o suspense: O que Jacó 

                                                           
98 RAD, Gerhard von. El Libro del Genesis, p.403. 
99 WESTERMANN, Claus. Gênesis 12-36: a Commentary, p.524. 
100 WESTERMANN, Claus. Gênesis 12-36: a Commentary, p.524. 
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viu? A descrição da cena deve ter agravado ainda mais as suas desconfianças, pois seu irmão 

se aproximava com um grupo imenso de homens montados dando uma impressão de batalha, 

de um encontro violento. 

 

Jacó e Esaú acolhem um ao outro (vv.1b-11) 

 A segunda parte da estrutura da narrativa apresenta o encontro e suas nuances. 

Descreve o medo de Jacó, sua estratégia de proteção da família, a aproximação exagerada e 

suspeita de Esaú e o encontro com seus desdobramentos. 

 

A aproximação com medo (vv.1b-3) 

aB'ê wf 'ä[e hNEåhiw> 
Eis que Esaú vinha  
vy ai_ tAaßme [B ;îr >a AM§[iw > 
junto dele com quatrocentos homens 
 
‘ha'l e- l [; ~ y dIªl 'y>h;- ta, # x;Y:åw:; 
Dividiu os filhos sobre Léa,  
    l xeêr "- l [;w> 
       sobre Raquel 
    ` tAx)p 'V.h; y Teîv. l [;Þw >  
       e sobre as duas servas 
hn "+voar I) !h<ßy dEl .y :- ta,w> tAx±p 'V. h;- ta, ~ f,Y"ôw: 2 

Colocou as servas e os filhos delas primeiro 
  ~ y nIër ox]a; ‘h'y d<’l 'y wI) ha'Ûl e- ta,w> 

  e a Léa e os filhos dela em seguida 
 ` ~ y nI)r ox]a; @ s EßAy - ta,w> l xeîr "- ta,w> 

   e a Raquel e a José em seguida. 
  

~ h,_y nEp .l i r b:å[' aWhßw> 3 
Ele passou adiante deles 
~ y miê['P. [b ;v, ä ‘hc 'r >a;’ WxT;Ûv.Y Iw: 
Curvou-se em terra sete vezes 
` wy xi(a'- d[; ATßv.G I- d[ ;  
Até se aproximar de seu irmão 

 A descrição do que vira Jacó deve ter ampliado muito as suas suspeitas. O texto 

revelou Esaú se aproximando, da caravana de Jacó, com uma tropa significativa: quatrocentos 

homens. O que poderia passar na mente de Jacó? A morte prometida no passado está 

chegando. Movido pelo medo e pelo instinto de preservação da família que constituiu, 

organizou as mulheres e seus filhos. O que surpreende é que Jacó cuidou da família, também, 

com preferências e distinção de tratamento. Expôs primeiramente as servas e seus filhos, 

depois Léa e seus filhos e, por último (não por acaso), Raquel e seu único filho José (v.2). A 

nobreza desta cena ficou reservada para a iniciativa de Jacó: se curvou exageradamente para 

seu irmão, como que suplicando sua misericórdia e bondade (v.3). 
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 O verbo “curvou-se” advém da raiz havah [hwx]. Esta descreve a ação de curvar-se 

como sinal de reverência, de honra e adoração. Tal manifestação gestual descreve submissão, 

humilhação, dependência. Esta prática estava muito afeiçoada a liguagem palaciana, onde os 

súditos-vassalos se curvavam demonstrando reverência a uma autoridade superior.101 

Todavia, sete prostrações parecem exageradas102. Rad afirma que prostrar-se uma só vez já 

era uma expressão de máximo respeito (Gn 18,1 e 19,1).103 Por esta atitude, Jacó parece se 

reportar a Esaú como alguém superior, como um vassalo que está diante de seu senhor. 

Todavia, tais prostrações demonstraram temor e humilhação diante de Esaú. 

 

Um encontro emocionado para o perdão (v.4) 

‘Atar "q .l i wf'Û[e # r "Y"“w: 4 
Correu Esaú chamando-o [seu nome] 

Whq eêB.x;y >w:¥ 
O abraçou 
wr "ÞaW"c ;- l [; l PoïYIw: 
Lançou sobre seu pescoço 

   W›hšq E+šV'šYI›w:› 
   O beijou 
    ` WK)b .YIw:  
    Choraram. 

 A cena mudou de direção: às ações são de Esaú. Seu rompante é mais emotivo. Correu 

gritando a Jacó (v.4a). Não agiu cerimonialmente. Agiu como um irmão que desejava 

reencontrar o outro irmão, após longo tempo e difíceis silêncios. A gradação, das ações 

emotivas, foi sendo ampliada (v.4): abraçou-o, se lançou sobre o pescoço, o beijou e 

choraram. As ações, em paralelismo climático, demonstraram a crescente compaixão que 

gerara a concessão de perdão e o desejo de reconstruir a relação com seu irmão. 

 Neste ponto a saga permite que, através da emoção e dos gestos, haja uma 

interpretação aberta para toda sorte de suposições.104 Na narrativa não houve espaço para 

nenhuma palavra do passado: não falaram de trapaças e nem de ameaças de morte, apenas a 

clareza de sentimentos e gestos abertos para uma nova realidade nos futuros relacionamentos. 

 Esaú que havia, no passado, sido lesado e extorquido estava disposto a viver a vida 

com seu irmão. Não permitiu que o passado e a suas dores impedissem uma reconciliação. 

                                                           
101 ERNEST, Jenni. e WESTERMANN, Claus. Diccionario Teológico Manual del Antiguo Testamento, p. 740-
744.  HARRIS, R. Laird. Et al. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, p.434-436. 
102 As cartas de Armana informam que os vassalos de Faraó deveriam se prostar sete vezes: ‘aos pés do rei [...] 
sete vezes, sete vezes eu caio, para frente e para trás’ em ANEP,fig 5. Confira em HARRIS, R. Laird. Et al. 
Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, p.434. 
103 RAD, Gerhard von. El Libro del Genesis, p.403. 
104RAD, Gerhard von. El Libro del Genesis, p.404. 
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Resignou-se e, com isso, estava demonstrando a disposição de desenvolver relações 

pacíficas e de solidariedade com seu irmão. 

 Esta cena foi marcante. Nela, pode ser visto que o ser humano é capaz de perdoar e 

recomeçar relações aparentemente irrecuperáveis. Nela pode se verificar que o ser humano 

pode ser altruísta e capaz de oferecer mais uma chance a outrem. Esaú foi destacado nesta 

cena como uma pessoa de interesses humanos pacíficos, como uma pessoa capaz de rever e 

reverter caminhos em sua prórpia história. 

 

Conhecendo a família de Jacó (vv.5-7) 

~ y dIêl 'y >h;- ta,w> ‘~ y viN"h;- ta, ar .Y:Ü w: wy n "©y [e- ta, aF 'äYIw: 5 
Levantou os seus olhos e viu as esposas e os filhos 
r m,aYOàw: 
Disse: 
% L "+ hL,aeä- y mi  
Quem são estes para ti? 
r m;§aYOw: 
Disse: 
` ^D <)b .[;- ta, ~ y hiÞl {a/ !n :ïx'- r v,a]  ~ y dI§l 'y >h; 
Estes são os filhos que ´Elohim agraciou a teu servo. 
 hN"hEï tAx±p 'V.h; ! 'v.G :ôTiw : 6 

 Aproximaram-se as suas servas 
 !h<ßy dEl .y :w> 
 E os filhos delas 
 ` ! 'y w<)x]T;v.Ti(w: 
 E se curvaram 
  Ww=x]T;v. YI)w: h'y d<Þl 'y wI ha'²l e- ~ G : vG :ôTiw: 7 
  Aproximou-se também Léa e os filhos dela 
  l xeÞr "w> @ sE±Ay  vG :ïn I r x;ªa;w> 
  E depois aproximou-se José e Raquel  
  ` Ww*x]T;v.YI )w:  
  e se curvaram 

 A cena procurou um novo ângulo: Esaú emocionado viu ao lado um grupo de pessoas. 

Perguntou a Jacó: Quem são estes? Jacó mais aliviado respondeu: - É minha família. Os filhos 

são reconhecidos, por Jacó, como fruto da graça, da bondade [!n x] de ´Elohim (v.5). Depois, 

como que se apresentando, as mulheres e os filhos foram reverenciando o tio depois da 

comovente cena de reconciliação (vv.6-7). 

 É importante perceber um pequeno detalhe nesta cena. Os filhos de Jacó participaram 

de perto de uma reconciliação familiar dificílima. Provavelmente, conviveram com o medo e 

viram como o perdão pode alterar realidades. Curioso é que na organização dos filhos para a 

defesa, os filhos das servas são postos à frente, depois os filhos de Léa e, por último, Raquel e 

José (v.1). Nesta cena (vv.5-7), toda a organização anterior foi mantida (vv.1b-11) exceto que, 

nesta narrativa, José foi colocado à frente de Raquel (v.7). Por quê? Há alguma 
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intencionalidade narrativa? É possível que sim, pois José teria que seguir o exemplo de seu tio 

Esaú. José também experimentaria a traição de seus irmãos (Gn 37,17b-28) e teria a 

oportunidade que seu tio teve: perdoar seus irmãos (Gn 45,1-15) e proporcionar a 

reconstrução da vida de sua família (Gn 46,1-47,12). 

 

Um diálogo sobre as dádivas (vv.8-11) 

r m,aYÖw: 8 
Disse: 
y Tiv.g "+P' r v<åa] hZ<ßh; hn <ïx]M;h;- l K' ±̂l . y miî 
Quem são para ti todos deste acampamento (tropa, multidão) que encontrei? 
r m,aYÖw: 
Disse: 
` y nI)doa] y n Eïy [eB. !xEß- ac om.l i  
Por favor, se encontro graça nos olhos de meu senhor. 

 

wf 'Þ[e r m,aYOðw: 9 

Disse Esaú: 
y xi§a' b r "_ y liä- vy < 
Existe muito para mim, meu irmão 
` % l")- r v,a] ß̂l . y hiîy 

Seja certamente para ti. 
 
r m,aYOæw: 10 

Disse Jacó: 
 ^y n <ëy [eB. ‘!xe y tiac 'Ûm' an "“- ~ ai ‘an "- l a; b qoª[]y :   

 Não [rejeites] agora se já encontrei graça diante de teus olhos 
 y dI_Y"mi y tiÞx'n >mi T' îx.q ;l 'w> 
 Tomaste minha oferta de minha mão 
  ~ y hiÞl {a/ y n EïP. tao±r >Ki ^y n <©p ' y tiy aiär " !Keú- l [; y Kiä 
  Eis que vi tua face como vejo a face de ´Elohim 
 ` y nIc E)r >Tiw: 
 Expiaste-me [pagar, saldar, expiar; obter restituição, ter dívida paga]. 
 
% l 'ê tab 'ähu r v<åa] ‘y tik'r >Bi- ta,  an "Ü- xq ; 11 

Toma agora a minha bênção que foi feita vir para ti 
 ~ y hiÞl {a/ y n IN:ïx;- y Ki( 
 porque ´Elohim me favoreceu [teve piedade de mim] 
 l ko+- y l i- vy < y kiäw>  
 e eis que tudo tenho para mim 
ABà- r c;p .YIw: 
Insistiu com ele 
 ` xQ")YIw: 
Tomou. 

 Neste diálogo foram mantidas as posturas anteriores: Jacó continuou tratando Esaú 

como um monarca a quem devia reverência e tributo e Esaú tratou Jacó como a um irmão. Em 

suas falas, Jacó, se referiu a Esaú como “meu senhor” (y n da - v.8) e Esaú se referiu a Jacó 
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como “meu irmão” (y x a - v.9). Esta diferença no tratamento apresenta uma aparente 

humilhação de Jacó e, ao mesmo tempo, o seu medo de Esaú. 

 O diálogo entre Esaú e Jacó transcorreu sobre as dádivas que estavam espalhadas pelo 

caminho (v.8). Jacó as ofereceu como tributo, como dádivas, como oferta de perdão (vv.8.10-

11). Para Jacó, as ofertas serviriam para abrandar o coração de Esaú (v.8) e gerar compaixão, 

misericórdia e graciosidade. Serviriam também como uma forma de pagamento redentor pelo 

seu golpe no passado (v.10). A narrativa expressou o conceito restituição, expiação (hc r) para 

descrever o que Jacó pretendia com as dádivas. Essa raiz hebraica denotava: pagar algo, 

receber algo em troca ou aceitar como fruto de gratidão105. Também podia significar o 

pagamento de dívidas no sentido de expiação para os pecados106. O texto apresenta através 

deste conceito que Jacó pretendia quitar uma dívida para conviver com seu passado. Pretendia 

retribuir, como pagamento de dívida, pela sua traição no passado e encontrar em seu irmão o 

perdão de suas dívidas. 

 Esaú, por sua vez, não via da mesma forma. As ofertas deveriam ficar com Jacó e sua 

família. Já que, no texto, Esaú afirmou que já possuía muitos bens (v.9). Portanto, sua 

misericórdia e perdão não estavam atrelados a esses valores patrimoniais. Esaú resistiu a 

aceitar tais valores de seu irmão (v.9-10), todavia, pela insistência de Jacó, acabou por aceitar 

(v.11). 

 Jacó tinha um alvo: encontrar graça em seu irmão Esaú. Este termo han (!x) pode ser 

encontrado três vezes nesta parte da perícope (vv.8.10-11). Este substantivo pode denotar: 

favor, graça, compaixão solidariedade, bondade para com os necessitados ou para aqueles que 

não merecem qualquer clemência107. Sua raiz hanan (!n x) oferece a idéia de ser algo oferecido 

por alguém superior que, por causa da misericórdia e condescendência, protegia os menos 

afortunados108. O desejo de Jacó era o de encontrar em Esaú uma condição de perdoar e de 

agir benevolamente, mesmo tendo o direito de recorrer a violência e disciplina. 

 Todavia, o conteúdo mais importante desta perícope está na sentença: ~ y hla y n P tar K 

^y n p  y ty ar  !K- l [ y K “Eis que vi tua face como vejo a face de ´Elohim” (v.10). A experiência 

com Esaú fez Jacó ver na face de seu irmão a bondade e a misericórdia do próprio Elohim. A 

manifestação acolhedora, emocionada, perdoadora de Esaú fez Jacó ver na presença, nos 

sentimentos e nas ações de seu irmão atitudes e sentimentos atribuídos a Deus. Esaú era a face 

                                                           
105 ERNEST, Jenni. e WESTERMANN, Claus. Diccionario Teológico Manual del Antiguo Testamento, p.1018. 
106 HARRIS, R. Laird. Et al. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, p.1450. 
107 Idem, p.494-495. 
108 ERNEST, Jenni. e WESTERMANN, Claus. Diccionario Teológico Manual del Antiguo Testamento, p.815-
829. 
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de Deus. Esta afirmação também pode ser interpretada em conexão com o capítulo trinta e 

dois da saga de Isaque (Gn 32,22-32). Neste capítulo, Jacó teve um encontro com “um 

homem” (vy a- v.24), e com ele lutou (~ y hl a- ~ [ ty r f - y K- Eis que contendeste junto de Elohim - v.28) 

alcançando a grandeza de um príncipe que pelejou com força para ser abençoado por 

Elohim109. Após esta peleja, Jacó/Israel afirmou: “vi a Deus face a face” (~ y n P- l a ~ yn P ~ y hla 

y ty ar - y K- Eis que vi ´Elohim face a face - v.30). Com base nesta experiência, Jacó aproxima Esaú 

da grandeza e do caráter de Elohim. 

 Esaú foi também a revelação dos valores, dos sentimentos e das ações atribuídas 

somente a Deus. Jacó constatou e exaltou a grandeza do caráter de seu irmão. Destacou sua 

grandeza em perdoar, tão liberalmente, a um ofensor. Engrandeceu sua sensibilidade humana 

em agir bondosamente em favor de seu irmão. 

Esaú ofereceu sua hospitalidade a Jacó (vv.12-15) 

r m,aYOàw: 12 

Disse: 
hk'l e_n Ew> h['äs .n I 
Levantaremos acampamento e caminharemos 
 ` ^D <)g>n <l . hk'Þl .aew>   
 e caminharei diante de ti. 
wy l 'ªae r m,aYOæw: 13 

Disse a ele: 
 ~ y Kiêr : ~ y dIäl 'y>h;- y Ki( ‘[:dE’y O y n IÜdoa] 
 Meu senhor, sei que os filhos são tenros 
 y l '_[' tAl å[' r q "ßB'h;w> !aC oïh;w> 
 E as ovelhas e vacas precisam ser amamentadas por mim 
 ` !aC o)h;- l K' WtmeÞw" dx'êa, ~ Ay æ ‘~ Wq p'd>W  
 As empurrando [em marcha] de um dia, morrem todas as ovelhas. 
AD =b .[; y n Eåp .li y n Ißdoa] an "ï- r b '[]y : 14 

Passa agora, senhor meu, adiante de seu servo 
 y J iªail . hl 'äh]n "t.a,( y n Iùa]w: 
 E eu me guiarei lentamente 
  ‘y n :p 'l.- r v,a] hk'Ûal 'M.h ; l g <r <’l . 
  Em passo de trabalho adiante de mim 
  ` hr "y [i(fe y n Ißdoa]- l a, ab oïa'- r v,a]  d[;² ~ y dIêl 'y >h; l g<r <ål .W 

  E no passo dos filhos até que chegarei a meu senhor em  
        Seir.  
 
wf 'ê[e r m,aYOæw: 15 

Disse Esaú: 
 y Ti_ai r v<åa] ~ ['Þh'- ! mi ê̂M. [i aN"å- hg "y Ci(a 
 Agora instalarei [estabelecer,implantar,colocar,por] junto a ti, diante do povo que a 
mim [está] 
‘r m,aYO’w:; 
Disse: 
hZ<ë hM'l 'ä 
Por favor, para que isto 

                                                           
109 HARRIS, R. Laird. Et al. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, p.149-1491. 
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 ` y nI)doa] y n Eïy [eB. !xEß- ac 'm.a, 
 Se achei graça nos olhos de meu senhor? 

 A bondade e misericórdia reveladas em Esaú não foram suficientes para gerar em Jacó 

a confiança. Agindo com bondade ofereceu escolta (v.12) e hospitalidade (v.15). Todavia, 

Jacó ainda desconfiado, resistiu a oferta de seu irmão Esaú, preferindo seguir para um 

caminho oposto. 

 Outra informação, no texto, revelou que Jacó não apenas rejeitou a escolta e a 

hospitalidade, como mais uma vez mentiu para se liberar de seu irmão. O texto afirmou que 

Jacó prometera ir lentamente, por causa de seus filhos e criação, até Seir, habitação de Esaú 

(v.14). Mas outra informação dá conta de que não cumprira o prometido, ao contrário, dirigiu-

se para outra direção, revelando ainda sua desconfiança e caráter duvidoso. 

 

Cada um para seu lado: Seir e Sucote (vv.16-17) 

` hr "y [i(fe AKßr >d:l . wf '²[e aWhïh; ~ AY“B; •b v'Y"w: 16 

Naquele dia voltou Esaú a seu caminho de Seir 
ht’Koês u [s ;än ” ‘b q o[]y :w> 17 

e Jacó pôs-se a caminho de Sucote 
 ty IB”+ Al ß !b ,YIïw: 
 construiu para ele casa  
  tKoês u hf ’ä[‘ ‘Whn E’q .mil .W 
  e para seus rebanhos fez cabanas, 
s ` tAK)s u ~ AqßM’h;- ~ ve ar ”îq ’ !KE±- l [; 
por causa disso, chamou o nome do lugar Sucote. 

 

 Esta conclusão parcial da perícope apresentou um desfecho, atribuindo destinos 

diferentes para os irmãos. Esta postura apresenta a individualidade sócio-política das famílias 

e, como, geograficamente ocuparam lugares disitintos na região palestinense: os descendentes 

de Esaú (Edom, região de Seir) e de Jacó (a sudeste de Canaã). O final da perícope aponta 

para uma convivência harmônica e tolerante. A separação não representava, necessariamente, 

inimizade. Poderiam desenvolver projetos políticos diferentes, pois estavam resguardados 

pela tolerância e pela solidariedade.      

1.3.3 Uma outra tradição literária na saga de Isaque para Esaú - Gn 36,6-8 

 

 Além do capítulo 33,1-17, a saga de Isaque conserva mais um texto que exalta a 

grandeza e generosidade de Esaú frente ao retorno de Jacó para viver, em peregrinação, na 

terra de Canaã. Em Gn 36,6-8, o texto genealógico apresentou uma visão bastante grandiosa 

da família de Esaú. Nesta perícope, se destacou que: Esaú e sua família habitavam em 
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peregrinações na terra de Canaã (v.6); eram muitas as suas riquezas e as de Jacó (vv.6-7); a 

terra de Canaã não suportaria as duas famílias e seus grandes rebanhos (v.7) e que, 

consensualmente, decidiu sair de Canaã para habitar na região de Seir (v.8) atrelando sua 

descendência ao povo de Edom. 

Tradução 

wy v'n "- ta, wf '‡[e xQ :åYIw: 6 
Tomou Esaú as suas esposas, 
 wy n "åB'- ta,w> 
 e os seus filhos 
 wy t'n OB.- ta,w>   
 e suas filhas 
 èAty Be tAvåp .n :- l K'- ta,w> é 
 e todas as vidas de sua casa 
  Whn Eåq .mi- ta,w>   
  e os seus rebanhos 
  ATªm.h,B.- l K'- ta,w> 
   e a todo seu gado 
   ![;n "+K. # r <a,äB. vk;Þr " r v<ïa] An ëy "n >q i- l K' ‘taew>  
    e a todas as suas posses que reuniu na terra de Canaã; 
` wy xi(a' b qoï[]y : y n EßP.mi # r <a,ê- l a, % l ,YEåw: 
E caminhou a terra adiante de Jacó, seu irmão. 
 wD "_x.y : tb ,V,ämi b r "Þ ~ v'²Wkr > hy"ôh' - y Ki( 7 
 Eis que eram muitas as suas posses para habitarem juntos 
 ‘~ h,y rEWg *m. # r<a,Û hl 'øk.y "¥  al {’w> 
 E não comeram [mais] da terra de suas peregrinações 
 ` ~ h,(y n Eq .mi y nEßP.mi ~ t'êao taf eäl '  
  porque [não] manteria os seus diante do gado deles 
r y [iêfe r h:åB. ‘wf '[e b v,YEÜw: 8 
Habitou Esaú no monte Seir 
` ~ Ad)a/ aWhï wf ’ Þ[e 
Ele Esaú era ´Edom 
 

Por esta tradição, Esaú habitava em Canaã com sua família. Como as famílias 

seminômades, migravam em busca de pastagem para alimentar seu gado. Nesta condição era 

detentor de uma grande família, com uma grande fortuna em bens e rebanhos. Pela narrativa, 

o parecer acerca da terra de Canaã, foi do próprio Esaú. Ele abrira mão de habitar naquela 

região deslocando-se mais para o sul, na região de Seir (v.7-8). Todavia, a decisão de deixar 

Canaã foi tomada após o retorno de Jacó da casa de Labão. Com esta decisão Esaú buscava 

uma nova alternativa para sustentar sua família e seu gado, sem desfavorecer ou prejudicar a 

família de seu irmão Jacó.   

 Os dados deste texto apresentam certo exagero sobre a grandeza das duas famílias, 

pois havia outras famílias e povos habitando a região e peregrinando nela, mas a mensagem é 

que Elohim abençoara os dois filhos de Isaque e que ambos se tornaram grandes em poder e 

prosperidade naquela região. A mensagem apresentada era da consciência e da 
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condescendência de um irmão que fora traído e, que perdoara seu irmão, e resignou-se a ponto 

de priorizar o bem do seu irmão e ceder para o progresso das duas famílias. 

Esaú foi descrito como alguém sensível e disposto a ceder para o bem de seu irmão e 

sua família. Suas ações concessórias e condescendentes evidenciavam sua tolerância e sua 

capacidade de mudar para o bem comum e para uma vida pacífica (relações marcadas pelos 

valores de Deus). Esaú foi descrito como alguém que não tinha medo de mudanças. Estava 

pronto a recomeçar. Estava certo de viver pelos valores divinos. 

 As duas tradições literárias, para o tempo que Jacó retornou para Canaã, apresentam 

um Esaú grande em caráter, em riquezas e em nobreza. Suas ações com Jacó manifestaram a 

decisão de viver bem com as pessoas, mesmo que custasse o preço da bondade e do perdão. 

Tais tradições parecem apontar para uma grande ansiedade: viver em paz com os povos 

vizinhos.  

O exemplo de Esaú precisava ser assumido para o desenvolvimento de uma vida de 

paz: é importante ceder, abrir mão (até mesmo de direitos constituídos), ser tolerante com os 

erros dos outros e, até, saber conceder perdão quando forem alvos de traições e injustiças. O 

texto apresenta Esaú como um paradigma da paz. O texto apresenta uma esperança: é possível 

abrir mão do poder e da superioridade para o desenvolvimento de uma cultura de paz. 
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2 EDOM NA LITERATURA PROFÉTICA: UM ESTUDO DOS 

ORÁCULOS CONTRA EDOM NAS COLEÇÕES DOS ORÁCULOS 

CONTRA AS NAÇÕES NA PROFECIA CLÁSSICA  

 

 O estudo das rivalidades e dos conflitos entre Israel/Judá e Edom perpassa os vários 

livros da Bíblia Hebraica. Esta pesquisa propôs-se estudar os textos que refletem as realidades 

de conflito, bem como, o desenvolvimento histórico de um discurso teológico contra Edom. 

Para isto, é importante que se estude o testemunho literário da profecia.  

A extensa tradição literária da profecia antico-testamentária conservou várias 

narrativas e oráculos que expressam os conflitos políticos entre esses povos irmãos e vizinhos. 

As Coleções de Oráculos contra as Nações (OCN) são um especial testemunho literário e 

teológico no material profético sobre os conflitos internacionais. Estas se constituem como 

reserva teológica e literária para as demandas internacionais, compreendidas por uma ótica 

religiosa.  

Este capítulo focaliza seu estudo nas coleções de OCN e, mais especificamente, nos 

oráculos contra Edom dentro dessas coleções. Além do estudo nestas coleções, também 

estudar-se-á o livro de Obadias (em comparação com o oráculo de Jeremias), pois trata-se de 

um livro totalmente dedicado à profecia contra Edom.  

 Primeiramente, neste capítulo, a pesquisa destacará o estudo dos OCN, 

compreendendo-o em seu universo literário. Ênfase maior será dada ao estudo literário e da 

forma, discutindo e compreendendo seu espaço na literatura profética, bem como, seu lugar 

vivencial na história do movimento profético em Israel/Judá.  

 Em um segundo momento, será apresentado um estudo para cada coleção de OCN nos 

livros proféticos (Amós 1-2; Isaías 13-23; Ezequiel 25-32 e Jeremias 45-51). Este estudo 

focalizará a análise das particularidades de cada coleção para uma melhor compreensão 

literária dos oráculos dirigidos contra Edom. Esta parte da pesquisa proporá uma leitura da 

estrutura literária e das principais características teológicas de cada coleção, visando 

distinguir literária e teologicamente cada coleção individualmente. 

 No terceiro e último momento deste capítulo serão estudados os Oráculos contra 

Edom, nas várias coleções (Amós 1,11-12; Isaías 21,11-12; Ezequiel 25,12-14 e o livro de 

Obadias, em comparação com Jeremias 49, 7-22). Este estudo avaliará os conteúdos da 

mensagem profética contra Edom e verificará se houve uma gradativa transformação nos 
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discursos contra Edom ou se em todas as coleções, os oráculos, já expressavam uma 

mensagem que apontava para a política depois da queda de Jerusalém. 

As fases deste estudo procurarão responder algumas perguntas, a saber: São os OCN 

uma resposta teológica para a realidade do domínio dos grandes impérios? Os OCN são de 

conteúdo teológico mais universalista ou mais etnocêntrico? Como as coleções de OCN se 

posicionam e revelam a vontade divina para a vida dos outros povos? Como os OCN se 

posicionam frente a teologia da Aliança? 

 O estudo da literatura profética avaliará os oráculos contra Edom histórica e 

literariamente. A partir desse objetivo, se refletirá sobre o discurso teológico-profético e as 

suas implicações para os posicionamentos político-sociais. Também se avaliará como essas 

tradições podem refletir um pensamento ideológico de uma geração e como esse pensamento 

religioso pode influenciar na construção de relações ou na destruição das mesmas.   

 

2.1 UM ESTUDO NAS COLEÇÕES DOS ORÁCULOS CONTRA AS NAÇÕES 

 

 O estudo do conflito entre os descendentes de Esaú (edomitas) e os descendentes de 

Jacó (israelitas e judaítas) na Bíblia Hebraica pode ser bastante ampliado nos textos 

proféticos. Nos profetas anteriores110, o agravamento deste relacionamento de fronteira 

recebeu uma ênfase: a descrição de conflitos e de guerras entre esses povos irmãos, dando 

conta de uma nova realidade política que estava sendo concretizada na região siro-

palestinense, com o desenvolvimento da monarquia israelita. No tempo da monarquia (tanto 

unida quanto no período dos dois reinos), Edom foi descrito com um povo vassalo, com 

pequenos espaços de revolta e liberdade (1Rs 11 e 2Rs 8,18-22 e 14,7). Mas foi nos textos dos 

profetas posteriores (profecia clássica) que os oráculos evidenciaram, de forma dinâmica e 

crescente, a rejeição de Edom por causa de suas posturas e de seus atos políticos (como a 

aliança com os babilônios). 

                                                           
110 Os profetas anteriores são compostos pelos livros de Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis. No livro de 
Josué são feitas duas menções a Edom, mas apenas como referencial geográfico, como demarcação da fronteira 
no sul (Js.15,1.21). No livro de Juízes, Edom não é contado entre os povos e etnias opressoras dos hebreus na 
terra de Canaã, ao contrário, Edom é citado como um lugar de onde Javé desce para socorrer seu povo (5,4). Por 
sua vez, em Juízes (Jz 11,16-18) a tradição de Números é ressaltada. Nos livros de Samuel e de Reis, onde a 
OHD narra a origem e o desenvolvimento da monarquia de Israel (unido e dividido), Edom foi alvo da recém 
criada monarquia de Israel: nas campanhas bélicas de Saul (1Sm 14,47), na política expansionista de Davi (2Sm 
8,14), o enfrentamento da revolta de Hadade no governo de Salomão (1Rs 11,14-17.25), as rebeliões contra a 
vassalagem imposta por Judá nos dias de Jeorão, rei de Judá (2Rs 8,18-22) e nos dias de Amazias, há referência 
a um massacre seguido da dominação da cidade de Sela (2Rs 14,7). 
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 Há abundante testemunho literário nos profetas posteriores sobre o conflito entre 

Israel/Judá e Edom. Literariamente, há uma concentração desses oráculos nas Coleções de 

Oráculos contra as Nações. Essa pesquisa, então, delimitou o estudo dessas Coleções de 

Oráculos contra as Nações nos seguintes livros proféticos: Amós, Isaías, Ezequiel e Jeremias. 

Além desses textos, também se faz necessário estudar, especificamente, o Livro de Obadias, 

pois é um testemunho literário exclusivo contra Edom. 

 Os Oráculos contra as Nações (OCN) foram preservados na profecia clássica. Com 

exceção do livro de Oséias, os demais livros trazem, sob variadas formas, esses oráculos 

proféticos contra uma ou mais nações estrangeiras.111 Mesmo como um registro marcante na 

profecia clássica, os OCN foram relegados a um segundo plano nas pesquisas, pois foram 

considerados como documentos teológicos (que defendiam um nacionalismo, não tão presente 

nas inconformadas pregações dos profetas clássicos) escritos posteriormente.112 Todavia, para 

um estudo dos conflitos internacionais na Bíblia Hebraica, faz-se necessário estudar essa fonte 

profética que registra motivos, ações e conseqüências para os referidos conflitos.  

 É importante conhecer e discernir sobre o tipo de fonte que está sendo consultada. 

Como essa fonte comunica a revelação divina para a vida e como ela influencia a ótica sobre 

o conflito entre Edom e Israel/Judá. 

 

2.1.1 O que são os Oráculos contra as Nações? 
 

 A literatura profética foi e é compreendida como palavra revelada por Deus aos seus 

mensageiros, os profetas. Assim, todo oráculo registrado nos livros proféticos deve ser 

estudado como literatura e como palavra teologicamente elaborada: revelação. Esta revelação 

fora mediada pelo profeta, que estava imerso em sua realidade histórica.  Deste processo, a 

palavra revelada faz surgir uma nova consciência desta realidade. Uma nova consciência 

capaz de encorajar e efetivar alterações estruturais na vida das pessoas e dos povos.113 

 Os Oráculos contra as Nações (OCN) fazem parte desta revelação histórica na 

realidade do profeta, acerca do relacionamento de seu povo (Israel/Judá) com as outras nações 

à sua volta. O principal objetivo dos profetas era o de revelar a mensagem de Javé para a vida 

de seu povo (Israel/Judá). O eixo central de sua missão era o de denunciar as estruturas 

                                                           
111 CHRISTENSEN, Duane L. Transformations of the War Oracle in Old Testament Prophecy: Study in the 
Oracles Against the Nations, Havard: Edward Brothers, 1975, p.1.  
112 Idem, p.1 
113 BRUEGGEMANN, Walter. A Imaginação profética, São Paulo: Paulinas, 1983, p.12. 
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corrompidas e anunciar os conteúdos exortativos, da parte de Javé, para as mudanças na vida 

do povo da aliança (Israel/Judá). Todavia, as estruturas vigentes nas sociedades, israelita e 

judaíta, estavam profundamente relacionadas com as outras nações. Tal realidade sócio-

política também demandaria as ações divinas sobre as outras nações. 

 De certa forma, os OCN inserem na mensagem profética a consciência de que toda 

realidade de Israel/Judá estava profundamente atrelada ao movimento da história de seu 

mundo. As transformações, desejadas por Javé, na vida do povo da aliança (Israel/Judá), 

necessariamente, passariam: pela correção de ações sócio-políticas; pela alteração das opções 

econômico-militares e pela reversão ou conservação das alianças constituídas durante a sua 

história (especificamente o período da monarquia). Assim sendo, os OCN cumprem o papel, 

nos livros proféticos, de esclarecer sobre a interação da vida política de Israel/Judá com as 

outras nações. Afirma também que, por todas as opções políticas na história, decorreriam 

conseqüências positivas e negativas para a vida do povo, incluindo a capacidade de 

permanecer fiel ou não ao seu Deus. 

 Os OCN destacam a importância da política internacional e, de como esta poderia 

afetar a vida do povo em todas as suas dimensões: arte, economia, comércio, posse da terra, 

guerra, sucessão monárquica, religião, entre outras. Os OCN estão inseridos no contexto da 

política internacional e, mais especificamente, nos conflitos políticos e militares 

(enfrentamentos por guerra). Estes parecem conservar vestígios de alianças políticas (algumas 

conservadas e outras alteradas).114 

 Os OCN, como obra literária, são poemas oraculares115 dirigidos a uma nação. 

Normalmente, as coleções de OCN se dirigiam às nações vizinhas e, por vezes, às nações 

imperiais (Assíria, Babilônia)116. Esses oráculos proclamavam uma mensagem estruturada 

dentro do esquema: Sentença – Crime – Castigo, denunciando os erros da nação frente aos 

acordos com outros povos e apresentando a forma com que o Deus Javé castigaria tais 

atitudes117. Os OCN se constituem como profecia de julgamento. Através deste, Javé 

                                                           
114 CHRISTENSEN, Duane L. Transformations of the War Oracle in Old Testament Prophecy, p.73. 
115 Idem. p. 01. 
116 CROATTO, José Severino. La Estructura de los Libros Proféticos: Las relecturas en el interior del corpus 
profético. In: Revista de Interpretação Bíblica Latino Americana – RIBLA no 35-36: Los Libros Proféticos – La 
voz de los profetas y sus relecturas, Quito-Ecuador: RECU, 2000, p.19. 
117 ALMADA, Samuel. La Profecía de Ezequiel: Señales de esperanza para exiliados – oráculos, visiones y 
estructuras. In: In: Revista de Interpretação Bíblica Latino Americana – RIBLA no 35-36: Los Libros Proféticos 
– La voz de los profetas y sus relecturas, Quito-Ecuador: RECU, 2000, p. 111. SILVA, Airton José. A voz 
necessária: encontro com profetas do século VII a.C., São Paulo: Paulus, 1998, p.54. 
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outorgava sua sentença às nações e, de certa forma, comunicava o seu governo sobre a 

história.118 

 Esta tradição profética (anunciar profecias sobre os inimigos) era antiga em Israel, 

bem como, na prática religiosa dos povos vizinhos (mais especialmente, nos dias da 

monarquia de Israel/Judá). A prática de consultar a Deus, através de um profeta, diante de um 

iminente conflito com um inimigo era muito comum. Por isto, pode-se encontrar a informação 

que o “oráculo contra as nações inimigas” foi uma das primeiras formas da profecia 

hebraica.119 Esta prática também pode ser encontrada em outras culturas e em outros 

documentos antigos, como na liturgia egípcia de execração (tábua 1:3A), na qual se 

pronunciavam maldições contra inimigos estrangeiros e contra categorias de pecadores 

internos, como também, a prática profética de Balaão (Nm 22-24).120 

 A origem deste tipo literário foi o campo de guerra. Diante do inimigo pronunciavam-

se as queixas, os crimes e decretava-se a punição em nome de Deus. Depois, este tipo literário 

deve ter evoluído para liturgias de execração e julgamento das nações, provavelmente, 

pronunciadas em santuários oficiais antes de batalhas ou de acordos políticos.  Por isto, as 

coleções dos OCN estão repletas do imaginário de guerra. Os crimes são descritos como 

rompimentos com os aliados ou mesmo com os valores de Javé. Nesses ambientes, estava 

viva a imagem de um Deus Guerreiro, liderando suas hostes contra os inimigos: tanto na 

esfera humana, como também, na esfera cósmica (escatologia)121. O Deus Javé era visto como 

um vingador, um promotor da justiça que pesaria as ações de todos os reis e reinos.  

 As coleções dos OCN conservam mensagens proféticas que buscam analisar as nações 

em suas posturas diante dos outros povos. A análise desses oráculos pode propor uma 

apresentação de um quadro da situação internacional; propõe ações para as nações 

estrangeiras e promove, em Israel/Judá, a consciência do poder universal de Javé.122 Os OCN 

evidenciaram o conceito teológico de um julgamento divino, tanto sobre as nações 

estrangeiras quanto sobre o próprio povo de Javé (Israel/Judá). 

 Não se pode afirmar, homogeneamente, os conteúdos dessas coleções. Todavia, é 

possível uma aproximação de idéias comuns entre elas, a saber: 1) Os conceitos da “eleição” 

                                                           
118 WESTERMANN, Claus. Basic Form of Prophetic Speech, Cambridge/Luisville: The Lutherworth Press/John 
Knox Press, 1967, 204-205. 
119 CHRISTENSEN, Duane L. Transformations of the War Oracle in Old Testament Prophecy, p.06. afirmou: a 
tradição OCN “foi uma das primeiras, senão a primeira, forma da profecia hebraica e que o estilo e os motivos 
foram tirados dos protótipos não israelitas...”. 
120 GOTTWALD, Norman Kaiser. Introdução Sócio-literária à Bíblia Hebraica, São Paulo: Paulinas, 1988, 
p.335.  
121 CHRISTENSEN, Duane L. Transformations of the War Oracle in Old Testament Prophecy, p.17. 
122 AMSLER, Samuel et al. Os Profetas e os Livros Proféticos, São Paulo: Paulinas, 1992, p.216 
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(Bahar - r hB) e da preferência de Israel/Judá sempre são polarizadores ao discurso às 

nações123; 2) As nações serviam a Javé como fonte de justiça e disciplina para o seu povo124 ou 

como exemplos do que Javé poderia vir a fazer com os que falhavam no cumprimento de seus 

acordos; 3) Expressavam a nacionalidade (israelita/judaíta) em comparação com os outros 

povos, não simplificando a um estreito nacionalismo, mas analisando seu lugar e ações diante 

de seu mundo125; 4) Javé era visto como Senhor universal que controlava o movimento do 

poder mundial e a aplicação da justiça nas relações internacionais126. Diante dessas idéias é 

possível afirmar que as coleções dos OCN apresentam, muito mais, um pensamento teológico 

para Israel/Judá do que para as outras nações. Fato também percebido por causa do acesso as 

mensagens proféticas, normalmente comunicadas internamente em Israel/Judá. Por isto, ao 

analisar essas coleções é necessário atentar para a preocupação teológica dentro da estrutura 

literária dos livros proféticos. 

 Dentre as coleções OCN analisadas (Am 1-2; Is 13-23; Ez 25-32 e Jr 45-51) é possível 

identificar, pelo menos duas coleções (podendo chegar a três), que estão posicionadas no 

centro do livro. A única exceção é o livro de Amós que posiciona a coleção como sua 

primeira parte (1-2), assumindo uma idéia climática até chegar às denúncias contra as 

estruturas corrompidas do povo de Israel (3-6). Tanto o livro do Primeiro Isaías (1-39), quanto 

o livro de Ezequiel possuem as coleções de OCN dividindo-os ao centro (Is 13-23 e Ez 25-

32). Ainda, o livro de Jeremias na Bíblia Hebraica, tem a coleção de OCN posicionada bem 

ao final (Jr 45-51). Todavia, no texto da Septuaginta (LXX), a coleção dos OCN também foi 

posicionada no centro do livro. Tais constatações estruturais parecem indicar, não uma 

necessária centralidade do conteúdo dos oráculos, mas um importante esquema que 

favoreceria a consciência de um Deus que agiu universalmente para transformar a vida de seu 

povo e, principalmente, que desejava aperfeiçoar o relacionamento da aliança constituída para 

uma vida interna e externamente mais justa. 

  Os OCN, como um projeto literário-teológico, visava formar uma nova e, mais 

abrangente, consciência da ação divina na história. Tal realidade, provavelmente, estava 

atrelada à própria transformação sócio-política desta época (séculos VIII – VI a.C), onde o 

povo da aliança (Israel/Judá) se viu dentro do movimento político mundial, vitimado 

internamente pelo domínio dos grandes impérios (Assírio, Babilônico e Persa). Para atender 
                                                           
123 RAD, Gehard von. Teologia do Antigo Testamento, p.124. 
124 CROATTO, José Severino. La Estructura de los Libros Proféticos. In: Revista de Interpretação Bíblica 
Latino Americana – RIBLA no 35-36, p.19-20. 
125 CHRISTENSEN, Duane L. Transformations of the War Oracle in Old Testament Prophecy, p.01.   
126 CROATTO, José Severino. La Estructura de los Libros Proféticos. In: Revista de Interpretação Bíblica 
Latino Americana – RIBLA no 35-36, p.20; SILVA, Airton José. A voz necessária, p.55. 
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essa nova e ampliada forma de pensar o mundo e a ação divina, o pensamento profético-

teológico compôs um discurso mais condizente com essa nova realidade internacional. 

 O discurso profético nos OCN estrangeiras apresentou um Deus de extremo poder 

sobre a terra.127 Este em sua grandeza e domínio atuava na história das nações julgando-as, 

por seus princípios de eqüidade, estabelecendo os destinos dos povos, bem como, exercendo a 

sua vontade soberana na lógica de predominância e dominação.128 Como Senhor Supremo, o 

domínio de Javé fora dimensionado para além da realidade de Israel. Seu agir na história 

estava voltado para o governo mundial.  Por isto, executava sua Vontade através da 

manutenção ou destituição do poder político-econômico, podendo beneficiar ou punir as 

nações em suas relações com os outros povos.129 

 O domínio de Javé foi apresentado dentro de uma lógica universal. Sua atuação como 

Deus Soberano do mundo ampliava a compreensão de seu poder e de seus valores eternos 

(leis) expressos para a vida humana. Desta forma, Javé julgava as nações com os padrões de 

sua justiça eterna e, por estes, definia o tempo e a amplitude do domínio dos grandes impérios 

na terra. Assim, os destinos mundiais e o controle das nações estavam sob seu comando. Javé 

não foi visto como um Deus alheio e alienado, ao contrário, foi descrito como agente de todo 

o movimento histórico: geria e definia as relações internacionais e os seus jogos de poder. 

A teologia dos OCN apresentava Javé: Como Deus Soberano que revelou seu lugar de 

preponderância diante dos povos; Como Soberano Juiz que revelou seus julgamentos contra 

as nações opressoras e ampliou a comunicação do interesse de uma vida de justiça e de 

equidade entre as nações e seus negócios (direitos internacionais); Como um Deus que atuou 

ativamente na história e efetuou sua Vontade, intervindo e alterando a lógica do poder 

humano e político entre as nações. 

A esta teologia estava resguardada a posição especial do povo da aliança com Javé 

(Israel/Judá). Javé era conhecido como o Deus de Israel/Judá, pois este povo possuía uma 

aliança com esse Deus. Por isto, os OCN parecem comunicar uma particularidade, um 

privilégio (mesmo que puramente comunicacional), uma proteção especial para o povo da 

aliança em relação às outras nações. O fato de se comunicar com seu povo (Israel/Judá), 

                                                           
127 WESTERMANN, Claus. Teologia do Antigo Testamento, p. 116. CROATTO, José Severino. La Estructura 
de los Libros Proféticos. In: Revista de Interpretação Bíblica Latino Americana – RIBLA no 35-36, p.54. 
HEIMER, Haroldo. A Tradição de Isaías, In: Estudo Bíblicos no 89 – Segundo Isaías: Is 40-55. Petrópolis: 
Vozes, 2006/1, p. 12. 
128 WESTERMANN, Claus. Teologia do Antigo Testamento, p. 116. CROATTO, José Severino. La Estructura 
de los Libros Proféticos, p.54. AMSLER, Samuel et al. Os Profetas e os Livros Proféticos, p. 268. SILVA, 
Airton José. A voz necessária, p.55.  
129 RAD, Gehard von. Teologia do Antigo Testamento, p.129. ALONSO SCHÖKEL, Luís. Profetas II: Ezequiel, 
Profetas Menores, Daniel, Baruc, Cartas de Jeremias, São Paulo: Paulinas, 1991, p.799 e 988.   
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dando ciência de seu agir no mundo e apresentando as várias razões para tais ações promovia 

uma oportunidade maior de acerto. O privilégio de ouvir a mensagem profética, de conhecer a 

vontade divina e de ter acesso especial à revelação histórica deveria favorecer o processo de 

aprendizado, de conversão e de salvação para os seus eleitos. Os OCN comunicam a natureza 

divina de governar a história poderosamente e de perceber as oportunidades concedidas às 

nações pelas suas ternas misericórdias. O desenvolvimento desta consciência deveria gerar, no 

povo que ouviu a mensagem, temor e obediência aos valores de Deus. 

A revelação divina nos OCN apresentava valores que deveriam ser recusados na vida 

de todas as nações, e mais ainda nas nações do pacto (Israel/Judá), tais como: a deslealdade, a 

falta de misericórdia, a violência, o vandalismo, a traição, entre outros.130 Além disto, também 

revelava que Javé usaria as nações como agentes purificadores para a vida de seu povo e que 

por seu agir na história, através das nações, santificaria o seu povo.131 Acaso seria esta uma 

justificativa para a vida na diáspora? Uma experiência que se prolongaria historicamente para 

as nações Israel e Judá.     

 As coleções dos OCN podem ser vistas como uma elaboração teológica da história 

“que relaciona o destino de Judá com a realidade da política internacional, pressupondo o 

amadurecimento da fé no período do exílio”132 e do pós-exílio. Todavia, há possibilidades de 

parte desta tradição ter origem antes do exílio, apresentando um Deus guerreiro, interessado 

no movimento internacional, pronto a agir para o bem de seu povo (Israel/Judá)133, mesmo 

como um pensamento embrionário. Assim sendo, o referido material literário pode expressar 

a origem e o desenvolvimento ao longo dos séculos VIII à V a.C., podendo-se admitir que, em 

seus conteúdos, há muito da dinâmica e do crescimento dos conflitos e rivalidades entre as 

nações (se forem comparados os oráculos entre as coleções). Por isto, esse trabalho passará a 

avaliar cada coleção individualmente, para que através desta análise, seja possível propor uma 

progressão literária que explique as rivalidades, os conflitos e o ódio entre judaítas e 

edomitas. 

 

 

 

 

                                                           
130 HESCHEL, Abraham J. The Prophets, Vol 01. New York/Hageraton/London: Harper Colophon Books, 1969, 
p.29-30. 
131 CROATTO, José Severino. La Estructura de los Libros Proféticos, p.57. 
132 HEIMER, Haroldo. A Tradição de Isaías, In: Estudo Bíblicos no 89, p. 12. 
133 CHRISTENSEN, Duane L. Transformations of the War Oracle in Old Testament Prophecy, p.16-17. 
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2.1.2 Como se estruturam as Coleções dos Oráculos contra as Nações? 

 

 Em quase todos os livros proféticos é possível encontrar material literário contra as 

nações estrangeiras. Todavia, neste trabalho serão avaliadas quatro Coleções de OCN nos 

Profetas Posteriores: Am 1-2, Is 13-23, Ez 25-32 e Jr 45-51. Estas coleções conservaram 

OCN estrangeiras com características próprias e conteúdos diversificados134. Esses oráculos 

também conservaram informações históricas, político-sociais e teológicas que podem auxiliar 

na construção de um conhecimento sobre os conflitos entre as nações vizinhas de Israel/Judá. 

Todavia, o principal objetivo é o de ajuntar informações que possam auxiliar no estudo dos 

textos contra Edom, visando compreender as rivalidades e os conflitos que se transformaram 

em um discurso de profundo ódio no pós-exílio. 

 

2.1.2.1 Coleção dos OCN em Amós 1-2 
 

 O Livro de Amós foi o primeiro testemunho escrito dentre os profetas. Suas pregações 

foram pronunciadas para Israel no contexto do século VIII a. C. Amós era um habitante de 

Judá (país do sul), mas sua proclamação profética foi dirigida a Israel (país do norte). O livro 

de Amós conservou duras denúncias contra as elites de Israel no século VIII a.C: a classe 

política, a corte, o comércio e o sacerdócio (Am 3-6). 

 O Livro de Amós tem, em seu início, uma Coleção de OCN.  Nesta seção (1-2) há uma 

série composta por sete oráculos contra nações estrangeiras, a saber: Damasco (1,3-5), Gaza 

(1,6-8), Tiro (1,9-10), Edom (1,11-12), Amon (1,13-15), Moab (2,1-3) e Judá (2,4-5). A 

organização estrutural desta coleção evidencia o pensamento climático, pois através deste, 

cria-se uma expectativa crescente até chegar ao último país denunciado: Israel (2,6-16). 

Também se pode compreender a organização desta coleção através da localização geográfica, 

a saber:  

Organização dos Oráculos contra as Nações: 

 Damasco (1,3-5)     �    Nordeste 
 Gaza (1,6-8)    �    Oeste 
 Tiro (1,9-10)    �    Noroeste 

 Edom (1,11-12)  �    Sudeste 
 Amon (1,13-15)   �    Leste 
 Moab (2,1-3)    �    Leste 
 Judá (2,4-5)    �    Sul 

 

                                                           
134 WESTERMANN, Claus. Basic Form of Prophetic Speech, p.204-205. 
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Mesmo compreendendo que a organização geográfica esclarece que as nações 

denunciadas são vizinhas da região palestinense, não parece haver uma organização ordenada 

nesta base: pelos pontos cardeais. Cabe também identificar que, dentre as sete nações, Edom 

ficou posicionada como o centro. Não por acaso Edom ocupou esse lugar. Não ocupou esse 

lugar por causa de sua localização geográfica, pois ao sul deveria ser uma das últimas. Edom 

ocupou esse lugar central por ser contado entre os inimigos tradicionais de Israel/Judá, talvez, 

o principal. Especialmente, após a queda de Jerusalém, Edom passou a ser o maior e mais 

cruel desafeto.135 

 Também é importante mencionar que, o estudo diacrônico desta coleção, avaliou que 

três dos sete oráculos são posteriores, provavelmente, acréscimos do período exílico. Os 

defensores desta idéia afirmam que os oráculos contra Tiro, Edom e Judá são adições tardias 

datando do exílio (baseando-se nas conclusões de Hans Walter Wolff).136 O estudo desta 

coleção parece evidenciar materiais mais antigos (séc. VIII a.C) e outros mais recentes (séc 

VI a.C). Sendo assim, o oráculo contra Edom está profundamente afetado pela experiência de 

apoio à Babilônia, na derrocada de Jerusalém em 587 a.C. 

 A estrutura de cada oráculo da coleção de Amós segue rigorosa forma: Inicia-se com a 

fórmula do mensageiro [hwhy  r ma hK Assim disse Javé], seguido de um recurso numérico [y [vP 

hvl {v- l [ Sobre três delitos ... h[Br a- l [w e sobre quatro...], após o que, segue uma proclamação do 

irrevogável julgamento, com a acusação específica, o anúncio da punição e a fórmula 

conclusiva.  

A mensagem profética contra as nações, em Amós, baseava-se numa teologia que 

apresentava Javé como um “Deus defensor da justiça em todas as nações”137. Javé estava 

atento ao movimento das nações e preocupava-se com a justiça nessas relações, vingando os 

crimes de direito internacional. A fórmula numérica que parece descrever três ou quatro 

pecados apresenta apenas um. Este uso pode identificar aquele pecado que fez extrapolada a 

                                                           
135 Um estudo promovido por KUNIN avaliou o material ideológico-etnográfico do Talmude pelo método 
estruturalista e afirmou: que muitos textos confiam num entendimento simbólico para o termo edomita. Baseados 
nas tradições bíblicas vêem sempre Edom como opositor, em lado contrário. Sempre compreendem Edom de 
forma negativa, atrelando-o à crueldade na destruição de Jerusalém. Os edomitas são utilizados como sinônimo 
para inimigo, podendo ser usado para designar, até mesmo, Roma. Confira em KUNIN, Seth D. Israel and 
Nations: A Structuralism Survey. In: Journal for the Study of the Old Testament 82, 1999, pp.19-43.    
136 GOTTWALD, Norman Kaiser. Introdução Sócio-Literária à Bíblia Hebraica, p. 337. STRONG, John T. 
Tyre´s Isolationist Polices. In: Vetus Testamentum Vol XLVII no 2, Leiden: E.J. Brill, April 1997, p.208. Neste 
artigo também pode-se encontrar opiniões que afirmam a autoria de Amós para todos os oráculos contra as 
nações (John Priest, Beth McDonald Glazier, Hayes, Andersen e Freedman e Paul). Também pode-se encontrar a 
opinião de Fritz Volkmar que os oráculos de Edom e Tiro são secundários e não podem ser atribuídos ao 
contexto do século VIII a. C. 
137 ALONSO SCHÖKEL, Luís. Profetas I, p. 988. 
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medida de perversidade, levando-o ao esgotamento e a uma tomada de posição da parte de 

Deus.138  

 O conteúdo dos OCN, em Amós, destaca a crueldade da guerra e a, conseqüente, 

escravização de populações inteiras. Também reflete sobre o papel do exército como avalista 

da espoliação139 e destaca a falta de misericórdia e a falta de lealdade entre os povos. 

 

2.1.2.2 Coleção dos OCN em Isaías 13-23 
 

 

 O Livro de Isaías possui sessenta e seis capítulos. Estes podem ser compreendidos 

histórica e literariamente em três partes: 1-39 (Primeiro ou Proto Isaías); 40-55 (Segundo ou 

Dêutero Isaías); 56-66 (Terceiro ou Trito-Isaías). Nesta seção, o foco se aproximará da 

mensagem do primeiro Isaías (1-39). Esta parte do livro de Isaías faz maior referência ao 

período histórico do século VIII a.C., quando o profeta proferiu sua mensagem na sociedade 

judaíta (Reino do Sul), fazendo menção da vontade divina também à sociedade israelita 

(Reino do Norte). Nos capítulos 13-23, o profeta proclamou denúncias de pecados, iminente 

juízo e projeto de salvação para as nações estrangeiras. 

 O Primeiro Isaías pode ser distinguido em seis blocos principais: Oráculos dirigidos ao 

povo de Judá/Israel (1-12); Oráculos dirigidos às nações estrangeiras (13-23); A grande 

escatologia (24-27); Oráculos dirigidos ao povo de Judá/Israel (28-33); A pequena escatologia 

(34-35); Apêndice histórico (36-39).140 O estudo dos OCN estrangeiras no livro de Isaías (13-

23) se depara com dois problemas a serem considerados: 1º) Dentro da Coleção dos OCN 

estrangeiras podem ser encontrados dois oráculos que se diferenciam dos demais: o oráculo 

contra Jerusalém (22,1-14) e o oráculo contra Sobna – o mordomo (22,15ss); 2º) Que um dos 

mais graves OCN estrangeiras está fora da Coleção de OCN: o oráculo contra Edom (Is 34). 

 A coleção de OCN em Isaías pode ser assim organizada: 
  

Organização dos Oráculos contra as Nações: 

Babilônia (13,1-14 e 21,1-10) 
Assíria (14,24-27) 
Filistia (14,28-30) 
Moab (15-16) 

                                                           
138 ALONSO SCHÖKEL, Luís. Profetas I, p.992. 
139 SCHWANTES, Milton. A Terra não pode suportar suas Palavras: Reflexões e estudo sobre Amós, São 
Paulo: Paulinas, 2004, pp.61-72. 
140 ALONSO SCHÖKEL, Luís. Profetas I, p.114. 
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Damasco (17,1-11) 
Egito (18-20) 
Núbia Dumá (21,11-12) 
Tribos Árabes (21,13-17) 
 - Jerusalém (22,1-14) 
 - Contra Sobna, um mordomo (22,15ss) 
Tiro e Sidon (23,1-18) 
  

A característica unificadora desta Coleção de OCN é o uso do termo “massá” [af m], 

que se repete impondo o tom ameaçador nas mensagens proclamadas pelo profeta (13,1; 

14,28; 15,1; 17,1; 19,1; 21,1.11.13; 22,1; 23,1). O termo “massá” [af m] pode ser traduzido 

como: sentença, oráculo, peso. Tal termo descreve uma fala profética de caráter ameaçador ou 

intimidatório.141 Esta mensagem se apresentava como um grande peso, pois ouviu-se a palavra 

divina através do profeta. A coleção apresentou mensagens de juízo contra as nações, todavia, 

afirma Alonso Shökel: “o tom ameaçador suaviza-se por meio de promessas de salvação para 

os estrangeiros (18,7; 19,19-25)”.142  

 Esta coleção trata de nove nações. Estas podem ser analisadas por dupla característica: 

inimigos tradicionais e circunvizinhos da região siro-palestinense (Filistia, Moab, 

Damasco/Síria, Dumá/Seir, Árabes, Tiro e Sidon) e grandes potências (Assíria, Egito e 

Babilônia)143 que afetavam diretamente a vida do povo em Judá no século VIII a.C., 

especialmente, o grande império dominador, a Assíria. Interessante é notar que a nação Edom, 

nesta coleção, não foi citada diretamente, mas sim, como um enigma. 

Esta coleção parece tratar, inicialmente, das grandes e distantes nações (13, 1-14,23 – 

Babilônia e  14,24-27 – Assíria), como que olhando para um grande círculo que oprimia de 

fora para dentro. Logo após essa proclamação, a coleção dirige as mensagens proféticas para 

o círculo menor, as nações menores e circunvizinhas de Judá (Filistia, Moab, Síria, Edom, 

Egito, Arábia, Tiro, Sidon), que também sofriam com as imposições imperiais. É possível que 

os textos refiram-se às articulações (em alianças e coalizões) para resistirem aos grandes 

impérios e subsistirem a esses dias difíceis. 

Esta coleção de OCN foi iniciada com um oráculo contra a Babilônia. Não parece que, 

no século VIII a.C. a Babilônia representasse um grande perigo, ou mesmo um inimigo de 

Judá/Israel. Mesmo sendo considerada a informação do Livro dos Juízes (Jz 3,8), quando 

                                                           
141 HARRIS, R. Laird. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, São Paulo: Vida Nova, 
1998, p. 1005. 
142 ALONSO SCHÖKEL, Luís. Profetas I, p.114. 
143 CROATTO,Severino José. Isaías: A Palavra Profética e sua releitura hermenêutica, Vol.01: 1-39, 
Petrópolis/São Paulo/ São Leopoldo: Vozes/Imprensa Metodista/Sinodal, 1989, p.98. 
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apresentou a Babilônia/Mesopotâmia [~ yr hn  ~ r a % l m - Rei de Aram dos dois rios] como um dos 

opressores das tribos hebréias, em seu processo de sedentarização na terra de Canaã. O fato é 

que a coleção foi inaugurada com uma mensagem contra a Babilônia: aquela que haveria de 

ser a maior algoz de Judá (século VI a.C.). Esta evidência, da forma literária, pode apontar 

para a conclusão tardia desta coleção (que priorizara o destaque do maior inimigo de Judá), 

como também, pode simplesmente evidenciar uma das características desta coleção: as nações 

são vistas e tratadas como conspiradoras contra Jerusalém.144 É importante destacar que essa 

coleção não se furtou em mencionar e em proclamar a ação divina sobre o império assírio 

(grande potência dominadora de Canaã na segunda metade do século VIII a.C.), pois Javé 

imporia sua destruição no território de seu povo (14,25). 

A coleção dos OCN, no Primeiro Isaías, revelou um Deus julgando as nações 

estrangeiras e suas posturas históricas. Os oráculos proclamados apontavam para um futuro, 

onde o povo de Javé (Judá/Israel) desfrutaria de paz e de vantagens quando essas nações 

fossem punidas pelo poder de seu Deus. Diferentemente da coleção em Amós, esta apresenta 

uma mensagem muito mais particular e nacionalista. A ira de Javé se revelava para a 

destruição dessas nações. Era um ponto de vista atrelado ao conceito de um Deus Soberano, 

mas que ag0ia com justiça histórica para abençoar o seu povo.  

 

2.1.2.3 Coleção dos OCN em Jeremias 45-51 
 

 O Livro de Jeremias apresenta uma série de problemas em seu conteúdo, em sua 

formação e em sua estrutura145. Dentre os problemas destaca-se o fato de, o texto do Livro de 

Jeremias, ser muito mais breve na Septuaginta (LXX)146. O texto do Livro de Jeremias na 

Bíblia Hebraica pode ser dividido em três grandes blocos: Coletânea de oráculos e narrativas 

proféticas (1-24); Coletânea de narrativas biográficas (26-45) e Coletânea de Oráculos contra 

as Nações (46-51) e Apêndice (52).147  

A coleção de OCN em Jeremias (Bíblia Hebraica) está colocada no final e, na versão 

grega (LXX), está como parte central no livro. A virtude do lugar desta coleção no texto da 
                                                           
144 CROATTO, José Severino. La Estructura de los Libros Proféticos, p.58. 
145 ALONSO SCHÖKEL, Luís. Profetas I, p.424. 
146 O texto grego é um oitavo mais breve, ou seja, não possui duas mil e setecentas palavras, a saber: 33,14-16; 
39,4-13; 51,44b.49a; 52,27b-30.  Por conta disto, a ordem dos oráculos também varia. Por exemplo: Na LXX os 
OCN encontram-se na metade do livro e a ordem dos oráculos também é outra, a saber: No Texto Massorético 
(Egito, Filistia, Moab, Amon, Edom, Damasco, Cedar, Elam, Babilônia) e No texto da LXX (Elam, Egito, 
Babilônia, Filistia, Edom, Amon, Cedar, Damasco, Moab). Confira em ALONSO SCHÖKEL, Luís. Profetas I, 
p.432. e BRIEND, Jacques. O Livro de Jeremias, São Paulo: Paulinas, 1987, pp.27-30. 
147 BRIEND, Jacques. O Livro de Jeremias, p.22. 
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LXX está no fato de unirem a introdução natural dos OCN (25,15-38 – Bíblia Hebraica) com 

os Oráculos contra as Nações propriamente ditos (46-51 – Bíblia Hebraica). Na Bíblia 

Hebraica a coleção fica bastante separada, levando-se em conta que a introdução está em 

25,15-38 e a continuação do conteúdo só em 46-51. 

 

 

Organização dos Oráculos contra as Nações 
na Septuaginta: 

Organização dos Oráculos contra as Nações 
na Bíblia Hebraica: 

Introdução (25,15-38) 
Elam (25,14-26,1) 
Egito (26) 
Babilônia (27-28) 
Filistia (29,1-7) 
Edom (29,8-23) 
Amon (30,1-5) 
Qedar (30,6-11) 
Damasco (30,12-16) 
Moab (31) 

Introdução (25,15-38) 
Egito (46,1-28) 
Filistia (47) 
Moab (48) 
Amon (49,1-6) 
Edom (49,7-22) 
Damasco (49,23-27) 
Qedar (49,28-33) 
Elam (49,34-39) 
Babilônia (50-51) 

  

 

 

 A introdução dos OCN no Livro de Jeremias (25,15-38) apresenta um profeta sobre as 

nações (25,13c), que em sua mensagem, reafirmava o pleno domínio universal de Javé. Era 

Javé quem controlava o poder político na história, designando a expansão dos reinos e as 

rivalidades causadoras de guerras. O jogo político fora teologicamente atribuído a Javé, como 

Senhor da história.148  

O conteúdo desta introdução (25,15-38), como afirmou Pixley, apontou para o centro 

do livro: uma crença “no ápice da ira de Deus contra as nações”149. Javé retribuiria a cada 

nação, através de seu juízo divino, os seus feitos na história (25,15-16). Assim, o desastre de 

Judá, como nação, fazia parte do governo soberano de Javé que estava usando a Babilônia 

como seu instrumento histórico e, que um dia, também receberia sua paga (50-51). 

A Coleção dos OCN está, em Jeremias, associada ao sentimento de castigo sobre Judá 

e Jerusalém. O que Judá estava experimentando era fruto de suas iniqüidades. Era resultado 

do ápice da perversidade: o máximo tolerado por Deus. Por isto, Javé, o Senhor Soberano, 

não poderia deixar de castigar e corrigir o seu povo. A teologia da história evidenciava o 

domínio divino sobre todas as nações, isto incluía Judá. Os OCN comunicavam os motivos e 

                                                           
148 BRIEND, Jacques. O Livro de Jeremias, p.71. 
149 PIXLEY, Jorge. Jeremías, El Profeta para lãs Naciones confronta a su proprio pueblo Jr 21-24 + 26-29, In: 
Revista de Interpretação Bíblica Latino-Americana – RIBLA 35-36 Los Libros Proféticos – La voz de los 
profetas y sus relecturas, Quito-Ecuador: RECU, 2000, pp.97-98. 
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os prazos para o juízo sobre as outras nações (46-51). Ao mesmo tempo em que os OCN 

apresentavam juízo contra os povos, esclareciam que a punição sobre Judá era causada por um 

alto grau de transgressão e pecados. 

Na introdução aos OCN (25,15-38), o domínio e o juízo divinos sobre as nações foram 

apresentados universalmente sobre várias nações, destacando grandes potências como Egito e 

Babilônia, como também, inimigos históricos de Judá/Israel: Filisteus, Edom, Moab, Amon, 

Tiro, Sidon e Povos Árabes.   

Já a Coleção de OCN em Jeremias (seguindo o texto da Bíblia Hebraica) apresenta 

uma ordem semelhante, todavia com algumas faltas (da lista apresentada na introdução). O 

Egito abre a série de oráculos e a Babilônia fecha a mesma. A Babilônia recebe maior atenção 

(51-52), pois seria cobrada como a maior potência de então. As demais nações foram 

enquadradas dentro desta uma moldura geo-política (Egito-Sudoeste e Babilônia-Nordeste): 

geograficamente, as outras sete nações foram localizadas dentro da região siro-palestinense; 

politicamente, a moldura evidenciou a força de nações consideradas potências no século VII 

ao VI a.C. (Egito e Babilônia) e, internamente, as demais sete nações foram descritas pelo 

amplo histórico de rivalidade com o povo de Judá/Israel. Dentre esses sete povos, há os que se 

tornaram aliados da Babilônia, se beneficiando momentaneamente desta aliança política 

(como Edom) e os que foram também alvos da fúria babilônica (como Qedar). 

 A estrutura literária dos OCN nesta coleção não apresenta um rigor em sua forma. 

Todavia, se encontram traços de denúncia e de castigo nas proclamações, assemelhando o 

conteúdo à expectativa do Dia de Javé sobre as nações.150  

Atenção especial deve ser dada ao oráculo contra Edom (49,7-22) desta coleção, pois 

possui intensa correspondência com a profecia de Obadias e com outros textos do próprio 

Livro de Jeremias. Este oráculo apresenta um sistema de defesa estabelecido por Edom (com 

aparência de eficiência), mas na construção do oráculo há uma ênfase na destruição de todas 

as possíveis defesas, pois Javé havia determinado o juízo sobre o povo edomita que deveria 

receber a justa retribuição pelos seus crimes contra Judá.  

2.1.2.4 Coleção dos OCN em Ezequiel 25-32 
 

O Livro de Ezequiel, após o relato de sua vocação (1-3), pode ser dividido em três 

partes: Oráculos de Condenação dirigidos ao povo de Judá (4-24); Oráculos de Condenação a 
                                                           
150 Ao estudar na escatologia profética o “Dia de Javé”, RAD afirma que os OCN fazem parte desta tradição, 
onde o Dia de Javé se estereotipava em uma “empresa guerreira” que recordava as guerras santas e as 
circunstâncias miraculosas que elas aconteciam. Confira: RAD, Gehard von. Teologia do Antigo Testamento, 
Vol 2, p.120.  
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países Estrangeiros (25-32) e Oráculos de Salvação (33-48).151 A atuação de Ezequiel pode ser 

compreendida em dois momentos: a primeira, como um exilado vivendo na Babilônia antes 

da queda de Jerusalém (entre 597 e 587 a.C.); a segunda, como um exilado vivendo na 

Babilônia pregando a reconstrução de Jerusalém e do Templo (entre 587 e 522 a.C.). A 

organização literária de Ezequiel interpõe, entre a primeira e a segunda etapa da mensagem do 

profeta, a coleção de OCN estrangeiras. 

A profecia de Ezequiel foi elaborada e proclamada em pleno exílio babilônico. Talvez, 

por isto, haja a ausência de um oráculo contra a Babilônia. O olhar do profeta estava voltado 

para as relações entre países da região siro-palestinense. Seu olhar pousava sobre a 

experiência de alguém que fora exilado e, como tal, sofrera com o sarcasmo, com as injúrias e 

com a arrogância dos povos vizinhos. 

A organização da Coleção apresenta, inicialmente, os quatro povos vizinhos de Judá: 

Amon, Moab, Edom e Filistia. Estes oráculos foram apresentados de forma breve e 

esquemática (como em Amós). Todavia, a segunda parte dos oráculos da Coleção apresenta as 

nações mais fortes que conseguiram resistir ao domínio babilônico: Tiro, Sidon e Egito. Nesta 

parte, a Coleção apresenta oráculos mais extensos que se dedicam a comunicar os pecados 

dessas nações (Tiro e Egito).    

   

Organização dos Oráculos contra as Nações: 

Amon (25,1-7) 
Moab (25,8-11) 
Edom (25,12-14) 
Filistia (25,15-17) 
Tiro I (26) 
Tiro II (27) 
Rei de Tiro (28,1-10.11-19) 
Sidon (28,20-24) e restauração de Israel (28,25-26) 
Egito (29) 
O dia do Egito (30) 
Contra Faraó I (31) 
Contra Faraó II (32) 
 
  

 A primeira parte da Coleção apresenta países que circundavam Judá como sendo seus 

mais tradicionais inimigos históricos (situação natural entre vizinhos). A estes foram 

dedicados oráculos breves que denunciavam os delitos e apresentavam uma ameaça com 

castigo. A estrutura simples reservava a comunicação do rancor e da hostilidade que norteava 

                                                           
151 ALONSO SCHÖKEL, Luís. Profetas II, p.698. 
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as relações entre esses povos vizinhos.152 Também os oráculos destacaram as atitudes dos 

vizinhos de Judá diante de sua calamidade: se alegraram e se aproveitaram dos infortúnios 

sobre Judá. A essas nações, o julgamento e a punição viriam de forma contundente. Javé 

cobraria deles as atitudes dedicadas ao seu povo, em dias de calamidade. 

 Os outros oráculos foram dirigidos a países que tinham mais condições e conseguiram 

resistir ao domínio babilônico (Tiro, Sidon e Egito). A essas nações foi dedicada maior  

atenção, revelando que o Deus Javé os julgaria e, por sua arrogância e infâmia, seriam 

punidos.153 

 Diante das análises, é possível afirmar que a Coleção de OCN em Ezequiel está imersa 

no contexto da dominação babilônica no território siro-palestinense. Nesta coleção, o profeta 

destacou a postura dos países em relação a política opressora da Babilônia: As nações que 

sucumbiram ao poder babilônico e aqueles países que, de alguma forma e por algum tempo, 

permaneceram livres dessa opressão estrangeira. Portanto, pode-se afirmar que os oráculos 

desta coleção estão profundamente marcados pela política opressora da Babilônia e pela 

relação entre essa política e a experiência de Judá [desde o primeiro exílio (597 a.C.), o cerco 

(589-587 a.C.) e a posterior queda de Jerusalém (587 a.C.)]. 

2.1.2.5 Análise das Coleções dos OCN nos Profetas (Am, Is, Ez e Jr) e suas implicações para 
a interpretação dos oráculos contra Edom 
 

 Os livros proféticos apresentam mensagens de julgamento e salvação diante das 

realidades históricas das nações (rivalidades, conflitos e guerras). O olhar profético avaliava o 

movimento histórico e comunicava uma teologia engajada e punitiva para as nações. Nesta 

teologia foi apresentado um Deus poderoso e soberano sobre a história humana que não se 

afastava, antes se manifestava como Aquele que julgava e definia o movimento político em 

sua dinâmica de poder e suas causas, decretando a justiça em suas relações internacionais.  

 Os OCN remontam às mais antigas tradições proféticas, pois revelam a vontade 

divina, diante de uma nação e de seus relacionamentos com os povos vizinhos. Esses 

oráculos, nos profetas posteriores, ganharam nova dinâmica por causa das transformações 

históricas no relacionamento político-militar (à partir do século VIII a.C. – o advento de 

grandes impérios dominantes: Assíria, Babilônia, Pérsia) e por causa da nova teologia que 

acompanhou esse desenvolvimento sócio-político. 

                                                           
152 ALONSO SCHÖKEL, Luís. Profetas II, p.800. 
153 ALAMADA, Samuel. La Profecía de Ezequiel: Señales de esperanza para exiliados – oráculos, visiones y 
estructuras. In: In: Revista de Interpretação Bíblica Latino Americana – RIBLA no 35-36, p. 111. AMSLER, 
Samuel et al. Os Profetas e os Livros Proféticos, p. 268.  
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 Mais que a proclamação de oráculos com esses conteúdos, o livros proféticos 

passaram a conservar coleções desses oráculos. Essas coleções explanavam e planificavam, 

em âmbito geral, o desejo sobre as nações e o domínio universal de Javé sobre a história e no 

fluxo político. As coleções, além de publicar os pecados e as punições para cada povo, ainda 

dimensionava o total controle de Javé sobre as nações. Indicando, com isto, a teologia de um 

Deus com domínio universal que efetuaria, a todo custo, a justiça entre os povos e, esta, 

vigoraria para consolo e entendimento processual do agir divino na vida do povo da aliança 

(Judá/Israel). Assim, as Coleções de OCN serviam para oferecer discernimento para o castigo 

que sobreviera ao povo de Javé (Israel/Judá) e, ao mesmo tempo, para nutrir esperança e 

consolo através do anúncio de uma futura punição de seus inimigos e opressores. 

 Nas quatro coleções analisadas (Am 1-2; Is 13-23; Ez 25-32; Jr 46-51) foi possível 

identificar uma ênfase de oráculos contra as nações mais próximas de Israel/Judá. Eram 

vizinhos, países fronteiriços. Países de origem comum, de intensa familiaridade.154 Todavia, 

povos que desenvolveram durante a formação da região muita rivalidade e um histórico de 

dominações político-econômicas. As grandes nações tinham o seu papel descrito e seu fim 

anunciado, mas o foco principal dessas coleções estava em descrever a ação divina sobre os 

povos vizinhos, os principais adversários regionais, para auferir a Judá/Israel a certeza de 

punição para estes e a esperança de, em um futuro, voltar a ser proeminente na região. 

 Nas coleções estudadas, apenas uma não citou formal e diretamente Edom (a coleção 

de Isaías), mas apresenta o oráculo contra Dumá e neste enigma apresenta imagens de tempos 

escuros sobre as cidades de Edom. As demais coleções colocam Edom como centro, uma 

provável referência ao principal inimigo de Israel/Judá. Além disto, é possível perceber que o 

material literário, especialmente contra Edom, está profundamente marcado pela experiência 

da destruição de Jerusalém e do conseqüente exílio. Ao focalizar esta realidade, os edomitas, 

passaram a representar o maior e mais cruel algoz de Israel/Judá. 

 

 

 

 

 

                                                           
154 Árabes: descendentes de Ismael; Amonitas e Moabitas: descendentes de Loth; Edomitas: descendentes de 
Esaú 
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2.2 O ESTUDO DOS ORÁCULOS CONTRA EDOM NAS COLEÇÕES DOS ORÁCULOS 

CONTRA AS NAÇÕES 

 Após estudar as Coleções dos OCN em suas estruturas, essa pesquisa se concentrará 

no estudo dos oráculos contra Edom. Nesta parte, serão analisados exegeticamente os 

oráculos contra Edom nas Coleções supra-estudadas, a saber: Amós 1-2; Isaías 13-23; 

Ezequiel 25-32; Jeremias 46-51. Neste ponto, não será realizado o estudo do oráculo contra 

Edom no Livro de Jeremias (49,7-22), pois o referido estudo acontecerá em comparação com 

o Livro de Obadias (no próximo ponto deste capítulo). Portanto, o estudo se dirigirá aos 

oráculos contra Edom em Amós 1,11-12; Isaías 21,11-12 e Ezequiel 25,12-14. 

 

2.2.1 Oráculo contra Edom em Amós 1,11-12 

  

 O livro de Amós revela uma severa mensagem divina contra a nação de Israel no 

século VIII a.C. As denúncias contra a nação de Israel asseveraram as corrupções e as 

falsidades praticadas diante da aliança com o Deus Javé. As denúncias proféticas de Amós 

apresentaram uma impossibilidade de transformação por causa do estado de deterioração das 

instituições israelitas e de sua liderança (3-6).  

A proclamação destas duras mensagens contra Israel foi introduzida, no livro, por uma 

série de oráculos contra outras nações vizinhas de Israel. Esta Coleção de OCN estrangeiras 

apresenta uma problemática internacional: As nações estão em falta diante de Javé, pois 

transgrediram os valores eternos e romperam com os pactos e acordos internacionais 

assumidos diante deste Soberano Deus. 

 A Coleção de OCN apresenta várias faces das injustiças cometidas entre as nações. O 

Deus Javé foi apresentado, nesta coleção, como um Juiz eterno e soberano que defendia a 

prática da justiça entre os povos155, como também, a exigia nas relações internas do povo da 

aliança (mais especificamente Israel).  

Os OCN denunciavam várias nações, na medida em que excediam em suas 

transgressões, a saber: Damasco/Síria foi denunciada por sua crueldade contra os gileaditas 

(1,3-5); Gaza/Filistia foi denunciada por sua impiedade contra os edomitas quando levaram 

grande parte da população como cativos (1,6-8); Tiro/Fenícia foi denunciada por escravizar 

pessoas e fazer negócios com estes, vendendo-os a Edom (1,9-10); Edom foi denunciada por 

ter ferido e perseguido à espada a seus irmãos (1,11-12); Amon foi denunciada pela ambição 

                                                           
155 ALONSO SCHÖKEL, Luís. Profetas II, p.988. 
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territorial terem sido cruéis e impiedosos com a população de Gileade (1,13-15); Moabe foi 

denunciada pela crueldade associada a desonra quando queimou os ossos do rei de Edom (2,1-

3); Judá foi denunciada por rejeitar as lei de Javé andando falsamente (2,4-5). 

As sete nações denunciadas na Coleção seguiram uma proposital estrutura, para de 

maneira climática, apresentar a nação pecadora de Israel. O autor/redator do livro se apropriou 

de uma típica dramatização oriental, onde no discurso procurava-se satisfazer os ouvintes, 

cativando-os para o anúncio final: o clímax. A denúncia das transgressões dos outros povos 

servia de atração para as pessoas que, certamente, não toleravam atitudes tão cruéis e 

impiedosas como as descritas pelo profeta. Todavia, a verdadeira intenção era a de comunicar 

que tal crueldade também se fazia presente na vida daquela nação (Israel – 2,6-16). 

A organização desta Coleção destaca o oráculo contra Edom como centro das sete 

nações. Esta forma destaca Edom. Por que? Numa leitura mais atenta, na própria Coleção, é 

possível constatar o porquê da centralidade de Edom. A primeira razão se deve ao fato de 

Edom ter sido a nação mais atingida com as injustiças das nações vizinhas (Filistia 

escravizando grande contingente populacional e Moab por ter queimado os ossos de um rei de 

Edom). Provavelmente Edom fora a nação mais fragilizada com as ofensivas regionais. 

Contra Edom, além do conteúdo específico do oráculo (1,11-12), pesava-lhe a atitude de fazer 

comércio de seres humanos em parceria com Tiro/Fenícia. A centralidade de Edom, então, 

parece revelar duplo foco: uma nação vitimada pela crueldade dos vizinhos (reflexo do 

contexto no século VIII a.C.) e uma nação que se beneficiava do tráfico de seres humanos e, 

principalmente, porque agiu contra seus próprios irmãos (reflexo do contexto no século VI 

a.C. ao apoio contra Judá).  

A Coleção tem sido considerada, em grande parte, originada no século VIII a.C. 

Todavia, há oráculos (entre eles o contra Edom) que têm sido considerados como escritos 

posteriores. 156 Sendo assim, grande parte da coleção pode ser considerada no século VIII a.C. 

(Damasco, Gaza, Amon e Moabe), mas outros oráculos podem ter sua origem em outra época, 

sendo anexadas na redação final do livro (Tiro, Edom e Judá). Por isto, o oráculo contra Edom 

deve ser visto como obra do tempo exílico. Isto se deve à mudança sócio-política da nação de 

Edom no transcorrer desses séculos de história: deixando de ser uma nação frágil através da 

associação com outros povos e, principalmente, com o império babilônico. 

                                                           
156 SCHWANTES, Milton. A Terra não pode suportar suas Palavras: Reflexões e estudo sobre Amós, São 
Paulo: Paulinas, 2004, pp.139-160. KUNIN, Seth D. Israel and Nations: A Structuralism Survey. In: Journal for 
the Study of the Old Testament 82, 1999, pp.19-43.    
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 A estrutura do oráculo contra Edom (1,11-12) segue o rigoroso esquema dos demais 

oráculos: Inicia-se com a fórmula do mensageiro [hwhy  r ma hK Assim disse Javé], seguido de 

um recurso numérico [y [vP hvl {v- l [ Sobre três delitos ... h[Br a- l [w e sobre quatro...], após o que 

segue uma proclamação do irrevogável  julgamento, com a acusação específica, o anúncio da 

punição e a fórmula conclusiva.  

 
hw"hy > r m;a' hKo 11 

Assim disse Javé: 
~ Ada/ y [ev.Pi hv'l {v.- l [; 
Sobre três delitos ´Edom 
WNb ,y via] al { h['B'r >a;- l [;w> 
E sobre quatro não o farei retornar; 
wy xia' b r ,x,b ; Ap d>r'- l [; 
Sobre sua perseguição com espada o seu irmão 

wy m'x]r ; txeviw> 
Arrasou [com força] suas entranhas 

APa; d[;l ' @ r oj .YIw: 
Agarrou para sempre sua ira 
` xc ;n< hr 'm'v. Atr 'b .[,w>  
E sua cólera guardou para sempre 

! m'y teB. vae y Tix.L ;vi w> 12
 

Enviei fogo em Teman 
 @  ` hr'c.B' tAn m.r >a; hl 'k.a'w > 
 Consumiu os palácios de Botsra. 

 

Estudo da Mensagem 

 

 A mensagem do oráculo contra Edom foi introduzida por três sentenças: uma é a 

fórmula oracular do mensageiro [hwhy  r ma hK Assim disse Javé - 11a] que confere a autoridade 

da Palavra de Javé; as outras duas compõem o recurso numérico [y [vP hvl {v- l [ Sobre três 

delitos ... h[Br a- l [w e sobre quatro...] que indica, nesta coleção, o crescente agravamento das 

transgressões contra a justiça e confirma a dinâmica da iniqüidade [[ vP]157 na vida da referida 

nação.  

 O conteúdo da rebelião e do crescente domínio da impiedade em Edom foi descrita 

pelas ações de guerra. Estas admitiam motivações rancorosas, provavelmente, como resultado 

de uma dor histórica imposta pela supremacia e pela opressão dos outros povos. Por isto, o 

                                                           
157 O substantivo psh` [[ vP] pode ser traduzido como: rebelião, revolta, transgressão. A raiz apresenta uma 
idéia de rompimento nos relacionamentos, de abandono dos compromissos, a rejeição de autoridade e a violação 
de direitos pessoais. Confira em HARRIS, R. Laird. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo 
Testamento, p. 1246-1247. 



113 

 

oráculo apresenta um conteúdo emocional (os termos utilizados pertencem ao campo semâtico 

das emoções humanas).  

 A revelação oracular apresenta reações emocionais dos edomitas frente aos seus 

desafios históricos. Três sentenças (v.11) apresentam a revelação desses sentimentos: a 

primeira sentença [wy mxr  txvw Arrasou [com força] suas entranhas] apresenta a intensidade das 

ações de violência, que serão explicadas emocionalmente pelas duas sentenças seguintes: A 

primeira sentença “AP a d[l  @ rj Yw Agarrou para sempre sua ira” apresenta um apego ao sentimento 

de ira contra os irmãos. É como se não quisessem deixar, abandonar, esquecer as ofensas e 

dores sofridas. A raiz taraf [@ rj] descreve “a natureza predatória de pessoas que conquistam e 

destroem as outras”.158 Desta forma, dimensiona o apego permanente [d[l - para sempre] à sua 

ira [APa], à sua indignação, provavelmente, por causa de seus percursos de sofrimento 

impostos pelas outras nações; A outra sentença paralela “` xc n  hr mv Atr b[w E sua cólera guardou 

para sempre” reafirma a idéia anterior, ampliando a dimensão emotiva. O termo ira [@ a] é 

amplificado pela cólera [hr b []. Este termo apresenta uma ira ainda mais ardente, movida por 

profunda indignação que chegou ao limite, como se fosse derramar o líquido de uma taça.159 

Este excesso podia levar à ações intemperantes, arrogantes, desvairadas, inconseqüentes, 

atraindo para si perigo.160 A ira guardada estava desatinando, enlouquecendo de forma 

permanente-contínua [xc n]161.  

 Essas sentenças, além de revelar o conteúdo emotivo, também revelaram a intensidade 

da violência que o povo irmão havia sido submetido – v.11b (ações pretéritas: dois verbos 

perfeitos [hr mv e tx vw] e um imperfeito consecutivo [@r j Yw]). A intensa violência pode ser 

notada pela perseguição [@ dr]162 ao irmão [xa] com a espada [b r xb].  A cena de guerra 

apresenta requintes de vingança e crueldade. Esta realidade pode ser encontrada na idéia do 

verbo intensivo (pi´el) shihêth [txv] que descreve a extrema destruição dos ventres [ {~ xr] dos 

irmãos atacados. Tal idéia pode ser compreendida como: o mais profundo desapego à vida 

(isto porque o ventre é o lugar da geração da vida), ou a maior descrição da falta de 

                                                           
158 HARRIS, R. Laird. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, p.579 
159 Idem, p.1556. 
160 JENNI, Ernst. Diccionario Teologico Manual del Antiguo Testamento, Vol. II, Madrid: Ediciones 
Cristianidad, 1985, p.267-270. 
161 A raiz netsah [xc n] pode fornecer a idéia de perpetuidade, algo que permanece, que prevalece à despeito de 
tudo. É uma idéia gradativa que eleva a um alvo maior como a vitória, como a glória. Confira em: HARRIS, R. 
Laird. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, p.990. 
162 A raiz rdf [@ dr] oferece a descrição de um humano ou um grupo que persegue alguém com o objetivo de 
combater ou se vingar. HARRIS, R. Laird. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, p.1403-
1404. 
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compaixão e misericórdia (isto porque a raiz rhm [~ xr] também fornece a idéia de compaixão 

pela vida, dor que se sente no ventre: misericórdia) e ainda como a desconsideração de 

alguém que foi gerado no mesmo ventre (referindo-se ao nascimento de Jacó e Esaú, filhos de 

uma mesma gestação – um mesmo ventre)163. 

 A iniqüidade de Edom é descrita com todo terror de uma violência desumanizante. 

Apresenta um povo que nutriu e mantinha o desejo de continuar nutrindo a ira e o ódio contra 

seus irmãos. Motivados por esses sentimentos partiram para um ataque sangrento (com 

espada), inconseqüente, desvairado contra seus próprios irmãos. Impiedosamente deram 

vazão ao ódio, perdendo a dimensão humana da compaixão e da misericórdia. 

 O oráculo foi finalizado com as sentenças punitivas para Edom (v.12), diante de tão 

grande violência e crueldade na guerra. O oráculo destinou às principais cidades de Edom 

(Teman e Botsra), a punição de Javé contra tão grande violência: destruição com fogo. Os 

palácios seriam consumidos pelo fogo. O fogo, normalmente, era visto como uma das formas 

de destruição empreendida por Javé contra os infiéis.  

 

2.2.2 Oráculo em Isaías 21,11-12 
 

 O Livro do Primeiro Isaías (1-39) apresenta denúncias, exortações e esperanças para 

Israel/Judá no século VIII a.C. A dinâmica mensagem de Isaías perpassa a transição política 

na região siro-palestinense com o crescimento do domínio assírio, sobretudo, os 

enfrentamentos da monarquia de Israel/Judá provocados pelas alianças e coalizões de 

resistência à dominação assíria. Neste contexto, a Assíria foi um instrumento de Javé para 

punir Israel de suas iniqüidades. 

 A coleção dos OCN de Isaías sedimentou palavras de peso, de autoridade divina (aF m
;
) 

para dar sentido ao movimento das nações. Nesta coleção as nações foram vistas como 

agentes da ira de Javé (muito mais as nações imperialistas). Elas e seus exércitos se 

apresentavam para executarem o Dia de Javé, um dia de juízo contra os impenitentes (13,9). 

Todavia, nesta dinâmica de poder, Javé agiria para o bem de seu povo, Judá (14,1-7). 

 Os conteúdos dos OCN em Isaías apresentam a iminente destruição que sobreviria 

sobre as nações da região siro-palestinense, por parte das ações bélicas e políticas das grandes 

potências, especialmente, a Assíria e a Babilônia. Essas nações vizinhas sofreriam graves 

ofensivas, como resultado do juízo divino, e teriam abaladas as suas seguranças e virtudes 

                                                           
163 CRABTREE, Asa Routh. O Livro de Amós, Rio de Janeiro: Casa Publicadora Batista, 1960, p.56. 
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nacionais. A destruição seria inevitável e, tal fato, deveria ser encarado como correção do 

Deus de Judá. Esses oráculos apresentam o Deus Javé como governante da história. Como um 

Deus bastante atuante no campo político, agindo para punir os impenitentes (isto inclui Israel) 

e para promover posterior alívio e salvação para seu povo (principalmente Judá). 

 A Coleção dos OCN foi organizada apresentando duras mensagens contra várias 

nações. Inicialmente, mensagens contra as nações imperialistas: Babilônia (13,1-14,23 e 21,1-

10), Assíria (14,24-27); e depois mensagens contra as nações vizinhas de Israel/Judá: Filistia 

(14,28-30); Moab (15-16); Egito – grande força político-militar anti-assíria no século VIII 

a.C. (18-20); Dumá (21,11-12); Arábia (21,13-17); Tiro e Sidon (23,1-18). Curiosamente, 

nesta coleção não há um oráculo de julgamento direto contra Edom. Normalmente, nação 

vista como inimiga emblemática de Israel/Judá. Mas a análise do oráculo contra Dumá parece 

ser dirigido para Edom. 

 O oráculo contra Dumá (21,11-12). Onde ficava Dumá? Dumá foi muito conhecida no 

século VII a.C. na documentação assíria sob a forma Adúmmatu. Refere-se à região arábica 

setentrional. Dumá foi uma nação considerada inimiga da Assíria, por possuir aliança com a 

Babilônia. Há informações que o rei assírio Asaradon (680-669 a.C.164) conquistou Dumá e 

deportou seus habitantes. Dumá estava bastante próxima de Dedã e Temã (situadas mais ao 

sul).165 Além desta proximidade geográfica, o texto apresenta o clamor vindo de Seir – lugar 

convencionado como identidade de Edom. Por isto, este oráculo pode ser compreendido como 

uma mensagem para Edom. 

 O oráculo contra Dumá/Edom foi um texto escrito em forma de enigma. Este gênero 

literário era muito comum na sabedoria do Antigo Oriente.166 O povo de Edom foi conhecido 

por sua notável sabedoria. Quem sabe por isso, o profeta articulou a mensagem de forma 

enigmática: desafiando à reflexão em busca de sentido para tal mensagem. O gênero 

enigmático não pretende uma resposta precisa, mas busca através da reflexão apresentar 

caminhos possíveis e até contraditórios como resposta. Logo, ao conteúdo desse oráculo não 

cabe precisão hermenêutica, mas reflexão. 

 A estrutura do oráculo está de acordo com a proposta literária de um enigma: É 

introduzida pela sentença de apresentação [hm'WD  aF 'm; Sentença de Dumá] e inicia sua mensagem 

                                                           
164 METZGER, Martin. História de Israel, São Leopoldo: Sinodal, 1989, p.110. BRIGHT, John. História de 
Israel, São Paulo: Paulinas, 4ª Ed., 1978, p.418. WRIGHT, G. Ernest. Isaiah, London: SCM Press, 1965, p.62. 
165 CROATTO, José Severino. Isaías: A Palavra Profética e sua releitura hermenêutica, p.132. 
166 O enigma é contado no mundo do Antigo Oriente e, consequentemente, no estudo da Bíblia Hebraica como 
um gênero de sabedoria. Sua característica é marcada por uma “pergunta ‘intrincada’, cuja resposta ou solução é 
ambígua.” Confira em: GOTTWALD, Norman Kaiser, Introdução Sócio-Literária à Bíblia Hebraica, São 
Paulo: Paulinas, 1988, p.523-524.  
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com uma pergunta. Pergunta esta intrincada, que pouca clareza traz. Seguindo a esta uma 

resposta tão intrincada e desafiadora como a pergunta.  

hm'WD  aF 'm;
 11

 

Sentença de Dumá 
r y [iF emi ar eqo y l ;ae  

A mim [veio] o clamor de Seir: 
hl 'y >L ;mi- hm; r mevo 
Guarda qual é a parte da noite? 
` l y Lemi- hm; r mevo 
Guarda qual é a parte da noite? 

 

 
r mevo r m;a' 12 

Disse o guarda: 
hl 'y >l '- ~g:w> r q ,b o ht'a' 
Veio a manhã e também a noite; 
 
!Wy ['b .Ti- ~ ai 
Se procurares 
 Wy ['B. 
 Procurai 

Wb vu 
 Voltai 
 Wy t'ae 

Vinde 

 

Estudo da Mensagem 

 

 A apresentação do oráculo enfatiza o tom de gravidade para a mensagem. Mesmo que 

a forma (o enigma) apresente certo jogo de palavras e sentidos, o que estava sendo 

comunicado era de extrema gravidade. O termo massá [aF m] apresenta séria e pesadamente o 

conteúdo a ser apreendido pela reflexão. Não se trata de uma brincadeira e, sim, de uma 

revelação densa com implicações bastante sérias para a vida das pessoas em 

Dumá/Seir/Edom. 

 A primeira sentença apresenta um sujeito indefinido [r y [F m arq  y l a A mim veio o 

clamor de Seir]. Quem ouviu o clamor que veio de Seir? Ao que parece quem ouviu o clamor de 

Seir foi o guarda, a sentinela [r mv]. O clamor que veio de Seir parece se expressar com a 

angústia da pergunta, pois ela foi feita duas vezes em seguida – com certa impaciência, 

incerteza: hl y L m- hm r mv Guarda qual é a parte da noite? ` l y L m- hm r mv Guarda qual é a parte 

da noite? O guarda respondeu a quem clamou de Seir [r mv r ma Disse o guarda - v.12]:  hl y l - ~g w 

r q b  hta Veio a manhã e também a noite.  
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O conteúdo deste enigma está inserido em um diálogo: um dos interlocutores era 

alguém que estava angustiado, ou ansioso, ou preocupado com a noite em Seir; o outro 

interlocutor era um guarda. O diálogo revela, à partir da pergunta da personagem de Seir, a 

preocupação principal: o quanto, ainda, demoraria a noite? Mas o que era a noite? A noite 

podia descrever calamidade, desgraça167; ou a angústia do desconhecido, do que não pode ser 

visto com clareza; ou ainda um período de tempo difícil, mas passageiro. Diante de falta de 

conhecimento o interlocutor perguntou ao guarda, pois este estava acostumado com as noites, 

conhecia os seus mistérios e sabia enfrentá-los. 

Ao que parece o oráculo evocou o tema da sentinela/vigia/guarda. A literatura 

profética sempre atribuiu este status ao mensageiro [hp ,C  o- sentinela, atalaia, guarda dos muros168] 

que, em posição privilegiada poderia ver mais distante, anunciar sobre os perigos e ainda, 

como profeta, revelar os desígnios divinos para o povo (Is 21,6.8; Ez 3,2; 33,6-7). Neste 

oráculo, o escritor preferiu utilizar o particípio Shomer [r mevo] para designar (como 

substantivo) a sentinela/vigia/guarda. Este particípio decorre da raiz que possui como idéia 

básica: custodiar, proteger, vigiar, conservar, preservar.169 Como substantivo é reconhecido 

como guarda que cumpre um turno de trabalho, ou um sacerdote que possui uma escala 

definida para o trabalho.170 Assim a função deste guarda era a de proteger, de cuidar e de 

preservar as pessoas de Seir dos perigos e das ameaças que poderiam advir da noite. 

O texto revela que o guarda, consciente de sua função, que era a de proteger e de 

promover segurança para os habitantes de Seir respondeu: hl y l - ~g w r qb hta Veio a manhã e 

também a noite. A resposta pode indicar uma simples ordem do tempo, ou seja, está noite 

porque o período da manhã já havia passado e, conseqüentemente, logo voltaria a manhã. 

Como também a resposta poderia indicar que a noite ainda iria demorar. Esta segunda 

possibilidade interpretativa baseia-se na tradução da conjunção gam [~ g]171. Ao traduzir essa 

conjunção de forma enfatizante e intensificante a noite ganha maior destaque. Assim a 

resposta do guarda apresentaria a noite com especialidade ou como uma ênfase principal, 

como o período de destaque. O enigmático permanece: o que vai ser determinante é a noite.  

                                                           
167 CROATTO, José Severino. Isaías: A Palavra Profética e sua releitura hermenêutica, p.132. ALONSO 
SCHÖKEL, Luís. Profetas I, p.199. 
168 hp ,C- sentinela, atalaia, guarda dos muros. Este era responsável por informar a liderança acerca dos perigos. 
Se falhasse em seu dever era executado. Confira em: HARRIS, R. Laird. Dicionário Internacional de Teologia 
do Antigo Testamento, p. 1299-1300. 
169 JENNI, Ernst. Diccionario Teologico Manual del Antiguo Testamento, Vol. II, p.1231-1232. 
170 Idem, p.1233-1234. HARRIS, R. Laird. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, p. 1589. 
171 Esta conjunção pode ser “aditiva e associativa, mas principalmente enfatizante e intensificante” Confira em 
Dicionário Hebraico-Português e Aramaico-Português, São Leopoldo/Petrópolis: Sinodal/Vozes, 1998, p.42. 
HARRIS, R. Laird. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, p. 275-276. 
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O final da resposta do guarda apresenta, à partir de uma sentença reflexiva [!Wy [b T-~ a 

Se procurares], uma seqüência com três imperativos no plural [Wy [B Procurai; Wb v Voltai; Wy ta 

Vinde]. A idéia básica é de alguém que está em busca de algo oculto, selado, vedado [h[B].172 

Por isso, quanto mais procura saber, mais cresce a curiosidade, mais deseja conhecer e, ao 

mesmo tempo, mais ansiedade é nutrida até que se chegue a conhecer. A seqüência de 

imperativos dá uma idéia cíclica de quem procura [h[B] a resposta: ir e vir: refletir. A ordem é 

insistir em conhecer. A ordem é estar atento à voz e às notícias do guarda. 

O enigma para Seir/Edom apresenta a realidade da noite. Quem sabe ser esta a 

realidade de calamidade, de medo, de desconhecimento do futuro, enfrentamento de dias 

difíceis. A personagem de Seir desejava descobrir quanto demoraria tal realidade. Não foi 

possível resposta definitiva, mas foi mantido o diálogo e a possibilidade de revelação para a 

noite que ainda se apresentava forte. Talvez a resposta estivesse bem na introdução do 

enigma: A expressão massá Dumá [hmWD  aFm] pode significar: sentença de silêncio 

(profundo, mortal).173 Quem sabe se a maior angústia a ser vivenciada pelos habitantes de 

Seir/Edom era a ausência da Palavra de Deus? A ausência de discernimento, de respostas 

confortadoras para atravessar dias de profundas adversidades? 

O oráculo contra Edom na Coleção de OCN no Primeiro Isaías não apresenta afrontas 

diretas para Edom. Mesmo assumindo este oráculo como mensagem para Edom, parece que 

não houve uma mensagem de julgamento e destruição. Não houve um vaticínio por causa das 

transgressões. Não houve apontamentos para a crueldade contra outros povos. Nesta Coleção, 

Edom foi tratado de forma diferente. Não houve qualquer lembrança da cooperação na 

derrocada de Jerusalém. Este oráculo é o único, nas coleções de OCN nos profetas clássicos 

(Am, Jr, Ez), a proclamar uma mensagem profética sem a influência histórica da participação 

de Edom no cerco e destruição de Jerusalém e de seus fugitivos (o mesmo não pode ser dito 

do oráculo contra Edom em Is 34 que está deslocado da coleção). Por isto, este oráculo é tão 

importante nesse estudo, pois parece ser o único documento profético sobre Edom escrito 

antes da queda de Jerusalém. 

2.2.3 Oráculo em Ezequiel 25,12-14 
 

O Livro de Ezequiel está ambientado no século VI a.C. O profeta viveu desde a 

primeira fase do cativeiro babilônico, quando Joaquin e parte de sua corte foram exilados para 

                                                           
172 HARRIS, R. Laird. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, p. 197. 
173 ALONSO SCHÖKEL, Luís. Profetas I, p.199. 
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a Babilônia (597 a.C. – 2Rs 24,8-17). O texto de Ezequiel já expressava a dor do afastamento 

da terra e a ira por ver os povos vizinhos, como Edom, apoiando a política imperialista da 

Babilônia. Todavia, o texto também manifestava a compreensão teológica de que a ação da 

Babilônia fora desejada por Javé para corrigir o seu povo, Judá. 

O oráculo contra Edom revelou-se através de imagens de sentimentos rancorosos. 

Além disto, a justiça divina foi manifestada de forma vingativa através de ações violentas e 

destruidoras para a nação edomita, a saber: 

 

hwIëhy > y n"ådoa] r m;a' hKo Ü 12 

Assim disse o Senhor Javé: 
 hd"_Why > ty b eäl . ~q "ßn " ~q oïn >Bi ~ Ada/ tAf ï[] ![;y :å  
 Por que fez Edom agir com grande vingança para a casa de Judá? 
 ~ Avßa' Wmïv.a. Y<w: 
 Certamente serão punidos 
 ` ~ h,(b ' WmïQ .n Iw> 
 Se vingaram neles. 
hwIëhy > y n"ådoa] r m;a' hKo Ü !kel ' 13 

Por isso, assim disse o Senhor Javé: 
 ~ Adêa/- l [; y dIy " y tijiÛn "w> 
 Estendi minha mão sobre Edom 
 hm'_heb .W ~ d"äa' hN"M<ßmi y Tiîr :k.hiw> 
 Fiz cortar diante dela o ser humano e o gado 
 ! m'êy Temi hB'r >x' h'y TiÛt;n >W 

 Dei a ela desolação de Temã 
 ` Wl Po)Yi b r <x,îB; hn <d"ßd>W  
 E Dedã em espada cairão. 
l aeêr "f .yI y Miä[; dy :B. ~ Ada/B, y ti m'q .n I- ta, y Tit;n "w> 14 

Dei a minha vingança em Edom por mão de meu povo Israel 
y ti_m'x]k;w> y PiÞa;K . ~ Adêa/b , Wf å['w> 
Fizeram em Edom conforme minha ira e conforme meu ódio 
y tiêm'q .n I- ta, W[d>y ")w> 
Conheceram minha vingança, 
 p  ` hwI)hy> y n "ïdoa] ~ auÞn > 
 Oráculo do Senhor Javé! 
 

 No Livro de Ezequiel, a Coleção de OCN foi colocada entre a primeira e segunda 

atividade do profeta. Ocupam o centro do livro talvez para afirmar que o profeta estava entre 

as nações para com elas contender, para anunciar o julgamento divino e posterior salvação 

para seu povo.174 O Livro de Ezequiel se estrutura assim: Relato da vocação (1,1-3,15); 

Oráculos de condenação dirigidos ao próprio povo (4-24); Oráculos de condenação a países 

estrangeiros (25-32) e Oráculos de Salvação (33-48).175 

                                                           
174 ALONSO SCHÖKEL, Luís. Profetas II, p.799. 
175 Idem, 698. 
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 Esta Coleção não mencionou uma proclamação profética contra a Babilônia. Todavia, 

enfatizou as nações vizinhas de Judá por sua capacidade de resistir ou não ao poder deste 

império. As nações vizinhas de Judá, nesta Coleção, foram criticadas por uma ótica: foram 

acusadas por terem se portado como más vizinhas, alegrando-se e beneficiando-se da desgraça 

a que foi submetida a terra de Judá.176 Por isto,  os pecados das nações, denunciados nesta 

coleção, destacavam o rancor contra o povo eleito e/ou o orgulho diante de Javé. Por causa 

destes pecados Javé os puniria com grande catástrofe ou com a cessação do domínio regional. 

As nações que mais resistiram a Babilônia receberam destaque maior na Coleção 

(Tiro, Sidon e Egito). Estas foram criticadas por sua postura de orgulho e soberba, não se 

portando como auxiliadoras das nações menores. As nações menores do entorno de Judá 

receberam menor atenção literária, mas as proclamações dirigiam mensagens de julgamento e 

destruição por causa do desprezo com que trataram Judá em seus dias de calamidade, frente a 

opressão e ofensiva babilônica.177 

Nesta coleção também foram sete as nações que receberam a mensagem de Javé 

(Amon, Moab, Edom, Filistia, Tiro, Sidon e Egito). As quatro primeiras receberam denúncias 

e punições por terem se alegrado com a desgraça de Judá, a saber: Amon foi criticada por 

afirmar o contentamento com a destruição do templo de Jerusalém, de Israel e de Judá (25,3); 

Moab e Edom desfizeram da aliança de Javé com Judá, considerando-a uma nação como as 

outras (25,8), sendo que Edom recebeu o agravamento da crítica por ter agido com vingança 

no dia da calamidade de Judá (25,12) e a Filistia foi criticada por ter agido com vingança e 

desprezo diante da destruição de Judá (25,15). Esta primeira seção possui uma estrutura 

semelhante: há a comunicação da denúncia contra as nações e, logo em seguida, o anúncio do 

castigo que sobreviria às nações vizinhas. As três últimas nações receberam mensagens de 

denúncia e castigo da parte de Javé, mas sua estrutura não possui qualquer semelhança com as 

quatro primeiras. Há um prolongamento do conteúdo nestes oráculos por serem consideradas 

nações fortes e orgulhosas, por causa de suas capacidades econômicas (comércio), políticas e 

bélicas (forças de resistência).178 

 Os OCN apresentam um Deus revoltado com as posturas das nações vizinhas de seu 

povo. Diante da satisfação demonstrada por essas nações, Javé anunciou também sua 

vingança a esses povos. Javé permitiria que essas nações também fossem maculadas e 

destruídas, como permitira a Israel e Judá. A visão de um Deus universal, que está no controle 

                                                           
176 ALMADA, Samuel. La Profecia de Ezequiel: señales de esperanza para exilados – oráculos, visones y 
estructuras, p.111. 
177 ALONSO SCHÖKEL, Luís. Profetas II, p.800. 
178 AMSLER, Samuel et al. Os Profetas e os Livros Proféticos, p. 268. 
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de todas as ações político-militares da história, foi colocada à serviço de um discurso 

teológico nacionalista, desejoso de vingança da parte de Deus, para essas nações. Isto, porque 

essas nações demonstraram satisfação e alegria na destruição de Judá. Não apenas isto, as 

nações participaram da destruição como parte de sua própria vingança contra Judá e 

Jerusalém. 

 O oráculo contra Edom (25,12-14) se estrutura da seguinte forma: Possui uma 

introdução com a fórmula do mensageiro (v.12a); Uma pergunta retórica como fórmula 

acusatória de Javé às atitudes de Edom contra Judá (v.12b); Seguindo-se a grave punição de 

Javé sobre Edom como manifestação da justiça e vingança (v. 12c-14b); por fim, a conclusão 

oracular (v.14c). 

 

Estudo da Mensagem 

 

 A introdução (v.12a) e a conclusão (v.14c) do oráculo afirmam a origem da mensagem 

divina: Palavra de Javé ao seu profeta. A demanda apresentada contra Edom em Ezequiel 

estava profundamente relacionada ao tema da vingança. No Antigo Oriente, a vingança 

configurava-se como forma legítima de justiça, pois uma injustiça se compensava com um 

castigo e ficava, assim, suprimida179.    

A queixa divina, apresentada na pergunta retórica (hdWhy  ty b el  ~ q n  ~ qnB ~ Ada tAf [  

![y  Por que fez Edom agir com grande vingança para a casa de Judá? - v.12b), evidenciou certa 

incompreensão para o desejo de vingança de Edom para com o povo de Judá. Apresentou um 

tom inconformado com as ações de Edom, um certo desconhecimento das razões possíveis 

para o desejo de vingança contra Judá.  

Não se pode desconsiderar a opressão que Edom sofreu da parte de Judá, durante o 

período histórico da monarquia. Certamente, os longos anos de submissão político-econômica 

nutriram sentimentos de injustiça e profundos desejos de vingança contra Judá. Tais razões 

históricas parecem justificar as ações e o desejo de vingança da parte de Edom contra Judá, 

mas o texto asseverou o descontentamento divino diante de tais atitudes. Javé não aceitou as 

razões de Edom quando este empreendeu vingança como forma de reparar as injustiças do 

passado. Javé, Supremo Juiz, mesmo permitindo o castigo sobre Judá pelas mãos da 

Babilônia, não compreendeu como legítima as ações vingativas por parte de Edom. Ao 

contrário, reverteu a justiça outorgando a vingança contra Edom. 

                                                           
179 JENNI, Ernst. Diccionario Teologico Manual del Antiguo Testamento, Vol. II, p.147. 
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A mensagem do oráculo divino enfatizou as ações vingativas contra Edom. Esta 

vingança divina foi motivada pelos feitos vingativos contra Judá: Provavelmente, referindo-se 

ao apoio edomita à campanha babilônica contra Jerusalém, às ações de perseguição contra os 

fugitivos do cerco e da guerra e também por se aproveitarem da aliança com os babilônios 

para se apossarem de terras que pertenciam a Judá.  Por todas essas ações, o veredicto divino 

que visava a justiça nas relações internacionais, apresentou vários castigos como forma de 

punição à crueldade dos edomitas contra Judá.  

A vingança divina foi difundida, na teologia do Antigo Testamento, como forma 

comum da justiça eterna sobre as relações humanas. O dia do juízo divino esteve sempre 

atrelado ao empreendimento de guerra180, como forma de corrigir a trajetória de pessoas e de 

povos. Neste propósito, Javé intervinha na história para resguardar seus valores e o direito 

estabelecido por estes. Portanto, a vingança divina estava profundamente atrelada à 

compreensão da história da salvação181. Através do julgamento e do castigo empreendido 

(vingança – ~ q n), Javé assumia a causa dos seus e, por misericórdia e justiça, oportunizaria 

um novo tempo pleno dos valores eternos que deveriam reger a vida de seu povo.182 

A mão [dy] foi a imagem utilizada, pelo profeta, para designar a imposição da 

vingança divina contra Edom. No v.13 seria a própria mão de Javé que imporia a desgraça e a 

destruição sobre o território de Edom, enfatizando importantes cidades como Teman e Dedan. 

Já no v.14 seria a mão do povo de Israel a agente da vingança divina contra Edom.  

A utilização deste substantivo [yadh - dy] apresenta a idéia de poder.183 Determina 

ações divinas de força irresistível.184 A força empreendida pode designar controle, autoridade, 

juízo e destruição.185 Por esta figura de linguagem [yadh - dy], a mensagem profética 

determina ações divinas de castigo, de opressão, de extrema violência186 empreendida sobre 

Edom. A expressão “Estender ou por a mão sobre...” possui quatro conotações básicas, a 

saber: 1) o ato de matar; 2) gesto da cerimônia de bênção; 3) comissionamento para uma 

função ou tarefa específica; 4) indica a substituição cerimonial no oferecimento do sacrifício. 

A mão divina sobre alguém ou sobre um povo poderia designar positivamente bênção e 

                                                           
180 RAD, Gehard von. Teologia do Antigo Testamento, Vol 2, p,120.  
181 HARRIS, R. Laird. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, p. 999. 
182 Idem, p.1000. 
183 WOLFF, Hans Walter. Antropologia do Antigo Testamento, São Paulo: Loyola, 1975, p.101. JENNI, Ernst. 
Diccionario Teologico Manual del Antiguo Testamento, Vol.1, p. 924-925. HARRIS, R. Laird. Dicionário 
Internacional de Teologia do Antigo Testamento, p. 591. 
184 JENNI, Ernst. Diccionario Teologico Manual del Antiguo Testamento, Vol.1, p. 929. 
185 HARRIS, R. Laird. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, p.591. 
186 JENNI, Ernst. Diccionario Teologico Manual del Antiguo Testamento, Vol.1, p. 925-926. 
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atividade sagrada, como também, negativamente, poderia designar castigo através da 

violência e da morte.187 

 

A mão de Javé que puniu (v.13) 

 

 O conteúdo da vingança [~q n] pela mão divina [y dy  - minha mão] descreveu uma ação 

poderosa para destruir e dizimar a população [~ da - ser humano], bens [hmhb - gado] e 

cidades [! m'êy Te - Teman e hn dd - Dedan] de Edom. A ação foi descrita como vontade direta de 

Javé (ações na primeira pessoa do perfeito). Desta forma, o oráculo afirmou que o próprio 

Javé já havia estendido a mão para fazer destruídas a população, o gado e as cidades de Edom 

(v.13). Sua justiça viera como juízo destruidor. As idéias verbais consecutivas: estendi [y tj n w], 

fiz cortar [y Tir khw] e dei desolação [hBr x hy Ttn W] confirmam uma violência tão contundente e 

uma opressão tão crescente que inviabilizaria a vida no território de Edom.  

 O povo de Edom foi considerado culpado, no oráculo divino, por causa de suas 

atitudes vingativas contra Judá [hdWhy  ty bl  ~q n  ~ q n B ~ Ada tAf [ ![y  Por que fez Edom agir com 

grande vingança para a casa de Judá? – v.12]. Certamente, o profeta refletia a indignação judaíta por 

causa do apoio edomita à política imperialista dos babilônios, agindo com crueldade contra os 

fugitivos do cerco de Jerusalém, bem como, se beneficiando territorialmente por causa desta 

aliança. O poder da mão de Javé se dirigiu à Edom com o propósito de cumprir sua justiça 

histórica sobre as nações. Sua condição de Deus Soberano e de Deus particular de Israel/Judá 

exigiria ações punitivas que corrigiram as ofensas sofridas e os atos cruéis empreendidos 

pelos edomitas sobre os judaítas. 

 A teologia dos OCN destaca que Javé possuía compromissos com a justiça universal. 

Assim sendo, sua postura soberana, diante das injustiças internacionais, deveria corrigir as 

nações que impuseram cruel e impiedosamente a violência. Sua mão eterna e potente deveria 

esmigalhar os opressores, sobretudo, os opressores de Israel/Judá. O veredicto que definiu a 

justiça impondo a pena, por causa dos atos de vingança de Edom contra Judá, pode ser 

verificado como uma “vingança de sangue”: medida legal e amplamente difundida na 

vivência jurídica dos povos no Antigo Oriente188. 

  

 

                                                           
187 HARRIS, R. Laird. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, p.591. 
188 JENNI, Ernst. Diccionario Teologico Manual del Antiguo Testamento, Vol.2, p. 147. 
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A mão de Javé era o povo de Israel (v.14a) 

 

 A última parte deste oráculo apresenta que tal punição fora empreendida pelo próprio 

povo de Israel (v.14a).  A primeira sentença do v.14 descreve que a vingança divina sobre 

Edom veio pela mão de seu povo Israel [ação através do verbo perfeito - l ar f y  y M[ dy B 

~ AdaB y tmq n - ta y Ttn w Dei a minha vingança em Edom por mão de meu povo Israel]. A mão de Javé era, 

portanto, a mão de Israel. Desta forma, Israel empreenderia a vingança divina e concretizaria 

a justiça divina para si. Israel se vingaria de Edom empreendendo mais violência e mais 

guerra. Ao que parece este oráculo apresentava um ciclo interminável de guerras e vinganças. 

Quando a justiça, pela violência fosse concretizada, o outro povo também teria de reivindicar 

seu direito privado à justiça, requerendo vingança e sendo justificado pelo tribunal eterno para 

novos conflitos e guerras. Se essa lógica fosse estabelecida, como e quando teriam fim as 

guerras e as crueldades entre esses povos vizinhos? 

 A tradição dos OCN apresenta uma teologia universal de Javé. Este, como Supremo 

Rei do mundo, julgava os povos com eqüidade, sem parcialidades. A todas as nações eram 

impetrados veredictos contra suas políticas equivocadas e opressoras. Mas na coleção de 

OCN, no livro de Ezequiel, Javé foi visto, muito mais como um vingador nacional 

(Israel/Judá), do que  como um Juiz universal. Suas prerrogativas eternas de justiça estavam 

voltadas, especialmente, para conservar o bem estar do povo da aliança e punir todos os povos 

que empreendessem quaisquer ações contra este povo (Israel/Judá). Além disto, os oráculos 

apresentam justificativas teológicas para essa postura de rivalidades da parte Israel. 

 

A mão e a vingança de Javé são manifestações de sua ira e de seu ódio (v.14b) 

 

A conclusão da parte final do oráculo (v.14b) apresenta um desenvolvimento teológico 

que justificaria as ações de Israel contra as nações inimigas. Nesta justificativa teológica, 

Israel era visto como a manifestação da ira [@a] e do ódio [hmx] divinos. Israel apenas 

representaria a “mão de Javé”, em suas ações, impondo contra as nações e, especialmente, 

contra Edom sua vingança e seu juízo eterno. 

Esta parte da mensagem foi composta com ações (na 3a pessoa do plural do perfeito: 

fizeram-Wf [w e conheceram-W[dw) que denotavam o desejo de fazer manifestada a indignação 

divina, bem como, a de fazer conhecida a vingança de Javé sobre Edom. Portanto, o oráculo 
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atribuiu a Javé total responsabilidade pelas ações israelitas/judaítas contra Edom. Israel/Judá 

eram revelações concretas da ira e do ódio de Javé.  

Parece que a teologia do exílio expressa em Ezequiel 25,12-14, como também, em 

Isaías 63,1-6 e em Malaquias 1,2-5 desenvolveu uma fundamentação literária atribuindo a 

Javé os sentimentos mais íntimos dos judaítas, por causa da cruel violência na guerra, por 

causa da falta de solidariedade entre povos irmãos e por causa da apropriação territorial pelos 

edomitas. A atribuição de sentimentos humanos a Javé (antropopatia) foi um recurso literário 

e teológico utilizado para justificar o ódio e o desejo de vingança da comunidade do exílio e 

do pós-exílio, contra Edom – paradigma de inimigo de Israel, frente às realidades difíceis e 

opressivas que enfrentaram como conseqüência da desobediência à dominação Babilônica. 

 A mensagem de Ezequiel descreve um Deus profundamente irado. A gravidade dos 

sentimentos se deve à repetição sinonímica que faz convergir o sentido de dois termos: ira [´af 

- @ a] e ódio [hamah - hmx]. A ira e o ódio divinos foram descritos por termos que indicam 

alteração de emoções189, a alteração do semblante190, ou ainda a alteração de 

comportamento191. O termo ira [@ a] apresenta a idéia de emoções alteradas pela evidência 

respiratória ofegante que pode gerar o avermelhamento das narinas comuns em pessoas 

profundamente afetadas pela ira.192 Já o termo ódio [hmx] pode descrever duas evidências 

físicas que indicam alterações emocionais: a primeira é a de estar quente, excitado, fervente 

podendo revelar sua indignação e descontentamento através da salivação excessiva formando 

uma espécie de espuma nos lábios; a segunda descreve um estado tão intenso de agitação 

corporal capaz de revelar a inquietude e a inconformidade comum em pessoas iradas que 

revelam a cólera interior no ser humano.193  

 O discurso literário e teológico de Ezequiel apresenta, na pessoa do Deus Javé, os 

sentimentos de indignação e de descontentamento contra os edomitas. Este discurso 

priorizava a teologia da eleição e da aliança entre Javé e o povo israelita/judaíta. Esta teologia, 

ainda, particularizava o desejo especial pela recuperação da proeminência de Israel/Judá na 

região siro-palestinense nos períodos do exílio e do pós-exílio. Quando a teologia atribuía a 

Javé esses sentimentos (ira e ódio/cólera), justificava toda e qualquer ação contra os edomitas, 

pois estavam debaixo da Vontade Soberana do Deus Javé: seu Deus particular e Deus de todo 

o mundo. 

                                                           
189 HARRIS, R. Laird. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, p.97. 
190 JENNI, Ernst. Diccionario Teologico Manual del Antiguo Testamento, Vol.1, p. 807. 
191 Idem, p. 808. 
192 HARRIS, R. Laird. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, p.97. 
193 JENNI, Ernst. Diccionario Teologico Manual del Antiguo Testamento, Vol.1, p. 807 e 808. 
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2.3 O ESTUDO DO LIVRO DE OBADIAS 

  

A pesquisa sobre a profecia de Edom ganha especial destaque no livro de Obadias. 

Pois assim, a Bíblia Hebraica demonstra a importância deste tema: há um livro (mesmo que 

pequeno – com 21 versos) que trata com exclusividade os conteúdos da rivalidade e dos 

conflitos entre esses povos irmãos. Desta forma, se pode interpretar que a Bíblia declara a 

importância de estudar esse conflito, pois através deste, Javé apresenta uma mensagem para 

Israel/Judá, para as outras nações e também para Edom. 

  Este pequeno livro proclama, quase que integralmente, uma mensagem sobre Edom. 

Por isto, o livro de Obadias constitui-se como uma fonte bíblica importante para entender a 

crescente rivalidade e as dinâmicas históricas do conflito entre Edom e Israel/Judá. 

 A visão de Obadias conservou mensagens específicas sobre Edom. Em seus oráculos, 

o profeta apresentou um Deus atento aos movimentos político-militares entre as nações, e, sua 

prontidão para agir no restabelecimento de sua justiça nas relações internacionais. A 

mensagem profética apresenta, através dos OCN, um Deus presente na história que julgava e 

agia para estabelecer a justiça. Mas os textos também fortaleciam a tendência teológica que 

visava restabelecer a honra e a proeminência política de Israel na região siro-palestinense, 

após a destruição de Jerusalém e de Judá. 

 A pesquisa neste livro coloca o/a pesquisador/a diante de intensos desafios histórico-

literários. Mesmo sendo um livro pequeno, há dificuldades no estudo de sua estrutura, no 

estudo dos seus gêneros literários e, conseqüentemente, nas conclusões quanto a sua 

composição e história.  

O desafio literário mais intenso se dá por causa de sua relação com o livro de Jeremias 

(especialmente o capítulo 49, onde se encontra parte da coleção dos oráculos contra as 

nações). Além desta dificuldade, destaca-se também a análise da organização compositória 

dos oráculos (isto devido ao uso diferenciado de partículas e expressões) podendo ser 

sugerida, por um olhar, uma divisão textual em vários oráculos.  

2.3.1 O Livro de Obadias e sua estrutura 
  

O Livro de Obadias é o mais curto da Bíblia Hebraica. Os seus 21 versos apresentam 

oráculos proféticos dirigidos a Edom, às Nações Estrangeiras e também, pode-se dizer que, a 

Israel. Uma tarefa difícil em Obadias é a de delimitar o texto, definindo os oráculos em suas 

unidades de sentido. Um fator significativo que dificulta esta organização literária tem a ver 
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com a utilização de partículas e de expressões hebraicas que, em outros textos, foram 

utilizadas como identificadoras de início e fim de idéias e/ou unidades literárias194.  O estudo 

do texto de Obadias, para sua devida delimitação, remete o pesquisador/a a uma revisão sobre 

a utilização dessas partículas e expressões consagradas na literatura hebraica, pois, ao que 

parece, foram usadas de forma diferente no livro de Obadias. 

 Ao longo do estudo literário no livro de Obadias foram variadas as opiniões para a 

delimitação de seus oráculos. Alonso Schokel apresenta uma lista destas opiniões, a saber: há 

quem compreenda o livro como um único oráculo, há quem subdivida o livro em seis 

oráculos, há quem subdivida o livro em oito e, a opinião predominante, é aquela que divide o 

livro em dois oráculos195: 1-14 + 15b e 15a + 16-21.196 

 

2.3.2 O estudo literário de Obadias em comparação com Jeremias 49,7-22 
  

Os oráculos de Obadias estão profundamente arraigados na tradição dos OCN. As 

introduções e os conteúdos apresentam uma mensagem com identidade teológica voltada para 

a justiça divina (do Deus Javé) sobre as nações. Esta mensagem visava comunicar que Javé 

atuava na história para aplicar sua justiça e para aplacar o avanço das nações que 

contrariavam seus valores e seus desígnios para a humanidade. 

 O texto de Obadias revela profunda interação com outros textos proféticos, 

especialmente, com Jeremias197. A análise do texto de Obadias revela vínculos intensos com 

outros textos proféticos: repetições de idéias e temas198, bem como, repetições de sentenças, 

                                                           
194 Uma expressão consagrada como finalizadora de idéia e também da mensagem profética é “oráculo de Javé” 
[hw hy -~a n]. Em Obadias essas expressão se repete nos versos 4 e 8 o que poderia representar uma finalização de 
mensagem, todavia parece que em Obadias a idéia permanece e tal expressão se apresenta muito mais como 
reforço autorizativo da mensagem do que propriamente uma ruptura literária. Veja que a referida expressão no 
v.4 não interrompe a estrutura literária marcada por sentenças reflexivas (vv.4-5). A fórmula do mensageiro 
[hw hy  y n d a  rm a -hK – Assim disse o Senhor Javé] que, normalmente, marca o início de um oráculo é mencionado 
uma única vez (v.1), podendo dar a idéia que o livro foi composto como um único oráculo; 
195 ALONSO SCHOKEL, Luiz. Profetas II, p.1027.  
196 Corroboram essa delimitação literária: SCHWANTES, Milton. Sobrevivencias: Introduccíon a Abdías. In: 
RIBLA 35-36, p.169-174; ALONSO SCHOKEL, Luiz. Profetas II, p.1027. ROSSI, Luiz Alexandre Solano. 
Como ler o livro de Abdias: profeta da solidariedade, São Paulo: Paulus, 1998, p.13. 
197 No texto de Obadias pode ser encontrado vínculo com outros livros proféticos, a saber: A primeira unidade de 
Obadias (1-15) é muito semelhante a Jeremias 49,7-22: Obadias 1-4 é paralelo a Jeremias 49,14-16; Obadias 5 é 
paralelo a Jeremias 49,9; Obadias 15a é idêntico a Joel 4,2 e 14 e ainda há outras semelhanças entre Obadias e 
Joel. Confira em SCHWANTES, Milton. Sobrevivencias: Introduccíon a Abdías. In: RIBLA 35-36, p.170; 
ALONSO SCHOKEL, Luiz. Profetas II, p.1026-1027. 
198 As imagens de Obadias revelam profundo vínculo com as idéias em outros profetas, por exemplo: contraste 
entre orgulho e humilhação; estar entre as estrelas podendo fazer referência a queda da estrela luz em Is 14,12-
14; A impossibilidade de escapar do julgamento divino; o Dia de Javé; A traição de amigos; O tema do fogo; O 
tema da herança e da desapropriação; metáfora do copo da ira; a teologia de Sião; o reinado de Javé; Confira em: 
ROSSI, Luiz Alexandre Solano. Abdias, São Paulo: Loyola, 2008, p.9-10. 
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chegando a repetição de parágrafos199. Tal constatação literária gera a necessidade de estudar 

comparativamente esses textos (Obadias e Jeremias) para identificar os níveis de influência e 

de dependência literária e teológica200. 

2.3.3 A comparação entre os textos de Obadias 1-15 e Jeremias 49,7-22 
 

 O primeiro oráculo de Obadias (1-14+15) é o que possui maior ligação com o texto 

profético de Jeremias (49,7-22). Como visto acima, entre esses textos podem ser encontradas 

muitas repetições fraseológicas, identificando-os em seus conteúdos. Todavia, há distinções 

                                                           
199 A análise abaixo destaca as referidas repetições textuais: 1) Após a introdução de Obadias 1, à partir de sua 3ª 
sentença, o texto se assemelha com várias repetições em Jeremias 49,14: em sua 3ª sentença o texto de Obadias  
apresenta o verbo flexionado na 1ª pcp [Wn [m v-ouvimos] e em Jr na 1ª pcs [y T [m v- ouvi], destacando em Jeremias 
uma comunicação muito particular ao profeta e em Obadias sendo destacada uma mensagem mais comunitária; 
A 4ª sentença do verso 1 de Obadias pode ser encontrada em Jeremias 49,14 na forma idêntica [x Lv ~y A GB  r y c w  - 
e um mensageiro entre as nações foi enviado];  A 5ª e 6ª sentenças de Obadias são idênticas em conteúdo a Jeremias, mas 
apresentam pequenas diferenças na composição literária: os imperativos da 5ª sentença são diferentes, em 
Obadias o imperativo é “levantai”[W m W q] e em Jeremias é “ajuntai-vos e virei sobre ela”[hy l[ W a bW  W c B qt h]; A 6ª 
sentença também se diferencia no uso do verbo, em Obadias, pois foi usado o imperfeito consecutivo na 1ª pcp  
[a levantaremos-hm W qn w] acrescida de preposição com sufixo pronominal da 3pfs, mais o complemento do objeto  
“sobre ela para a batalha”[hm x lM l hy l[ hm W qn w] e em Jr o verbo usado foi o imperativo com o complemento do 
objeto “levantai para a batalha”[hm x lM l W m W qw]; 2) Obadias 2 corresponde a Jeremias 49,15. Entre esses versos, 
há uma pequena diferença de estilo na 1ª sentença: em Obadias encontra-se “Eis que pequeno te fiz entre as 
nações”[~y A GB  ^ y T t n  ! jq hN h] e em Jeremias “Eis que pequeno fiz a ti entre as nações”[~y A GB  ^ y T t n  ! jq hN h-y K]; 
Já na 2ª sentença há um mesmo conteúdo com composição literária diferente: em Obadias o profeta afirmou 
“Desprezado tu és muito”[d a m  hTa  y W zB] e em Jeremias “aquele que foi desprezado entre os seres 
humanos”[~d a B  y W zB]; 3) Obadias 3 e 4 relaciona-se com Jeremias 49,16. Esses versos, tanto em Obadias como 
em Jeremias, destacam o orgulho[! A d z] de Edom por viverem no alto das montanhas rochosas. A 1ª sentença de 
Obadias 3 corresponde identicamente a primeira parte da 2ª sentença de 49,16 “orgulhoso foi o teu coração”[^ B l  
! A d z]. Além desta repetição, várias sentenças são correspondentes: “o que habita nas grutas da rocha”[[lS -y w gx b 
y n k v-Ob 3 e Jr 49,16b]; “dali te farei descer”[^ d y rIA a  ~V m -Ob 4 e Jr 49,16e]; “se fizestes exaltar como a 
águia”[r vN K  H y B gT -~a -Ob 4] e “Eis que fizestes exaltar como a águia...”[^ N q r vN K  hy B gt -y K-Jr 49,16d]; 4) 
Obadias 5 relaciona-se com Jeremias 49,9. A 1ª sentença de Obadias 5 repete-se identicamente em Jeremias 49,9a 
“se os ladrões vierem a ti”[^ l- W a B  ~y bN G-~a], todavia esta sentença e idéia foi utilizada de forma distinta, a saber: 
a idéia comum dos ladrões que destroem em Obadias 5 está no início e em Jeremias 49,9 essa idéia é apresentada 
no fim. A seqüência desta idéia apresenta uma pequena mudança estilística: Em Obadias 5 encontra-se “Acaso 
não farão restar cachos?”[t A ll[ W r y a vy  a A lh] e em Jeremias 49,9b a expressão “não farão restar cachos”[t A llA [  
W r a vy  a l] não possui partícula interrogativa, denotando uma forte afirmação, embora também seja essa a idéia 
do recurso através da interrogação retórica como em Obadias; 5) Obadias 6 relaciona-se com Jeremias 49,10. 
Obadias 6 expressa o conteúdo na forma interrogativa “como foram descobertos os de Esaú?”[w f [ W f P x n  % ya] e 
em Jeremias 49,10 o conteúdo foi expresso através de uma afirmação interjetiva “Eis que eu deixei descoberto 
Esaú”[w f [-t a  y T p f x  yn a -yK]; 6) Obadias 8 relaciona-se com Jeremias 49,7. Tratam da idéia da “sabedoria em 
Edom”, mas sem repetições fraseológicas.7) Obadias 9 relaciona-se com 49,22. Tratam da temática da matança 
em Edom e do enfraquecimento dos seus valentes, mas sem repetições fraseológicas. 
200 A tendência natural das ciências bíblicas é a de considerar o fragmento menor como o mais antigo e anterior 
às grandes seções. Mas, além disto, através da comparação textual parece que o texto de Jeremias apresenta 
maior nível de dependência de outros textos proféticos e, não apenas de Obadias. Por isto, parece que o texto de 
Obadias pode ser visto como mais primitivo que o de Jeremias, como afirma Alonso Schöekel: o texto de 
Jeremias sobre Edom “inspira-se, em parte, na profecia de Abdias”. ALONSO SCHOKEL, Luiz. Profetas II, 
p.653.  
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significativas na composição dos dois oráculos, sobretudo, na organização e na delimitação 

proposta para a mensagem. 

 O primeiro oráculo de Obadias (1-14 +15) apresenta uma mensagem contra Edom 

através de um texto formal e literariamente organizado (aproximando-se mais das 

características poéticas), a saber: A introdução oracular indicou a aparição de um mensageiro 

que portava uma mensagem convocatória de batalha contra Edom (v.1b); Em seguida, foi 

exposto o conteúdo do orgulho edomita e as ações divinas para o quebrantamento de sua 

segurança nacional (v.2-9). A composição desta seção possui um estilo muito particular, 

especialmente, nos versos 4 – 6a, pois estes foram compostos com sentenças condicionais 

respondidas imediatamente com sentenças retóricas (interrogativo-negativas); A seqüência do 

oráculo apresentou as razões da necessária destruição de Edom. Nesta seção houve, pelo 

menos, cinco razões declaradas (10-12), sendo a última (a ausência de compaixão) 

desdobrada em oito ações contra os judaítas (12-14). Esta última razão com os seus 

desdobramentos foram compostos através de ações jussivas201 iniciadas com a partícula de 

negação ´al [la], revelando um estilo de composição particular. 

 A organização estrutural do primeiro oráculo de Obadias focalizou com muita 

claridade as ações de Javé contra o povo de Edom. Em seu conteúdo, o oráculo, denuncia o 

comportamento auto-confiante e soberbo de Edom, baseado em suas estruturas culturais, 

geográficas, políticas e militares. Além disto, a mensagem denunciou os vários delitos 

cometidos por esse povo contra Judá e sua população. O oráculo asseverou a postura 

impiedosa em favor da destruição de um país irmão (Judá/Israel) e, por causa disto, Javé 

agiria com rigor contra essa nação. 

 A seguir segue um esquema que facilita a visualização estrutural do primeiro oráculo 

de Obadias: 

 

Estrutura do 1º Oráculo de Obadias (1-14+15) 
Introdução (v.1): mensagem para a batalha 
As ações divinas para o quebrantamento do orgulho de Edom (v.2) 

                                                           
201 O jussivo é uma das formas verbais volitivas. A forma do jussivo expressa a vontade do falante. Refere-se, 
etimologicamente, a expressões absolutas da vontade, podendo exprimir graus de volição. Através das formas 
volitivas um falante almeja impor sua vontade em outra pessoa. As variações das formas volitivas (coortativo, 
jussivo e imperativo) podem variar da ordem, da advertência, permissão de pedir, desejo. É possível a construção 
de sentenças jussivas com a partícula negativa ´al [l a]: a combinação de ´al [l a] com a 2ª pessoa do jussivo 
constitui o imperativo negativo e a forma não-perfectiva do jussivo também pode ter o mesmo sentido. Além 
disto, a construção de sentenças jussivas com a partícula negativa ´al [l a] tende a refletir urgência. Como tais 
sentenças tornam-se desafiadoras em seu entendimento o melhor é que: “em passagens problemáticas dessa 
natureza, ser orientado mais pelo sentido do que pela forma”. WALTKE, Bruce K. e O´CONNOR, Michael P. 
Introdução à Sintaxe do Hebraico Bíblico, São Paulo: Cultura Cristã, 2006, pp.564-567. 
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 Orgulho e segurança quebrados (v.3-9) 
  - Fazer um povo pequeno e desprezível (v.3) 
  - Fazer descer dos lugares altos (v.4) 
  - Vitimados por ladrões-vindimadores que recolheriam seus tesouros (v.5-6) 
  - Vitimados pelos seus aliados (v.7) 
  - Auto-confiança: 
   - Sua sabedoria e entendimento (vv.8b-9) 
   - Sua força de guerra-valentes (v.9) 
As razões para toda essa destruição (v.10-14) 
 A prática da violência contra o irmão (v.10) 
 Fazer os irmãos cativos no dia da batalha (v.11) 
 Apoiou os estrangeiros contra os irmãos (v.11) 
 Lançaram sortes sobre Jerusalém (v.11) 
 Ausência de compaixão no sofrimento dos irmãos (v.12a) 
  - Não ver o irmão na calamidade 
  - Não se entristecer por causa dos destruidores dos irmãos 
  - Não evitar o discurso de satisfação diante da calamidade do irmão 
  - Não socorrer o irmão na calamidade 
  - Não se ver na experiência de calamidade 
  - Não enviar apoio de guerra para o irmão na calamidade 
  - Não poupar a vida dos irmãos fugitivos e, tão pouco, seus bens 
  - Não preservar o sobrevivente no dia da angústia 

  

O oráculo contra Edom na Coleção dos OCN, no Livro de Jeremias (49,7-22), 

apresenta uma composição com frases semelhantes (também encontradas em Obadias), mas 

com um estilo literário diferente. Não se percebe uma preocupação com um estilo formal-

literário na composição, como em Obadias. A preocupação mais clara foi a de redigir um 

oráculo, com várias sentenças (encontradas também em outros textos), que externasse uma 

mensagem coerente com o tema central do castigo contra Edom. Este oráculo foi assim 

estruturado: Uma curtíssima introdução, em Jeremias, apresentou o destinatário da mensagem 

[~ Adal  Para ‘Edom - v.7a] e em seguida a fórmula do mensageiro atribuindo o conteúdo do 

oráculo a Javé dos Exércitos [tAabc  hwhy  r ma hK Assim disse Javé dos Exércitos - 7a]; Após esta 

introdução foi elaborada uma pergunta retórica sobre a sabedoria de Edom, que foi 

prontamente respondida apontando para seu desaparecimento (v.7b); A partir daí, o texto 

apresentou ações de fuga (v.8) por causa da calamidade [dy a] que viria sobre Edom (8-11). A 

calamidade sobre Edom foi sendo aprofundada, no texto, através de ações crescentes e 

destruidoras da segurança de Edom até a metáfora do “copo da ira divina” apontando a razão-

clímax para sua destruição (v.12-13); Após essa primeira parte composta também com 

sentenças encontradas em Obadias (v.8 [7], 5 [9], 10 [6]), o texto de Jeremias (vv.14-16), 

apresenta uma seção idêntica a Obadias (v.1-4), destacando a convocação para a batalha 

contra Edom reafirmando as ações que destruiriam o orgulho e a segurança desta nação; A 

seção final deste oráculo em Jeremias, é mais autônoma (com um único verso encontrado 
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também em Obadias, a saber: v.22 [9]) e retomou o anúncio da desolação [hmv] sobre Edom 

de forma definitiva  (vv.17-22).    

 A seguir segue um esquema que facilita a visualização estrutural do oráculo contra 

Edom no livro de Jeremias: 

 

Estrutura do Oráculo contra Edom em Jeremias (49,7-22) 
Introdução (v.7a) 
A sabedoria de Edom “em cheque” (v.7b) 
Fuga por causa da calamidade [dy a] (v. 8-13) 
 - Vitimados por ladrões-vindimadores (v. 9-10) 
 - Deixados descobertos, sem abrigo (v. 10a) 
 - Semente exterminada (v.10b) 
 - Amparo aos desfavorecidos da sociedade (v.11) 
 - A metáfora do copo da ira divina (v. 12-13) 
O anúncio da batalha (v. 14) 
As ações divinas para o quebrantamento do orgulho de Edom (v.2) 
 Orgulho e segurança quebrados (v.15-16) 
  - Fazer um povo pequeno e desprezível (v.15) 
  - Fazer descer dos lugares altos (v.16) 
 Anúncio da desolação definitiva (v. 17-22) 
  - Desprezo e horror (v.17) 
  - Destruídos como Sodoma e Gomorra (v.18) 
  - O leão e o pastor (v.19-21) 
  - Javé como águia (v.22a) 
  - Os valentes de Edom como coração feminino que sofre (v.22b)  
 

 Os dois oráculos contra Edom (Obadias 1-14+15 e Jeremias 49,7-22) apresentam as 

ações de Javé como juízo sobre essa nação impenitente. Todavia, o juízo anunciado por 

Obadias focaliza a insensibilidade e a crueldade dos edomitas quando Judá e seus fugitivos 

precisavam de refúgio. Já o oráculo de Jeremias apresenta o juízo sem mencionar de forma 

objetiva esta calamidade. Menciona a imagem do “copo da ira divina” como razão para a 

destruição de Edom e sua capital [Bozra – v.13.22], ou seja: a iniqüidade chegara a limites 

insuportáveis para Javé. 

 

2.3.4 O estudo histórico no Livro de Obadias 
  

 O livro de Obadias possui um título curto [hy db [ !Azx Visão de `Obadias]. Este não 

identifica a profecia dentro da história, apenas aponta para os oráculos como revelação divina 

autorizada. Todavia, o estudo do conteúdo do livro pode fornecer dados importantes para a 

localização histórica desses oráculos. 
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 Os oráculos de Obadias estão imersos na tradição dos oráculos contra as nações 

estrangeiras. Tanto o primeiro oráculo (1-14+15) que apresenta uma mensagem específica 

contra Edom, quanto o segundo oráculo (15+16-21) que apresenta um conteúdo mais geral 

para as nações estrangeiras, serve como apontamento da finalização histórica como garantia 

para a proeminência de Israel sobre as demais nações (19-21). Assim, a tradição dos OCN 

parece lançar olhos (julgamento) sobre todas as relações internacionais, mas preocupado em 

restaurar a dinâmica política favorável a Israel. Desta forma, a tradição dos OCN (e também 

os oráculos de Obadias) parece estar posicionado, historicamente na Bíblia Hebraica, após os 

processos de decadência da monarquia israelita e judaíta (desde a segunda metade do século 

VIII a.C.) estendendo-se até o período de restauração da vida em Judá e Jerusalém (século VI 

à IV a.C.). 

 O conteúdo do primeiro oráculo de Obadias trata de forma específica o desejo da 

punição de Javé sobre Edom. As evidências literárias apresentam a necessária punição 

[batalha –` hmxl Ml  hy l [ hmWq n w Levantaremos sobre ela para a batalha - v.1] sobre Edom por causa 

de suas atitudes contra os seus irmãos nos dias de sofrimento imposto pela Babilônia quando 

da queda de Jerusalém [ Ar kn  ~ Ay B ^y xa-~ Ay b  ar T- l aw E não vistes no dia de teu irmão no dia de sua 

calamidade (v.12) - v.10-14]. 

Em seu conteúdo, o primeiro oráculo de Obadias (1-14+15) parece conservar o olhar 

de quem sofreu a humilhação e a perseguição dos edomitas, esperando o dia de semelhante 

catástrofe sobre esse povo irmão que se fez algoz. Este oráculo apresentou uma violência 

definitiva sobre Edom, tão devastadora quanto a que foi experimentada na queda de Jerusalém 

(imposta pelos babilônios e apoiado pelos edomitas)202. Assim, parece que este oráculo pode 

ser datado na experiência da destruição de Jerusalém203, pois à partir do século VI a.C., Edom 

tornou-se um temido adversário de Judá por causa do apoio à política babilônica e a seu 

crescente progresso comercial. 

 O segundo oráculo de Obadias (15+16-21) apresenta um conteúdo mais abrangente. 

Sua mensagem foi dirigida a todas as nações estrangeiras [~ y AG h-l K- l [ sobre todas as nações 

v.15; dy mT ~ y AG h- l k WTvy Beberam todos os povos continuamente - v.16]. Todavia, houve no texto, 

mais uma vez, a focalização específica para Edom, os descendentes de Esaú [v. 18 e 21]. 

Mesmo admitindo uma atuação mais universal de Javé sobre as nações, o conteúdo da 

                                                           
202 KOCH, Klaus. The Prophets: The Babylonian and Persian Periods, Vol. 2, Philadelphia: Fortress Press, 1984, 
83-84. 
203 SCHWANTES Milton. Resistência e Identidade: Uma leitura do profeta Abdias In: Estudos Bíblicos 84 – 
Pobres na Bíblia, Resistência e Identidade, Petrópolis: Vozes, 2004, p.170  
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mensagem profética, focalizou de maneira específica o castigo sobre Edom, assumindo-o 

como um inimigo paradigmático remetendo à atuação histórica dos edomitas contra Judá, na 

queda de Jerusalém (587 a.C.). Desta forma, o segundo oráculo apresenta uma teologia 

desenvolvida à partir do século VIII a.C. quando a relação entre as nações admitiam a 

influência e a dominação de uma grande potência sobre os demais povos e, ainda: Esta 

teologia parece ter recebido especial atenção no final do século VII e na primeira metade do 

século VI a.C., quando ocorreu a alternância do poder da Assíria pela Babilônia sobre as 

nações da região siro-palestinense. 

 O segundo oráculo de Obadias também conserva evidências literárias de restauração 

da relevância e da proeminência de Judá sobre os demais povos da região siro-palestinense. 

Provavelmente, o texto conserva uma mensagem de identidade e de galhardia nacional, vendo 

a restauração da vida em Jerusalém no pós-exílio com o apoio político do império persa.204 

 

2.3.5 A Mensagem do Oráculo contra Edom em Obadias (1-14 + 15b) 
  

 A primeira mensagem do profeta Obadias apresenta uma convocação para uma batalha 

contra Edom e suas cidades. A ordem para a batalha deflagraria o juízo divino contra Edom. 

Este juízo promoveria uma intensa destruição do orgulho, da segurança e da estrutura de vida 

do povo edomita. O juízo divino foi profundamente motivado pelas atitudes dos edomitas 

diante da calamidade dos judaítas na experiência da queda e destruição de Jerusalém. O texto 

que segue conserva uma mensagem de rivalidade, com sentimentos de profunda dor por causa 

da traição revelada na postura dos edomitas, quando estes apoiavam a política babilônica e 

agiram contra os fugitivos de Judá, a saber: 

 
1
 hy "+d>b ;[o) !Azàx] 

Visão de `Obadias 
~ Ada/l , hwIhy > y n"doa] r m;a'- hKo) 
Assim disse ´Adonay Javé para Edom: 

hw"hy > taeÛme Wn [.m;v ' h['Wmv. 
Ouvimos a mensagem de Javé 
xL 'êvu ~ y IåAG B; r y ciw> 

 E um mensageiro entre as nações foi enviado 

                                                           
204A política persa demonstrou boa vontade para o retorno dos judaítas (para o antigo território de Judá) e, para a 
reconstrução sócio-política na região siro-palestinense. Esta boa vontade pode ser constatada através: do edito de 
Ciro que favoreceu o retorno e o início da reconstrução do templo de Jerusalém [539 a.C. – Esdras 1,1-11 e 3,1-
13], os investimentos de Dario I para a finalização da obra e reinauguração do Templo de Jerusalém [522-520 
a.C. – Esdras 6,1-18], os investimentos para a reconstrução do muro e da vida em Jerusalém [450 a.C. – Neemias 
1 e 2] e os investimentos para a construção de uma estrutura jurídica na conciliação das leis judaicas e das leis 
persa [398 a.C. – Esdras 7,25]. 
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  WmWq 

  Levantai 
  ` hm'(x'l .Mil ; h'y l ,Þ[' hm'Wq ïn "w> 
  Levantaremos sobre ela para a batalha. 

 ~ yI+AG B; ^y TiÞt;n > !j oq' hNEïhi 2 
Eis que pequeno fiz a ti entre as nações 

` dao)m. hT'Þa; y Wzð B' 
Desprezado tu és muito. 
 

 ^B.l i !AdÜz> 3 
 Orgulhoso foi o teu coração 

~ Aråm. [l ;S ,Þ- y wEg >x;b . y n Iïk.vo ^a,êy Vihi 
Te fiz enganar como o que habita no esconderijo de rocha elevada 
ABêl iB. r mEåao AT+b .vi 
[Em] sua habitação diz em seu coração: 

  ` # r<a'( y n IdEßr IAy  y miî 
  Quem me fará descer da terra? 

r v,N<ëK; H :y Biäg >T;- ~ ai 4  

Se fizeres exaltar como a águia, 
^N<+q i ~ yf iä ~ yb iÞk'AK) !y Beî- ~ aiw> 
E se entre as estrelas colocardes teu ninho 

ß̂d>y r I)Aa ~ V'îmi 
Dalí te farei descer, 

` hw")hy >- ~ aun > 
Oráculo de Javé. 

 

^l .- Wa)B' ~ y biÛN"G :- ~ ai 5 
Se os ladrões vierem a ti 

hl 'y >l ;ê y dEd>Avå- ~ ai 
Se os opressores da noite 

   ht'y meêd>n I % y aeä 
   como te destruirá? 
   ~ Y"+D : Wb ßn >g>y I  aAl ïh] 
   Acaso não roubarão o suficiente? 
 % l 'ê WaB'ä ~ y rIc .Bo)- ~ ai 
 Se os vindimadores vierem a ti 
   ` tAl )l e[o Wr y aiîv.y : aAl ßh] 
   Acaso não farão deixar restos do rebuscamento? 

wf 'ê[e Wf åP.x.n < % y ae 6 

Como foram procurados [os de] Esaú? 
` wy n")Puc .m; W[ßb .n I 
Foram inquiridos [sobre] seus tesouros escondidos. 

 ^WxL .vi l Wb åG >h;- d[;( 7 
Até a fronteira te enviaram (c/ força)  
^Way Vihi ^t,êy r Ib . y veän >a; l Ko 
todos os homens de tua aliança te fizeram enganar  
^m<+l {v. y veän >a; ß̂l . Wl ïk.y " 
Devoraram a ti os homens de tua paz 
r Azm' Wmy f iÛy " ^m.x.l ; 
Teu pão colocaram armadilha 
 
` AB* hn "ßWb T. !y aeî ^y T,êx.T; 
debaixo de ti não há entendimento nele. 
aWhßh; ~ AYðB; aAl h] 8 
Acaso não será naquele dia? 
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hw"+hy > ~ aun > 
Oráculo de Javé 
 ~ Adêa/me( ~ y mik'x] y TiÛd>b ;a]h;w> 
 Fiz destruir os sábios de ´Edom 
  ` wf '([e r h:ïme hn "ßWb t.W 

  E o entendimento do monte de Esaú. 
  ![;m;ól . ! m"+y Te ^y r <ÞABg I WTïx;w> 9 
  Ficarão apavorados para sempre os teus valentes, Teman 
 
  ` l j,Q ")mi wf 'Þ[e r h:ïme vy a- tr <K'(y I 
  Cortará o homem do monte de Esaú de matança. 

hv'_Wb  å̂S .k;T. b q oß[]y : ^y xiîa' s m;x]me 10 

Da violência de teu irmão Jacó cobrirá a ti de vergonha 
 
` ~ l'(A[l . T'r :Þk.n Iw> 
Fostes cortado para sempre. 

  dg <N<ëmi å̂d>m'([] ~ Ay B. 11 

  No dia [que] te levantou diante [deles] 
  Al =y xe ~ y rIßz" tAb ïv. ~ Ay B. 
  No dia que levou cativo aos estranhos de sua batalha 
  Î wy r"['v.Ð  ¿ Ar []v;À  WaB'ä ~ y r Ik.n "w> 
  Forasteiros vieram ao seu portão 
  l r "êAg  WDåy : ~il ;v'Wr y >- l [;w> 
  E sobre Jerusalém lançaram sorte 
  ` ~ h,(me dx;îa ;K. hT'Þa;- ~ G : 
  Também tu como um dentre eles. 

Ar êk.n " ~ AyæB. ^y xia'- ~ Ay b. ar <TeÛ- l a;w> 12 

E não vistes naquele dia o teu irmão no dia de sua calamidade 
~ d"_b .a' ~ AyæB. hd"ÞWhy >- y n E)b .l i xm;îf .Ti- l a;w> 
E não alegrastes aos filhos de Judá no dia de seus destruidores 
` hr "(c' ~ AyðB. ^y PiÞ l D Eîg >T;- l a;w> 
E não engrandecestes tua boca no dia da angústia. 

  ~ d"êy ae ~ AyæB. y Mi[;- r [;v;(b . aAb Ü T'- l a; 13 

Não voltastes nos portões de meu povo no dia da sua aflição 
Ad=y ae ~ AyæB. Atß['r "B. hT 'a;- ~ g : ar <Teó- l a; 
Não vistes também a ti em seu mal no dia de sua aflição 
` Ad*y ae ~ AyðB. Al ßy xeb . hn "x.l ;îv.Ti- l a;w> 
Não enviastes em sua batalha no dia de sua aflição. 

  wy j'_y l iP.- ta, ty r Ißk.h;l . q r <P,êh;- l [; dmo[]T;- l a;(w> 14 

Não levantaste sobre o despojo para destruir o seu fugitivo 
  ` hr "(c' ~ AyðB. wy d"Þy r If . r GEïs .T;- l a;w> 

E não fizeste prender [entregar] seu sobrevivente no dia da angústia. 
t'y f i[' r v<Üa]K; ~ y I+AG h;- l K'- l [; hw"ßhy >- ~ Ay  b Arïq '- y Ki( 15 

  Eis que próximo está o dia de Javé sobre todas as nações por causa do  que fizeste 
 
   ß̂l .muG > % L 'ê hf ,['äy E 
   Será feito a ti tua recompensa 
   ` ^v<)ar oB. b Wvïy " 
   Virá em tua cabeça. 

 

 A introdução do oráculo contra Edom (v.1b) evidenciou a origem da mensagem e a 

autoridade de seu mensageiro, o profeta. A mensagem veio do Deus Javé [h w h y  tam  W n [ mv  
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h [ W mv Ouvimos a mensagem de Javé]. Esta apresentou ações divinas para Edom. Pode-se perceber 

que a mensagem foi dirigida como uma ordem [W mW q Levantai] àqueles que serviriam de 

instrumento para a concretização das ações divinas. O verbo na 1ª pessoa do plural [h mW q n w 

Levantaremos] pode revelar dupla interpretação: uma é que seria o próprio Israel/Judá o agente 

da punição sobre Edom; a outra é que os agentes divinos poderiam ser outras nações.  

O conteúdo da introdução ainda destaca que o profeta estava devidamente autorizado 

por Javé (um mensageiro - ry c). Este mensageiro fora divinamente designado e autorizado a 

proclamar a convocação para a batalha e a, conseqüente, destruição para Edom. Mais ainda, 

estava garantida a sua atuação profética, pois fora enviado como um mensageiro que deveria 

proclamar os desígnios de Javé para as nações. 

 A introdução evoca uma convocação militar. O arauto de Javé enviou mensagem às 

nações: haverá batalha! Edom será o alvo! A batalha serviria para concretizar a justiça divina 

nas relações internacionais. Edom agiu por valores contrários aos de Javé. Por isto, teria 

aplacado seu orgulho, sua segurança e sua estrutura de vida. Receberia a retribuição por suas 

ações contra Judá e Jerusalém. 

 

Javé agiu contra o orgulho e a falsa segurança de Edom (v.2-9) 

 

 A relação histórica entre a monarquia de Israel/Judá e Edom foi marcada por séculos 

de proeminência política e, até mesmo, de domínio por parte de Israel/Judá. As rivalidades, as 

animosidades e os conflitos sempre balizaram as relações entre esses vizinhos, com fronteira 

ao sul. Todavia, essa lógica de proeminência sofreu uma alteração à partir do século VI a.C. 

Com a influência político-imperialista da Babilônia sobre as monarquias da região siro-

palestinense, Edom sobressaiu-se como grande aliado. Por isto, Edom cresceu e passou a ser 

um temido adversário para Judá.205 

 Edom experimentou um crescimento político significativo na região. Seu crescimento 

estava ligado: ao apoio à campanha imperialista dos babilônios e ao seu desenvolvimento 

comercial na região. Além disto, favorecia-se também da privilegiada cultura desenvolvida, 

ao longo dos séculos, em suas habitações elevadas que os tornavam inacessíveis e quase 

invioláveis. 

                                                           
205 SCHWANTES Milton. Resistência e Identidade, p.171. Neste artigo Schwantes afirma que tal fato pode ser 
comprovado, pois a arqueologia tem identificado que, neste tempo, Edom ocupou parte de Judá, incluindo o 
norte de Hebrom. Confira também em FILKEINSTEIN, Israel e SILBERMAN, Neil Asher. A Bíblia não tinha 
Razão, p.418. 
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 Seu crescimento político-territorial, sua proeminência por causa do apoio à política 

imperialista dos babilônios, seu desenvolvimento comercial e sua privilegiada situação 

geográfica desenvolveu entre os edomitas um sentimento de segurança e uma crescente 

identidade de superioridade política na região. Por isto, Edom desenvolveu, à partir da 

experiência de sofrimento como dominado e da considerável posição alcançada, uma postura 

arrogante e insolente diante das demais nações.  

 Em sua primeira parte, o oráculo profético de Obadias contra Edom apresentou ações 

divinas contra seu orgulho, sua segurança e contra sua auto-confiança. Javé convocara as 

nações para fazer diminuída a força de Edom e destruí-la em suas bases de segurança.     

 

Fazer de Edom um povo pequeno e desprezado (v.2-3) 

 

 Os versos 2 e 3 descrevem ações divinas contra o orgulho de Edom. O orgulho de ter 

crescido e de ter alcançado determinado conforto por causa de suas cidades protegidas. Estas 

razões fizeram brotar, entre os edomitas, “um coração orgulhoso” [^Bl  !Adz Orgulhoso foi o teu 

coração – v.3a]. O conteúdo desta mensagem apontou para o desenvolvimento de uma cultura 

de coração altivo, arrogante. Com o uso do termo “soberba”, “orgulho” [!Adz], o texto 

descreveu pessoas com tendências e afeição à prática da iniqüidade, portanto, pessoas que não 

se preocupavam com os valores divinos e se tornaram opositoras da Vontade de Javé.206 Desta 

forma, o texto parece designar os edomitas como pessoas distanciadas de Javé por causa de 

seus interesses de grandeza. 

 Nos versos 2 e 3, o oráculo apresenta sentenças que apontaram para a ação histórica de 

Javé, através da batalha e da instrumentalidade das outras nações, para destituir Edom deste 

orgulho. O propósito divino era o de diminuir a relevância deste povo [~y AG B ^y Ttn  !jq  hNh Eis 

que pequeno fiz a ti entre as nações]. Desejava tornar Edom uma nação desprezada entre as demais 

nações [dam hTa y WzB Tu és muito desprezado]. 

 A mensagem do oráculo destaca que o orgulho de Edom foi nutrido, em muito, por 

causa de sua segurança nacional. Esta estava baseada em vários fatores sócio-político-

culturais. O texto destacou, com maior ênfase, a segurança cultural, isto, por causa de sua 

plena adaptação no território onde habitavam, tendo construído um padrão sólido de habitação 

que era, praticamente, inviolável nas partes altas das montanhas. O texto também menciona a 

                                                           
206 HARRIS, R. Laird. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, p.387. [verbete do termo 
!Adz] 
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confiança econômica, provavelmente, refletindo o crescente progresso por causa do comércio. 

Além disto, há referência a confiança política, por causa de suas alianças e segurança na força 

e no poder de seus aliados, a Babilônia. 

 

Desfazer a segurança de Edom (v.4-8a): lugar; riquezas; aliados 

 

 As ações contra Edom visavam atacar os motivos de sua segurança. Para isto, a 

mensagem garantia que, por mais difícil ou improvável que parecesse, a segurança de Edom 

seria desfeita, pois estava baseada em estruturas transitórias e em valores perecíveis, como 

revela o texto: 

 ^B.l i !AdÜz> 3 
 Orgulhoso foi o teu coração 

~ Aråm. [l ;S ,Þ- y wEg >x;b . y n Iïk.vo ^a,êy Vihi 
 Te fiz enganar como o que habita no esconderijo de rocha elevada 
ABêl iB. r mEåao AT+b .vi 
[Em] sua habitação diz em seu coração: 

  ` # r<a'( y n IdEßr IAy  y miî 
  Quem me fará descer da terra? 

r v,N<ëK; H :y Biäg >T;- ~ ai 4  

Se fizeres exaltar como a águia, 
^N<+q i ~ yf iä ~ yb iÞk'AK) !y Beî- ~ aiw> 
E se entre as estrelas colocardes teu ninho 

ß̂d>y r I)Aa ~ V'îmi 
Dalí te farei descer, 

 ` hw")hy >- ~ aun > 
 Oráculo de Javé. 

 A mensagem, nos versos 3-4, apresentou uma ação contundente para destruir a 

segurança estabelecida por causa das habitações elevadas. Javé afirmou que aquele tipo de 

segurança era ilusória, uma ilusão plantada pelo próprio Deus [~ Ar m [l S- y wg xb  y n kv ^ay Vh  Te 

fiz enganar como o que habita no esconderijo de rocha elevada – v.3]. Tal conceito de segurança seria 

destruído, pois toda estrutura humana e culturalmente construída é limitada e incapaz de 

promover plena segurança ao ser humano. A ilusão de confiar em suas próprias estruturas fez 

de Edom alvo do juízo divino. Javé demonstraria que não se deve confiar em conceitos e 

estruturas de segurança tão limitados. 

As sentenças do verso 4 responderam ao coração arrogante que depositou total 

confiança na invulnerabilidade geográfica. Javé apontou para a derrocada desta estrutura. 

Embora parecesse difícil tal destruição, Javé realizaria este feito: atuaria para fazer destruída 

essa segurança. Deus os faria descer do lugar mais alto.  
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O oráculo também atacou a segurança depositada nos tesouros escondidos, na riqueza 

acumulada e protegida. Os versos 5 e 6 apresentam cenas de rapinagem. No dia que Javé 

viesse sobre Edom, ladrões [~ yb NG], opressores [y ddAv], coletores [~ y rc B], não apenas levariam 

as riquezas que estavam à mostra, mas também investigariam para levar, até mesmo, os 

tesouros que estavam escondidos e protegidos [y n Pc m]. As nações que iriam exercer o domínio 

sobre Edom, não apenas se apropriariam de suas riquezas, mas atacariam e esvaziariam toda e 

qualquer possibilidade de reação econômica. Desta forma, a mensagem do oráculo aponta que 

a segurança em riquezas também é limitada. Não importa o quanto se acumule ou o quanto se 

faça prosperar um povo, esses valores não podem garantir sua segurança. Ao contrário, pode 

ser um dos motivos de ameaça e de ataques. 

A mensagem profética também denunciou que a segurança não podia estar baseada na 

confiança em pessoas ou em pactos políticos (v.7). Ao que parece, Edom construiu sua 

segurança confiando na palavra de pessoas. Construiu sua segurança confiando nos 

compromissos políticos (alianças). As sentenças do verso 7, enfatizam que quem admite 

confiar em acordos e contratos pode enfrentar a  realidade da traição. Os aliados políticos 

poderiam mudar de lado e, o projeto de segurança, ruir de uma hora para outra.  

O conteúdo da mensagem fala que a segurança edomita admitida pelas alianças iria 

ruir. O texto deixa claro que essa confiança sucumbiria: os aliados os enganariam [^Way Vh  

^ty r b  y vn a l K todos os homens de tua aliança te fizeram enganar]; os homens de confiança os 

devorariam [^ml v y vn a ^l  Wl ky Devoraram a ti os homens de tua paz]; seriam aprisionados 

traiçoeiramente [r Azm' Wmy f iÛy " ^m.x.l ; Teu pão colocaram armadilha]. Para os fazerem cativos, aliados 

(traidores) seriam capazes de usar a necessidade mais básica de um ser humano, a 

alimentação, para ardilosamente entregá-los aos seus algozes. Por isto, o texto destacou que a 

segurança de um povo não pode estar baseada em compromissos humanos e, tão pouco, em 

compromissos políticos, porque, em qualquer momento, pode-se sofrer o revés da traição e do 

engano. 

O oráculo de Javé [hwhy - ~ an - v.4 e 8a] alertou para a falsa segurança construída por 

Edom. Confiaram excessivamente em suas próprias estruturas. Confiaram excessivamente em 

suas alianças. Confiaram demais em instituições falíveis e em valores volúveis e perecíveis. 

Por desejarem o poder e a proeminência rejeitaram valores divinos e preferiram fundamentar 

suas práticas em valores perecíveis. Esta declaração de destruição revela que não pode haver 

segurança longe dos valores e da vontade de Javé.  
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Desfazer sua auto-confiança (v.8b-9): sabedoria e força de guerra 

 

 A mensagem profética continuou apontando para a falsa segurança de Edom, pois 

além de confiarem muito em suas estruturas (geográfica, cultural, econômica e política) 

nutriam um elevado auto-conceito. Esta identidade supervalorizava sua capacidade de refletir 

a vida e desenvolver conceitos de sabedoria em seu contexto (v.8b). Além disto, também 

reconheciam sua força militar e sua capacidade no campo de batalha (v.9). Esta característica 

foi desenvolvida, ao longo da história, como marca distintiva dos descendentes de Esaú: a 

habilidade de manejar a espada (Gn 27,40). Desta forma, o auto-conceito favoreceu o 

crescimento do orgulho e da arrogância edomita, que também fez gerar uma falsa segurança. 

 As ações divinas revelaram a destruição das principais características da cultura 

edomita: a sabedoria [‘hmkx]207 o entendimento [hnWb t]208. Parece que uma das capacidades 

mais admiráveis dentro da cultura edomita fora a prática da sabedoria. Esta virtude também 

sofreria abalo, seria destruída. A mensagem desse oráculo afirma que essa grande qualidade 

seria também destruída, impedindo as possíveis reflexões para a mudança de rumo dessa 

nação. 

 Outra virtude identitária da cultura edomita também sofreria abalo, seria dizimada: sua 

força de guerra. Desde a bênção de Isaque sobre Esaú pode-se perceber que era atribuída à 

cultura edomita a habilidade guerreira (Gn 27,40). A capacidade de sobreviver com a própria 

espada parece dimensionar um povo tradicionalmente guerreiro e habilidoso em sua própria 

defesa. Mais uma vez, as ações divinas seriam tão contundentes que provocariam medo nos 

valentes de guerra [![ml  ! my T ^y r ABg WTxw  Ficarão apavorados para sempre os teus valentes, Teman] e o 

extermínio masculino seria extremo em Edom, por causa da grande matança [l j Q m wf [ rhm 

vy a- tr KY Cortará o homem do monte de Esaú de matança]. No oráculo de Jeremias (49,22) essa 

atuação divina foi descrita de forma irônica e jocosa: o texto descreve essa catástrofe e a 

intensidade da guerra provocando dor nos valentes de Edom e estes sentiriam a batalha como 

mulheres [` hr c m hVa b l K aWhh ~ AYB ~ Ada  y r ABG  b l  hy hw Será o coração dos valentes de Edom, 

naquele dia, como o coração de uma mulher que sofre].  
                                                           
207 A sabedoria [‘hm k x] trata de toda gama da experiência humana: a habilidade técnica, a sagacidade, o domínio 
da palavra, do tempo e as opções morais e éticas. Desta forma, o sábio é aquele que à partir da experiência 
desenvolve o conhecimento que baliza suas escolhas, levando a pessoa à obediência e à prática da ação 
fundamentado na ética. HARRIS, R. Laird. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, p. 460 e 
JENNI, Ernst. Diccionario Teologico Manual del Antiguo Testamento, Vol.1, p. 778. 
208 O entendimento [hn W bt] designa a faculdade da compreensão, da habilidade, da inteligência. Todavia pode 
designar a decisão de caminhar na retidão. HARRIS, R. Laird. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo 
Testamento, p. 174 e JENNI, Ernst. Diccionario Teologico Manual del Antiguo Testamento, Vol.1, p. 446. 
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O oráculo de Obadias contra Edom revelou que, mesmo suas características mais 

altruístas e suas virtudes mais admiráveis seriam retiradas, pois estas auxiliaram na construção 

de uma conduta movida por orgulho que os afastou dos desejos divinos e, de forma concreta, 

os fez agir sem misericórdia quando os judaítas experimentaram o sofrimento pela força 

babilônica. 

A primeira parte deste oráculo destacou as fontes de segurança dos edomitas, mas 

também revelou as ações que Javé empreenderia para destruir essa segurança. A batalha 

convocada contra Edom promoveria a queda de sua estrutura de vida. Não seria uma 

destruição momentânea, mas uma derrocada tão profunda que seria difícil reconstruir.  

Após essa primeira parte que descreveu a destruição da segurança de Edom, o oráculo 

passou a revelar os motivos externos que justificariam a destruição de Edom e de sua política: 

a falta de misericórdia e de solidariedade com um povo irmão. 

 

Javé agiu contra Edom por causa de suas atitudes contra Judá e Jerusalém (v.10-14) 

 

 Nessa segunda parte do oráculo, Obadias trouxe à tona os motivos pelos quais Javé 

agiu para destruir Edom em sua segurança e em seu futuro. Esses motivos foram focalizados e 

particularizados na conduta de Edom contra Judá. O texto destacou nesses versos as várias 

atitudes de Edom, aliado político da Babilônia, contra Judá. Nesta parte, não qualquer 

referência às outras nações. Toda denúncia, neste oráculo, remontou o apoio edomita na 

queda de Jerusalém, na perseguição dos fugitivos e na apropriação dos bens de Jerusalém. 

 A segunda parte deste oráculo condenou, de forma objetiva, os vários níveis de 

violência impostos sobre os judaítas durante o cerco e a derrocada de Jerusalém. A estrutura 

dessas sentenças apresenta e reforça, com repetições, as mágoas por terem sido vitimados de 

forma tão impiedosa por parte de um povo irmão e vizinho. 

 

Agiu com violência contra o irmão (v.10) 

 

 A primeira denúncia contra Edom foi apresentada de forma geral: a prática da 

violência contra um povo irmão (v.10). Mas, após essa descrição geral, a violência foi 

desdobrada e condenada por cada atitude tomada pelos edomitas contra Jerusalém (v.11-

14+15b).  

hv'_Wb  å̂S .k;T. b q oß[]y : ^y xiîa' s m;x]me 
Da violência de teu irmão Jacó cobrirá a ti de vergonha 
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` ~ l'(A[l . T'r :Þk.n Iw> 
Fostes cortado para sempre. 

 A mensagem profética para Edom denunciou que a violência praticada contra Judá - 

seu irmão – foi um equívoco. Esta atuação militar no passado seria exemplarmente punida, 

pois não se esperaria de um irmão esse tipo de comportamento. Desta forma, a mensagem 

declarou: Edom errou quando combateu e atingiu violentamente seus irmãos na campanha 

babilônica contra Judá e Jerusalém.  

 Edom foi denunciado por ter praticado violência [s mx] contra a casa de Jacó. Esta 

realidade revelada indica que os edomitas permitiram que seus corações se afastassem dos 

valores divinos. Porque a violência indica um coração dominado por extrema impiedade209, 

pois desejava alcançar, através de práticas cruéis, seus alvos. O emprego da força extrema que 

pode levar até ao extermínio do próximo revela um coração resignado, endurecido e disposto 

a agir por sua própria capacidade. Assim o termo violência [s mx] descreve um delito moral de 

grande gravidade para a vida em sociedade. Como um grave delito deveria ser exemplarmente 

punido. Por isto, quem praticava a violência poderia receber como punição a pena de morte. 

Esta pena estava garantida na Lei como revelação divina.210  

 A mensagem profética, ao denunciar a violência [s mx] apresenta como se daria a 

punição divina sobre tal crime. Javé já havia julgado e estava sentenciando a pena sobre 

Edom que havia violado as suas leis. Desta forma, o verso 10, apresenta contra Edom duas 

faces para a punição: seria envergonhado [hvWb] e exterminado [~l A[l  Trkn w Fostes cortado para 

sempre]. 

 A sentença divina foi apresentada a partir da justificativa principal: “por causa da 

violência praticada sobre teu irmão Jacó...”. Desta forma, o texto revelou que as punições 

apresentadas a seguir são correspondentes ao tipo de delito cometido. A primeira face da 

punição revela a angustiante realidade de derrota, de ruína seguida de um sentimento de 

vergonha. Essa face da punição foi descrita no texto pela sentença “cobrirá a ti de vergonha” 

[hvWb  ^SkT]. O uso do termo vergonha [hvWb] possui o significado básico envergonhar-se, 

mais precisa ser compreendido em dupla dimensão (como atos seqüentes): por ser reduzido a 

nada, ou seja, por perder tudo ou deixar de ser quem era (no sentido objetivo), a pessoa ou o 

grupo sente uma vergonha extrema diante da brusca mudança (sentido subjetivo).211 Por essa 

descrição, Edom experimentaria uma destruição vexatória. Seu orgulho seria, de tal forma, 

                                                           
209 HARRIS, R. Laird. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, p.485. 
210 JENNI, Ernst. Diccionario Teologico Manual del Antiguo Testamento, Vol.1, p. 811-813. 
211 Idem, p. 400. 
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atingido que se sentiria arruinado, envergonhado diante de tão grande destruição. Javé 

destruiria o orgulho de Edom. Puniria Edom levando-o ao chão, ao desprezo. 

 A segunda face da punição por causa da violência contra Judá dimensiona uma 

atuação mais contundente ainda. Edom seria “cortado para sempre” [~ l A[l  Tr kn w Fostes cortado 

para sempre]. Seria dizimada como nação. Não apenas perderia temporariamente sua condição, 

mas seria alvo de uma atuação histórica tão violenta que os levaria ao pleno extermínio 

nacional: Uma morte. 

 As atitudes de Edom contra Judá e sua população levaram Javé a sentenciar e punir 

com rigor os atos de violência praticados com crueldade no passado. Desta forma, a 

mensagem profética revelou um processo de vergonha seguido de extermínio nacional que 

puniria as ações violentas de Edom contra uma nação irmã.     

 

Fez cativos os irmãos no dia da batalha (v.11a) 

 

 A denúncia da violência dos edomitas contra Judá se relaciona com a cultura de 

guerra. Neste primeiro nível de violência, as imagens mostram Edom como aliado da 

Babilônia, agindo contra a população de Judá e prendendo os sobreviventes e fugitivos de 

guerra, como afirma o oráculo (v.11a):  

   Al =y xe ~ y rIßz" tAb ïv. ~ Ay B. 
    No dia que levou cativo aos estrangeiros de sua batalha. 

 Dentre as violências cometidas na guerra contra Judá, Edom, participou ativamente do 

processo de domínio da população de Judá e de Jerusalém. O texto refere-se a prática político-

militar dos babilônios: levar os habitantes de uma região dominada para viver em outros 

lugares como cativos, servindo aos interesses do império no desenvolvimento de uma região 

ou, simplesmente, para desarticular uma população rebelde. Portanto, dentre as ações 

edomitas em favor do domínio babilônico houve uma atuação direta no processo de captura 

para o desterro, para o desarraigamento da população judaíta. 

 O termo utilizado para descrever a ação edomita contra os judaítas foi “cativos”, 

“cativeiros” [tAb v]. Este termo revela a idéia de uma força militar que subjuga o adversário, 

se apossa da população, dos animais e dos bens do povo vencido na batalha. A utilização 

deste termo parece dimensionar uma atuação direta dos edomitas na ofensiva contra 

Jerusalém. Após a vitória na batalha, os edomitas serviram para capturar a população vencida 

e organizar seus bens para uso de seu dominador. 
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 A captura mencionada, no verso 11, foi aprofundada em gravidade no final do oráculo 

[hrc  ~ Ay B wy dy rf  r G sT-l aw E não fizeste entregar seu sobrevivente no dia da angústia - v.14b]. A 

mensagem de Obadias retomou esta ação edomita em favor dos babilônios, enfatizando a 

insensibilidade e a falta de solidariedade em favor de um povo irmão. Desconsideraram a dor 

de seus vizinhos. A população judaíta que sobreviveu ao cerco e à guerra teve que se 

submeter e deixar seu lugar, seu patrimônio para recomeçar à gosto do seu algoz. Edom foi a 

mão babilônica que empreendeu o aprisionamento e o confisco de seus irmãos.         

 A calamidade do cerco, a vergonha da derrota e a dor da opressão sobre Jerusalém 

teve rosto e mãos: os edomitas. Para Judá, o rosto e as mãos da Babilônia em sua maior 

derrota foram as do vizinho. Na memória de sua maior desgraça, os habitantes de Jerusalém, 

viram os edomitas – seus irmãos. Por isto, o texto revela tanta mágoa, pois pessoas tão 

próximas agiram em favor dos seus opressores.   

 

Apoiou aos estranhos ao invés dos irmãos (v.11b) 

 

 O texto revelou mais um nível de violência cometida contra os habitantes de 

Jerusalém: os edomitas apoiaram estranhos [~ y r z] ao invés de apoiar os irmãos. 

  Al =y xe ~ y rIßz" tAb ïv. ~ Ay B. 
  No dia que levou cativo aos estranhos de sua batalha 
   
 A mensagem profética destacou a preferência dos edomitas em apoiar estranhos [~ y r z], 

os babilônios. Esta preferência não foi por acaso. Depois de séculos sendo dominados ou 

incomodados pelas monarquias de Israel/Judá, Edom posicionou-se politicamente em favor da 

Babilônia e, de certa forma, com isto, visou ampliar sua importância, sua proeminência na 

região, bem como, seu domínio territorial. 

 O apoio dado aos estranhos talvez tenha revelado o rancor e o ódio que nutriam por 

causa dos anos em que foram oprimidos por Judá/Israel. A estratégia política de apoiar um 

povo estranho [~ y r z] e forasteiro [~ y r kn] talvez tenha revelado o interesse de ver seu país-

irmão (Judá) destruído, como forma de retribuição pelos anos de opressão, mas também, 

como forma de se beneficiar ocupando partes férteis do território dominado. 

 O texto revelou sentimentos de inconformidade dos judaítas com a preferência de 

Edom. Como estes poderiam apoiar estranhos? Como estes poderiam preferir um povo 

forasteiro? Esses sentimentos expressos na mensagem revelam a frustração dos judaítas. 

Revelam como se sentiram preteridos e traídos por seus vizinhos. 
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Por outro lado, os edomitas provavelmente se sentiram vingados do passado de 

opressão; se viam retribuindo o mal que receberam como vassalos. A decisão edomita de 

apoiar estranhos pode estar relacionada ao passado e a um planejamento de futura 

proeminência na região siro-palestinense com a expansão de sua cultura comercial. 

A ótica de Obadias era de um judaíta. Sua mensagem evidenciou a perplexidade 

judaíta por verificar a preferência edomita por estranhos. A indignação da mensagem contra o 

apoio dos edomitas revelou o quanto foi duro ser preterido e espoliado por irmãos. A dor na 

mensagem de Obadias revelou que a violência também foi emocional, pois verificaram que 

irmãos-vizinhos podem preferir estranhos. Verificaram que irmãos-vizinhos preferiram agir 

por rancores do passado, preferiram agir para vingança, preferiram agir para benefícios 

maiores no futuro.   

    

Lançou sortes sobre Jerusalém (v.11c) 

 

 A terceira dimensão da violência contra Judá foi comunicada através da prática de 

tomar decisões sobre a cidade e seu despojo através da sorte [l r Ag]. Não apenas isto, mas 

também pela estranheza por ter visto entre os inimigos-forasteiros, os edomitas. 

  Î wy r"['v.Ð  ¿ Ar []v;À  WaB'ä ~ y r Ik.n "w> 
  Forasteiros vieram ao seu portão 
  l r "êAg  WDåy : ~il ;v'Wr y >- l [;w> 
  E sobre Jerusalém lançaram sorte 
  ` ~ h,(me dx;îa ;K. hT'Þa;- ~ G : 
  Também tu como um dentre eles. 

 A mensagem de Obadias revelou a admiração e a perplexidade por ver os edomitas 

tirando vantagens da derrocada de Jerusalém. Tal estranheza poderia estar atrelada a tradição 

de contínuo acolhimento dos edomitas dentro de Jerusalém. Este fato pode ser percebido 

através do livro de Deuteronômio (Dt 23,7a), quando este designava pessoas que teriam 

acesso aos ajuntamentos sagrados, provavelmente, no templo de Jerusalém (Dt 23,1). Os 

edomitas eram considerados e podiam participar dos ajuntamentos solenes. Por isto, os 

judaítas sentiram tanto quando viram os edomitas participando do rateio do botim. 

 O texto menciona a presença edomita na prática de lançar sorte [l r Ag] após a batalha 

para a divisão dos despojos. Esta era uma prática comum entre guerreiros vencedores. O 

termo “sorte” [l r Ag] pode designar: quinhão, porção, sorteio. O termo hebraico refere-se a 

algum objeto que era utilizado para determinar uma escolha. Portanto, trata-se da descrição de 
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um método utilizado para definir escolha por sorteio.212 Assim sendo, os edomitas estavam 

recebendo o reconhecimento de sua participação na campanha vitoriosa da Babilônia sobre 

Jerusalém e, também, estavam sendo premiados com os bens da população derrotada, seus 

irmão. 

 Os sentimentos judaítas, mais uma vez, foram evidenciados e sua decepção 

manifestada por ver irmãos-vizinhos se beneficiando de sua dor e calamidade. O sentimento 

de frustração somava o opróbrio da derrota com a decepção de contar entre os algozes, seus 

irmãos e vizinhos. 

 A violência, nesta parte da mensagem profética, foi descrita pela dor e pela decepção 

de ver entre os inimigos, um povo irmão. Por isto, tamanha severidade na aplicação da 

sentença divina: vergonha e extermínio. Aquele que traiu o irmão mereceria de Javé uma 

correção exemplar e definitiva.  

 

Não agiu com compaixão diante do sofrimento dos irmãos (v.12-14+15) 

 

 A parte final deste oráculo retomou as dores judaítas por perceber a atuação dos 

edomitas na campanha contra Jerusalém. Nesta seção, o profeta utilizou um recurso literário 

marcante: cada sentença foi escrita através de ações jussivas iniciadas com a partícula de 

negação ´al [l a]. Além da forma particular, as sentenças desta seção expressam a indignação 

divina por não perceber nos edomitas vestígios de compaixão, misericórdia ou solidariedade 

para com a dor de seus irmãos. 

 As oito sentenças desta seção revelam a falta de empatia e de solidariedade na dor 

sofrida por Judá, por ocasião da queda de Jerusalém. Nesta seção, a dor de Jerusalém recebeu 

uma importante descrição (a parte final de cada sentença destaca essa dor). Os sentimentos 

dos judaítas foram descritos nessas sentenças através de vários termos hebraicos, a saber: 

“calamidade” [r kn]213, “destruição” [db a]214, “angústia” [hr c]215 e “aflição” [dy a]216. Cada 

                                                           
212 HARRIS, R. Laird. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, p.283-285. 
213 O termo neqer [r kn] pode significar: infortúnio, calamidade. A raiz possui um matiz pejorativo podendo 
significar desgraça, infortúnio; uma experiência adversa, chocante. O principal sentido para essa raiz é o de 
designar estranho, estrangeiro, distinto. JENNI, Ernst. Diccionario Teologico Manual del Antiguo Testamento, 
Vol.2, p. 97-100. 
214 O termo ´avadh [d ba] pode significar: perecer, ser destruído, destruir; destruição, ruína. Este termo é 
comumente utilizado para designar a morte (morrer); também possui o sentido de desvanecer, morrer e pode 
também conotar a idéia de demolir. HARRIS, R. Laird. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo 
Testamento, p. 2. Também no pi´el e hif´il pode designar aniquilar, eliminar; ruína, abismo; JENNI, Ernst. 
Diccionario Teologico Manual del Antiguo Testamento, Vol.1, p.57-61. 
215 O termo tsará [hr c] pode significar: dificuldades, aflição. Este termo indica uma grande agitação interna; 
descreve aflição de um povo sitiado comparado a dor de uma mulher dando à luz; também refere-se ao terror 
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termo possui significado e emprego específicos, mas todos esses termos descrevem a dura e 

destruidora atuação dos edomitas. Descrevem a experiência de destruição, de ruína, de 

desgraça que se abatera sobre Jerusalém. Edom não considerou o medo, a dificuldade, a 

miséria, a destruição e a morte sobre Jerusalém. Ao contrário, parece ter se gloriado e sentido 

prazer com a desgraça de seus irmãos. 

 As oito sentenças dessa seção revelam os sentimentos divinos (expressos pela 

construção jussiva) que pesaram no julgamento de Edom. A seqüência de sentenças negativas, 

expressa a completa ausência de compaixão de Edom para com Judá e sua população, a saber: 

 

Edom não viu o irmão na calamidade (v.12a).  

 

Ar êk.n " ~ AyæB. ^y xia'- ~ Ay b. ar <TeÛ- l a;w> 
E não vistes naquele dia o teu irmão no dia de sua calamidade? 

 Esta sentença destacou a desatenção dos edomitas, ou mesmo, a desconsideração para 

as difíceis situações vivenciadas pela população de Judaíta. Destacou a insensibilidade do 

olhar; a incapacidade de ver o sofrimento na vida do outro. Edom não estava se importando 

com a desgraça que estava impondo sobre os habitantes de Jerusalém. Estava olhando mais 

para seus próprios interesses, como a vingança e os benefícios financeiros, territoriais que 

poderiam alcançar com a derrocada de Jerusalém. 

 Não ver o irmão é um grave erro. Não se comover e não chorar quando se observa a 

dor de um irmão é motivo de juízo divino. Javé repreendeu Edom e impôs dura sentença por 

causa de seu “pouco caso” com a dor de uma população em dificuldades. Edom não olhou 

para o irmão com compaixão. 

 

Edom não promoveu alegria para Judá (v.12b) 

 

~ d"_b .a' ~ AyæB. hd"ÞWhy >- y n E)b .l i xm;îf .Ti- l a;w> 
E não alegrastes aos filhos de Judá no dia de seus destruidores? 

                                                                                                                                                                                     
pela proximidade do inimigo.  HARRIS, R. Laird. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, 
p. 1306-1310. 
216 O termo ´êdh [d y a] pode significar: aflição, calamidade, desgraça. Sua raiz ´odh [d w a] pode denotar ruína, 
vingança, tribulação; o termo pode ser usado para descrever que uma pessoa ou uma nação má merece 
destruição. HARRIS, R. Laird. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, p. 26. Esta palavra 
designa desgraça. Pode ser empregado no sentido político ou militar com referência a um povo, mas também 
pode ser usado para falar do destino de pessoas ou de pequenos grupos. Este termo parece proceder do ambiente 
cultual e mais tarde ter sido assumida na linguagem profética tardia. JENNI, Ernst. Diccionario Teologico 
Manual del Antiguo Testamento, Vol.1, p.200-203. 
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 Esta sentença enfatizou a tristeza (falta de alegria) dos filhos de Judá. Como pessoas 

que estavam vendo suas vidas destruídas ficariam felizes? Edom, em nenhum momento, se 

posicionou como defensor, como vizinho solidário a Judá e sua população. O texto revelou 

que, Edom, não deu nenhum motivo de alegria. Tudo o que os edomitas promoveram para os 

habitantes de Jerusalém foi motivo de profunda decepção e, conseqüente, tristeza. 

 Uma das tristezas dos filhos de Judá, provavelmente, foi a de ver entre seus 

destruidores, os edomitas. Dentre os algozes de Judá estava um povo irmão. Dentre os que 

destruíam e matavam, estava alguém de confiança. Muitos motivos de tristeza. Edom 

cooperou ativamente para destruir as vidas e a cidade. 

 

Edom não evitou o discurso de satisfação diante da angústia do irmão (v.12c) 

 

` hr "(c' ~ AyðB. ^y PiÞ l D Eîg >T;- l a;w> 
E não engrandecestes tua boca no dia da angústia? 

 O oráculo mencionou a satisfação de falar da angústia de Jerusalém e de seus 

habitantes. Essa sentença destacou a exaltação do discurso, o prazer de falar da desgraça 

alheia. A satisfação de Edom estava em destacar a dor e o sofrimento de seus irmãos diante da 

batalha. Edom estava feliz e discursava sobre as vitórias babilônicas considerando-as também 

como suas. As suas palavras exaltavam a destruição de Jerusalém, mas entristeciam o coração 

de Javé por ver um povo irmão detraindo Judá e engrandecendo-se com discurso de um 

vitorioso que alcançou sua vingança. 

 

Edom não desejou socorrer os irmãos em sua aflição, ao contrário, destruí-los (v.13a). 

 

~ d"êy ae ~ AyæB. y Mi[;- r [;v;(b . aAb Ü T'- l a; 13 

Não viestes nos portões de meu povo no dia da sua aflição? 

 Esta sentença mencionou a proximidade e a participação direta dos edomitas na 

invasão de Jerusalém. Edom, não apenas desejou, mas participou ativamente da queda de 

Jerusalém. Fez-se inimigo de Judá e, de forma vingativa, dedicou-se à derrocada da cidade e à 

matança de sua população. A aflição de Jerusalém se concretizou, após longo cerco, com a 

penetração do exército inimigo em seus muros. Os inimigos impuseram a destruição da cidade 

e da população.  

 Edom não se aproximou para socorrer. Edom não entrou pelos portões para ajudar. 

Edom era adversário e invadiu a cidade para destruí-la. Por isto, Javé decretara sentença 

punitiva contra Edom. 
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Edom não se viu na experiência de aflição de seu irmão (v.13b). 

 

Ad=y ae ~ AyæB. Atß['r "B. hT 'a;- ~ g : ar <Teó- l a; 
Não vistes também a ti em seu mal no dia de sua aflição? 

 Essa sentença destacou a insensibilidade dos edomitas diante da dor de seus irmãos. 

Quando um ser humano presencia a dor de outro é comum que reflita e pense: essa 

experiência poderia ser a minha. Todavia, o texto focalizou que os edomitas não conseguiam 

ver-se naquela experiência dolorosa, não conseguiam admitir empatia, não conseguiam se 

solidarizar com a dor do próximo, pois estavam anestesiados pela sensação de revanche e de 

vingança contra os judaítas. 

 Javé denuncia a incapacidade edomita de se solidarizar com seus irmãos. A 

insensibilidade embrutece e desumaniza. Atrai o juízo divino, pois afasta as pessoas e as 

culturas de seus valores: a compaixão e a misericórdia. 

 

Edom não enviou apoio de guerra aos irmãos na calamidade (v.13c) 

 

` Ad*y ae ~ AyðB. Al ßy xeb . hn "x.l ;îv.Ti- l a;w> 
Não enviastes em sua batalha no dia de sua aflição? 

 Esta sentença volta a relembrar o completo desinteresse, de Edom, em promover 

qualquer tipo de ajuda para os judaítas, nos dias de guerra. O texto conservou uma postura 

subserviente de Edom, lutando pelos interesses da Babilônia. Mas também revelou o 

completo desinteresse de preservar ou aliviar os filhos de Judá de quaisquer sofrimentos.  

 Edom não ajudaria, em hipótese alguma, a Judá. Não enviaria qualquer reforço ou 

socorro. Edom não participaria de qualquer ação que pudesse suavizar e, tão pouco, fazer 

revertida a situação de Jerusalém. Seu alvo era também a destruição de Jerusalém e de sua 

população. 

 

Edom não poupou a vida dos fugitivos, e, tão pouco, dos seus bens (v.14a) 

 

wy j'_y l iP.- ta, ty r Ißk.h;l . q r <P,êh;- l [; dmo[]T;- l a;(w> 14 

Não levantaste sobre o despojo para destruir o seu fugitivo? 

 Essa sentença apresentou o completo engajamento de Edom para ver destruída a 

cidade de Jerusalém. Destacou seus interesses nas riquezas da cidade, mas destacou o 

interesse maior de não permitir que ninguém escapasse livre ou ileso dessa batalha. Por isto, a 
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sentença destacou a disposição de destruir parte da população que fugia da cidade e da 

batalha. 

 

Edom não permitiu a fuga e nem a liberdade dos sobreviventes 

 

` hr "(c' ~ AyðB. wy d"Þy r If . r GEïs .T;- l a;w> 
E não fizeste prender [entregar] seu sobrevivente no dia da angústia? 

 Essa sentença reafirmou a participação edomita na captura e no desterro dos 

sobreviventes para o cativeiro na Babilônia. Edom, portanto, foi considerado um grande 

responsável pela realidade do exílio.   

 Esta última seção, no primeiro oráculo de Obadias, destacou o empenho dos edomitas 

na destruição de Jerusalém, bem como, os responsabilizou por grande parte das calamidades 

impostas pela Babilônia. Por esta ótica, Edom fora considerado o grande algoz de Jerusalém e 

de sua população. Com a ajuda edomita e o seu conhecimento da região, Jerusalém foi 

destruída e grande parte dos sobreviventes foram capturados e, posteriormente, exilados.  

 Edom, nesta seção, foi confirmado com paradigma de inimigo, pois mesmo possuindo 

relacionamento com Judá tornou-se insensível e cruel contra seus irmãos. Seu desejo de 

proeminência na região e suas mágoas do passado (como nação vassala de Israel/Judá) 

endureceram o seu coração, impedindo que a compaixão e misericórdia atuassem para o bem 

de Judá e de Jerusalém. 

 O primeiro oráculo de Obadias apresentou duras sentenças, da parte de Javé, contra 

Edom. Todas justificadas pelas imagens e sentimentos da destruição de Jerusalém na 

campanha babilônica (587 a.C.). Seu coração orgulhoso e suas posturas vingativas contra Judá 

fizeram com que Javé definisse um quebrantamento, tão extremo, que levaria a nação Edom a 

experiências de destruição e ao completo desaparecimento histórico. 

    

2.3.6 A Mensagem do Oráculo contra as Nações em Obadias (15 + 16-21) 
 

 O segundo oráculo do livro de Obadias apresenta uma mensagem mais geral sobre as 

ações de Javé entre as nações. A mensagem neste oráculo está profundamente identificada 

com a tradição dos OCN. Sua teologia apontava para o “Dia de Javé” como momento de juízo 

histórico que punia e inocentava as nações em seus movimentos pelo poder. A abordagem 

mais geral e universal, nesta mensagem, foi exemplificada paradigmaticamente pelas relações 

entre o Israel pós-exílico e Edom. Assim, a profecia enfatizou que as ações soberanas de Javé 
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seriam evidenciadas: a punição de Edom e a restauração de seu Reino entre os descendentes 

de Jacó/Israel. 

 A mensagem profética apresenta um momento de restauração para Judá/Israel e 

Jerusalém, ao mesmo tempo, que apresenta a iminente punição sobre outras nações (neste 

caso sobre Edom – como inimigo exemplar de Israel/Judá). O juízo divino deflagrado sobre o 

país e sua capital, pelas mãos da Babilônia, teria punido os habitantes e suas instituições. A 

destruição e o exílio de Judá teriam aplacado a ira divina por causa dos seus delitos contra 

Javé. Da mesma forma, o oráculo anuncia que as outras nações também deveriam receber as 

punições de Javé, pois no movimento por proeminência, pessoas e instituições falham no 

cumprimento dos valores eternos de Javé.  

 O segundo oráculo de Obadias, então, explicita o processo cíclico de juízo entre as 

nações. Por isto, há uma sentença conseqüente para cada nação, em virtude de suas decisões. 

Como um movimento, a punição divina passa como uma taça cheia em uma roda. Este 

líquido, sua ira e punição, devem ser provadas por todas as nações que descumpriram as leis 

eternas de Javé. Esta mensagem, mais uma vez, focalizou a vez de Edom. Esta nação inimiga 

receberia sua punição histórica, pelas determinações soberanas de Javé, como retribuição de 

sua maldade contra Judá e Jerusalém. 

 O conteúdo desta mensagem foi estruturado em quatro blocos: A descrição do Dia de 

Javé sobre as Nações (v.15-16); a restauração da vida dos que retornaram do exílio – os da 

golah – com a punição de Edom (v.17-18); a recuperação dos territórios (v.19-20) e a 

conclusão com a afirmação do Reino de Javé sobre o Monte Sião (v.21). 

 A mensagem deste oráculo afirma com clareza que, a realidade histórica a que se 

refere o conteúdo deste oráculo, remonta aos tempos do pós-exílio (após 539 a.C.), quando os 

exilados (golah) retornaram para habitar Jerusalém e precisaram lutar para readquirir o direito 

a algumas propriedades e cidades que haviam sido ocupadas por outras pessoas e por outras 

nações (pelo menos até o século IV a.C.). Ainda, para corroborar essa idéia, o oráculo 

promove uma reunificação entre Israel e Judá: mencionando uma reunificação identitária 

entre as doze tribos que haviam sido exiladas. Talvez, por isto, a condenação sobre Edom foi 

ainda mais agravada, pois neste tempo os edomitas dominavam o comércio da região e 

estavam ocupando boa parte ao sul do antigo território de Judá. 

  ~ yI+AG h;- l K'- l [; hw"ßhy >- ~ Ay  b Ar ïq '- y Ki( 15 

  Eis que próximo está o dia de Javé sobre todas as nações  
   ß̂l .muG > % L 'ê hf ,['äy E t'y fi[' r v<Üa] K; 
   por causa do que fizestes será feito a ti tua recompensa 
   ` ^v<)ar oB. b Wvïy " 
   Virá em tua cabeça. 
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  y viêd>q ' r h:å- l [; ~ t,y tiv. r v<Üa]K ;(  y Ki 16 

  Porque como bebestes sobre meu santo monte 
   dy mi_T' ~ y IßAG h;- l k'( WTïv.y I 
   Beberão todos os povos continuamente 
    Wtåv'w> 
    Beberão  
     W[êl 'w> 
     Falarão em delírio 
 
      ` Wy *h' aAl ïK. Wy àh'w> 
      Serão como nunca foram. 
 

hj 'Þy lep . hy <ïh.Ti !AYc i r h:ïb .W 17 

No monte Sião viestes escapar 
    vd<q o+ hy "h"åw> 

  E será santo; 
  ` ~ h,y ver "(Am tae b q oê[]y :) ty Beä Wv r .y ")w> 

    Os da casa de Jacó possuirão a possessão deles. 
  vae b q o[]y :- ty be hy "h'w> 18 

  A casa de Jacó será fogo 
  hb 'h'l , @ sEåAy  ty beóW 

  E a casa de José para chama 
  vq ;êl . wf '[e ty beÛW 

  E a casa de Esaú para restolho; 
  ~ h,Þb' Wq ïl .d"w> 
  Queimarão com eles  
  ~ Wl+k'a]w: 
  e os consumirão 
  wf 'ê[e ty b eäl . dy rIf ' hy <Üh.y I)- al {)w> 
  Não terá sobrevivente para a casa de Esaú 

  ` r BE)D I hw"ßhy > y Kiî 
  Eis que Javé disse (com força)! 
 

 wf '[e r h:å- ta, b g<N<h; Wvr >y "w> 19 

  Os do Negueb (sul) possuirão o monte de Esaú 
 ~ y Tiêv.l iP.- ta, hl 'p eV.h;w> 
 E os da shef´lá (planície) a Filistia 

    ~ yIr :êp .a, hdEäf .- ta Wvr >y "w>, 
   E possuirão o campo de Efraim 

        !Ar +m.vo hdEäf . taeÞw> 
           E o campo de Samaria 
           ` d['(l .G Ih;- ta, ! mIßy "n >b iW 

           E de Benjamin à Gileadh. 
 l aeÛr "f .yI y n Eb .l i hZ<h;- l xeh;( tl uäg "w> 20 

 E os exilados dos filhos de Israel [possuirão] a esta fortaleza: 
        tp ;êr >c"å- d[; ~ y n I[]n :K.- r v<)a] 
           de Canaan até Tsarafath 
  ` b g<N<)h; y r Eî[' taeÞ Wv§r .y I) dr :_p 's .Bi  r v<åa] ~ l ;Þv'Wr y > tl uîg"w> 
  E os exilados de Jerusalém que estão em Sefaradh possuirão as cidades do Negueb.  
 

  wf '_[e r h:å- ta, j Poßv.l i !AYëc i r h:åB. ~ y [iviAm) Wl Ü['w> 21 

  Salvadores subirão no monte Sião para julgarem o monte de Esaú 
  ` hk'(Wl M.h; hw"ßhy l ;( ht'îy >h'w> 
  Veio Javé para Reinar! 
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O dia de Javé sobre as Nações (v.15-16) 

 

 A mensagem do segundo oráculo de Obadias foi introduzida com o anúncio das ações 

de Javé contra as nações. O anúncio evidenciou a proximidade do Dia de Javé e destacou a 

urgência para atentar para essa mensagem [~ y AG h-l K- l [ hwhy - ~ Ay  b Ar q- y K Eis que próximo está o 

dia de Javé sobre todas as nações]. Javé, como Deus soberano, estava pronto para promulgar mais 

uma sentença, como resultado de seu julgamento histórico para as relações internacionais. 

 A mensagem destacou que o julgamento divino e a promulgação de sua sentença 

estava intimamente relacionada com os feitos das Nações [ty f [ r vaK  - por causa do que fizestes]. 

As sentenças e as penas estavam, indissociavelmente, relacionadas com as posturas mantidas 

nas relações com os outros povos [^l mG  % L hf [y - será feito a ti tua recompensa]. Por isto, todas 

as nações eram avaliadas por Javé e o seu julgamento considerava todas as suas realizações 

históricas, pois estas denunciavam (para Javé) quais eram os valores mais importantes para 

aquela nação.  O julgamento divino, baseado nos valores e nas ações entre as nações, 

promulgaria as sanções necessárias para punir os que faltaram com as leis de solidariedade e 

compaixão. Os atos políticos, diante da outra nação, seriam julgados por Javé e este 

julgamento revelaria a recompensa ou a punição por seus atos. Nações poderiam ser punidas 

severamente ou recompensadas por causa de grande tribulação.  

 A certeza da proximidade do Dia de Javé deixou em alerta as nações. O juízo, deste 

dia, consideraria a atuação internacional sobre Jerusalém (v.16): 

  y viêd>q ' r h:å- l [; ~ t,y tiv. r v<Üa]K ;(  y Ki 
  Porque como bebestes sobre meu santo monte 
  dy mi_T' ~ y IßAG h;- l k'( WTïv.y I 
  Beberão todos os povos continuamente 

Javé se aproximaria das nações para julgar os seus feitos na campanha contra Jerusalém, seu 

monte santo. A mensagem anunciava o julgamento dos povos que participaram da guerra 

contra Jerusalém. O padrão divino para o julgamento foi francamente expresso: “...como 

bebestes sobre meu santo monte ... beberão todos os povos continuamente”. As nações que 

puniram poderiam ser igualmente punidas. As nações que serviram para punir Judá poderiam 

ser alvos de outros povos para também sofrerem a punição por seus atos.  

 A mensagem alerta para a presença eterna de Javé, pois Dele não se pode esconder ou 

escapar. Ele que tudo vê possui a capacidade de julgar corretamente, impondo sua justiça em 

favor de nações que foram maltratadas por outras. Sua justiça histórica seria implementada, 

retributivamente, para punir com igual rigor as nações que se impuseram à força sobre outros 
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povos. Por isto, o oráculo apresentou que as nações que haviam punido Jerusalém, o monte 

santo de Javé: beberiam; falariam em delírios e seriam vitimados como nunca foram (v.16b).  

O juízo divino sobre os algozes de Jerusalém apontou para sofrimento semelhante ou 

pior. Outra nação (ou outras nações) agiria para punir os que, outrora, foram os punidores de 

Jerusalém. A dor sofrida por estes seria tão intensa que provocaria delírio e a punição 

recebida seria em muito agravada, como nunca visto. O cálice oferecido por Javé, outrora 

doce, por impor a dor e receber os benefícios do vencedor se tornaria amargo e embriagador 

retirando da vida o prazer. 

 Essa lógica cíclica da atuação divina torna os conflitos internacionais intermináveis, 

pois justificam todas as ações e rancores (tanto do passado como do presente). Se essa lógica 

teológica fosse mantida, os conflitos e as guerras continuariam sendo justificadas como 

desejos divinos. As nações vencedoras sempre seriam elevadas ao status de agentes de Javé 

na história, para punir os povos iníquos e suas perversidades históricas.  

É indubitável: essa mensagem profética obedeceu a mentalidade teológica retributiva 

para as relações internacionais: as nações são vistas como agentes de Javé para corrigir e 

impor sua justiça sobre a terra. Exatamente por isto, este oráculo apontou, em sua segunda 

parte, a correção histórica na vida do povo de Israel/Judá.  

 

A restauração da vida dos que retornaram do exílio com a punição de Edom (v.17-18) 

 

 A segunda parte dessa mensagem apresenta duas dimensões do julgamento divino 

sobre o conflito em Jerusalém para sentenciar: aliviar os sofrimentos reparando as perdas de 

Israel/Judá (no pós-exílio) e punir impondo a destruição sobre Edom. Para Israel 

reconstrução. Para Edom destruição. 

 Uma pergunta importante: Se a nação escolhida como instrumento divino sobre 

Jerusalém fora a Babilônia, por que todas as punições recaíram sobre Edom? Uma possível 

resposta é que, no pós-exílio, a Babilônia já havia sucumbido frente ao poder persa. Logo, já 

teria colhido sua punição na lógica da retribuição divina para as relações internacionais. Mas 

para uma retribuição completa das atrocidades sofridas naquela campanha, restava ainda a 

punição aos aliados da Babilônia, especialmente, os edomitas. 

 A primeira dimensão das ações de justiça de Javé recaiu sobre Israel. Após longos 

anos de desterro (para os de Israel), de exílio e asilo (para os de Judá), Israel (como 

reunificação identitária dos descendentes de Jacó) mereceria de Javé uma nova oportunidade 

como nação organizada. Por isto, o oráculo apresentou o projeto para um novo momento para 
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a vida do remanescente (v.17): Em Sião se reuniriam para um novo tempo. Em Sião 

reedificariam um povo santo, separado para Javé. À partir de Sião retomariam as possessões 

que lhes foram tiradas: 

hj 'Þy lep . hy <ïh.Ti !AYc i r h:ïb .W 17 

No monte Sião viestes escapar 
    vd<q o+ hy "h"åw> 

  será santo; 
  ` ~ h,y ver "(Am tae b q oê[]y :) ty Beä Wv r .y ")w> 

    Os da casa de Jacó possuirão a possessão deles. 

 As ações divinas para Israel visavam a transformação da realidade de sofrimento e 

desarraigamento, impostos pela derrocada político-militar (tanto em Israel – 722 a.C. quanto 

em Judá – 587 a.C.). Em sua sentença divina, Javé definiu a reparação da vida para Israel. 

Visava a reconstrução daquela nação no território palestinense. Todavia, como outrora, a terra 

estava habitada e redistribuída com outros povos. 

 Para a concretização desta primeira dimensão da sentença divina, seria necessário 

impor a segunda dimensão do julgamento: Edom, principal aliado da Babilônia na campanha 

contra Jerusalém, precisaria ser punido com idêntica destruição (v.18). Para isto, a casa de 

Esaú (Edom), seria completamente destruída. 

A imagem que o texto apresenta é de uma grande queimada que ganha força e proporção na 

intensidade do fogo que, finalmente, consumiria tudo e todos em Edom.   

 vae b q o[]y :- ty be hy "h'w> 18 

 A casa de Jacó será fogo 
 hb 'h'l , @ sEåAy  ty beóW 

 E a casa de José para chama 
 vq ;êl . wf '[e ty beÛW 

 E a casa de Esaú para restolho; 
 ~ h,Þb' Wq ïl .d"w> 
 Queimarão com eles  
  ~ Wl+k'a]w: 
  e os consumirão 
   wf 'ê[e ty b eäl . dy rIf ' hy <Üh.y I)- al {)w> 
   Não terá sobrevivente para a casa de Esaú 

    ` r BE)D I hw"ßhy > y Kiî 
    Eis que Javé disse (com força)! 

 O paralelismo climático neste verso descreveu o juízo divino com a imagem do fogo 

[va] e da chama [hb hl]. A ação do fogo, elevada pela intensidade de sua atuação pela 

presença da chama, descreve a irreversibilidade da destruição. O fogo intenso com a ação das 

chamas torna-se incontrolável. Sua atuação seria devastadora. Javé impôs sobre Edom uma 

punição catastrófica, definitiva. A Edom só restaria cinzas, restolho [vq]. A punição para 

Edom foi comunicada através de uma imagem terrível: uma região completamente destruída 

por um incêndio de grandes proporções. 
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O texto profético também revelou a atuação dos agentes históricos de Javé: a “casa de 

Jacó” [bq [y - ty b] e a “casa de José” [@ sAy  tyb]. Essas expressões foram cunhadas para 

descrever as nações israelitas do norte e do sul, respectivamente, após a divisão da monarquia 

(926 a.C.). Portanto, o oráculo parece descrever uma atuação conjunta e re-unificadora entre 

essas nações irmãs que foram separadas no passado e que, naquele momento histórico, teriam 

restauradas sua identidade comum para um projeto nacional único.  Ambas atuariam para 

aplicar a punição divina à “casa de Esaú” [wf [ ty b], expressão para descrever Edom. 

O juízo divino sobre Edom seria devastador como um incêndio. Seria destruidor de 

toda vida que estivesse ao seu alcance. Com isto, seria também restaurada a sorte de Israel, 

especialmente, porque poderiam ter de volta parte de seu antigo território, que fora habitado 

por edomitas após a queda de Jerusalém. A dura punição sobre Edom também seria ampliada 

para a plena restauração dos territórios para Israel. 

 

A recuperação dos territórios (v.19-20) 

 

 A terceira seção deste oráculo dedicou-se a informar que os antigos territórios de 

Israel voltariam a pertencer aos descendentes de Jacó. Esses territórios teriam sido perdidos 

por Israel e por Judá nas campanhas imperialistas desde o século VIII a.C. com a Assíria, 

passando pelo domínio babilônico nos séculos VII e VI a.C.  

 A reversão da sorte de Israel se daria, no novo tempo proclamado pelo profeta, com a 

recuperação do domínio neste território. Desta vez, a punição era sobre Edom. Por isto, Edom 

perderia o domínio das regiões ao sul de Judá. Perderia o domínio sobre a região de Seir. A 

sentença de Javé para punir Edom, além de prever tanta destruição, também retiraria o direito 

aos territórios férteis ao sul da Palestina. Essa terra voltaria às mãos de Israel, como 

recompensa pela grande provação superada, mas também como castigo para Edom. 

 O texto apresentou regiões e lugares revelando uma retomada para o domínio de 

Israel. Todas as redefinições teriam sido autorizadas pela palavra de Javé, a saber:  

 wf '[e r h:å- ta, b g<N<h; Wvr >y "w> 19 

  Os do Negueb (sul) possuirão o monte de Esaú 
 ~ y Tiêv.l iP.- ta, hl 'p eV.h;w> 
 E os da shef´lá (planície) a Filistia 

    ~ yIr :êp .a, hdEäf .- ta Wvr >y "w>, 
   E possuirão o campo de Efraim 

        !Ar +m.vo hdEäf . taeÞw> 
           E o campo de Samaria 
           ` d['(l .G Ih;- ta, ! mIßy "n >b iW 

           E de Benjamin à Gileadh. 
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 l aeÛr "f .yI y n Eb .l i hZ<h;- l xeh;( tl uäg "w> 20 

 E os exilados dos filhos de Israel [possuirão] a esta fortaleza: 
        tp ;êr >c"å- d[; ~ y n I[]n :K.- r v<)a] 
           de Canaan até Tsarafath 
  ` b g<N<)h; y r Eî[' taeÞ Wv§r .y I) dr :_p 's .Bi  r v<åa] ~ l ;Þv'Wr y > tl uîg"w> 
  E os exilados de Jerusalém que estão em Sefaradh possuirão as cidades do Negueb. 

 O juízo divino contra Edom e em favor da reconstrução de Israel destacou a 

restauração do poder político sobre as regiões que foram habitadas por edomitas e por outras 

nações, enquanto boa parte da população judaíta esteve exilada e asilada após a queda de 

Jerusalém. A sentença divina puniria Edom, de tal forma, que nem mesmo nos territórios 

ocupados eles permaneceriam. Toda essa terra voltaria para os descendentes de Israel e ainda, 

a estes, também seria concedido o domínio sobre o território de Edom. 

 A restauração territorial proposta no oráculo recolocaria os descendentes de Israel em 

grande parte de seu antigo território nacional (quando da monarquia). A composição literária 

organizou a redistribuição: À sudeste estenderiam as fronteiras até o Monte de Esaú – Seir; a 

oeste retomariam a proeminência sobre a faixa de Gaza (Filistia); ao norte o domínio sobre 

antigo território de Israel do Norte; ao centro dominariam de Jerusalém até Serepta [Tsarafath] 

– Norte  e até ao Negueb - Sul. Desta forma, a mensagem anunciou um sonho: a reunificação 

nacional, com a retomada do antigo território do período da monarquia. 

 O juízo de Javé sobre Edom visava punir essa nação por causa do apoio direto dado na 

campanha babilônica contra Judá e, mais especificamente, na queda e destruição de 

Jerusalém. O julgamento de Javé revelou a sua ira contra Edom, como uma nação ímpia que 

agiu sem compaixão de Judá. Por isto, sua sentença era o pleno extermínio em seu território e 

a perda de domínio e relevância nos lugares ocupados como resultado da aliança com a 

Babilônia. 

 A sentença de Javé contra Edom beneficiaria Israel em sua reconstrução nacional. A 

mensagem apresentou um recomeço capaz de fazer restaurada a glória e a predominância de 

Israel entre as nações.  

  

A afirmação do Reino de Javé sobre o Monte Sião (v.21) 

 

 A conclusão do oráculo apresenta a exeqüibilidade das ações promulgadas por causa 

da teologia da fé no senhorio de Javé sobre as nações e sobre a história. A mensagem estava 

profundamente arraigada no conceito do Reino de Javé. Sua soberania se estendia sobre todas 

as nações: punia as nações apóstatas e restaurava outras. No dinamismo do poder entre as 
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nações, Javé as julgava por seus feitos e a estas impunha seu juízo. Assim, constituía-se um 

reino justo, sobretudo, nas relações internacionais.  

 O conceito teológico do reino de Javé sobre as nações não permitiu uma postura 

puramente preferencial para Israel. Esta verdade pode ser comprovada pela punição imposta a 

Israel, a Judá e, principalmente, sobre Jerusalém.  Todavia, o seu Reino e a sua justiça 

deveriam respeitar o dinâmico movimento de proeminência entre as nações e as injustiças 

cometidas entre essas nações. Por isto, chegara a hora de Judá e de Jerusalém. Mas também 

chegaria a hora de Edom, como chegaria a hora de qualquer nação.  

 Como parte de seu reino, Javé, empreendeu ações para restaurar e permitir a 

reconstrução da nação israelita. Também levantaria libertadores para transformar as realidades 

em Israel, inclusive territoriais. Promoveria a punição dos inimigos que impuseram violência 

e impiedade na destruição de Jerusalém, como Edom. Por isto, em Sião, seria restabelecida a 

sede de seu poder, o lugar de seu templo.     

 O segundo oráculo de Obadias proclamou as ações de um Deus que era compreendido 

como Rei Soberano sobre as nações. Sua atuação histórica era contundente e respeitava os 

critérios e valores de seu próprio reino: suas leis. As nações que desrespeitavam esses valores, 

em suas relações internas ou externas, eram punidas por sua soberana vontade. A medida do 

juízo era estabelecida por um somatório de descumprimento aos seus valores: quanto maior 

fossem as ações de desobediência, maiores seriam as possibilidades de punição. Por isto, esse 

oráculo decretou a punição sobre Edom. Javé estava julgando os algozes de Jerusalém: entre 

estes estava Edom.  

 A mensagem do segundo oráculo ainda confirmou que seu instrumento de juízo sobre 

Edom seria o próprio povo de Israel: a casa de José e a casa de Jacó. Javé levantaria 

salvadores [‘~ y [vAm] e usaria essa nação para, como fogo ardente, destruir completamente essa 

nação com seu território. A retribuição e a vingança de Israel viria sobre Edom. 

 

2.3.7 O livro de Obadias e as mensagens contra Edom 
 

 A Bíblia Hebraica faz o leitor e a leitora olhar para as relações internacionais como 

atuação de Deus, pois foram conservados textos como os Oráculos contra as Nações. A Bíblia 

Hebraica faz o leitor e a leitora olhar para os conflitos entre Israel/Judá e Edom, pois além dos 

oráculos contra Edom nas Coleções de Oráculos contra as Nações conservou o livro de 

Obadias, um testemunho literário deste conflito tão marcante quanto grave. 
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 O testemunho literário de Obadias é quase que exclusivamente dedicado ao conflito de 

Israel/Judá com Edom. Em seu primeiro oráculo, a profecia apresentou uma convocação para 

a batalha contra Edom e sua conseqüente destruição, como punição divina por sua intensa e 

direta participação na destruição da população de Jerusalém. Em seu segundo oráculo, a 

profecia afirmou o juízo divino sobre todas as nações, mas dedicou-se detalhada e 

especificamente na punição de Edom. 

 Portanto, pode-se afirmar que o livro de Obadias conserva profecias contra Edom. Seu 

testemunho literário corrobora com os demais “oráculos contra Edom” na profecia posterior 

que Edom tornou-se um inimigo paradigmático para Israel/Judá, pois como povo-irmão ou 

povo-vizinho agiu impiedosamente contra os habitantes de Jerusalém. Sua falta de 

solidariedade e sua insensibilidade com a dor do irmão-vizinho fez com que fosse considerado 

um exemplo deplorável, um algoz digno de alta punição, um traidor. 

Vale ressaltar que o livro de Obadias e os Oráculos contra Edom nas Coleções de 

OCN não são os únicos testemunhos sobre Edom na Bíblia Hebraica. Existem outras 

tradições, como Gênesis 25-36, que fornecem informações mais altruístas sobre essa gente. 

Todavia, o testemunho dos profetas posteriores foi profundamente marcado pela dor da 

destruição de Judá e pela dor do exílio. 
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3. EDOM NA LITERATURA PROFÉTICA NO PÓS-EXÍLIO: UM 

ESTUDO NOS ORÁCULOS DE ISAÍAS 63,1-6 E DE MALAQUIAS 1,2-5  

 

 Um dos objetivos deste capítulo é o de estudar textos proféticos que abordam 

problemas entre as nações Judá e Edom para que, através desse estudo, haja uma melhor 

compreensão de como a teologia e os textos religiosos fundamentam e estruturam as 

animosidades, as rivalidades e os conflitos entre esses povos. O estudo histórico-literário dos 

oráculos contra Edom no pós-exílio pode ajudar na reflexão de como a religião e os seus 

textos sagrados podem contribuir para condutas mais conflituosas ou pacíficas.     

Há uma diversidade de material literário na Bíblia Hebraica que aborda conflitos entre 

as nações. Dentre os vários textos que descrevem rivalidade e conflitos, este capítulo focaliza 

o estudo de textos na profecia pós-exílica. A pesquisa na profecia canônica do pós-exílio 

(Isaías 56-66, Ageu, Zacarias e Malaquias) revelou dois textos específicos que abordam o 

conflito entre Judá e Edom. Dois oráculos enfocam o conflito entre essas nações, em situações 

tão adversas, na reconstrução da vida na Palestina: o oráculo em Isaías 63,1-6 e o oráculo em 

Malaquias 1,2-5.  

Estes oráculos foram elaborados dentro de um movimento teológico-profético, que 

considerou a problemática dentro de novos paradigmas de relacionamento em finais do século 

VI e no decorrer do século V a.C. Há, portanto, que se compreender: o tratamento literário e 

as dimensões históricas deste tempo, para maior aprofundamento no estudo dos conflitos e 

rivalidades no pós-exílio entre Judá e Edom. 

    O estudo dos textos de rivalidade e de conflito entre Israel/Judá e Edom na literatura 

profética do pós-exílio assume uma nova característica literária. A principa característica 

literária dos livros proféticos pré-exílicos e exílicos foi a de considerar rivalidades e conflitos 

entre nações, como um movimento comum da história, os tratando de forma generalizada.217 

Já nos livros proféticos pós-exílicos, a rivalidade e os conflitos entre esses povos irmãos e 

fronteiriços estão inseridos como oráculos específicos que fomentam a rivalidade e os 

conflitos ao extremo. Não tratam mais de várias nações, mas especificam uma nação inimiga 

e a esta deseja uma forte vingança, evidenciada por grave violência que assusta em seu 

conteúdo teológico. 

                                                           
217 A coleção dos Oráculos contra as Nações apresenta as várias nações diante de seus conflitos internacionais, 
focalizando a alternância de poder e de pecados dentre as suas relações. Diante das nações e da prática de seus 
pecados, normalmente violência e crueldade contra outros povos, Deus aplicava seu juízo contra a nação 
pecadora.  
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 Os oráculos proféticos do período pós-exílico estão inseridos no contexto da 

reconstrução da vida em Judá e Jerusalém218 após a concessão de retorno aos exilados na 

Babilônia, outorgado pelo edito imperial de Ciro, o imperador persa (539/538 a.C.). Portanto, 

para que se estudem, adequadamente, esses oráculos é importante que se compreenda a 

dinâmica estabelecida pelos vários conflitos desta época para, assim, dimensionar o conteúdo 

de suas mensagens. 

 No final do século VI a.C. houve uma transformação para a vida dos judaítas que, há 

muito, viviam a experiência do cativeiro na Babilônia e para a vida das pessoas que 

habitaram, todo este tempo de exílio, na terra de Judá. Não há, portanto, uma uniformidade 

para se entender a vida em Judá neste tempo, pois a realidade de diversidade cultural e de 

diversidade de interesses (sociais, políticos, econômicos e religiosos) mediava as divergências 

e conflitos internos, entre a população no território de Judá. 

 Outro fator preponderante para compreender a vida em Judá neste tempo (fins do 

século VI e século V a.C.) é o domínio político-administrativo do império persa sobre esse 

território. A aparente liberalidade e tolerância persa não podem ser confundidas como 

ausência de controle e interesses no território de Judá.  

A vivência entre os habitantes do território de Judá e a do grupo que retornava pela 

política persa não foi tão pacífica. Pela ótica dos repatriados do cativeiro babilônio, a Pérsia 

era vista como um aliado político e, até mesmo, como um patrono da religião que mesclava a 

compreensão sagrada da liderança política de Ciro e de seus sucessores: vendo-o como um 

ungido de Javé (Is 45,1) e um apoiador e financiador para a restauração do culto a Javé em 

Jerusalém (Ed 1,2-4). Desta forma, constituíam-se como aliados e defensores do domínio 

persa sobre o território de Judá. Todavia, os habitantes de Judá – o povo da terra – que já 

estavam com a vida estabilizada, contemplados anteriormente pela política babilônica, teriam 

                                                           
218 O oráculo em Is 63,1-6 testemunha a visão e as convicções do final do século VI a. C. quando os que 
retornaram do exílio babilônico estavam tentando reconstruir suas vidas em Judá e Jerusalém. HERBERT afirma 
que Is 56-66 remonta os dias após Zacarias (520-515a.C) e antes de Neemias (450 a.C.) [confira em HERBERT, 
A.S. The Book of The Prophet Isaiah Chapters 40-66, London: Cambridge University Press, 1980, p.1-2]; 
HAMLIN afirma que os textos de Is 56-66 foram escritos nos 23 anos entre o primeiro retorno dos exilados da 
Babilônia (539/538 a.C.) e o tempo que foi terminada a reconstrução do templo (515 a.C.) [confira em 
HAMLIN, E. John. A Guide to Isaiah 40-66, London: S.P.C.K,1979, p.175]; ALONSO SCHÖKEL afirma que 
Is 56-66 foi escrito por um profeta anônimo que viveu em meados do século V a.C. pouco antes de Esdras e 
Neemias [confira em ALONSO SCHÖKEL, Luiz e DIAZ, José Luiz, Profetas I, São Paulo: Paulinas, 1988, 
p.351]. Os autores que defendem uma unidade literária do Deutero-Isaías (40-66) tendem a localizar em fins do 
século VI a.C. e os que defendem uma distinção literária entre 40-55 e 56-66 tendem a localizar  os textos no 
século V a.C., um pouco distante da mentalidade do Isaías do exílio (40-55). O oráculo em Ml 1,2-5 testemunha 
a visão e as convicções teológicas de meado do século V a.C. quando já se tinha reconstruído o templo (515 
a.C.), mas Jerusalém ainda estava abandonada com resquícios da destruição imposta pelos babilônios. O oráculo 
de Malaquias provavelmente foi registrado após o ano 450 a.C. [confira em HILL, Andrew E. Malachi: A New 
Translation with Introduction and Commentary, Doubleday: Anchor Bible, 1998, p.162.]. 
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que conviver com um novo grupo e com dimensões de um novo governo imperial e suas 

políticas (talvez vistos como possíveis insurgentes). A vida em Judá demandaria adaptação 

entre esses grupos e seus interesses. Deste conflito surgem os maiores problemas para a 

reconstrução da vida no território de Judá. 

É sabido que até Dario, filho de Hystaspes (522-486 a.C.), além do povo da terra, os 

edomitas habitavam também parte do território de Judá (ao sul)219. Este fato eleva a 

dificuldade para quem retornou para reconstruir a vida em Judá. Por longos anos (entre 539 e 

486 a.C.), os repatriados do cativeiro babilônico tiveram que se adaptar com possibilidades de 

vida bastante reduzidas. Ao passo que, tanto o povo da terra como os edomitas do sul, que já 

estavam assentados e estabilizados, também tiveram que dividir o território e os projetos de 

vida neste pequeno território. 

Desta forma, os oráculos proféticos pós-exílicos são escritos frente a uma nova 

dinâmica de vida: grupos com interesses distintos tendo que conviver em um pequeno espaço 

de terra e, disputar o poder na região dentro da estrutura interna do grande império persa. 

Esses grupos possuíam interesses distintos. Também possuíam perspectivas religiosas 

e discursos teológicos diferentes. Pois, no embate por poder, a religião e a teologia serviam 

como agentes no processo de dominação e/ou de libertação. Neste tempo podem ser 

encontrados distintos grupos com suas ideologias e teologias. Os grupos lutavam pelo poder e 

por predominância na região: Uns lutavam pela construção de uma identidade cultural e 

nacional, rejeitando os estrangeirismos através da religião e outros lutavam pela manutenção 

da pluralidade cultural e sócio-político-religiosa. 

Diante dos conflitos na reconstrução da vida em Judá sob a égide do poder persa, é 

possível verificar, através dos escritos sagrados, que a literatura religiosa serve, em muito, 

para legitimar poderes e/ou para produzir libertação desses poderes. Diante desta realidade 

ideológica e do contexto conflituoso no pós-exílio em Judá, é necessário enfrentar o desafio 

de interpretar os textos sagrados respeitando o que está posto como mensagem, mas sabendo 

identificar em que níveis a mensagem revelada está servindo a um dos grupos e aos seus 

interesses. Por isto, é fundamental que o estudo exegético seja realizado de forma crítica, pois 

através de uma análise crítica pode-se avaliar devidamente as mensagens e os propósitos a 

que serviam em seus contextos. Além disto, o estudo exegético da Bíblia Hebraica deve servir 

para discernir sobre as verdades divinas e, ao mesmo tempo, dimensionar os valores divinos 

para a realidade humana, especialmente, os valores da paz. 

                                                           
219 1Esdras 4,47-50. Confira em Bible The New Oxford Annotated with The Apocryphal/Deuterocanonical 
Books, New Revised Standard Version, New York: Oxford University Press, 1991. 
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O estudo de textos que contém rivalidades e conflitos entre povos deve promover uma 

análise crítica das realidades visando a superação desses valores para uma cultura de paz entre 

nações e seres humanos. Esta finalidade orienta o estudo dos oráculos contra Edom no 

período pós-exílico, produzidos no contexto da reconstrução da vida em Judá em fins do 

século VI e no século V a.C. O referido estudo será realizado, à partir da pesquisa exegética 

de dois textos proféticos (Is 63,1-6 e Ml 1,2-5) que apresentam demandas entre esses povos: 

Israel/Judá e ´Edom. 

     

3.1 ESTUDO NO ORÁCULO EM ISAÍAS 63,1-6: UM DEUS QUE ODEIA AS NAÇÕES? 

  

O oráculo de Is 63,1-6 apresenta uma visão teofânica de profundo rigor contra as 

nações. O texto profético expressa, em uma linguagem teológica, um Deus que diante do 

julgamento histórico se apresentou com juízo, com vingança para as nações e com um projeto 

de redenção sangrenta para restaurar a honra e a dignidade de seu povo.  

 Este estudo exegético pretende dimensionar esta mensagem e sua relevância à uma 

compreensão, mais adequada, sobre a natureza e a extensão do conflito entre os povos e Judá, 

em especial, a relação com Edom no pós-exílio. 

     

Tradução 

~ y dIg "B. # WmÜx] ~ Ada/me aB'ä hz <å - y mi 
- Quem é este que vem de ‘Edom de roupas vermelhas? 

hz< hr "êc .B'mi 
- De Bozra é este! 
AvêWb l .Bi r Wdåh' 
O que é honrado em sua roupa  
Ax+Ko b r oåB. h[,Þc o  
que se inclina em sua grande força. 

` [:y vi(Ahl . b r :î hq"ßd"c .Bi r BEïd:m.  y nIa]  
- Eu sou aquele que fala [com força] em Justiça abundante para salvação. 
^v<+Wb l .l i ~ doßa' [:WD ïm; 2 

- Por que está vermelho teu traje?  
 ` tg:)B. % r EïdoK. ^y d<Þg "b .W 
   e teu vestido como daquele que anda no lagar? 

y D Ib;l . y Tik.r :äD " hr "äWP 3
 

- No lagar caminhei para minha solidão 
 y Tiêai vy aiä- !y ae( ~ y Mi[;me(W 
   e dos povos não houve homem para mim 

y Piêa;B. ~ keär >d>a,w> 
Os encaminharei em minha ira 
y ti_m'x]B; ~ s eÞm.r >a,w> 
Os violentarei em minha cólera 
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y d:êg "B.- l [; ~ x'c.n I zy EÜw 
Espargirá sangue deles sobre a minha roupa 
 
` y Til .a'(g >a, y v;ÞWBl .m;- l k'w>  
E toda minha roupa fiz redimir. 

y Bi_l iB. ~ q"ßn " ~ Ayð y Ki 4 

Eis que será o dia da vingança em meu coração 
   ` ha'B'( y l ;ÞWaG > tn :ïv.W  
         e o ano da minha redenção veio! 

j y Bia;w> 5 

Farei olhar 
r zEë[o !y aeäw>  
e não houve aquele que socorra 

~ meÞATv.a,w>  
Os fiz desolado[s] 

% mE+As !y aeäw> 
E não houve aquele que sustente. 

   y tiÞm'x]w: y l i [v;(ATÜw: 
   Fez salvação para mim, meu braço 
   ` y nIt.k'(m's . ay h y [iêr oz>  
   e minha cólera ela sustentou a mim. 
>y Piêa;B. ~ y Mi[; sWb Üa'w>

 6 

Pisei os povos em minha ira 
y ti_m'x]B; ~ r EÞK.v;a]w:  
Os bebi em minha cólera 
s ` ~ x'(c .n I # r<a'Þl ' dy r IïAaw  
Fiz descer para a terra o sangue deles. 
 
 

3.1.1 Estudo literário 

 

 O estudo crítico da Bíblia Hebraica exige um aprofundamento literário que inclui 

algumas análises do texto, a saber: a delimitação do texto dentro do livro; a estrutura da 

perícope; a discussão sobre o gênero literário e seu lugar vivencial. Essas análises promovem 

uma aproximação do texto, para que através desses estudos, possa se evidenciar com maior 

clareza os conteúdos da mensagem. 

Delimitação e Estrutura 
 

 O estudo de Isaías 63,1-6 deve ser iniciado pela sua compreensão literária dentro do 

grande complexo do Livro de Isaías. O rolo do profeta Isaías apresenta uma diversidade de 

material literário abrangendo uma longa tradição profética, podendo remontar historicamente 

desde o século VIII até o século V a.C. (ou ainda século III a.C.).220 A pesquisa do material 

                                                           
220 SELLIN, Ernest e FOHRER, Georg. Introdução ao Antigo Testamento, Vol.2, São Paulo: Paulinas, 1977, 
p.577.  
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literário, no rolo do Isaías, aponta para duas posturas: a que subdivide o rolo em dois livros 

por seu conteúdo, estilo literário e contexto histórico (1-39 e 40-66)221 e a que subdivide em 

três (1-39; 40-55 e 56-66)222. A hipótese do Terceiro Isaías (56-66) ser um bloco distinto do 

Segundo Isaías (Dêutero-Isaías – 40-55) foi bastante discutida. A discussão das características 

sócio-histórico-literárias dos oráculos desencadeou em teorias a respeito da autoria e da época 

do profeta223. Todavia, tem sido consensual que o conteúdo e, muito do estilo literário desses 

capítulos (56-66) são diferentes dos demais capítulos do rolo do Isaías. 

 Os capítulos 56-66, à partir da pesquisa histórico-literária, são considerados como uma 

unidade premeditada224 ou como oráculos independentes colecionados sem nenhum critério 

temático ou cronológico225. Mesmo que se considerem vínculos temáticos ou teológicos com 

o Segundo Isaías (40-55) há que se admitir, à partir do estudo literário, que esses capítulos 

possuem uma lógica própria quer seja como uma subdivisão do Segundo Isaías (Ridderbos), 

                                                           
221 A denominação comum para esta subdivisão em dois livros é: Proto-Isaías ou Primeiro Isaías (1-39) e 
Dêutero-Isaías ou Segundo Isaías (40-66). Estes blocos literários são distinguidos histórica e literariamente. A 
pesquisa literária estudou os textos procurando identificar a unidade, o vocabulário e os estilos entre os vários 
textos. A pesquisa literária desencadeou conclusões acerca do contexto do autor ou dos autores. Quem admite 
esta postura admite uma mesma autoria para os capítulos 40-66, mesmo reconhecendo diferenças literárias e de 
conteúdo entre os oráculos. Confira em: CRABTREE, Asa Routh. A Profecia de Isaías(40-66): texto, exegese e 
exposição, Vol 2, 1ª Ed, Rio de Janeiro: Casa Publicadora Batista, 1967, p.9; HERBERT, A. S. The Book of the 
Prophet Isaiah chapters 40-66, London: Cambridge University Press, reimpressão 1980, 1-2; Dentre os que 
defendem a dupla divisão está RIDDERBOS, em sua opinião Isaías 40-66 pode ser dividido em três partes: 40,1-
49,13 [contraste entre o Senhor e os ídolos]; 49,14-55,16 [dois temas principais: a reconstrução e glorificação de 
Jerusalém  e o Servo do Senhor] e 56-66 [com profecias diversas sem uma preocupação central], RIDDERBOS, 
J. Isaías: Introdução e Comentário, 2ª Ed, São Paulo: Vida Nova, 1995, p.25-26.    
222 A denominação comum para a subdivisão em três livros é: Proto-Isaías ou Primeiro Isaías (1-39), Dêutero-
Isaías ou Segundo Isaías (40-55) e Trito-Isaías ou Terceiro Isaías (56-66). De igual forma, a distinção destes 
blocos foram conclusões da pesquisa histórico-literária da Bíblia. Por este ponto de vista, admite-se autoria e 
época distintas para os três blocos literários. Sobretudo, discutem as diferenças de conteúdo, de estilo e de 
estruturação. Por este ponto de vista, o Primeiro Isaías conserva oráculos pré-exílicos, o Segundo Isaías conserva 
oráculos do exílio apregoando a esperança da restauração de Judá, Jerusalém e o Templo e o Terceiro Isaías que 
conserva oráculos pós-exílicos já vivendo o processo de restauração da vida na Palestina. Confira em: ALONSO 
SCHÖKEL, Luiz e DIAZ, José Luiz Sicre. Profetas I, São Paulo: Paulinas, p.351; HAMLIN, E. John. A Guide 
to Isaiah 40-66, London: S.P.C.K, 1979, p.170-175; RAD, Gehard von, Teologia do Antigo Testamento, Vol.2, 
São Paulo: ASTE, 1986, p.270; SELLIN, Ernest e FOHRER, Georg. Introdução ao Antigo Testamento, Vol.2, 
São Paulo: Paulinas, 1977, p.576; GOTTWALD, Norman Kaiser. Introdução Sócio-literária à Bíblia Hebraica, 
São Paulo: 1988, p.470. 
223 Segundo ALONSO SCHÖKEL existem quatro teorias a respeito da autoria e da época do Terceiro Isaías, a 
saber: Provém do mesmo Dêutero-Isaías (40-55), considerando que foi um dos que retornaram do exílio onde 
teve que enfrentar os novos problemas cultuais e sociais, datando este bloco literária no século V a.C; Que o 
Terceiro Isaías (56-66) foi escrito por um discípulo do Segundo Isaías (40-55) visando, com esta hipótese, 
explicar as semelhanças e diferenças entre esses blocos literários; Que o autor do Terceiro Isaías (56-66) era um 
profeta do século V a.C. distante em mentalidade do Segundo Isaías (40-55); Que atribuem o Terceiro Isaías a 
vários autores em várias épocas. ALONSO SCHÖKEL, Luiz e DIAZ, José Luiz Sicre. Profetas I, p.351-352. 
224GOTTWALD, Norman Kaiser. Introdução Sócio-literária à Bíblia Hebraica, p.471. O autor apresenta pistas 
para se encontrar uma unidade entre os oráculos. 
225SELLIN, Ernst e FOHRER, Georg. Introdução ao Antigo Testamento,p.577-578. O autor admite a pluralidade 
de autores, de épocas e a independência dos oráculos. Todavia, afirma que os oráculos e perícopes quase sempre 
giram em torno de dois grupos temáticos, comuns no pós-exílio: a reconstrução da vida em comunidade em Judá 
e a problemática criada pela expectativa da realização iminente da era escatológica, p.582. 
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quer seja como uma unidade estrutural considerando-a obra de um autor com nuanças e 

acréscimos de outras proclamações (Gottwald), quer seja como uma coletânea de diversos 

oráculos de diversos profetas e épocas (Sellin e Fohrer), quer seja como uma continuidade 

progressiva da comunidade de discípulos de Isaías no período da reconstrução da vida na 

Palestina (Herbert). 

 O texto de Isaías 63,1-6 faz parte desta coleção de textos (56-66). Estes estão imersos 

no contexto sócio-histórico do período persa e da reconstrução da vida em Judá e Jerusalém. 

Nesses últimos dez capítulos de Isaías (56-66) a cena é a Palestina e, mais precisamente, 

Jerusalém com seus territórios circundantes226. Esta coleção de textos (56-66) pode ser 

compreendida através de algumas opiniões para sua delimitação e organização, a saber: 

 A opinião de Sellin e Fohrer quanto a delimitação e organização de Isaías 56-66 parte 

do pressuposto que esses textos concentram oráculos independentes, provavelmente escrito 

por vários autores em várias épocas. Propõe uma organização delimitando os oráculos da 

seguinte forma: 

1º oráculo: 56,1-8 � É uma Torá Profética visando a integração dos eunucos e 
estrangeiros na comunidade, podendo ser datado no século V a.C; 
2º oráculo: 56,9-57,13 � É uma Liturgia Profética que inclui: uma invectiva (56,9-
12), uma lamentação (57,1-2), um Oráculo de Julgamento (57,3-13), podendo ser 
datado no começo do século V a.C.; 
3º oráculo: 57,14-21 � É um texto que apresenta uma Promessa de salvação 
escatológica baseada não na eleição de Israel, mas na natureza criada do homem. 
Esta adota uma perspectiva pós-exílica; 
4º oráculo: 58,1-12 � É um texto que apresenta um combinado de admoestação e 
promessa, criticando a prática ritual do jejum e, propondo em seu lugar, o amor ao 
próximo. Este texto possui uma inspiração nos profetas mais antigos; 
5º oráculo: 58,13-14 � É um texto com exortações pastorais onde o autor parece 
ligado ao culto. Não rejeita a instituição cultual, mas pretende purificá-la. 
6º oráculo: 59 � É uma Liturgia Profética composta por duas invectivas (59,1-4 e 
5-8), um cântico de lamentação coletiva (59,0-15a), um oráculo de salvação (59,15b-
21). Este texto pode ser datado no início do pós-exílio. 
7º oráculo: 60-62 � É uma perícope com três oráculos de salvação. Nestes, a 
promessa escatológica coloca a felicidade terrena de Jerusalém em primeiro plano. 
O centro é Jerusalém. A salvação fica limitada a ela enquanto outras nações são 
consideradas apenas como servidoras da comunidade da salvação. Nestes oráculos o 
profeta advoga a antiga compreensão de salvação nacional. Acredita-se que esses 
oráculos sejam obra de um mesmo autor, no início do pós-exílio. 
8º oráculo: 63,1-6 � É um texto que reafirma as concepções teológicas anteriores, 
descrevendo Deus como um vitorioso resgatador de seu povo, numa vingança 
escatológica exercida contra as nações. 
9º oráculo: 63,7-64,11 � O texto é um Cântico de Lamentação Coletivo que inclui 
uma reflexão histórica (63,7-14), duas queixas e pedidos (63,15-19a e 63,19b-64,6), 
mais um pedido (64,7-11). Esta lamentação pode ser localizada no exílio. 
10º oráculo: 65 � O texto é composto por três oráculos proféticos: Invectiva e 
ameaça contra aqueles que desertaram da fé em Javé dentro da comunidade (65,1-7); 
promessa em favor dos justos (65,8-12) e a ameaça contra os desertores (65,13-25). 

                                                           
226 HEBERT, A.S. TheBook os the Prophet Isaiah Chapters 40-66, p.2. 
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11º oráculo: 66,1-4 � É um texto que rejeita a construção do templo como 
 idolatria e todo culto sacrificial. Este oráculo pode ser datado por volta de 
520  a.C., data do início da reconstrução do templo. 
12º oráculo: 66,5-24 � É um texto composto por três oráculos: Ameaça contra os 
desertores (66,5-17); a felicidade da comunidade piedosa (66,6-16) e as 
conseqüências do juízo final (66,18-24). A perspectiva escatológica dos oráculos e 
suas conseqüências podem dimensionar sua composição no século III a.C.227 

 
 O estudo de Alonso Schökel e de Diaz Sicre em Isaías 56-66 aponta duas formas para 

estruturar este bloco literário. A primeira estrutura o texto da seguinte forma: considera 56-58 

+ 65-66 textos dominados pelo esquema do Êxodo e 59-64 textos dominados pelo esquema 

justiça-salvação; A segunda, estrutura à partir de um ápice ou centro no capítulo 61 para qual 

todos os outros propendem, a saber:  

 

61 
60.....................62 

59,1b-20.............................63,1-6 
59,1-15a.......................................63,7-64,11 

58..................................................................... 
56,9-57,21........................................................65,1-66,17 

56,1-8............................................................................66,18-24228 

 

Gottwald organiza o conteúdo do texto por uma ótica concêntrica, tendo como centro 

o cenário visionário de restauração dos capítulos 60-62, em torno do qual se equilibram 

painéis em arranjo quiástico, a saber: 

 
Proclamação de salvação para estrangeiros (56,1-8) 

Denúncia de líderes perversos (56,9-57,13) 
Proclamação de salvação ao povo (57,14-21) 

Denúncia do culto corrupto (58,1-4) 
Lamentação e confissão de pecados do povo (59,1-15a) 

Teofania de julgamento/Redenção (59,15b-20) 
Proclamação de pessoas plenamente regatadas (60-62) 

Teofania de julgamento/Redenção (63,1-6) 
Lamentação e confissão de pecados do povo (63,7-64,12) 

Denúncia do culto corrupto (65,1-16) 
Proclamação de salvação ao povo (65,17-25) 

Denúncia de líderes perversos (66,1-6) 
Proclamação de salvação para estrangeiros (66,7-24)229 

 

 A organização da estrutura literária deste bloco (Is 56-66), tanto na opinião de Sellin e 

Fohrer quanto na de Alonso Schökel, quanto na de Gottwald, destaca a importância dos 

capítulos 60-62.  A perícope em estudo (63,1-6) está plenamente relacionada a essa esperança 

                                                           
227 SELLIN, Ernst e FOHRER, Georg. Introdução ao Antigo Testamento, Vol 2, pp.578-582.  
228 ALONSO SCHÖKEL, Luiz e DIAZ, Luiz José Sicre. Profetas II, p.356. 
229 GOTTWALD. Norman Kaiser. Introdução Sócio-literária à Bíblia Hebraica, p.472. 
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de salvação para Jerusalém e seus arredores. Está afeita a necessária redenção aguardada 

pelos moradores de Jerusalém que retornaram do exílio para reconstruírem a vida em Judá. 

Por isto, em uma primeira impressão, o texto parece estar profundamente relacionado com 

uma ótica mais particularista e nacionalista da fé redentora.  

 O estudo literário de Isaías 63,1-6 pode ser delimitado por sua construção e linguagem 

específicas. Esta perícope possui uma organização bastante particular: inicia-se com um 

diálogo (1-3). Alguém ao ver se aproximar outra pessoa pede identificação (63,1a), sendo de 

pronto respondido (63,1b). Em seguida o diálogo segue sua dinâmica perguntando sobre o 

porquê de sua roupa estar daquele jeito (63,2), sendo de pronto respondido e, aí sim, tendo a 

mensagem vingadora e redentora proclamada (63,4-6). Na dinâmica do diálogo o observador-

questionador apresenta suas sentenças na terceira pessoa do singular e as conseqüentes 

respostas são apresentadas na primeira pessoa do singular pela personagem e na terceira 

pessoa do singular por outro interlocutor. As palavras descrevem ações muito densas, 

apresentando um alto nível de violência já executada, pois as ações foram escritas no perfeito. 

Desta forma, o texto apresenta uma redenção já realizada entre as nações e uma salvação que 

se estabelecera. A perícope é finalizada com sentenças que afirmam esta salvação com um 

alto índice de violência empreendida contra as nações, e não apenas contra Edom. 

Gênero Literário 

 

  A perícope de Isaías 63,1-6 apresenta muita familiaridade com os oráculos de disputa 

ou controvérsia, comuns na literatura profética e, ainda mais, na profecia pós-exílica. O 

oráculo de disputa se estrutura à partir de um diálogo entre as partes queixosas num tribunal, 

vindo após a exposição das partes na demanda uma clara exposição do julgamento e das 

conseqüências com a punição.230 Todavia, as sentenças do diálogo neste oráculo (Is 63,1-6) 

não apresentam queixas objetivas. As perguntas feitas pelo observador-questionador (que 

pode ser o profeta) foram dirigidas para identificar a personagem e para compreender o 

porquê se apresentava com vestimentas tão marcadas. A mensagem de redenção vem como 

explicação às sentenças que perguntam sobre a cor e o estado das vestes e não traz a evidência 

de oportunidades de transformação, comuns nos oráculos de disputa. 

                                                           
230 WESTERMANN, Claus. Basic Forms of Prophetic Speech, Cambrigde/Louisville: The Lutterworth 
Press/John Knox Press, 1967, p.201. SWEENEY, Marvin A. Isaiah 1-39: with an introduction to prophetic 
literature. The forms of the Old Testament Literature, Vol. XVI, Grand Rapids/Cambridge: William B. 
Eerdmans Publishing Company, 1996, p.519.   
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 É comum considerar o texto de Isaías 63,1-6 dentro do gênero poético231, ainda mais 

quando se verifica a predominância poética nas demais perícopes de Isaías 40-55 e de 56-66 

(uma forte ênfase nos cânticos). A utilização de uma construção poética fica clara em Isaías 

63,1-6 e segue, dentro da tradição isaiana, um estilo comunicacional eficiente. Também segue 

uma tendência de focalizar a imagem cotidiana de um vigia nos muros e a costumeira 

necessidade de identificar quem entraria na cidade, como na coleção dos Oráculos contra as 

Nações, onde também foi utilizada a imagem do vigia-guarda para o alerta contra Dumá 

[Seir/Edom] (Is 21,11-12). Esta cena de vigia da cidade é mencionada, vez por outra, na 

poesia bíblica como nos Salmos 24, 118 e 127.  

A cena e o diálogo descritos têm a origem na cultura visionária dos profetas hebreus. 

Estes recebiam as revelações divinas através de experiências íntimas com Deus por meio de 

visão e de audição. A mensagem revelada era processada e pedagogicamente elaborada 

visando uma comunicação eficiente da revelação. Este processo favorecia uma comunicação 

detalhista, aprimorada por uma acuidade poética e, neste oráculo, destacava com densas 

palavras de violência a execução da justiça e da redenção divina em favor do seu povo.  

As visões e audições podem ser distinguidas em seus tipos como: visões de presença, 

visões simbólico-verbais e visões de acontecimentos históricos232. No oráculo de Isaías 63,1-

6, maior evidência se dá para o tipo de visão de presença, pois nele é o próprio Javé (uso da 

primeira pessoa do singular) que, em uma teofania, revela-se, embora de forma enigmática no 

início. Revela-se para apresentar sua mensagem de redenção e, conseqüente, juízo contra as 

nações. A descrição da revelação experimentada pelo profeta é, neste caso, ligada a cenas 

habituais e corriqueiras, não necessitando de acontecimentos e fenômenos extraordinários ou 

misteriosos. Mas, não há nada mais extraordinário que uma visão com o próprio Deus 

(teofania). Estas trazem em seus conteúdos, mensagens repletas de autoridade, pois são 

atribuídas ao próprio Javé. Como, então, compreender uma ação tão violenta da parte de Javé?  

Como reconhecer Javé diante de tanta ira? Como reconhecer a salvação no meio de tanto 

sangue? Atos sempre rejeitados por Javé na lei (Gn 9). Este oráculo de redenção e salvação 

possui uma característica incomum: Um Javé irreconhecível, violento, irado e encolerizado 

contra todos os povos.  

                                                           
231 ALONSO SCHÖKEL, Luiz e DIAZ, Luiz José Sicre. Profetas II, p.387; CRABTREE, Asa Routh. A Profecia 
de Isaías (40-66): texto, exegese e exposição, Vol.2, 1ª Ed, Casa Publicadora Batista, 1967, p.343 e 348; 
HERBERT, A.S. The Book of the Prophet Isaiah chapters 40-66, p.3 e 170. 
232 SELLIN, Ernst. FOHRER, Georg. Introdução ao AT, Vol 2, São Paulo: Paulinas, p.532. 
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Lugar Vivencial  
 

 Os oráculos proféticos têm por base a experiência íntima do profeta com Deus e este, 

através de uma revelação, desejava comunicar a vontade divina às pessoas. Os oráculos 

proféticos podem ser marcados por fórmulas introdutórias e conclusivas que têm por objetivo 

clarificar ao ouvinte/leitor que a mensagem falada/escrita vem do próprio Deus. Isto era feito 

para dar maior crédito e autoridade à mensagem a ser proclamada.  

 Originariamente, o oráculo profético era uma atividade ligada ao culto e ao 

sacerdócio233. Sua função, neste contexto, era discernir a vontade divina para tomar decisões 

em suas vidas de maneira acertada. Agir sem considerar a vontade de Deus poderia 

desencadear frustrações e derrotas em suas vidas. A profecia mediada pelos sacerdotes 

possuía uma aura oficial, um caminho seguro, uma busca de verdade divina através de agentes 

escolhidos, autorizados e profundos conhecedores de Deus e de suas leis. Todavia, nos 

registros bíblicos, a profecia oficial foi severamente criticada, pois pareciam conformados 

com sua condição e, comprometiam sua mensagem por causa de suas necessidades 

institucionais. 

 A profecia autônoma surgiu como uma alternativa revelatória comprometida 

exclusivamente com a vontade divina. Desta forma, os textos bíblicos revelados em livros 

proféticos apresentam-se como mensagens divinamente autorizadas e corretamente reveladas. 

Enquanto oráculos proféticos, as mensagens refletem condenações e juízos a serem 

irrevogavelmente cumpridas na história. 

 A profecia autônoma freqüentou os vários espaços sociais: templos, praças, palácios, 

ruas, desertos. Todo lugar era digno para comunicar a vontade divina ao povo, às lideranças e 

às outras nações. A proclamação profética se apresentava como consciência da vontade 

divina, mas nem todas cabiam arrependimento. Apresentavam um juízo efetivado e 

irrenunciável. Todavia, poderiam dimensionar a cessação ou esperanças para o futuro. 

 A comunicação oracular contra as nações na Bíblia Hebraica, aponta para o controle e 

o domínio do Deus Javé sobre as nações. Sua vontade é o que estabelece a ascenção, o apogeu 

e o declínio do poder dessas nações. Seu juízo verdadeiro e sua imperativa justiça definem o 

rumo político do mundo e, tal revelação, concede esperança para o povo da aliança, Israel. 

 A composição profética partia de uma experiência revelatória profunda com Deus, 

mas era organizada e clarificada pela expressão da vida cotidiana. Por isto, expressões sócio-

                                                           
233 SELLIN, Ernst. FOHRER, Georg. Introdução ao AT, p.527. 
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culturais serviam para comunicar com maior profundidade e clareza da revelação divina para 

o povo de Israel e as nações. 

 

3.1.2 Estudo da mensagem: Um Deus redentor que fará justiça entre as nações 

 

 O oráculo de Isaías 63,1-6 apresenta a tão esperada redenção para o povo de Javé, no 

Judá pós-exílico. O oráculo dimensiona uma salvação para o povo judaíta que vivia 

momentos de insegurança e incertezas quanto ao futuro. O retorno à Jerusalém e ao território 

de Judá não foi como esperado. Um longo tempo já havia sido percorrido e a vida em 

Jerusalém não havia chegado, nem de perto, do que imaginavam aqueles que retornaram do 

exílio na Babilônia. A necessidade de mudanças na vida de Jerusalém e de Judá impulsionou 

mensagens de esperança na redenção de Javé para seu povo. Para isto, as nações vizinhas 

deveriam sofrer uma atuação vigorosa da parte de Javé para que Judá voltasse a viver um 

novo tempo. Esta realidade e expectativas ligavam a ação redentora de Javé a uma atuação 

punitiva às nações. 

A mensagem redentora deste oráculo (63,1-6) se estrutura a partir de um diálogo 

inicial (vv.1-3) onde são identificados a personagem – o redentor, o lugar de onde vem e os 

motivos de sua aparência tão distinta e,em seguida, comunica a força das ações empreendidas 

contra os povos para a execução desta redenção (vv.4-6). 

 

O diálogo (vv.1-3) 

 

O diálogo se estrutura através de perguntas realizadas por um observador, 

provavelmente uma sentinela, um guarda (vv.1a e 2). E as respostas concedidas em duplo 

foco: por um interlocutor e pela própria personagem-redentor que se aproximava indicando as 

justificativas de sua aparência (1b-3). A figura da sentinela, provavelmente, se refere ao 

profeta e a sua missão. Este é quem realiza as perguntas, pois está interessado na segurança e 

na salvação de seu povo. As respostas trarão clareza à sentinela para que esta reconheça a 

personagem que, inicialmente, está incógnito (provavelmente uma teofania de Javé). Além de 

reconhecer a personagem, também, pretende reconhecer a missão desta, através de metáforas, 

e de sua aparência: uma violenta ação contra as nações e, isto, para promover a redenção para 

o povo de Javé (v.3). 
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 O primeiro momento deste diálogo recorre a uma cena cotidiana naquela cultura: 

Quando estranhos se aproximavam das cidades, deveriam se identificar e indicar suas 

intenções à sentinela para que obtivesse consentimento e autorização para adentrar na cidade. 

A primeira pergunta visava, portanto, uma identificação, ~ y dg B # Wmx ~ Adam aB hz- y m - Quem 

é este que vem de ´Edom de roupas vermelhas? (v.1a). Na pergunta há três observações: observa a 

origem, o lugar de onde vinha: ~ Adam – de Edom234; observa a cor de sua roupa: # Wmx - 

vermelha235, provavelmente ainda sendo observado à distância e, a principal, que era saber a 

sua identidade (hz- y m - Quem é este?).  

A observação da personagem foi facilitada por causa de sua roupa. Esta era de cor 

avermelhada. Um vermelho encarnado, um tom berrante (# Wmx). Uma cor que se vê à 

distância. Todavia, não parecia haver uma visão clara do que representava o vermelho, pois só 

na segunda pergunta parece haver clara nitidez de ser uma roupa, manchada de vermelho 

(v.2a), talvez esclarecida pela proximidade. 

A esta primeira pergunta são concedidas duas respostas: uma de alguém que estava 

bem próximo vendo a mesma cena e a resposta da própria personagem que se aproximava. A 

resposta do interlocutor (concedida na 3ª pessoa do singular) destaca e confirma a origem, a 

honradez e o poder da personagem (v.1b). Esta enfatiza, precisamente, o lugar de onde vem a 

personagem: destaca sua origem de ´Edom (como indicado na pergunta) e, ainda mais 

precisamente, foi identificado como da cidade de Bozra (hz hr c Bm - De Bozra é este!). Esta 

resposta parece indicar origem e identidade da personagem. Portanto, esta afirmação localiza 

a personagem (a teofania de Javé) como oriundo da capital de Edom, Bozra. O que pode 

significar isto? Que mensagem há nesta precisão geográfica? 

A interpretação comum para este texto é que a menção de Edom e de Bozra são apenas 

indicações de onde Javé começou sua obra redentora, sendo Edom um alvo potencial, 

paradigma dos inimigos do povo de Judá/Israel236. Todavia, a menção de Edom e o 

reconhecimento de Bozra no oráculo, parece identificar a personagem como originária, de 

identidade edomita. Não, necessariamente, como uma menção de um povo que havia sofrido 

                                                           
234 O termo Edom indica um lugar ao sul de Judá, como também , pode significar vermelho. Confira em VVAA. 
Dicionário Hebraico-Português e Aramaico-Português,9ª Ed. São Leopoldo/Petrópolis: Sinodal/Vozes, 1998, 
p.16. 
235 O termo hamuts (# Wmx) indica no texto a cor vermelha berrante, no entanto, também sua raiz pode significar:  
ser levedado, amargurado, ter gosto azedo; oprimir, ser cruel, implacável. Confira em VVAA. Dicionário 
Hebraico-Português e Aramaico-Português,9ª Ed. São Leopoldo/Petrópolis: Sinodal/Vozes, 1998, p.486-487. 
236 HERBERT, A.S. The Book of the Prophet Isaiah Chapters 40-66, p.171 afirma que: “As forces hostis para 
Deus são descritas como ´Edom (...) ´Edom foi compreendido como um convencional inimigo de Israel (...) Esta 
rivalidade foi aprofundada durante o período babilônio”; Corrobora esta opinião CRABTREE, Asa Routh. A 
Profecia de Isaías (40-66), p.344. 
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ações de juízo. Sendo adequada essa interpretação, parece que o texto recorre a antigas 

tradições onde Javé era visto como “aquele que veio de Edom”. No livro de Juízes pode ser 

encontrado vestígio desta tradição. Juízes 5,4 afirma que “Javé veio de ´Edom”237. Mais uma 

vez, um texto poético, o cântico de Débora, forneceu uma mesma ênfase aos atos poderosos 

de Javé. O texto afirma que as obras de Javé foram tremendas para redimir os filhos de Israel. 

Portanto, a citação de ´Edom, tanto em Juízes como em Isaías 63, parece indicar mais que 

juízo sobre ´Edom, e sim, identificar Javé em sua origem, em sua identidade poderosa como 

um Deus redentor e salvador de seu povo (um Deus oriundo do sul, de onde surge o temor de 

seu poder). 

A primeira resposta dada à primeira pergunta, além de indicar a origem e a identidade 

de ´Edom, também enfatiza a honradez e a nobreza desta personagem (a teofania de Javé):  

AvêWb l .Bi r Wdåh' 
Aquele que é honrado em sua roupa  
Ax+Ko b r oåB. h[,Þc o  
que se inclina em sua grande força.   

 

Ao falar da personagem incógnita que se aproximava, o interlocutor destaca sua 

vestimenta, sua honradez e sua força. O adjetivo r Wdh “honrado”, em sua raiz, pode destacar a 

nobreza e a dignidade de alguém frente a sociedade238. Neste caso, a roupa representava 

majestade, nobreza e dignidade. Tratava-se de uma personagem de grande prestígio, de 

nobreza evidenciada pelo padrão da roupa que vestia. Sua dignidade e sua grandeza estavam 

evidenciadas em sua aparência.  

A segunda sentença desta resposta complementa que esta personagem era uma pessoa 

honrada e poderosa. Mas sua grandeza não impede sua conduta de humildade. Ele se inclina, 

se faz pequeno, sem importância (h[c)239 para atuar com sua grande força (x K – força, vigor, 

brio, pujança, robustez, vitalidade; violência, ímpeto, energia)240. Estas constatações 

apresentadas pelo interlocutor enfatizava a dignidade e a majestade do que se aproximava, 

mas sem saber muito bem quem era e o que sua presença representaria para a vida de seu 

povo. 

                                                           
237

 ~ y m Wp j n  ~ yb [- ~ G Wp j n ~ y mv- ~ G  hv[r  # r a ~ Ada hdF m ^D [c B r y [F m ^tac B hwhy  - Javé, 
saindo Tu de Seir e marchando tu nos campo de Edom a terra tremeu, também os céus gotejaram, também  as 
nuvens gotejaram águas. (Jz 5,4) 
238 SCHÖKEL, Luis Alonso. Dicionário Bíblico Hebraico-Português, São Paulo: Paulus, 1997, p.167.  
239 Idem, p.564. 
240 SCHÖKEL, Luis Alonso. Dicionário Bíblico Hebraico-Português, p.310. 
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 A segunda resposta à primeira pergunta foi dada pela própria personagem, 

evidenciada pela composição na 1ª pessoa do singular (v.1c). Esta responde, para além dos 

interesses apresentados pela sentinela e afirma (63,1c):  

 

[:y vi(Ahl . b r :î hq"ßd"c .Bi r BEïd:m. y n Ia]  
- Eu sou aquele que fala [com força] em abundante justiça para salvação.  
 

A pergunta dimensionava a preocupação da sentinela (profeta) com quem era e de onde vinha. 

Todavia, a resposta dada pela personagem incógnita dimensionou muito mais que isso, falou 

de sua motivação e obra. A resposta apresentou alguém que veio para realizar uma obra de 

salvação ([vy) como resultado de abundante justiça (b r  hq dc). A personagem se apresentou 

como alguém que veio para promover transformação na vida, através de ações de justiça para 

a salvação do povo. Que salvação estava esperando o profeta? Que atos de justiça estavam 

esperando os habitantes de Jerusalém e de Judá no período da reconstrução no pós-exílio?  

 No Judá pós-exílio havia uma grande expectativa de justiça para os que retornaram 

para Jerusalém. Todavia, parece que esta esperança de salvação e de justiça não estava 

focalizada nas macro-estruturas do poder persa, pois este era considerado como aliado na 

reconstrução da vida em Jerusalém e de Judá.  Portanto, as expectativas de salvação e de 

justiça estavam focalizadas, muito mais, nas relações internas (disputa entre as famílias, 

disputas com o povo da terra e disputas com nações como Edom que estavam desfrutando do 

território que outrora era de exclusividade de Judá). Portanto, a salvação esperada, 

provavelmente, não possuía uma dimensão macro-política, mas uma dimensão micro-política 

que esperava de Javé uma ação salvadora e redentora para a vida dentro do território de 

Judá.241  

A segunda pergunta da sentinela (v.2) pretendia uma explicação ao seu estado e, mais 

especialmente, para a aparência de sua roupa. 

^v<+Wb l .l i ~ doßa' [:WD ïm;  

- Por que está vermelho teu traje?  
` tg :)B. % rEïdoK. ^y d<Þg "b .W   

e teu vestido como daquele que anda no lagar?  

A personagem que falava de justiça e de salvação estava vestida com uma roupa de gala, 

talvez inapropriada para a ocasião ou situação e sua aparência podia denunciar um perigo 

iminente para o povo judaíta. Acaso os atos de justiça e seu juízo não viriam também sobre 

Judá? 

                                                           
241 Ressalvada a possível rebelião dos dias de Zorobabel. Confira em NAKANOSE, Shigeyuki e PEDRO, Enilda 
de Paula. Como ler o livro de Malaquias: defender a tradição ou a vida? São Paulo: Paulus, 1996, p.35. 
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 Em seguida, o que veio para fazer justiça e trazer salvação – o Redentor respondeu 

sobre sua missão solitária e decepcionante (v.3a): 

y D Ib;l . y Tik.r :äD " hr "äWP 

- Lagar caminhei para minha solidão 
 
y Tiêai vy aiä- !y ae( ~ y Mi[;me(W 
 e dos povos não houve homem a mim 

Nessas sentenças (v.3a), o Redentor falou sobre sua missão solitária. Sozinho 

empreendeu os atos salvadores. Como alguém que pisava uvas no lagar, pisou os povos para 

executar seu juízo e sua salvação. A segunda sentença reforça o fato de estar sozinho 

exercendo justiça, mas também parece dimensionar não haver entre as nações um homem que 

estivesse interessado em sua missão e obra. Isto enfatiza que, mesmo que desejasse contar 

com algum homem, isto não seria possível, pois entre estes não havia interessados ou crentes 

que Deus viria para redimir vidas despossuídas e sofridas, como obra redentora. Todavia, a 

menção de estar só, além de focalizar sua solidão e situação de abandono, pode também 

comunicar que o seu poder era realmente estrondoso e capaz de, por si só, trazer grande 

salvação.  

 Na continuação de sua resposta à segunda pergunta (v.3b), o Redentor afirma em 

ações no verbo imperfeito (ações não plenamente realizadas) a dureza do castigo que seria 

empreendido entre as nações. A sua ira (ê@ a) e sua cólera (h mx) promoveriam uma violência 

tão grande (s mr a – “violentarei” e ~ xc n  zy - espargirá sangue) que, o sangue abundante, 

marcaria sua roupa honrada. 

 

y Piêa;B. ~ keär >d>a,w> 
Os encaminharei em minha ira 
y ti_m'x]B; ~ s eÞm.r >a,w> 
Os violentarei em minha cólera 
y d:êg "B.- l [; ~ x'c.n I zy EÜw 
Espargirá sangue deles sobre a minha roupa 
` y Til .a'(g >a, y v;ÞWBl .m;- l k'w>  
E toda minha roupa fiz redimir. 
 

Como poderia ser esta personagem justiceira o próprio Javé? Como reconhecer um Deus tão 

irado e desejoso de vingança? 

 A palavra do Redentor apresenta antropopaticamente242 como se sentia alguém que 

havia sido esquecido, preterido ou traído. A denúncia de sua angústia profunda gerou uma 

ação violenta em busca de justiça entre as nações. A virulência das ações apresenta uma 

                                                           
242 “Antropopatia” é um recurso literário e teológico que atribui a Deus sentimentos humanos para que seja 
facilmente reconhecida a mensagem. 
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definição contundente de destruição. Parece não haver espaço para misericórdia ou nova 

chance. Seria por este motivo que Hamlin intitulou seu artigo sobre o capítulo 63,1-6 como 

“O Deus Irreconhecível”? Parece que não! Ao que parece, Hamlin atribuiu o 

desconhecimento de Javé à descrença, ao ódio e à cegueira do povo. Não notavam mais que 

Deus estava agindo na história em favor da salvação da comunidade pós-exílica243. Essas 

sentenças (v.3) afirmam uma salvação violentíssima. Esta faria com que os homens (vy a) 

pudessem notar e voltar a temer a presença de um Deus poderosíssimo sobre a história. 

 As perguntas do profeta pretendiam identificar quem era e por que sua roupa de gala 

estava tão manchada de vermelho? As respostas, no entanto, apresentam mais que isso. 

Apresentam uma teofania de Javé. Este se revelou ao profeta com toda sua glória, honradez e 

poder. Por isto, é capaz de agir na história em favor daqueles que crêem em seu poder. A 

comunicação desta mensagem, com conteúdos tão violentamente fortes, parece revelar como 

Javé estava se sentindo preterido e desprezado pelo seu povo. Esta comunicação, certamente, 

pretendia promover um choque para que a comunidade pós-exílica de Judá pudesse voltar a 

crer em um Deus poderoso e capaz de esmagar qualquer poder na história. 

 

A mensagem de redenção (4-6) 

 A expectativa do povo judaíta em Jerusalém fora frustrada. A fé na ação divina havia 

dado lugar ao descrédito e a desesperança. O povo judaíta agia de forma cética e, diante da 

vida e de seus graves problemas sócio-políticos, não criam mais numa restauração da 

liberdade de Judá ou mesmo na transformação de sua realidade.    

Em sua segunda parte, o oráculo amplia a comunicação das ações salvadoras de Javé 

para o povo judaíta. Não era Edom o alvo principal, mas todas as nações, todas as famílias, 

todas as instituições que estavam contribuindo para a destruição da fé e da justiça dentre o 

povo em Judá. Óbvio que isto inclui Edom244 e, até mesmo, Judá em suas relações internas de 

injustiça245. A comunicação da redenção foi revelada na segunda parte deste oráculo, onde o 

redentor pontuou um momento histórico especial (dia “~ Ay”e ano “tn v”) no qual viria tocar 

(com braços “tm x” e pés “sWb-pisar”) as nações para redimir o seu povo das opressões e 

                                                           
243 HAMLIN,  E. John. A Guide to Isaiah 40-66, p.192 
244 No Judá pós-exílico ´Edom dominou parte do antigo território de Judá e, de certa forma, faz parte dos 
problemas da comunidade Jerusalém, com sua grande necessidade de terra produtiva e de espaço. Confira: 
CAZELLES, Henri. História Política de Israel, p.198-199; JOHNSON, Paul. A História dos Judeus, p.15; 
FILKEINSTEIN, Israel e SILBERMAN, Neil Asher. A Bíblia não tinha Razão, p.418. 
245 No Judá pós-exílio há muitas práticas de injustiças atreladas as estruturas internas de poder, a saber: Em 
Malaquias 2,17-3,5 há grande revelação do rompimento com as leis de solidariedade que não mais eram 
praticadas entre as famílias; Também em Neemias 5,1-19 há evidências onde as autoridades judaítas estavam 
oprimindo seus próprios irmãos expropriando suas propriedades e bens. 
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injustiças experimentadas (tanto interna quanto externamente). Neste tempo escatológico, 

voltaria a conceder a restauração da vida digna para seu povo. 

A obra salvadora e redentora deste oráculo apresenta uma ação profunda de intensa 

violência. A tradição do redentor de sangue (o go´el - l aG) fundamentou esta  mensagem e a 

obra de salvação almejada pelos moradores de Jerusalém e de Judá, no pós-exílio (v.4). Este 

redentor se aproximava de Jerusalém. Será que não estava vindo para também purificar as 

relações internas da comunidade pós-exílica em Jerusalém?  

Os versos 5-6 apresentam várias evidências destes atos de violência. Alguns destes 

atos foram apresentados na forma positiva (v.5b e 6) e outros na forma negativa (v.5a). As 

sentenças negativas reforçam o desespero frente ao abandono (r z[o  !y aw e não haverá aquele que 

socorra) e a desolação (% mAs !y aw E não haverá aquele que sustente) que experimentariam as 

nações, as pessoas e as instituições que seriam alvos do agir do redentor. O abandono é 

descrito pelo particípio singular `ozêr - r z[. Este termo dentro da lógica negativa da sentença 

pode dimensionar a ausência de apoio militar de um aliado, ou mesmo a ausência de 

intervenção divina frente aos embates militares.246 Ou o abandono pode ser simplesmente 

compreendido como a ausência de um companheiro que possa socorrer e apoiar diante de uma 

situação difícil. A negação não foi proclamada apenas na falta de apoio, mas também de 

sustento. O particípio masculino singular somêkh - % mAs também dimensiona 

sinonimicamente a falta apoio, de sustentação. Desta feita, o termo enfatiza a ausência de 

segurança, de firmeza, de confiança e de estabilidade. O termo destaca a ausência de suporte 

sólido e consistente.247 As negações destacam uma ação implacável. Não haveria socorro, 

nem apoio, nem suporte capazes de fazer resistir ou suportar às ações do redentor. 

Os atos de redenção e de salvação apresentados de forma positiva são encontrados no 

oráculo na primeira pessoa do singular do imperfeito consecutivo (v.5 e 6), em crescente 

gradação para os atos violência: Os fiz olhar - j y Baw; Os fiz desolados - ~ mATvaw; Pisei os 

povos - ~ y M[ sWb aw; Os bebi - ~ r Kvaw; Fiz descer para a terra o sangue deles - ` ~ xc n # r al 

dy r Aaw. O verbo hif`il “fiz olhar” indica a atitude do redentor em esclarecer, ver, contemplar 

com os olhos o que se revelara. O que se viu foi desolação, abandono e crescente violência. A 

desolação descrita pelo verbo hif`il “Os fiz desolados” (da raiz ~ mv) descreve uma desolação 

provocada por uma grande calamidade, normalmente como conseqüência do juízo divino. 
                                                           
246 HARRIS, R. Laid. Et al. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, São Paulo: Vida Nova, 
p.1104-1105. JENNI, Ernst. Diccionário Teológico Manual Del Antiguo Testamento, Tomo II, Madrid: 
Ediciones Cristianidad, p.332-336. 
247 HARRIS, R. Laid. Et al. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, p.1048-1049. JENNI, 
Ernst. Diccionário Teológico Manual Del Antiguo Testamento, Tomo II, p.212-215. 
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Esta desolação refere-se, mais propriamente, a destruição de lugares e coisas. Tal cena de 

destruição provoca horror e assombro, sentido também muito usual para a raiz shamam - 

~ mv.248 A gradação dos verbos deixa a contemplação horrenda, pois a devastação 

contemplada provocaria assombro. A cena descrita e visualizada passa por uma descrição 

ainda mais detalhista: o redentor afirma que ele próprio pisou os povos (Pisei os povos - ~ y M[ 
sWb aw) e os bebeu (Os bebi - ~ r Kvaw) derramando o sangue destes sobre a terra (Fiz descer 

para a terra o sangue deles - ` ~ xc n  # r al  dyr Aaw). O verbo “pisar - sWb” descreve o ato de 

pisotear, de esmagar com os pés. Sua ação descreve, principalmente, o sentido de destruição, 

sobretudo, indicando a opressão que esmaga a vida.249 A gradação de violência aumenta com 

o verbo “bebi, embriaguei - da raiz r Kv”. O verbo shakar - r Kv, apresenta o beber como 

compulsão, embebedar-se. É o beber em excesso. O redentor apresenta um furor sem qualquer 

compaixão. O último grau das ações de violência complementa a anterior. Não só bebeu como 

desperdiçou, entornou, derramou.250 Lançou na terra o sangue das vítimas. As ações de 

violência neste oráculo de redenção descrevem uma atuação destruidora, capaz de dizimar os 

infiéis e de redimir aqueles que Nele esperavam. 

Se não bastassem as descrições de ações tão violentas, o oráculo também conserva 

termos que ampliam os sentimentos de indignação e ódio que motivaram essas ações. A 

mensagem divina de juízo contra as nações é descrita também através de sentimentos reativos 

de grande inconformidade e irritação por parte de Deus. Isto se deve ao fato de verificar entre 

as nações o desapego a vivência da justiça e a indiferença mediante a vivência dos valores 

divinos revelados pela lei e pelos profetas. A descrição, do agir divino sobre as nações, é 

composta por termos que apresentam emoções e motivações humanas, atribuídas a Deus, para 

dar conhecimento à indignação e ao desejo de vingança que se sente quando se está sendo 

traído ou abandonado por pessoas que deveriam devotar toda adoração ao Deus-Criador. Para 

esta descrição, o texto profético destaca os seguintes termos: vingança - ~ q n 251; cólera – [r z 252 e 

hmx253; ira – @ a254.  

                                                           
248 HARRIS, R. Laid. Et al. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento,p.1582-1583. 
249 Idem, p. 160. 
250 HARRIS, R. Laid. Et al. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, p.657. 
251 O termo hebraico naqam [~qn-vingança] era utilizado, normalmente, na linguagem jurídica. A lógica jurídica 
é que uma injustiça se compensava com um castigo. Este conceito aparece como medida legal até a vingança de 
sangue. Confira em JENNI, Ernst. Diccionário Teológico Manual Del Antiguo Testamento, Tomo I, p.147. Esta 
raiz também é utilizada de forma positiva alinhado aos conceitos de santidade e justiça divinas e de seu efeito 
sobre o humano pecador. Confiram em HARRIS, R. Laid. Et al. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo 
Testamento,p. 1412. 
252 A cólera é descrita por dois termos hebraicos: zr` [[r z] e hamat [hmx]. O termos zr` significa literalmente 
“braço”, “ombro”, “força”. Mas é usado com freqüência no sentido metafórico simbolizando a força do ser 
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O estudo desses termos dimensiona uma teologia de um Deus emocionalmente 

motivado para punir os infiéis. Esta punição seria aplicada, pela forte indignação de um Deus 

zeloso, capaz de corrigir com rigor, por se sentir preterido e desconsiderado pelas nações pela 

evidência do abandono aos seus valores.  Neste oráculo, a ameaça e a concretude do juízo 

especificam a amplitude universal deste: todas as nações seriam alvo do agir violento de Javé. 

Seria desta forma que Javé se aproximaria para trazer redenção ao seu povo. 

A mensagem central deste oráculo é a realização do ano da redenção [` haB y l WaG  tn v W  
e o ano de minha redenção veio] para o povo judaíta que vivia em Jerusalém e no território de 

Judá. Este era um sonho nutrido e pouco crido pelos habitantes de Judá. A mensagem 

profética, todavia, apresenta uma redenção que seria alcançada pelos atos divinos. Estes 

revelariam sua grandeza e sua sede de vingança contra as nações. As imagens de extrema 

violência evidenciam o julgamento dos povos e a conseqüente salvação para os judaítas.  

O processo redentor no Antigo Testamento admite quatro situações básicas: resgatar 

propriedades e a liberdade de irmãos que foram vendidas/os em dias de necessidade; resgatar 

propriedades e animais não sacrificáveis (contexto do culto); resgatar a honra familiar através 

                                                                                                                                                                                     
humano e a força político-militar. Também é utilizada para descrever o poder de Deus, sobretudo, para descrever 
libertação, proteção, e redenção para o seu povo [Confira em HARRIS, R. Laid. Et al. Dicionário Internacional 
de Teologia do Antigo Testamento,p. 411-412]. Este termo, além de descrever de forma simples, ações de 
libertação, também pode designar a violenta, poderosa e benéfica energia: como a força de seu Senhor. Diversos 
gêneros literários utilizam este termo para designar a poderosa e punitiva força de Deus {confira em JENNI, 
Ernst. Diccionário Teológico Manual Del Antiguo Testamento, Tomo I, p.730-733]. O outro termo hebraico que 
descreve a cólera hamat [tmx] como substantivo designa: calor, indignação, raiva, ira, desprazer intenso. Este 
termo é comumente utilizado no Antigo Testamento para designar o calor dentro de uma pessoa (coração e 
mente). Este sentido pode advir desde a constatação febril (temperatura do corpo como reação a infecções e 
ingestão de veneno) ou como um conceito de ardor íntimo, de natureza emocional. Esse termo foi utilizado em 
Gn 27,44 para descrever a intensa indignação de Esaú diante do engano e da trapaça, a qual foi submetido pela 
artimanha de Jacó e Rebeca. Todavia, a utilização deste termo é utilizado para as reações de Deus diante de seu 
povo que é infiel à aliança. Este termo está completamente imerso na teologia do Deus ciumento, que acomete-se 
de uma indignação e de um furor aplacados apenas por meio do juízo. [confira em HARRIS, R. Laid. Et al. 
Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento,p.611-612 e JENNI, Ernst. Diccionário Teológico 
Manual Del Antiguo Testamento, Tomo I, p.807-810]. 
253 O outro termo hebraico que descreve a cólera hamat [tmx] como substantivo designa: calor, indignação, 
raiva, ira, desprazer intenso. Este termo é comumente utilizado no Antigo Testamento para designar o calor 
dentro de uma pessoa (coração e mente). Este sentido pode advir desde a constatação febril (temperatura do 
corpo como reação a infecções e ingestão de veneno) ou como um conceito de ardor íntimo, de natureza 
emocional. Esse termo foi utilizado em Gn 27,44 para descrever a intensa indignação de Esaú diante do engano e 
da trapaça, a qual foi submetido pela artimanha de Jacó e Rebeca. Todavia, a utilização deste termo é utilizado 
para as reações de Deus diante de seu povo que é infiel à aliança. Este termo está completamente imerso na 
teologia do Deus ciumento, que acomete-se de uma indignação e de um furor aplacados apenas por meio do 
juízo. [confira em HARRIS, R. Laid. Et al. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento,p.611-
612 e JENNI, Ernst. Diccionário Teológico Manual Del Antiguo Testamento, Tomo I, p.807-810]. 
254 O termo ´af  (ira – @ a)) designa literalmente nariz, face, rosto. Todavia, no Antigo Testamento a maior 
ocorrência se dá na descrição da ira humana. Este termo também é utilizado teologicamente para descrever a ira 
divina, como aspecto emocional não pecaminoso e não caprichoso, mas como a expressão de punição e castigos 
decorrentes do amor divino que busca a salvação de seu povo [Confira: HARRIS, R. Laid. Et al. Dicionário 
Internacional de Teologia do Antigo Testamento,p.338 e JENNI, Ernst. Diccionário Teológico Manual Del 
Antiguo Testamento, Tomo I, p.97. 
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da efetiva ação de justiça com a morte do assassino de um parente e a linguagem teológica 

que apresenta Javé como o Redentor de Israel.255 A redenção neste oráculo parece estar, de 

certa forma, mais afeiçoada à tradição de vingança familiar no Antigo Oriente (Nm 35,9-29). 

Esta conclusão se deve ao fato de se verificar os sentimentos que motivaram a redenção e aos 

atos cruéis e violentos descritos como recuperação da honra para a realização de justiça, da 

parte de Javé para seu povo. 

Diante da descrição deste imaginário, a mensagem profética apresenta um Deus 

profundamente decepcionado com as nações. As vê como opressoras de seu povo. As vê 

como inimigas. Por isto, a redenção vem com tanto sangue, com tanta violência. Ao requerer 

o sangue dos povos demonstrava que reparava a vida de tantas vidas perdidas dentro de seu 

povo.  

A mensagem profética de redenção divina dimensionava um tempo de libertação para 

Judá. Com suas ações redentoras e violentas pretendia demonstrar seu desejo de proteger e 

amparar seu povo. Buscava, com essas ações, punir os opressores de seu povo e aliviar o jugo 

de Judá. Também visava recuperar, dentro seu povo, o senso de justiça, a segurança e a fé por 

terem um Deus ativo e capaz de restaurar a dignidade e a vida de seu povo. 

Esta mensagem se apresenta, mediante o contexto de Judá no pós-exílio, como uma 

tentativa de recuperar a fé em Javé. Diante das fragilidades na vida em Jerusalém, o povo 

estava cada dia mais cético de um agir divino em seu favor. Por isto, o profeta descreveu uma 

revelação de um Deus presente. Um Deus de justiça. Um Deus poderoso e honrado capaz de 

exercer juízo contra os povos em favor de seu povo.  

O que dizer de Edom neste oráculo? É fato que Edom se constituiu, após a derrocada 

de Jerusalém (587 a.C.), como o maior inimigo de Judá. Isto por causa das seguintes 

realidades: faltaram com os valores de solidariedade durante o cerco e a queda de Jerusalém e 

se beneficiaram com a apropriação de parte do território de Judá, após a derrocada de 

Jerusalém. Parece claro que os judaítas esperavam uma punição para Edom. Edom era um 

povo que os judaítas desejavam e esperavam se vingar. Esperavam uma vingança de sangue 

de seu Deus-redentor, talvez tão cruel como a sofrida outrora.  

O povo edomita neste período (final do século VI e início do século V) estava 

sofrendo. Não parecia ser um povo tão vigoroso e um inimigo tão cruel como no passado. O 

povo edomita, no pós-exílio, estava muito reduzido e forçado a mudanças por causa das 

insistentes incursões e domínio impostos pelos nabateus.256 Por isto, ainda representavam uma 

                                                           
255 HARRIS, R. Laid. Et al. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento,p.235. 
256 HERBERT, A.S. The Book of the Isaiah chapters 40-66, 171. 
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ameaça ainda muito presente no Judá pós-exílico. Não como força bélica, necessariamente, 

mas como expropriadores e novos donos de um território originalmente judaíta. Soma-se a 

este ponto de vista, o fato de outros documentos pós-exílicos ainda apresentarem ´Edom como 

alvo de vingança e de grande ódio por parte dos judaítas do século V a.C. (Ml 1,2-5 e 1Ed 4). 

Mesmo ´Edom sendo este inimigo odioso, parece que o oráculo de Is 63, 1-6 não o vê 

como principal alvo, mas como parte de um agir divino que se estenderia sobre todas as 

nações opressoras de Judá. Por acaso, as ações redentoras e violentas de Javé não estariam 

voltadas para a política persa neste período? Acaso não poderia referir-se ao desejo de um 

governo próprio, legitimamente davídico, como sonhado nos dias de Zorobabel e Josué 

(Zacarias e Ageu – 520-515 a.C.)?  

O oráculo de Is 63-1-6 apresenta um vigoroso e sanguinário agir de Javé em favor de 

seu povo. Em sua visão, o profeta viu um Ser glorioso e majestoso capacitado para realizar 

ações transformadoras na vida de seu povo e sobre todos os povos. Esta violenta salvação 

visava a libertação de seu povo, um novo tempo escatológico. Um novo momento de vida 

para Judá.  

Mesmo com tanta violência e crueldade, a mensagem de Is 63,1-6 visava promover a 

segurança de crerem em um Deus presente e poderoso, capaz de realizar juízo e 

transformações na história. Diante de um povo cético, o profeta anunciou uma mensagem de 

esperança e de redenção: esperança de ter resgatada a vida em Jerusalém com toda a glória 

sonhada, desde a queda de Jerusalém. 

  

3.2  ESTUDO NO ORÁCULO EM MALAQUIAS 1,2-5: UM DEUS QUE ODEIA EDOM? 

 

 O segundo oráculo estudado neste período, apresenta um juízo mais direto e 

conclusivo sobre ´Edom e seu território. Neste oráculo Malaquias o registro segue, igualmente 

a Is 63,1-6, testemunha uma época muito difícil na reconstrução da vida na Palestina (século 

V a.C.). Dentre as várias mensagens, preservadas como demandas judiciais, o profeta afirma 

(como mensageiro) o amor e o ódio de Javé (1,2c). Todavia fica uma pergunta: Pode Javé 

odiar um povo ou os povos?  

Este estudo exegético de Ml 1,2-5 pretende buscar uma melhor compreensão para esta 

linguagem teológica que expressa pela polaridade (amor e ódio) a preferência da parte de 

Javé. O estudo de Malaquias 1,2-5 pretende verificar como se estabelecia o conflito entre os 

povos Judá e Edom no pós-exílio. 
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Tradução  
1aF 'm;  
Sentença. 
y kia'l .m; dy :B. l aer 'f .y I- l a, hw"hy >- r b;d> 
Palavra de Javé a Israel por mão de meu mensageiro. 
 
2hw"hy > r m;a' ~ k,t.a, y Tib .h;a'  
- Amei a vós, disse Javé. 
Wn T'b .h;a] hM'B; ~ T,r >m;a]w: 
- Dizeis: em que tens nos amado? 
b qo[]y :l . wf '[e xa'- aAl h]  
- Não era irmão Esaú para Jacó?  
    hw"hy >- ~ aun > 
    oráculo de Javé. 
b qo[]y :- ta, b h;aow"  
Amei a Jacó. 
y tian Ef ' wf'[e- ta,w>  
e a Esaú odeio 

hm'm'v. wy r 'h'- ta,  
a sua montanha devastação 
r B'd>mi tANt;l . Atl 'x]n :- ta,w >  
e a sua herança para lamentar deserto 

 

~ Ada/ r m;ato- y Ki 
Eis que dirá Edom: 
  Wn v.V;r u 
  nos quebraram [com força] 
  b Wvn "w> 
  retornamos 
  tAb r 'x\ hn <b.n Iw> 
  reconstruímos as ruínas 
 
hM'he tAab 'c . hw"hy > r m;a' hKo 
Assim disse Javé dos exércitos a eles: 
  Wn b .yI 
  construirão 
  sAr h/a, y nIa]w:  
  e eu derrubarei 
  h['v.r I l Wb G > ~ h,l ' War >q 'w> 
  clamarão para seus territórios de maldade 
  ~ l'A[- d[; hw"hy > ~ [;z"- r v,a] ~ ['h'w>  
  e o povo que enfureceu [amaldiçoou] Javé para sempre 

hn "y a,r >Ti ~ k,y n Ey [ew>  
e vossos olhos verão 

Wr m.aTo ~ T,a;w>  
e vós direis: 

l aer 'f .yI l Wb g>l i l [;me hw"hy > l D ;g>y  
engrandecido seja Javé além do território de Israel. 
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3.2.1 Estudo literário 
 

 O estudo literário analisa o texto como unidade literária autônoma, compreendendo-o 

em sua delimitação, estruturação e o estudo da sua forma literária. 

 

Delimitação 
 

 A delimitação é parte importante na análise exegética porque através dela se 

estabelece as unidades de sentido literário. A delimitação pretende esclarecer como o texto 

bíblico se organiza distinguindo entre as unidades literárias em suas respectivas formas e 

conteúdos.  

A delimitação das unidades literárias considera, antes de tudo, o texto bíblico 

conservado e a sua história literária. Para definir tais unidades também se leva em 

consideração as divisões do Texto Massorético e as considerações sobre os conteúdos do 

livro. 

Os oráculos do livro de Malaquias podem ser delimitados sob vários critérios 

literários. O estudo literário e da forma no referido livro propôs, em sua história, caminhos 

diferentes para entender os oráculos e, conseqüentemente, a organicidade do livro. A seguir, 

segue uma descrição de alguns pontos de vista para delimitação dos oráculos no livro de 

Malaquias. 

 O códice de Aleppo divide o texto de Malaquias na seguinte estrutura literária257:  
Perícope I: 1,1-2,9 

  Sub-unidade A: 1,1-13 
  Sub-unidade B: 1,14-2,9 

Perícope II: 2,10-12 
Perícope III: 2,13-3,21 

  Sub-unidade A: 2,13-16 
  Sub-unidade B: 2,17-3,12 
  Sub-unidade C: 3,13-18 
  Sub-unidade D: 3,19-21 

Perícope IV: 3,22-24 
 

 Admitiu-se também uma proposta de delimitação a partir da compreensão estrutural 

em três movimentos quiásticos, cercados de discursos258. Esta compreensão exige o 

entendimento quiástico em cada unidade onde o centro literário é uma ordem e, em seu 

entorno, apresentam-se problema e motivação, a saber: 

1º movimento: Sacerdotes são exortados para a honra de Javé 1,2-2,9 

                                                           
257 HILL, Andrew E. Malachi: A New Translation with Introduction and Commentary, Doubleday: The Anchor 
Bible, 1998, p.26. 
258 Idem, p.28 
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Motivação: Javé ama (1,2-5) 
Problema: Fracasso na honra a Javé (1,6-9) 
Ordem: Pare os oferecimentos vãos (1,10) 
Problema: O nome de Javé tem sido profanado (1,11-14) 
Motivação: Resultados da desobediência  (2,1-9) 

2º movimento: Judá é exortado à fidelidade 2,10-3,6 
Motivação: Unidade espiritual (2,10ab) 
Problema: Incredulidade (2,10c-14) 

  Ordem: Pare de agir falsamente (2,15-16) 
  Problema: Reclamações das injustiças de Javé (2,17) 

Motivação: Julgamento (3,1-6) 
3º movimento: Judá é exortado para retornar a Javé 3,7-24 

Ordem: Retornar a Javé com os dízimos (3,7-10ª) 
Motivação: Bênçãos futuras (3,10b-12) 
Problema: Desvanecimento no culto a Deus (3,13-15) 
Motivação: O dia da vinda (3,16-21) 
Ordem: Relembrar a lei (3,22-24) 

 

 Outros também entenderam o livro de Malaquias como um processo legal na corte. 

Por esse ponto de vista, o texto se estruturaria sob essa organização delimitando os textos da 

seguinte forma: 

I – Javé como acusado (1,2-5 e 2,17-3,6) 
II – Reversão do papel: Judá como acusado (1,6-14; 2,1-9; 2,10-17; 3,5-7; 3,8-15) 
III – Veredicto do Júri (3,16; 3,17-21) 
IV – Protesto final pelo sacerdote-juiz para a obediência da lei mosaica (3,22) 
V – Concluindo com a promessa da divina misericórdia e amor (3,23-24) 
 

 Os oráculos de Malaquias também podem ser compreendidos como seis unidades na 

forma de rib (b y r) ou oráculos de demanda259. Por esta ótica, os oráculos se organizariam na 

seguinte forma: 

1,1 – Introdução 
1,2-5 – Primeiro rib 
1,6-2,9 – Segundo rib 
2,10-16 – Terceiro rib 
2,17-3,5 – Quarto rib 
3,6-12 – Quinto rib 
3,13-21 – Sexto rib 
3,22-24 – Apêndices 

  3,22  
  3,23-24 
 
 O texto de Malaquias 1 apresenta uma breve introdução (1,1) a todo o livro onde situa 

o destinatário da mensagem (Israel, l ar f y) e o mensageiro de Javé (meu mensageiro, y kal m).   

A partir do verso 2, o texto inicia uma unidade literária apresentando o discurso na 

primeira pessoa do singular introduzindo, assim, o diálogo retórico que caracteriza  todas as 

unidades literárias do livro de Malaquias. Esta perícope se estende até o verso 5, onde se 

conclui o tema proposto: a grandiosidade do amor de Javé para o território de Israel ou para 

além de Israel (e vós direis: engrandecido seja Javé de sobre para o território de Israel, l ar f y  

                                                           
259 HILL, Andrew E. Malachi, p.26 e 32.  
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l Wb g l  l [m hwhy  l Dg y  WrmaT ~ Taw). O verso 6 dá início a outro oráculo apresentando uma 

pergunta retórica que tem profunda ligação com o tema da segunda unidade literária 1,6-2,9 

que afeta o ministério sacerdotal do segundo templo (1,6-2,9). 

 O primeiro oráculo de Malaquias enfatiza o tema do amor (b ha) de Javé para os 

descendentes de Jacó e o ódio ( ian f) para os descendentes de Esaú, os edomitas (~ Ada). Neste 

oráculo, Javé reafirma o seu amor a Israel e apresenta um repúdio aos edomitas. Este, 

provavelmente, está ligado às atitudes dos edomitas quando Jerusalém fora saqueada pelos 

babilônios em 587 a.C. (profecia de Obadias).  

 A delimitação do primeiro oráculo de Malaquias (1,2-5) pode ser reforçada quando se 

analisa a estrutura deste oráculo. 

 

A Estrutura 
 

 A análise da estrutura pretende identificar como está construída a unidade literária, 

quais são as relações entre as sentenças e como estas se relacionam com o todo. 

 O primeiro oráculo de Malaquias (1,2-5) se estrutura de forma literária e temática. Em 

sua forma literária identifica-se com os demais oráculos do livro: na forma de palavras de 

disputa ou controvérsia.  

A forma de disputa ou controvérsia, normalmente se subdivide na seguinte ordem: 

apresenta uma afirmação de Javé (neste caso na primeira pessoa), que logo em seguida será 

questionada pelo povo de Israel e, em ato contínuo, se encaminhará a primeira afirmação com 

a ampliação que será seguida no corpo principal do oráculo. 

A primeira parte do oráculo pode ser entendida como um diálogo entre Javé e o povo 

ou entre o seu profeta e o povo. Tal característica pode ser encontrada nos discursos legais no 

Antigo Oriente, onde as partes se confrontam num tribunal que busca a justiça260 e, ainda, em 

outros textos proféticos, tais como: Jr 15,10; 25,31; 50,34; Ez 44,24; Os 4,1 e Mq 6,1-2. 

 Nesta primeira parte do oráculo, Javé afirma o seu amor pelos descendentes de Jacó 

(amei a vós, ~ kta y Tb ha) e nega os descendentes de Esaú (não ao irmão Esaú, wf [ xa- aAl h). 

Também nesta parte, o povo de Jacó questiona este o amor (Em que nos tens amado, Wn Tb ha  

hMB). As sentenças se organizam para promover um discurso que contemple a ambigüidade de 

                                                           
260 SWEENEY, Marvin A. Isaiah 1-39: With na Introduction to Prophetic Literature. The Forms of The Old 
Testament Literature, Grand Prix/Cambridge: William B. Eedmans Publishing Company, Vol 16, 1996, p.519. 
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sentimentos dentro da comunidade pós-exílica em Jerusalém. O povo se sentindo abandonado 

diante dos problemas diários e Javé reafirmando seu amor e o seu projeto com esse povo. 

 A parte central do oráculo trabalha com uma antítese que realça o conteúdo do 

primeiro oráculo. Javé enfatiza o seu amor aos descendentes de Jacó (amei a Jacó, b q [y - ta 

b haw) e, em uma expressão contrária, se apresenta, para os descendentes de Esaú, como 

alguém que os odeia (e a Esaú odeio, y tan f  wf [- taw). 

Nesta parte, o oráculo se aprofunda na palavra de Javé para os descendentes de Esaú. 

Apresenta, de forma contundente e definitiva, o caos (devastação, hmm v; deserto, r Bdm; i nos 

quebraram, Wn vVr; derrubarei, sAr ha; i) que Javé promoveria entre os descendentes de Esaú 

(1,3-4). 

 A última parte do primeiro oráculo apresenta, em uma forma litúrgica, a grandiosidade 

e universalidade das ações de Javé (1,5) concluindo as ações destruidoras de Javé entre os 

descendentes de Esaú.  

O gênero literário 
 

 O estudo do gênero literário se propõe a verificar se há, em outros textos na literatura 

bíblica, uma forma semelhante que possa identificar as possíveis influências culturais e 

teológicas do hagiógrafo. 

 A pesquisa do gênero literário tem identificado uma única forma para registrar os 

oráculos no livro de Malaquias. Parece que o autor ou redator se utilizou de um único tipo 

literário261 para registrar as mensagens proféticas: o gênero de disputa (b y r, contenda). 

 O gênero literário da disputa se caracteriza por um diálogo (mesmo que seja retórico) 

que transparece o ambiente forense onde uma causa está sendo submetida à julgamento. Nesta 

primeira parte, o discurso se estrutura mediante uma afirmação que logo é sucedida de uma 

dúvida em forma de questionamento da afirmação apresentada262. Em seguida, dá-se 

seguimento à partir do tema proposto na afirmação que, normalmente, pode ser desenvolvida 

com palavras de juízo e com graves denúncias como também pode apresentar expressões de 

conforto e de alento. 

                                                           
261 Confira MENDOZA, Claudia. Malaquias: El profeta de la honra de Dios em Revista de Interpretação Bíblica 
Latino-Americana (RIBLA) 35-36, Los livros proféticos: la voz de los profetas y sus relecturas. Quito-Ecuador, 
2000, p.225; GOTTWALD, Norman Kaiser. Introdução Sócio-literária à Bíblia Hebraica, São Paulo: Paulinas, 
1988, p.473-474. 
262 MENDOZA, Claudia. Malaquias: El profeta de la honra de Dios, p.225. 
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 A forma do oráculo de disputa ou controvérsia pode ser marcada pelas seguintes 

partes: a afirmação inicial do profeta ou de Deus (pelo seu mensageiro); a objeção dos 

ouvintes e a justificativa da afirmação inicial contemplando as suas conseqüências263. 

 A forma da disputa ou da controvérsia permite uma palavra polêmica em oposição à 

salvação profética264 podendo encaminhar mais propriamente os juízos divinos. Assim sendo, 

os oráculos de Malaquias e, mais propriamente, o primeiro oráculo (1,2-5) apresenta a 

formulação da palavra profética como um procedimento legal que enfatiza a acusação divina 

incluindo ameaça de julgamento sobre aqueles que eram alvos da mensagem divina. 

  No primeiro oráculo fica evidente que a mensagem é para os descentes de Jacó, ou 

seja, o Israel pós-exílico. No entanto, em seu conteúdo, o oráculo, é mais enfático em juízo 

para os descendentes de Esaú (os edomitas). Parece que tal anúncio teve a pretensão de 

reafirmar o amor de Javé pelos descendentes de Jacó que estavam se sentindo injustiçados 

naquele momento histórico. 

 

O lugar vivencial 
 

 O estudo do lugar vivencial pretende promover a análise da origem e da utilização do 

gênero literário, bem como, o de promover um conhecimento mais detalhado da história que 

envolve tanto o gênero literário quanto o conteúdo do oráculo. 

 Têm-se proposto que o gênero da disputa ou da controvérsia pode advir de duas 

escolas: a que entende que tal gênero origina-se nos contextos forenses onde os processos 

eram formulados e levados a julgamento fazendo, assim, referência aos tribunais populares 

nas portas das cidades ou até mesmo às instâncias oficiais da justiça em Israel265; ou ainda, a 

opinião que tal gênero pode ter sua origem na tradição da sabedoria onde eram utilizados 

como um esquema para examinar pontos de vistas contrastantes266. 

 A pesquisa histórica apresenta Malaquias como um texto profético único do Israel pós-

exílico após a reconstrução do templo (520-515 a.C). Os conteúdos dos seus oráculos 

apresentam que, em seu tempo, o governador do território da Palestina era uma autoridade 

persa reconhecida pela palavra governador ou sátrapa, hxP (1,8). Também auxilia a 

localização o fato de, em seus conteúdos, apontar as falhas dos sacerdotes diante do altar (1,6-

                                                           
263 ALONSO SCHÖKEL, Luis. Profetas II, São Paulo: Paulinas, 1991, p.1242.  
264 WESTERMANN, Claus. Basic Forms of Prophetic Speech, Cambridge/Louisville: The Lutterworth 
Press/Westminster, John Knox Press, 1967, p.201. 
265 Idem 
266 SWEENEY, Marvin A. Isaiah 1-39: With an Introduction to Prophetic Literature, 1996, p.519. 
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2,9) e dos casamentos interesseiros (2,10-16). Assim, os dias da mensagem de Malaquias, 

apontam para a comunidade pós-exílica em seus dilemas. 

 Os dias de Malaquias evidenciam uma profunda crise do povo de Israel. Esta pode ser 

verificada pelas atitudes práticas descritas nos oráculos: o desleixo dos sacerdotes com o 

sacrifício e com o ensino da lei (1,6-2,9), a prática do divórcio (2,10-16), o abandono das leis 

de solidariedade e de proteção dos clãs (2,17-3,5), a descrença (3,6-12) e a expectativa de 

impunidade (3,13-21). 

 Os oráculos de Malaquias foram escritos de forma que fossem capazes de ressaltar as 

atitudes erradas da comunidade pós-exílica de Israel, que pretendia reconstruir suas vidas em 

Jerusalém e cercanias. Seu formato pretende apresentar, não apenas, os erros como também o 

juízo de Javé sobre o seu povo. 

 A apresentação formal se assemelha aos procedimentos da processualística do Oriente 

Antigo quando admite a participação discursiva entre as partes do processo e, em seguida, 

apresenta a sentença. 

 

3.2.2 O estudo da mensagem: Uma revelação entre amor e ódio 
 

 A mensagem do primeiro oráculo (1,2-5) dá seqüência a introdução do livro de 

Malaquias (1,1). Nesta, o redator do livro expressou, de forma bem generalizante, a quem 

Javé se dirigia: Palavra de Javé a Israel l a r f y - l a hwhy - rb d. O Israel pós-exílico era 

compreendido por todos os descendentes da aliança com Jacó267. No entanto, nos dias de 

Malaquias pode se verificar uma crise de identidade entre os moradores de Jerusalém268 e 

cercanias, questionando expressivamente as relações familiares e as relações sócio-

econômicas na estrutura tribal de então.  

 O primeiro oráculo apresenta uma mensagem a esta comunidade enfraquecida e 

desesperançada. Era o povo que possuía uma aliança com Javé, mas que experimentava uma 

profunda crise sócio-religiosa. O Israel de Javé foi apresentado pelo livro de Malaquias como 

um grupo de pessoas que estavam questionando e infringindo esta aliança na prática 

cotidiana: questionava seu amor (1,2-5), questionava sua justiça (2,17-3,5 e 3,13-21), 

                                                           
267 HILL afirma que a mensagem de Malaquias fora dirigida a todas as pessoas da comunidade da restauração 
pós-exílica de Judá incluindo os líderes civis, religiosos, a população em geral: os piedosos, os pseudo-piedosos 
e os incrédulos. Confira em HILL, Andrew E. Malachi: A New Translation with Introduction and Commentary, 
Doubleday: Anchor Bible, 1998, p.162. 
268 GORGULHO, Gilberto e ANDERSON, Ana Flora. Identidade e Esperança do povo de Deus, in: Os Profetas 
e a luta do povo, 1986, p.63-64. 
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questionava seus padrões e valores (casamento 2,10-16; relações solidárias na sociedade 3,5 e 

as leis do templo 1,6-2,9; 3,6-12). 

 A crise sócio-religiosa provocou uma descrença entre o povo269. A aliança e os ensinos 

deuteronomistas estavam sendo questionados. A identidade deste povo estava sendo afetada 

na dimensão religiosa (perda de fé em Javé e uma crise com a teologia da retribuição) e na 

dimensão social (com a desagregação e segregação cultural). A mensagem do primeiro 

oráculo de Malaquias se apresenta como uma primeira resposta a esta dúvida do povo, 

estabelecendo, em sua afirmação principal, o amor de Javé por Israel. 

Para uma melhor compreensão deste oráculo é necessário que este seja analisado 

dentro de sua estrutura literária, a saber: 1,2a – a afirmação do amor b ha de Javé; 1,2b – o 

questionamento deste amor e 1,2c-5 – a reafirmação prática do amor por Israel na certeza do 

juízo divino sobre os edomitas. 

A primeira parte do oráculo (1,2a) apresenta a afirmação de Javé ao povo de Israel: 

Amei a vós ~ kta y Tb ha. Esta frase parece querer reafirmar ou corresponder o sentimento270 e 

o compromisso de Javé com Israel em sua reconstrução na Palestina. No entanto, os israelitas 

já estavam experimentando um longo e difícil processo. Esta longa espera gerou conflitos 

sócio-político-religiosos levando o povo a um descrédito nas promessas divinas de 

reconstrução.  

Dentre os desafios geradores desta crise podem ser destacados: a conflituosa 

reinstalação na terra, a opressora realidade do sistema social (tanto do império persa quanto da 

organização clânica), a corrupção religiosa e a desagregação familiar decorrente da 

fragilização patrimonial-econômica. 

A afirmação do amor de Javé por Israel deveria ser encarada como uma garantia, mas 

o povo, que há muito esperava, não poderia negar os seus sentimentos e as suas decepções. 

Em ato seguinte, questionou esse amor b ha confessado.  

A segunda parte da demanda apresenta a pergunta sincera de um povo sofrido diante 

do próprio Javé (ou de seu mensageiro): Em que nos amastes? Wn Tb ha hMB. Esta pergunta 

expressava o nível de insatisfação da comunidade do Israel pós-exílico. Não conseguiam ver 

as ações favoráveis de seu Deus. Não conseguiam mais verificar, na prática, como a doutrina 

da retribuição poderia ser aplicada diante da realidade. A vida cotidiana em Judá no pós-exílio 

                                                           
269 HILL, Andrew E. Malachi: A New Translation with Introduction and Commentary, p.162. BALDWIN, Joyce 
G. Ageu, Zacarias, Malaquias: introdução e comentário, São Paulo: Vida Nova e Mundo Cristão, 1986, p.185. 
270 Hill afirma que esta forma verbal durativa-estativa-perfeita indica um encaminhamento a uma resposta 
emocional. Confira HILL, Andrew E. Malachi: A New Translation, p.147. 
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não refletia a vida justa e piedosa idealizada para uma sociedade protegida e amparada por 

Javé. 

A dúvida do amor de Javé se relacionava com a verificação de sua justiça sobre a vida 

do povo que o temia. Questionavam a Deus porque questionavam a doutrina (forma como 

reconheciam as ações de Deus). Como poderiam compreender um Deus que abençoava os 

injustos (3,13-21)? Como poderiam identificar a justiça desse Deus sobre suas vidas (2,17-

3,5)?  A pergunta retórica da parte do povo indica uma profunda inconformidade com a vida 

desestruturada pelas injustiças internas no território de Judá. 

Dentre os conteúdos de injustiça no livro de Malaquias podem ser destacados: a 

realidade do repúdio (2,10-16), a realidade de desrespeito às leis de solidariedade nos clãs 

(3,5) e, pode-se interpretar, a realidade de casamentos com pessoas de outras etnias e clãs 

provocando uma desintegração interna de Israel, como afirma Gorgulho: 

o ‘Mensageiro’ enfrenta o problema: certamente se trata de casamento com 
mulheres de Edom. Daí a importância da oposição entre Edom e Jacó que 
constitui a espinha dorsal do livro (Ml 1,1-5): Jacó, o amado de Deus, é 
diferente de Edom. Malaquias procura dar identidade ao povo mostrando que 
é preciso respeitar e manter esta diferença (Ml 2,10-16). Do contrário será a 
violência interna que destruirá completamente a vida do povo em Judá e 
Jerusalém.271 
 

 No entanto, o testemunho dos livros da Bíblia Hebraica no pós-exílio pouco evidencia 

um problema de miscigenação com os edomitas que ainda é bastante incipiente nos dias de 

Malaquias (450 a.C.). 

No entanto, nos dias e pelo testemunho do livro de Esdras (398 a.C.) é mencionada a 

miscigenação com cananeus y n [n K, heteus y Tx, ferezeus y Zr P, jebuseus y sWb y, amonitas y n M[, 

moabitas y b aM, egípcios y r c M e amorreus y r ma (Ed 9,1-2). O livro de Neemias também 

menciona a miscigenação com amonitas y n M[/tAYn AM[, moabitas y b am/ tAYb aAm e asdoditas 

tAYdAD va (Ne 13,1-3 e 23).  

Deve-se levar em conta que os livros de Esdras e Neemias fazem parte da grande obra 

historiográfica deuteronomista (OHD) e, nesta, os edomitas eram considerados e aceitos na 

assembléia santa como um povo irmão, a saber:  

y midoa] b [et;t.- al  
Não abominarás o edomita 

aWh ^y xia' y K  
eis que ele é teu irmão (Dt  23,7-8).  

                                                           
271 GORGULHO, Gilberto e ANDERSON, Ana Flora. Identidade e Esperança do povo de Deus, in: Os Profetas 
e a luta do povo, 1986, p. 64. 
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No entanto, causa estranheza a menção dos egípcios no livro de Esdras, pois estes 

também foram, de certa forma, protegidos pelo deuteronomista por conta de terem vivido em 

suas terras:  

y rIc .mi b [et;t.- al  
não aborrecerás o egípcio  
Ac r>a;b . t'y y Ih' r gE- y Ki  
eis que estrangeiro foste em sua terra (Dt  23,9). 

 O livro de 1 Esdras272 menciona que, por ordem de Dario, os sátrapas deveriam 

favorecer os judeus que estariam retornando a Jerusalém. Nesta mesma carta do imperador há 

uma ordem para que os idumeus desocupassem as aldeias dos judeus (1Esd 4,47-50). Este fato 

parece indicar que o conflito entre israelitas e edomitas não estava tão relacionado com as 

questões de miscigenação, mas sim, um conflito por terra. Este motivo parece estar mais 

alinhado com a intenção do primeiro oráculo de Malaquias que expressa uma destruição 

territorial e nacional dos edomitas como forma de juízo divino (1,3-4), talvez se reportando ao 

apoio destes quando ocorreu a invasão babilônica em Jerusalém para se apropriar, 

posteriormente, de parte do território judaíta. 

 O primeiro oráculo de Malaquias tem por essência a afirmação do amor de Javé e sua 

posterior contestação pelo povo que se via sofrendo sem perspectivas de mudanças por um 

longo período. 

Às pessoas que haviam retornado do exílio para reconstruir suas vidas em Jerusalém, o 

amor de Javé soava como um discurso pouco prático. Esse amor era visto como um ideal, mas 

que em suas vidas pouco valia. Um Deus que não concedia vitórias. Um amor que não 

garantia, ao menos, uma vida justa. Um amor crido por tradições e não por evidências 

vitoriosas no cotidiano. Um amor retido em atos passados, mas que não se apresentava como 

eficiente para suas crises existenciais, sociais e políticas. 

 Para poder mensurar a dimensão da afirmação do amor de Javé e sua contestação é 

imprescindível que seja considerado o termo amor b ha, suas aplicações e sua extensão neste 

oráculo. 

 O verbo “ele amou” b ha está vinculado à idéia de emotividade e de sentimentos273. O 

seu antônimo é “ele odiou” ian f [termo também utilizado neste oráculo posteriormente]. A 

utilização conjunta destes dois termos aparece em mais de 30 casos no Antigo Testamento274.  

                                                           
272 Bible The New Oxford Annotated with The Apocryphal/Deuterocanonical Books, New Revised Standard 
Version, New York: Oxford University Press, 1991. 
273 JENNI, Ernst. Diccionário Teológico Manual Del Antiguo Testamento, Tomo I, Madrid: Ediciones 
Cristianidad, p.116-117. 
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O termo ahav b ha pode descrever o amor humano (sexual, emocional, 

afetivamente)275; pode descrever o relacionamento familiar276, exceto com relação ao amor 

dos filhos pelos pais preferindo, nesses casos, termos como: honra, reverência e obediência277. 

Neste contexto também deve ser destacado sua utilização na indicação de um filho único ou 

na declaração de preferência entre os filhos278; pode descrever relacionamentos ou 

comportamentos sociais279; e ainda o termo pode ser claramente utilizado para a área das 

relações políticas internacionais referindo-se aos amigos-aliados de um rei (1Rs 5,15), ou até 

mesmo descrevendo a lealdade de um vassalo (1Sm 18,16 e 2Sm 19,7)280. 

Do ponto de vista teológico o termo pode descrever o relacionamento entre Javé e 

Israel281. Também pode se referir ao amor que os devotos de Javé devem ter com o próximo, 

ao amor de Javé aos seres humanos e o amor que os seres humanos devem dedicar a Javé282. 

Jenni afirma que descrever o amor de Javé por seu povo Israel é relativamente tardio 

no Antigo Testamento. Esta afirmação dependia de uma teologia mais elaborada: a fé na 

eleição. 283 Hill afirma que o amor de Javé, declarado para Israel por Malaquias, está atrelado 

a teologia deuteronomista e aos conteúdos da aliança.284 Os dois posicionamentos acima 

indicam que a declaração do amor de Javé está identificado com o contexto político-

jurídico285, podendo significar uma declaração de fidelidade ante aos contraentes de uma 

mesma aliança. 

Assim, a afirmação do amor divino por Israel parece querer reavivar na mente 

duvidosa e até cética os compromissos de Javé com o seu povo. Mesmo que este duvidasse de 

seu Deus, ele se achegaria para anunciar que as relações e os compromissos da aliança 

estavam mantidos. Desta forma, o amor vai ser reafirmado por Javé e este dará, através do 

juízo sobre os edomitas, prova de sua fidelidade diante da aliança firmada no passado. 

Outra possibilidade é compreender o termo ahav b ha no contexto familiar. Assim 

sendo, o termo poderia estar indicando a palavra de um pai que, manifesta entre dois irmãos a 
                                                                                                                                                                                     
274 JENNI, Ernst. Diccionário Teológico Manual Del Antiguo Testamento, Tomo I, Madrid: Ediciones 
Cristianidad, p.119. 
275 Confira em HILL, Andrew E. Malachi: A New Translation, p.146; JENNI, Ernst. Diccionário Teológico 
Manual Del Antiguo Testamento, p.120. 
276 Id. Ibidem. 
277 ALDEN, Robert L. in: Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, São Paulo: Vida Nova, 
1998, p.20. 
278 JENNI, Ernst. Diccionário Teológico Manual Del Antiguo Testamento, p.121-122. 
279 HILL, Andrew E. Malachi: A New Translation, p.146. 
280 JENNI, Ernst. Diccionário Teológico Manual Del Antiguo Testamento, p.122-123. 
281 HILL, Andrew E. Malachi: A New Translation, p.147. 
282 JENNI, Ernst. Diccionário Teológico Manual Del Antiguo Testamento, p.128-132. 
283 Idem, p.126. 
284 HILL, Andrew E. Malachi: A New Translation, p.147. 
285 JENNI, Ernst. Diccionário Teológico Manual Del Antiguo Testamento, p.122. 



193 

 

preferência por um em detrimento ao direito do outro. No entanto, a utilização dos epônimos 

(Jacó e Esaú) não indica apenas uma relação familiar, e sim, uma relação entre dois povos 

com uma mesma origem. Entre dois povos irmãos: visão bem afinada, com a compreensão 

deuteronomista. 

Na terceira e última parte da estrutura dessa demanda, Javé reafirma o seu amor por 

Jacó e, para dar prova de sua fidelidade, anuncia suas ações de juízo contra aqueles que 

romperam o pacto com o Deus da justiça e do direito (1,2c-5). 

A demanda se caracteriza, em sua última parte, por retomar a parte principal da 

mensagem para promover ampliação e aprofundamentos no conteúdo principal, neste caso: 

provar seu amor por Israel, os descendentes de Jacó.  

Esta parte retoma a declaração de amor de Javé e, dessa vez, ampliada pelo paralelo 

antitético:   

b qo[]y :- ta, b h;aow"  
Amei a Jacó. 
y tian Ef ' wf'[e- ta,w>  
e a Esaú odeio 
 

 

O que esse paralelo quer afirmar? A que serve essa afirmação na comunicação da 

mensagem divina? Uma afirmação de ódio? Ou uma forma de expressar o rompimento entre 

partes de um mesmo acordo?  

 O termo sana’ an f  é o antônimo de ahav  b ha , como já visto. De igual forma, o termo 

sana’ an f  exprime uma atitude emocional diante de pessoas e coisas que são combatidas, 

detestadas, desprezadas e com as quais não se deseja ter nenhum contato ou 

relacionamento286. No Antigo Testamento, o termo pode ser utilizado para expressar, 

antropomorficamente, o ódio de Deus (a cultos pagãos – Dt 12,31 e 16,22; a festas e cultos 

em Israel – Am 5,17 e 21; palácios como manifestação de orgulho – Am 6,8; a pessoas 

idólatras – Sl 31,7; a pessoas malfeitoras – Sl 5,6 e 11,5; seu próprio povo – Jr 12,8 e Os 9,15; 

e a Esaú – Ml 1,3).287 

 Em um sentido jurídico, o termo sana’ an f  manifesta uma renúncia formal ou o 

rompimento de um relacionamento288, tais como nas leis de herança no que tange a mulher 

postergada (Gn 29,31.33; Dt. 21,15-17) e ainda nos papiros de elefantina adquirindo sentido 

                                                           
286 GRONINGEN, Gehard van. Verbete an f  in: Dicionário Internacional de Teologia do AT, p.1484. 
287 JENNI, Ernst. Diccionário Teológico Manual Del Antiguo Testamento, p.1051-1052. 
288 HILL, Andrew E. Malachi: A New Translation, p.152. 
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numa fórmula técnico-jurídica para divorciar-se289. Em prescrições jurídicas também pode 

parafrasear os homicídios (Nm 35,20-21; Dt 19,11; 4,42; 19,4.6; Js 20,5). 

 É interessante o fato que, no código de santidade, se vê uma proibição do ódio para 

com o irmão (Lv 19,17-18)290. Isto certamente indica  a nova compreensão hermenêutica para 

o termo, tendo como testemunha literária o Targum de Malaquias. Neste, o verbo odiar foi 

substituído pelo termo “rechacei ty q y xr ”
291. Dentre várias características da exegese 

targúmica, destaca-se as mudanças que evitam antropomorfismos. Isto se deve ao fato que a 

mentalidade targúmica é teológica e se baseia na imutabilidade divina indicando que sua 

santidade é improfanável.292    

 A relação entre o amor e o ódio de Javé parece estar sendo utilizado por Malaquias no 

sentido jurídico. Esta posição pode ser reforçada pela forma de demanda que estrutura os seus 

oráculos, na utilização bipolar tomando um lugar preferencial de defesa em relação a sua 

aliança com profunda base deuteronomista.  

 Assim sendo, o paralelo antitético indica os compromissos de Javé com os israelitas 

que estavam voltando de um longo período após o juízo divino, no exílio. Na mesma direção 

parece apontar para um novo juízo sobre os edomitas e, por que? O que fizeram os edomitas 

para atrair o juízo de Javé (como outrora chegou sobre Judá – Os 9,15)? 

 Já foi mencionada neste artigo a possibilidade de estar na miscigenação e na não 

pureza étnica as razões para o juízo. No entanto, parece pouco provável que este fosse o 

motivo. Outro fator grave está na vinculação, no passado recente, onde os edomitas 

cooperaram na destruição de Jerusalém (Ob), se favorecendo dos despojos e do domínio 

territorial posterior293. 

 Os edomitas, após as deportações babilônicas, não apenas se beneficiaram dos 

despojos de Jerusalém, como também estenderam seus domínios até Hebrom, ocupando 

grande parte do antigo território de Judá.294 

 O motivo que provocara a maior rivalidade e, até certo ponto, desconfiança do amor 

de Javé, da parte de seu Israel, deve estar vinculado ao projeto de vida destes que voltaram do 

                                                           
289 JENNI, Ernst. Diccionário Teológico Manual Del Antiguo Testamento, p.1051. 
290 Idem, p.1052. 
291 RIBERA, Josep. El Targum de Malaquias in: Estúdios Bíblicos Vol XLVIII cuaderno 2, Madrid: Segunda 
Época, 1990, p.171-197. 
292 Idem, p.174. 
293 CAZELLES, Henri. História Política de Israel: desde as origens até Alexandre Magno, São Paulo: Paulinas, 
1986, p.198-199; JOHNSON, Paul. A História dos Judeus, Rio de Janeiro: Imago, 1989,  p.15; FILKEINSTEIN, 
Israel e SILBERMAN, Neil Asher. A Bíblia não tinha Razão, São Paulo: A Girafa editora, 2003, p.418. 
294 FILKEINSTEIN, Israel e SILBERMAN, Neil Asher. A Bíblia não tinha Razão, São Paulo: A Girafa editora, 
2003, p.418. 
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exílio e ficaram confinados a uma possibilidade reduzida, por causa de seu território tão 

pequeno. Sua fragilidade social se agravava por não poder empreender um projeto de maior 

rentabilidade. A dimensão anterior de seu território estava comprometida. Suas heranças 

ocupadas por pessoas consideradas traidoras. 

 Há fortes evidências textuais para localizar a crise de Israel, nos dias de Malaquias, 

nas questões territoriais. O conteúdo do juízo sobre Edom, no oráculo, aprofunda as ações de 

Javé contra o território de Edom, contra a sua segurança: não apenas mencionando sua 

posição geográfica, mas também seus projetos de prosperidade com a terra. 

 É notória a força da devastação contra o território de Edom: 

hm'm'v. wy r 'h'- ta,  
a sua montanha devastação 
r B'd>mi tANt;l . Atl 'x]n :- ta,w >  
e a sua herança para lamentar deserto 
~ Ada/ r m;ato- y Ki 

Eis que dirá ´Edom: 
  Wn v.V;r u 
  nos quebraram [com força] 
(...) 

hM'he tAab 'c . hw"hy > r m;a' hKo 
Assim disse Javé dos exércitos a eles: 
(...) 

sAr h/a, y nIa]w:  
e eu derrubarei 

 

E mesmo que se empreendessem ações contrárias, Javé reafirmaria seu juízo e, a 

conseqüente destruição da segurança e da prosperidade de Edom, como prova que estava 

ouvindo o clamor de Israel e que, por isso, não ouviria o clamor dos edomitas durante seu 

infortúnio. Chegara a vez do juízo de Javé sobre os edomitas e a benevolência para Israel, 

possibilitando um maior acesso à terra da promessa. 

 Nos versos 3-5, o orgulho de Edom é mencionado e nestes, Javé afirma (em frases 

paralelas) que o juízo seria implacável e, até de certa forma, definitivo. 

 ~ Ada/ r m;ato- y Ki 
Eis que dirá ´Edom: 

  (...) 

  b Wvn "w> 
  retornamos 
  tAb r 'x\ hn <b.n Iw> 
  reconstruímos as ruínas 
hM'he tAab 'c . hw"hy > r m;a' hKo 
Assim disse Javé dos exércitos a eles: 
  Wn b .yI 
  construirão 

A composição destes versos indica uma tomada de posição de Javé contra e Edom e, 

conseqüentemente, a favor de Israel, pois com a fragilização dos edomitas, os israelitas 
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poderiam retomar parte de seu antigo território, até então, ocupado pelos descendentes de 

Esaú. 

O oráculo apresenta no desfecho da condenação sobre os edomitas uma expressão de 

abandono e maldição perpétua sobre estes: 

h['v.r I l Wb G > ~ h,l ' War >q 'w> 
clamarão para seus territórios de maldade 
~ l'A[- d[; hw"hy > ~ [;z"- r v,a] ~ ['h'w>  
e o povo que enfureceu [amaldiçoou] Javé para sempre 

 

Javé, diante de seu juízo, não ouviria o povo de ´Edom e, tão pouco, os livraria da derrocada. 

Javé não interviria para resguardar o território de Edom e, muito menos, o povo dos 

sofrimentos advindos da destruição territorial e da perda da condição de produção. Desta 

forma, o oráculo apresenta sobre os edomitas uma maldição “permanente” que os destinaria 

ao desaparecimento. 

 O final do oráculo (v.5) faz menção de uma constatação que os israelitas chegariam ao 

ver tantas ações de juízo sobre os edomitas: 

hn "y a,r >Ti ~ k,y n Ey [ew>  
e vossos olhos verão 
Wr m.aTo ~ T,a;w>  
e vós direis: 
l aer 'f .yI l Wb g>l i l [;me hw"hy > l D ;g>y  
engrandecido seja Javé além [de sobre] para o território de Israel. 
 

 

Esta declaração evidencia o poder de Javé sobre todas as nações. Evidencia a fé em 

um Deus soberano, que controlava a história e os domínios como conseqüência de sua 

vontade. No entanto, como esta compreensão seria suficiente para confortar e reanimar os 

israelitas em crise? 

 Esta ação de Javé seria vista pelos israelitas, não apenas como uma ação poderosa de 

um Deus universal, mas certamente estas ações de Javé beneficiariam concretamente os 

israelitas que se ressentiam de progresso por falta de terras. Não apenas dando esperanças, 

mas concretizando um projeto de crescimento da produção para a melhoria da vida dos 

judaítas que estavam reconstruindo suas vidas na Palestina. 

 A mensagem do primeiro oráculo de Malaquias (1,2-5) apresenta através de forma e 

linguagem jurídicas uma declaração polêmica de Javé por Malaquias, seu mensageiro: Amor 

por uns (Israel - descendentes de Jacó) e Ódio para outros (Edomitas – descendentes de Esaú). 

 A evidência jurídica aponta para um processo que admite duas hipóteses: a primeira 

vinculada à passionalidade familiar onde Javé como Pai declara sua preferência por um filho 

(Jacó) e rejeita/odeia o outro – o primogênito (Esaú); a segunda supera a simples relação 

familiar e estabelece o conflito na dimensão nacional onde um soberano age e reage frente ao 
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cumprimento ou descumprimento dos pactos. Em ambas, Javé se apresenta como um Deus 

que anuncia juízo ante ao descumprimento das leis de solidariedade familiar. O 

posicionamento histórico dos edomitas em favor dos babilônios e contra Judá (Ob) fez recair 

a justiça divina que é contrária a toda forma de injustiça e traição familiar. 

 Malaquias apresenta numa linguagem forte e direta o juízo de Javé contra os edomitas. 

Em outros momentos, a linguagem profética se manifestou com repúdio e descontentamento 

contra o povo israelita (Judá e Israel) com este termo “ódio” (sana’ an f). Assim, a 

manifestação desse ódio apresenta-se como um juízo divino que, punitiva e corretivamente, 

pretendia ensinar a justiça aos edomitas, com outrora ensinara aos israelitas. 

 A traição e opressão familiar apresentada no exemplo dos edomitas parece 

paradigmática para a sociedade contemporânea de Malaquias. Em um outro formato, a 

sociedade familiar, no período da reconstrução na Palestina, enveredava-se nas mesmas 

injustiças: irmão oprimindo irmão; irmão traindo irmão; irmão rejeitando irmão. 

 A ênfase desse oráculo recai sobre os edomitas. O juízo de Javé, certamente chegaria 

até eles. Não há como relevar, pois o conteúdo indica uma ação forte, destruidora e 

impedidora da vida para os edomitas. Esta mensagem é, indubitavelmente, para de certa 

forma encorajar os judaítas desesperançados. Mas por outra via, essa mensagem aponta para 

os conflitos e problemas internos de Judá. Irmãos que, por causa de seus projetos próprios 

cometiam, injustiças contra seus familiares. 

 A mensagem deste oráculo reafirma o caráter da justiça divina. Javé apresenta os 

edomitas como um exemplo. A vida desenvolvida com injustiça não o agrada e, certamente, 

atrai o seu juízo. Portanto, quando ouviam a afirmação de amor e ódio os israelitas poderiam 

refletir sobre o amor de Javé sobre aqueles que vivem justamente, mas ao mesmo tempo 

poderiam refletir que, a seu tempo, Javé faz chegar sobre os injustos a sua justiça (Ml 3,13-

21).  

 Javé revela-se “entre amor e ódio”. Não como sentimentos divinos, mas como 

indicativos de seu desejo de justiça na vida cotidiana. Àqueles que não vivenciam os valores 

da solidariedade familiar e da justiça nos procedimentos da vida, certamente, atrairão o juízo 

divino. 

 A pesquisa nos textos de rivalidade e de conflitos entre povos na Bíblia Hebraica 

indicam como a humanidade desenvolveu, ao longo de sua trajetória histórica, animosidades e 

conflitos justificados pelo discurso religioso. O estudo dos textos pós-exílicos (Is 63,1-6 e Ml 

1,2-5) auxiliou a refletir sobre as motivações e as conseqüências deste tipo de conduta sócio-

político-religiosa. Quando se deseja vingança não se alcança a paz. Quando o discurso 



198 

 

religioso-teológico evidencia mais o poder e as propriedades as pessoas ficam relegadas à um 

segundo plano. Esta realidade pode ser vista nas relações internas da comunidade de Israel, na 

reconstrução da vida. Preferindo terras e possessões abandonaram as leis de solidariedade, 

desonravam os pais e desejavam mais a violência e a vingança contra os enfraquecidos da 

sociedade. 
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CONCLUSÃO 

 

 Foi desafiador pesquisar os conflitos familiares e políticos na Bíblia Hebraica, pois 

requereu que fosse estudada uma longa e dinâmica história literária, com muitas variações 

contextuais. A avaliação de todo e qualquer conflito deve partir de uma proposta de diálogo. 

Portanto, dever-se-ia ouvir as partes envolvidas. Neste caso, deveriam ter sido consideradas as 

fontes das tradições de Judá/Israel, como também, as fontes das tradições de Edom, pois no 

estudo comparado, os motivos e as razões para os conflitos poderiam ser melhor avaliados. 

Todavia, não são conhecidas as fontes literárias de Edom e, por isso, foi necessário estudar 

esse conflito ouvindo apenas um dos lados. O mais importante foi verificar que, mesmo neste 

tipo de avaliação parcial, foi possível identificar nos registros literários das tradições israelita-

judaíta razões e motivações diferentes para os dois lados e, ainda, nessas fontes foram 

conservadas características positivas e, até, mais altruístas para Esaú/Edom. 

 A pesquisa visou cooperar com o estudo da literatura bíblica, buscando através da 

análise crítica das fontes religiosas e teológicas (textos canônicos) uma compreensão da 

origem e do desenvolvimento de conflitos entre povos e nações e, mais especificamente, sobre 

o conflito entre Edom e Israel/Judá. A referida análise pode esclarecer como a religião e a 

teologia, contida nos textos considerados sagrados, poderia ter auxiliado na cessação de 

conflitos e na restauração de relações humanas e políticas mais tolerantes, harmoniosas e 

pacíficas. Igualmente, pode-se notar a razão inversa: a religião e a teologia poderiam ter 

contribuído para o acirramento das rivalidades, justificando os conflitos e, até mesmo, 

ampliando o afastamento entre pessoas e povos. 

 A pesquisa nos textos de rivalidade e de conflitos na Bíblia Hebraica se propôs avaliar, 

de forma crítica, os conflitos humanos, familiares e políticos entre os descendentes de Jacó 

(Israel/Judá) e de Esaú (Edom). Nesta pesquisa exegética foram analisadas as tradições 

histórico-literárias na Bíblia Hebraica (narrativas em saga familiar e os oráculos proféticos) 

que conservaram razões histórico-políticas para a origem e o, posterior, agravamento das 

rivalidades e do ódio entre essas nações. 

A Bíblia Hebraica conservou uma extensa tradição literária sobre o conflito entre esses 

povos. Todavia, há evidências que a dinâmica relação entre essas nações sofreu 

transformações significativas ao longo do período em que o texto bíblico estava sendo 

redigido e concluído. O estudo exegético dos “textos de rivalidade e conflitos entre 

Israel/Judá e Edom” oferece informações para se traçar hipóteses sobre: as motivações para o 
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conflito; a contribuição das várias fases históricas do relacionamento entre esses povos e as 

influências, normalmente externas, que fizeram alteradas essas relações. 

Essa pesquisa dedicou-se à avaliação exegética de materiais literários de duas 

naturezas: narrativa de sagas familiares e narrativa oracular (mensagens proféticas). Esses 

tipos literários conduziram as informações sobre a realidade da rivalidade e a crescente 

dinâmica dos conflitos nos vários contextos (inicialmente, familiar; depois, tribal; e por fim, 

entre nações). Um dos objetivos desse estudo era o de verificar, através da análise exegética, a 

que os textos sagrados atribuíam como a origem dessa rivalidade e seu desenvolvimento até 

atingir as dimensões de conflito e ódio. Além disto, desejou-se verificar se a literatura 

religiosa contribuía para uma mudança de postura e para a resolução desses conflitos. 

A averiguação desta problemática precisaria prescindir de respostas prévias para uma 

investigação adequada. Inicialmente, foi pressuposto que a rivalidade e o crescente 

desenvolvimento histórico do conflito foram preservados, pelos textos, mas que também, 

nestes, foram conservados fragmentos significativos que expressavam o desejo divino de paz. 

Todavia, as marcas mais fortes nessas narrativas destacavam o conflito mais que a paz. 

Focalizavam mais a preferência de um (Israel/Judá), em detrimento ao outro (Edom). Atribuía 

a Deus maior interesse em um (Israel/Judá) do que no outro (Edom). 

A pesquisa foi dividida em três fases: a primeira avaliou as narrativas da saga da 

família de Isaque (Gn 25-36), onde canônica e literariamente foi atribuída a origem e o 

desenvolvimento da rivalidade, como identidade das relações entre os povos; a segunda fase 

avaliou os oráculos proféticos contra Edom, que estavam conservados dentro de coleções 

específicas de mensagens contra nações estrangeiras (Amós 1,11-12; Isaías 21,11-12; 

Ezequiel 25,12-14 e Jeremias 49,7-22 em comparação com Obadias 1-14+15), incluindo o 

livro de Obadias; A terceira e última fase desta pesquisa avaliou oráculos proféticos do 

período pós-exílico que também conservaram mensagens específicas contra Edom, a saber: 

Isaías 63,1-6 e Malaquias 1,2-5. 

Cada uma dessas fases desencadeou um processo de pesquisa histórico-literária. 

Dentro de cada capítulo foram verificadas as mensagens referentes a esse relacionamento 

(Israel/Judá e Edom) e analisadas em seus conteúdos para, através do entendimento histórico-

político, interpretá-las em seus contextos. O processo hermenêutico da história e da teologia 

foram norteadores para as conclusões apresentadas para as realidades de conflito entre essas 

nações.  

O primeiro capítulo desta pesquisa apresentou um estudo na saga dos pais, 

especificamente, na saga de Isaque (Gênesis 25-36). O estudo deste gênero literário, por si só, 
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oferece informações para concluir que as sagas familiares serviam para descrever a identidade 

e os marcos para as relações (internas ou externas) desse povo. Assim a saga pode descrever o 

interesse e, mesmo, a dinâmica do poder entre povos. Como literatura escrita posteriormente, 

ainda podia admitir influências de várias épocas que deveriam compor os valores identitários 

desses povos e desenvolver uma imagem adequada à essa tradição. Desta forma, a saga 

conservou a história das tradições de uma família e de um povo, como uma história íntima e 

paradigmática onde encontravam sua identidade, sua origem (genealógica e geográfica) e sua 

herança no desenvolvimento moral para o comportamento cotidiano. Assim, a saga era um 

meio de comunicação do passado (pai ideal) com um presente (ouvinte/leitor). A saga 

comunicava os traços essenciais que fundavam e apontavam para o destino da família e do 

povo. A saga, como uma história particular, pode delinear marcos sócio-políticos que podiam 

servir como instrumentos de legitimação, defendendo atitudes e causas da família ou do povo. 

Portanto, a saga pode ser um instrumento oral e literário capaz de auxiliar um povo em 

sua postura de vida. Pode orientar sobre as mais diversas características identitárias de um 

povo. Pode descrever, orientar e legitimar posturas territoriais e políticas. Também pode 

orientar sobre as posturas frente à dinâmica do poder e, o conseqüente relacionamento com os 

demais povos, indicando aliados e inimigos. 

 A aproximação exegética dos textos narrativos da saga de Isaque, no Livro de Gênesis, 

apresenta uma coleção de textos que tratam da rivalidade entre Jacó e Esaú, favorecendo uma 

leitura para os conflitos entre os povos: Israel/Judá e Edom. A avaliação crítico-exegética das 

perícopes de rivalidade apontou para a construção de uma identidade superior para os 

descendentes de Jacó, o povo de Israel/Judá. Isto se deve basicamente a três elementos 

narrativos que reforçam tal interpretação: A revelação da eleição e vontade divina na 

proeminência de Jacó sobre Esaú (25,22-23); a bênção dada a Jacó e seu conteúdo irreversível 

(27, 27-29 e 36-38) e a tolerância e cedência no retorno de Jacó para Canaã (33,1-17 e 36,6-

8). Todavia, a mais marcante justificativa teológica/ideológica na saga é o “oráculo de 

Rebeca” (25,22-23), pois nele reside toda legitimidade e justificativa teológica para as 

atrocidades, traições e destino impostos a Esaú e seus descendentes. 

 O estudo do conteúdo literário da saga aponta para uma indução do leitor e da leitora. 

Este e esta são levados a aplicar, imediatamente, os conteúdos teológicos/ideológicos da 

história familiar à história nacional dos dois povos: Israel e Edom. Por isto, há forte intenção 

de identificar Jacó com Israel e Esaú com Edom. Além de gerar essa identidade, as narrativas 

conseguem justificar toda atrocidade e crueldade de Israel sobre Edom, como se fosse uma 

vontade imperiosa e irreversível de Deus para as relações entre esses povos. Desta forma, a 
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saga legitimava os conflitos, apoiava as ações opressivas contra Edom e sedimentava uma 

mentalidade de superioridade e proeminência sócio- político-cultural à partir de preconceitos 

e desmerecimentos  para os descendentes de Esaú. 

 Assim sendo, a saga de Isaque pode ser vista como um texto composto para auxiliar na 

construção de uma mentalidade de superioridade cultural, especialmente, para fortalecer a 

identidade nacional e as possíveis ações xenofóbicas no período de reconstrução de Judá e de 

Jerusalém. Não apenas isto, mas ao longo da história política da monarquia de Israel/Judá, tais 

textos ou seus fragmentos orais-traditivos, podem ter sido utilizados como fonte de motivação 

e de justificativas para as ações ofensivas e militares contra as nações vizinhas em busca de 

hegemonia política e econômica da região palestinense (especialmente na transjordânia). Por 

isto, sua composição teológica visava fortalecer a consciência de supremacia como um desejo 

divino para o bem daquela região e justificar todas as atrocidades e crueldades como projeto 

do próprio Deus Javé (mesmo que historicamente não possa ser verificada tão grande 

influência). 

 Ao mesmo tempo em que o estudo exegético nesta saga pode denunciar essas 

intenções sócio-político-econômico-religiosas, também aponta para fragmentos de grandeza e 

dignidade divinas no testemunho resignado de Esaú. Sua simplicidade, abnegação e tolerância 

apontam para os valores da paz. Mesmo possuindo direito, sendo ofendido e traído pretendeu 

viver em paz com seu irmão. Em Esaú é possível encontrar a esperança de tolerância e paz 

para povos rivais e que desenvolvem conflitos. Sendo assim, maior ênfase deve ser dada à 

aplicação do exemplo de Esaú, como paradigma de uma cultura de paz: apresentando-o, não 

como inferior e ridicularizado, mas como aquele que alcançou sucesso, riqueza e poderio sem 

oprimir e sem perder a sensibilidade para as necessidades dos outros. 

 O testemunho de Esaú apresenta conexões com o testemunho literário e histórico de 

Edom. Por isto, ao interpretar os textos da saga, Edom (vizinho ao sul) seria visto e 

considerado como uma nação frágil que ocuparia lugar secundário. Sua imagem, em primeira 

instância, era de um povo oprimido e sofrido que se submeteria ao domínio de Israel/Judá. A 

ilusória superioridade de Jacó/Israel sobre Esaú/Edom talvez tenha sido escrita como um 

sonho ou um projeto de uma política hegemônica e violenta de Israel contra os povos 

vizinhos. Por esse ponto de vista, a saga de Isaque (Gênesis 25-36), apresenta ações políticas 

destrutivas, preconceituosas e opressoras em Jacó (Israel/Judá). Ao contrário, em Esaú 

(Edom) é possível encontrar fragmentos de esperança para uma vida pacífica e harmônica 

entre esses povos fronteiriços. Talvez, a ênfase no bom exemplo de Esaú, represente a opinião 

de uma pequena fração do povo israelita que sonhava viver em paz com seus vizinhos. Um 
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pequeno grupo que via mais valor nos vizinhos do que no sonho de uma política imperialista e 

opressora, pois certamente, a opressão também respingava neste grupo de israelitas 

(provavelmente pessoas da transjordânia). Pois sempre há dentro de um povo pessoas que 

preferem a equidade e a paz para as relações humanas à um projeto de poder que massacra e 

desumaniza pessoas e povos. 

 A saga que revela a diferença entre Esaú e Jacó, revela também diferentes interesses 

na estrutura de vida. Para os descendentes de Jacó (Israel/Judá) valia o projeto de 

proeminência na região, o domínio territorial e econômico. Para os descendentes de Esaú 

(Edom) valia mais a dignidade de viver bem com os vizinhos-irmãos.  

 Nas narrativas de Gênesis, Edom foi visto, em grande parte, com inferioridade. A 

nação edomita foi ridicularizada como fraca, despreparada e incapaz diante da sagacidade de 

Israel/Judá. Todavia, Edom sempre representou força política e bélica na região, 

especialmente, quando configurou como aliada que apoiava a Babilônia em seu crescente 

poder na região Siro-Palestinense (século VI a.C). A imagem de Edom na saga parece refletir 

um estado de fragilidade política e de vulnerabilidade pela resignação em seu território mais 

ao sul (Seir) e a necessidade de terras mais férteis. Seu sucesso na região dependia da fuga, da 

ausência de seu irmão/Israel. Os judaítas da reconstrução nacional (no pós-exílio) criam que o 

poder e o crescimento de Edom tinha tempo contado (o exílio), pois tinham certeza que o 

poder regional era de Israel /Judá por direito divino – um grande sonho da comunidade da 

restauração de Judá. A evidência da visão pós-exílica na saga fica mais forte através da ênfase 

contrária à miscigenação com os povos vizinhos, a saber: O desgosto de Rebeca com os 

casamentos de Esaú, com mulheres daquela região (Gn 26,34-35; 27,46 e 28,1-9). 

 As narrativas de Gênesis sobre a rivalidade entre os irmãos gêmeos abordam uma luta 

pela proeminência familiar. Desta luta pode-se interpretar um interesse posterior de manter 

um projeto político hegemônico através da ocupação do território fértil na Palestina e do 

domínio dos povos vizinhos. Este projeto de poder fora anunciado como projeto divino, desde 

as origens desses povos, onde um deveria ceder e ser subserviente ao outro.  

 A história familiar (saga) propõe a origem da rivalidade por duplo foco: uma aponta 

para as diferenças culturais entre os irmãos e a outra para a escolha de Javé, em favor do mais 

novo: Jacó. A narrativa atribuiu a origem dos conflitos entre esses povos a uma conquista 

moralmente questionável, mas divinamente aprovada. Desta forma, a proeminência e a 

preferência de Jacó/Israel e seus descendentes foram atribuídas a eleição divina: ao discurso 

religioso que preferiu e concedeu maiores privilégios aos escolhidos. Assim, a saga serve 
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como justificativa teológica para a campanha de proeminência na região, auferindo autoridade 

para habitar na região fértil, bem como, para impor-se sobre os demais povos circunvizinhos.   

A descrição da rivalidade e dos conflitos entre Israel/Judá e Edom, na saga, 

dimensiona a luta por direito territorial e por proeminência política na região Siro-

Palestinense. Provavelmente, serviu para produzir justificativas teológicas para as campanhas 

imperialistas de Israel/Judá, sobretudo, a tentativa de readquirir o domínio territorial no 

período persa.   

A origem familiar da rivalidade foi atribuída a um golpe, a uma traição para a 

usurpação do direito de Esaú (embora justificada teologicamente nas tradições 

israelita/judaítas). Isto já seria motivo para rivalidade e ódio. Mas, além disto, a postura 

usurpadora na política de Israel/Judá na região sobre os povos vizinhos e, especialmente, 

sobre Edom agravou ainda mais essa rivalidade. A rivalidade foi sendo ampliada 

historicamente através de conflitos, mortandades e políticas opressivas. Por isto, não seria 

incomum em Edom, o grande desejo de vingança contra Israel/Judá, pois estes lhes roubaram 

o direito familiar; estes lhes impuseram força militar e violência; estes lhes impuseram 

acordos políticos e econômicos ao longo de séculos. 

Não por acaso, a nação Edom, desenvolveu tanta rivalidade e desejo de vingança 

contra Israel/Judá. Não que se justifique, mas torna-se compreensível que Edom desejasse 

maior respeito e proeminência política na região. Por isto, Edom se tornou um forte e 

importante aliado da Babilônia. O desejo de se tornar uma nação forte e poderosa na região, 

pode ter gerado a estratégia de fazer aliança com a Babilônia. Foi com essa pretensão e com 

essa aliança que Edom modificou sua relação com Israel/Judá e as demais nações daquela 

região. Edom deixaria de ser nação inferior para ser uma nação proeminente, deixaria de ser 

vítima para ser algoz. 

A mudança política de Edom a fez surgir, no cenário da Palestina, como uma nação 

que representava o poder babilônico na região. Sua atuação, como nação aliada, possibilitou a 

concretização de seu poder assumindo novas posses. Foi diante desta mudança de cenário que 

a literatura profética nos Oráculos Contra as Nações foi produzida. Edom se tornou a 

representação da opressão. Tornou-se agente da violência contra as nações vizinhas, com 

especial destaque na cruel participação da queda de Jerusalém. Edom deixara sua postura de 

tolerância e submissão, desejando impor-se e beneficiar-se por essa política. As tradições 

literárias nas sagas dos pais reservam para Edom uma postura mais tolerante e menos apegada 

ao domínio e às posses. Todavia, os registros literários posteriores na profecia parecem 

revelar uma mudança de conduta para Edom: este aferrou-se ao desejo de proeminência 
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político-territorial (valores secundários nos textos de Gênesis) agravando suas ações na 

cooperação destrutiva em Jerusalém (587 a.C.). 

O segundo capítulo desta pesquisa estudou a literatura profética, especialmente, 

avaliando os oráculos contra as nações (OCN). Em princípio, toda literatura profética é uma 

mensagem contra nações. O principal alvo da profecia israelita e judaíta era a de exortar, 

corrigir e anunciar as punições de Javé sobre os povos de sua aliança: Israel e Judá. De certa 

forma, a maioria das mensagens proféticas visava corrigir as instituições de Israel/Judá. Os 

profetas dedicavam-se a denunciar os pecados e suas implicações para a vida dessas nações. 

Foi dentro desta tradição corretiva de Javé para as nações da aliança que foram 

inseridas as coleções de oráculos contra as nações estrangeiras. Essas mensagens proféticas 

também denunciavam as injustiças e os pecados das nações estrangeiras que, de alguma 

forma, tinham relação com Israel/Judá. Isto demonstra que os OCN serviram, na mensagem 

profética, para posicionar o julgamento de Javé sobre as várias nações e suas relações, de 

maneira, a compreender o influxo divino nas relações internacionais e também na influência 

dessas relações para Israel/Judá . 

Na profecia, os OCN apresentaram uma mensagem diferente, fruto das novas 

influências políticas sobre a Palestina. Desde o século VIII a.C., a região Siro-Palestinense 

recebeu a atuação política de nações com interesses expansionistas e imperialistas. 

Primeiramente, a força da Assíria desestruturou as monarquias locais (Palestina) com seu 

forte poder militar. Depois, a força da Babilônia foi imposta. Posteriormente, a força 

imperialista da Pérsia e, ainda, mais tardiamente a força da Grécia. Essas mudanças políticas, 

quando a luta por proeminência entre nações extrapolaram os adversários tradicionais e 

regionais, geraram nova perspectiva revelatória: Javé, Senhor da história, estava usando as 

nações estrangeiras de longe para corrigir as várias nações da região Siro-Palestinense de suas 

injustiças e arrogâncias. 

A nova cosmovisão estruturou um pensamento teológico de natureza mais universal. 

As nações, e, até mesmo, os grandes impérios estrangeiros, eram instrumentos de Javé para 

corrigir a conduta das nações da região Siro-Palestinense, incluindo Israel e Judá. Assim, os 

OCN se estruturaram por uma consciência de um Deus Universal. Um Deus que estava 

intervindo poderosamente para corrigir e restabelecer sua justiça entre as nações. Por esta 

teologia, Javé foi conhecido como Deus Supremo. Javé foi conhecido como Deus redentor 

que punia a iniqüidade dos povos quando estas atingiam um alto índice de iniqüidade 

praticando violência e injustiças e, ao mesmo tempo, apresentava seu poder salvador e 

restaurador para os arrependidos.  
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A visão teológica mais universal não de deixou possuir uma característica mais 

particular e nacional (visando conscientizar o povo de sua aliança: Israel/Judá), pois esses 

oráculos foram escritos e proclamados para a compreensão de Israel/Judá acerca do juízo 

divino sobre o dinâmico movimento das potências internacionais. Ainda mais 

particularmente, as coleções de OCN condenavam, basicamente, a violência e o orgulho. 

Dentre as coleções analisadas (Am 1-2; Is 13-23; Ez 25-32; Jr 45-51) pode-se perceber dupla 

ênfase no conteúdo das mensagens: as coleções de Amós e Isaías abordaram, em âmbito mais 

universal, as denúncias contra as nações estrangeiras abordando mais as crueldades de guerra 

e as injustiças promovidas pela violência em busca de poder regional; as coleções de Ezequiel 

e Jeremias abordaram o movimento internacional, mas particularizou sobremodo as injustiças 

e violências praticadas contra Javé e contra Israel/Judá; esta ênfase mais particularista e 

nacionalista. 

Os OCN demonstraram ser discursos teológicos, baseados na tradição da eleição, que 

se serviam de uma ótica mais universal da ação de Javé, mas que serviam aos interesses 

particulares e nacionais dos profetas israelitas/judaítas. O desenvolvimento desses discursos 

teológicos serviu para divulgar a fé em Javé que governava todo o mundo, mas que ainda 

possuía um interesse especial: purificar e abençoar o povo de sua aliança – Israel/Judá e 

corrigir o destino das nações no transcurso da história da humanidade. 

Mas houve um avanço teológico significativo nos OCN: Javé foi visto como o Deus 

Soberano que sujeitava todos os povos e os julgava por seus valores. Estes valores divinos 

eram universais e serviam para normatizar as relações internacionais, tanto para as nações 

estrangeiras, quanto para as nações de sua aliança. Assim sendo, Javé, o Deus Soberano, era o 

governante que estrategicamente mobilizava as forças para punir os rebeldes e também era o 

juiz que sentenciava as nações à medida que desobedeciam aos acordos com o Supremo e 

Eterno Deus. Nenhuma nação escaparia de seu juízo. Todos receberiam a paga de suas 

iniqüidades e seriam devidamente vingados. 

Inicialmente, foi pressuposto que haveria uma progressão histórica no discurso 

teológico contra Edom nessas coleções (Am 1,11-12; Ez 25,12-14; Jr 49,7-22 e Ob), ou seja, 

nem todos os oráculos condenariam Edom pela sua participação na experiência do exílio. 

Todavia, a análise dos oráculos contra Edom, nessas coleções, evidenciou um mesmo 

conteúdo (a única possível exceção é o oráculo de Isaías 21,11-12): Edom receberia o castigo 

por não ter considerado a dor de seu irmão, referindo-se claramente ao evento da queda de 

Jerusalém e do exílio. Portanto, ficou claro que os oráculos contra Edom estavam 
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profundamente marcados pela dor da traição e da falta de misericórdia no dia da provação, na 

queda de Jerusalém. 

Os oráculos contra Edom, nas coleções dos OCN e em Obadias, formularam 

mensagens divinas que condenavam o apoio de Edom à Babilônia contra Judá. Também 

condenavam a sua falta de solidariedade e a falta de misericórdia diante da experiência de 

destruição e do exílio. Diante desta constatação pode-se afirmar que a maior condenação 

sobre Edom residia no fato de ter participado, sem piedade, da conquista de Jerusalém e da 

eliminação de fugitivos de guerra, neste período. 

A trajetória de Edom apontou para uma postura diferente na relação entre as nações, 

neste tempo: outrora fora um povo sofrido, oprimido pelos vizinhos que assumira um lugar 

secundário na região, um lugar de coadjuvante. Diante de uma possibilidade, por apoiar uma 

nova política (como aliado da Babilônia), fez acordo para assumir lugar de relevância, quiçá, 

de proeminência naquela região. Provavelmente, pensando em ampliar seu comércio e sua 

área fértil na região sul de Judá. 

 O apoio à política babilônica na Palestina elevou Edom em poder e em ocupação 

territorial. A nova realidade apresentava uma terra dizimada pela guerra: propriedades 

devastadas e a população desapropriada. Grande parte dos sobreviventes fora levada para 

outras terras: o exílio na Babilônia ou o asilo no Egito. Pequena parte da população judaíta 

continuou a habitar as terras. Mas os aliados da Babilônia se beneficiaram dessa realidade 

ampliando suas possessões para melhor desenvolverem-se como nação. 

Este cenário se configurou ao longo do período do exílio. Após setenta anos, o império 

persa facultou o retorno para Jerusalém aos judaítas exilados na Babilônia. Isto ampliou o 

enfrentamento entre judaítas e o povo que estava ocupando o antigo território de Judá. Entre 

eles estavam os edomitas. Neste novo cenário, os edomitas além de vistos como traidores pela 

participação da derrocada de Jerusalém, foram vistos também como invasores que se 

aproveitaram da desgraça que se abateu sobre Judá. Esta realidade sócio-política que se 

baseava no rancor do passado e na desapropriação territorial do presente, no período da 

reconstrução, acirrou os ânimos e o discurso profético contra Edom foi ainda mais 

endurecido. Neste tempo de reconstrução da vida em Judá, sob o governo persa, a mensagem 

profética aumentou o tom contra Edom. Já sem apoio de uma grande nação, os edomitas 

foram alvos de uma mensagem ainda mais nacionalista que requereria o território e a 

proeminência na região. 

Desta forma, os OCN na profecia conservam um registro literário punitivo e ajuizador 

contra Edom (bem como às outras nações estrangeiras). Suas mensagens conservaram marcas 
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profundas da experiência do exílio. Mesmo que algumas tradições contra Edom nos OCN 

fossem pré-exílicas, certamente, receberam acréscimos exílicos e pós-exílicos, ampliando a 

culpa e, consequentemente, o castigo divino. Nesses textos pode ser lida a crescente 

animosidade, rivalidade e conflitos que viriam sobre o território de Edom.  

 O terceiro capítulo desta pesquisa avaliou textos proféticos do pós-exílio: Is 63,1-6 e 

Ml 1,2-5. Nesses textos, pode-se perceber a ampliação do discurso teológico de rivalidade e 

de conflitos, chegando a declaração de ódio entre Israel/Judá e Edom. O estudo desses textos 

pós-exílicos auxilia na reflexão das motivações e das conseqüências para este tipo de conduta 

sócio-político-religiosa. O discurso teológico, através do oráculo profético, expõe mais que 

uma crise entre nações, mais que uma rivalidade passageira ou interesseira, mas declara o 

ódio divino capaz de agir violentamente para a destruição definitiva desse povo. 

 Como já foi exposto anteriormente, o ponto de partida para a reflexão das relações 

entre Judá e Edom no pós-exílio deve ser a cooperação e o envolvimento edomita na política 

de conquista da Babilônia sobre Judá e Jerusalém e, ainda, a sua ocupação territorial na região 

fértil: a iduméia (sul do antigo território de Judá). Este envolvimento com a Babilônia na 

derrocada de Jerusalém acirrou, sobremodo, a animosidade e o ódio entre esses povos. 

Especialmente, no coração daqueles judaítas que foram enviados para o cativeiro na 

Babilônia. Evidências textuais na Bíblia Hebraica esclarecem a mágoa e o ressentimento que 

foi ampliado por causa desta postura política e militar contra os judaítas (ver o Livro de 

Obadias). Se não bastasse essa postura contra Judá, os edomitas ainda se beneficiaram do 

território fértil de Judá (sul) quando a maior parte da população judaíta fora destinada ao 

exílio. Esses fatores ampliaram ainda mais o ódio e o desejo de vingança dos judaítas, em 

relação aos edomitas. 

 A pesquisa sobre o processo de reconstrução de Judá durante o período persa, 

apresenta sérias dificuldades no reassentamento dos judaítas repatriados do cativeiro 

babilônico. Mesmo vindo com o apoio político do império persa, os repatriados da Babilônia 

encontraram graves problemas para restabelecer o projeto nacional de Judá dentro de seu 

antigo território (naquele tempo habitado por pessoas com outra cosmovisão). 

 Os problemas para os repatriados da Babilônia residiam numa cosmovisão 

desenvolvida, ao longo da vida no exílio, que não era partilhada pelos habitantes da terra, tão 

pouco, pelos edomitas que também habitavam nas terras de Judá. A tentativa (dos repatriados) 

de reconstruírem Judá pela centralidade do templo e da liderança sacerdotal295 gerou 

                                                           
295 ALBERTZ, Rainer. Historia de La Religión de Israel em tiempos del Antiguo Testamento, Vol 2, p.568. 
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rivalidades e conflitos internos que agravavam os projetos e adiavam cada vez mais a 

construção da sociedade sonhada e planejada durante o cativeiro babilônico pelos exilados. 

 Além dessas diferenças, os problemas econômicos eram graves. Imperava no território 

de Judá uma situação de extrema pobreza296 e uma conseqüente crise de fé entre os habitantes 

que esperavam uma reconstrução de vida próspera, baseadas em mensagens religiosas. A 

percepção que o tempo estava passando e que a vida em Judá não ganhava os contornos 

esperados, deflagrara um processo de ceticismo entre os repatriados da Babilônia (fonte maior 

dos textos canônicos) que ampliava os conflitos internos na sociedade judaíta, tanto pelo 

enfraquecimento da solidariedade familiar (Ml 3,5) quanto pelos conflitos internos gerados 

pela falta de recursos e de possibilidade de crescimento, como a pouca terra para o cultivo e 

crescimento econômico da região. 

 Os oráculos de rivalidade e de conflito estudados apresentam uma linguagem 

profundamente escatológica (comum e crescente no pós-exílio). Esta tradição escatológica 

esperava uma salvação futura que promoveria um processo de redenção restaurador da 

sociedade judaíta, como proclamada pelos profetas. 

O influxo profético lhes fez compreender a atuação histórica de Deus como força 
escatológica, cujo poder era capaz de transformar o mundo e até a própria 
sociedade.297  

 

No pós-exílio, a pregação profética proclamava uma salvação plena por atos soberanos 

de Javé sobre a vida de seu povo. Com isto, intentavam reavivar a fé e a esperança no poder 

divino, que estava diretamente ligada à esperança de ter restabelecida a sociedade judaíta, 

conforme as expectativas teológicas desenvolvidas no exilo babilônico. 

  Os textos analisados exegeticamente (Is 63,1-6 e Ml 1,2-5) são oráculos proféticos 

imersos na ótica da escatologia pós-exílica. Suas promessas salvíficas se estabelecem numa 

confiança supra-histórica, nutrindo a fé em um Deus Soberano e, tão poderoso, que seria 

capaz de subverter a ordem sócio-político-econômica. O poder divino proclamado, em favor 

de seu povo fiel, era tão desestabilizador que, nem mesmo as grandes potências poderiam 

ficar impunes. O juízo de Javé viria para reverter as condições de vida de seu povo. 

 Os oráculos proféticos que afirmam o juízo sobre as nações (Is 63,1-6), afirma de 

forma ainda mais direta a destruição de Edom (Ml 1,2-5). A visão escatológica para a 

sociedade e seus conflitos e a necessidade de unir pessoas com uma identidade de fé religiosa 

impulsionaram, mais fortemente, um movimento nacionalista apoiado por uma teologia 

particularista (dentre os repatriados da Babilônia). Tal visão pode ter contribuído para o 

                                                           
296 ALBERTZ, Rainer. Historia de La Religión de Israel em tiempos del Antiguo Testamento, Vol 2,, p.578. 
297 Idem, p.574. 
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aumento do ódio (fundamentado na experiência de traição do passado), para o acirramento da 

rivalidade e para um crescente desejo de vingança e violência contra outros povos que 

partilhavam a vida no mesmo espaço de terra. 

 As afirmações acima ganham maior força quando se reflete sobre a composição 

literária dos oráculos proféticos. Os dois oráculos estudados (Is 63,1-6 e Ml 1,2-5) são 

estruturados como diálogos entre Javé e o povo ou entre Javé e o profeta. Força maior é dada 

à revelação divina, pois no registro dos diálogos (nos dois oráculos), as palavras atribuídas a 

Javé estão na primeira pessoa do singular, conferindo grande peso e autoridade à palavra 

profética. 

 O ódio (baseado na rivalidade) e o desejo de vingança (conflito) faziam parte da forma 

de pensar a justiça no Antigo Oriente (tradição do redentor – go´el) e na literatura 

escatológica pós-exílica. Todavia, essa forma de pensar a justiça estruturava uma imagem 

divina semelhante, em violência, aos imperadores que oprimiam os povos e, sobre eles, 

ampliava o seu poder. Esta teologia possuía o interesse de proclamar a fé em um Deus 

Soberano que controlava a história e seus agentes para o bem de seu povo. Por esta visão 

particularista estavam respaldados teologicamente para nutrir ódio contra outros povos, para 

rivalizar e para guerrear com grande violência contra seus semelhantes. 

 Edom, no pós-exílio, era um problema concreto de acesso à terra produtiva, no 

território de Judá. Todavia, continuaram estabelecidos ao sul de Judá por longo tempo. 

Quanto ao seu território tradicional, ainda mais ao sul, foram sendo fragilizados pelas 

incursões nabatéias, até que, fossem absorvidos ou dispersos para outras regiões. 

 Todavia, Edom na profecia pós-exílica parece mais um paradigma para a reflexão da 

solidariedade entre irmãos. O tributo negativo de Edom foi o de rejeitar seus irmãos nos dias 

de profundas angústias (na experiência da queda de Jerusalém e da possível fuga de alguns – 

Ob 10-15). Esta era a marca negativa que nutriu tanto ódio, rivalidade e justificou conflitos. 

Desta forma, Edom na profecia pós-exílica foi réu de juízo pela falta de solidariedade para 

com seus irmãos, os judaítas. Será que Edom não foi usado pela profecia apenas como um 

exemplo negativo que não deve ser seguido em seus procedimentos não solidários? Acaso 

Edom não pode ser uma categoria que exemplifica o que não se deve fazer quando irmãos 

precisam uns dos outros? 

 O texto que afirma de forma direta a calamidade e o juízo sobre Edom é o primeiro 

oráculo do livro de Malaquias. Todos os oráculos deste livro estão diretamente relacionados 

com o ceticismo do povo judaíta e de suas conseqüentes ações de injustiça para com Javé e 

para com o próximo. O livro de Malaquias enfatiza que quando os valores de Deus são 



211 

 

deixados de lado, o ser humano que está próximo é oprimido e usado por pessoas impiedosas 

que pensam primeiramente em si. Grande parte dos problemas na comunidade pós-exílica em 

Jerusalém estava baseada no rompimento dos laços de solidariedade familiar (fato 

questionado na conduta de Edom em uma batalha). Todavia, os próprios judaítas estavam 

rompendo com seus compromissos com o próximo. 

 Edom, mais que um problema, pode ser a fonte de reflexão capaz de transformar a 

conduta de uma sociedade que estava se afastando dos valores de Javé. Diante de seus 

sentimentos por Edom, os judaítas poderiam refletir sobre seus comportamentos não 

solidários. Poderiam compreender que, agindo sem se preocupar com o próximo, trilhariam o 

mesmo caminho que Edom no passado e atrairiam o juízo de Javé sobre si próprios.  

 A pesquisa sobre as narrativas de rivalidade e conflito na Bíblia Hebraica apresentam 

uma progressão histórica: da rivalidade entre irmãos gêmeos que lutavam pelo direito à 

proeminência do clã; para a rivalidade recheada de conflitos militares e projeto de opressão de 

um povo (Israel/Judá) sobre o outro (Edom); para rivalidade que desejava a liberdade, a 

vingança pela opressão e a proeminência através do apoio a um império estrangeiro; até a 

rivalidade que desejava retomar os territórios e o desejo de proeminência na região, com o 

apoio persa. A dinâmica histórica proposta pelas narrativas, mesmo sabendo de sua 

composição diacrônica, demonstrou que as transformações sócio-políticas serviram para 

ampliar e acirrar a rivalidade e os conflitos entre os descendentes de Jacó/Israel e os 

descendentes de Esaú/Edom. 

 A análise das narrativas familiares aponta para um momento histórico onde a 

proeminência de Israel/Judá sobre Edom estava solidificada pela indústria da opressão da 

monarquia. Desta forma, todas as narrativas de rivalidade destacavam a superioridade dos 

descendentes de Jacó sobre a cultura dos descendentes de Esaú. Desta forma, as narrativas 

fundamentavam um discurso religioso preferencial. Um discurso religioso que justificava as 

ações dominadoras e opressivas de Israel/Judá sobre Edom. A estes estava facultado o 

segundo lugar. A estes estavam destinados a servidão. As narrativas familiares qualificam em 

níveis de poder esses povos: Israel/Judá o proeminente e Edom o servo. Israel/Judá o que 

possuía a melhor terra e Edom destituído desse privilégio.  

 Já os oráculos proféticos, nas coleções dos OCN, evidenciam a influência de outro 

contexto. Edom que vivera subserviente desejou romper o jugo. Para isto, estabeleceu uma 

aliança com a Babilônia e apoiou sua campanha para o domínio da região Siro-Palestinense. 

Estes oráculos dimensionam o tempo que Edom “sacudiu o jugo de Israel/Judá” (Gn 27,4b) e 

beneficiou-se de sua derrocada. 
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 Por fim, os oráculos da profecia pós-exílica, evidenciam novamente a luta por terra e 

por poder na região. Neste tempo, Edom e Judá voltaram a medir forças, só que pela 

influência na corte persa. Neste tempo conviveram lado a lado, lutando por identidade e por 

sobrevivência cultural dentro do império persa. 

 Esta pesquisa, além de estudar as razões das rivalidades e conflitos, também se 

dedicou a encontrar fragmentos de esperança e a valorização da cultura de paz nestas 

narrativas. No material literário da profecia não se pode verificar expressões significativas 

para uma cultura de paz. Destacam-se desejos de vingança e o crescimento de uma imagem 

divina belicosa, capaz de punir e corrigir com a violência as nações impenitentes. Todavia, é 

possível interpretar que tais ações contra as nações deveriam produzir uma consciência nova: 

Viver pelos valores divinos, isto é, preferir a conciliação e o diálogo à violência; Viver mais 

para justiça do que para a proeminência. Tais aspectos deveriam ser vistos, sobretudo, nas 

relações internas da comunidade da restauração em Judá, onde poderiam conviver e 

reconstruir harmoniosamente a vida, a fé e as relações sociais (família e etnias). 

 A grande referência para a cultura de paz está nas narrativas familiares. Nestas houve 

o destaque de Esaú como alguém capaz de perdoar ofensas e ceder para viver em paz com seu 

irmão (Gn 33 e 36). Considerando a composição tardia do livro de Gênesis é possível que 

essa narrativa represente o desejo profundo de se viver em paz no mesmo lugar. O desejo de 

parar de lutar por poder e terra. O desejo de conviver pacífica e harmoniosamente como 

irmãos. Esta referência ensina a grandeza dos que desejam os valores de Deus. Estes/estas 

devem nutrir um coração humilde disposto/disposta a perdoar e a ceder mais para o bem do 

outro do que buscar mais direitos para si. A cultura de paz depende da disposição em viver as 

virtudes de Deus. 
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