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RESUMO 

 

No fenômeno de expansão do helenismo para o oriente que tem seu auge em Alexandre, 

o Grande, e na continuação e desenvolvimento por meio das dinastias herdeiras, a 

exemplo da principal abordada aqui, a Selêucida, existe um encontro entre povos. Um 

povo periférico, os judeus, deixou seu registro dessa interação cultural. O registro 

escolhido para esse trabalho é o I Macabeus, que é uma narrativa de conflito armado. 

Nessa narrativa será explorado aqui o significado de Morte, com apoio dos conceitos de 

Michel de Certeau. 

 

Palavras-Chave: Helenismo; Deuteronosmismo; Macabeus; Morte. 

  



ABSTRACT 

 

In the phenomenon of expansion of Hellenism to the east, which has its peak in 

Alexander the Great, and in the continuation and development through the heir 

dynasties, like the main one discussed here, the Seleucid, there is a meeting between 

peoples. A peripheral people leave its record of this cultural interaction. The registry 

chosen for this work is the I Maccabees, which is a narrativa of armed conflict. In this 

narrative, the meaning of Death will be explored, with the support of Michel de 

Certeau's concepts. 

 

Keywords: Hellenism; Deuteronosmism; Maccabees; Death. 
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INTRODUÇÃO	
 

 Não há duvidas de que a morte tem um profundo peso na realidade humana. Em 

um primeiro momento, ela indica diretamente a finitude da consciência individual, que é 

a impotência do individuo diante a realidade, realidade em que o indivíduo vê-se 

incapaz de manter-se em movimento no tempo e no espaço. A morte também é a 

manifestação da finitude do outro, o que causa bastante sofrimento quando o outro está 

entrelaçado ao observador por meio dos elos emocionais.  

O trabalho presente se propõe a investigar a morte num recorte muito específico, 

que é a revolta dos Macabeus, no II séc. a.e.c. A revolta ocorreu em um período de 

interação entre a cultura judaica, ou mais especificamente, de grupos dessa cultura, e a 

cultura helênica dominante na Palestina após a conquista da Pérsia por Alexandre, o 

Grande. Por se tratar de um contexto beligerante que incendiou a região em combates, 

pilhagens e assassinatos, a morte não apenas aparece continuamente, mas assume um 

eixo narrativo nos documentos. Por meio desses eixos, será analisado o documento 

principal, I Macabeus 1;9,22.1 Esse recorte foi escolhido porque introduz a justificativa 

e característica do inimigo a ser combatido, o Império Selêucida, assim como também 

introduz na trama dois importantes personagens, um que deflagra o conflito, Matatias, e 

o outro que a encarna o herói, Judas Macabeu, que dá nome ao livro.  

Para leitura das representações da morte no recorte documental que foi 

selecionado, será utilizada a ideia de Certeau de que a morte assume disfarces no 

discurso entre os vivos,2 que também coloca o individuo no lugar inalcançável.3 Outros 

elementos serão trabalhados, ainda que de forma breve, para contextualizar 

perspectivas, ideologias e momento político. Define-se nesse trabalho o que é 

deuteronomismo e movimento apocalíptico; explica-se como o helenismo alcançou o 

Levante; e procura-se destacar como a morte é representada no documento.  

Por fim, esse trabalho irá contribuir para um olhar sobre a morte na perspectiva 

de outra cultura numa realidade de guerra, uma cultura de um povo oriental, os judeus, 

 
1 Bíblia Sagrada. Tradução Oficial da CNBB. 3ª Edição – 2019. Segundo as notas introdutórias, o livro 
provavelmente foi escrito no governo de João Hircano, ano 120 a.e.c. 
2 Certeau, Michel de. A Invenção do Cotidiano: Artes de fazer. 3ª ed. Petrópolis, RJ. Vozes, pg. 296. 
3 Ibdem., pg. 294 
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sem grande relevância política na região e no período aqui abordado, mas que registrou 

sua experiência com o helenismo no seu período de desenvolvimento pós-Alexandrino. 
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2. HELENISMO	E	SUA	EXPANSÃO	PARA	O	LESTE	
 

 Funari afirma que os termos ‘heleno’ e ‘grego’ não corresponde ao vocábulo 

‘helenístico’. O termo ‘helenismo’ é uma ferramenta moderna para se referir as 

civilizações e impérios pós-Alexandre, que tinham o grego como língua oficial. Diz 

respeito não apenas o uso do grego como língua oficial, algo que caracteriza esse 

período das dinastias macedônicas, que herdaram a cultura helena, também a 

convivência e troca cultural com inúmeros povos, incluindo os judeus.4 Eyler aprofunda 

o conceito histórico de helenismo a partir dos eventos políticos que transformaram a 

realidade grega a partir da Guerra do Peloponeso. Nesse sentido, o helenismo está 

diretamente relacionado à crise das poleis e à expansão militar da Macedônia.5  

 No séc. IV a.e.c., a Grécia estava em guerra devido ao conflito entre Atenas 

versus Esparta, conflito que acabou desencadeando uma grave crise política. Essa crise 

parece ter motivado a busca por soluções destoantes da cultura democrática, como o 

exercício da tirania ou a propagação da ideologia monárquica.6 Eyler ressalta que:7 

“[...] o poder efetivo passava cada vez mais das velhas cidades para os 
soberanos, quer fossem gregos ou não, os quais possuíam os meios 
financeiros para assegurar a força militar que escapava às cidades. Ao 
perderem o controle da função militar, as cidades perdiam igualmente 
a iniciativa política.” 

  

 É importante perceber essa mudança de prática política provocada pela crise, 

pois ela pode justificar a ascensão da Macedônia como potência unificadora dos 

helenos. A relação entre os gregos e macedônios já era próxima, em especial entre a 

Macedônia e Atenas, por causa da sua atividade econômica. Essa proximidade não 

parece ser justificativa plausível para que exista por parte dos gregos um 

compartilhamento ou submissão da pólis ao Poder de Felipe II e de Alexandre, o 

Grande. Felipe II conseguiu construir um exército permanente e bem treinado e, com 

ele, unificou toda a Macedônia sob seu governo. Após essa experiência, sua ambição 

mirou a unificação e liderança da Grécia contra um inimigo que pairava como um 

 
4 Funari, Pedro Paulo. Grécia e Roma. – 6. Ed., 1ªreimpressão. – São Paulo: Contexto, 2019, p. 82.  
5 Eyler, Flábia Maria Schlee. História antiga: Grécia e Roma: a formação do Ocidente. – Petrópolis, RJ: 
Vozes; Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2014. – (Série História Geral). Versão Ebook Kindle – Parte I; Capítulo 
9 A crise do mundo grego e a expansão macedônica. 
6 Ibdem. 
7 Ibdem. 
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fantasma na memória helena, a Pérsia. Por causa dessa ameaça, e facilitado pela crise da 

Hélade, Felipe obteve reconhecimento por parte das póleis gregas.8  

Não é objetivo desse trabalho analisar se de fato havia uma ameaça persa ou se 

essa foi uma estratégia de Felipe II para reavivar um antigo medo como vitrine para que 

ele se vendesse campeão da Hélade. Eyler afirma que a ameaça existia no sentido em 

que a Grécia se fragilizava economicamente e politicamente, e Artaxerxes fortalecia o 

império no Leste. A suspeita se levanta porque entre Macedônia e a Pérsia, uma parte 

dos gregos preferiu lutar contra a dominação macedônica, a exemplo de Demóstenes. 

Eyler diz ser Demóstenes o representante de um grupo expressivo que inclusive utilizou 

o dinheiro persa.9 Outro motivo e mais evidente é que essa motivação contra a Pérsia é 

bastante favorável aos interesses de Felipe II, que consegue estabelecer o que Briant 

chama de Pax Macedônica. Na liga de Corinto, convocada depois de sua vitória contra 

os gregos em Queroneia, em que participaram do synedrion apenas gregos, foi aprovada 

uma lei que entregava o poder das poleis nas mãos de Felipe em troca da estabilidade da 

Hélade e da vingança contra os crimes persas que ocorreram séculos atrás; ainda proibia 

rebeliões e revoltas internas que ameaçassem a estabilidade do governo do strategos 

autocrator.10 

A Herança que Felipe II deixou para seu filho Alexandre foi levar à frente seu 

projeto de avanço para o Leste, o álibi que de certa forma sustentava o império 

Macedônico. A história de Alexandre é bastante popular e em resumo, sua conquista foi 

da Anatólia até a Índia, incluindo o Levante e o Egito. Antes, toda essa região era ligada 

pelas satrapias persas. O que é mais importante para esse trabalho é analisar as 

estruturas trazidas pelos alexandrinos e que foram combatidas pelos macabeus: a 

urbanização, a economia e a cultura grega. 

A urbanização é a primeira estrutura alexandrina que foi imposta nos territórios 

conquistados. Todavia, a urbanização do Leste, ainda que tenha resultado em avanços 

econômicos – que de certa forma privilegiava os detentores do poder e não os 

dominados, a exemplo a drenagem dos canais babilônicos e a construção do porto em 

Babilônia –, tinha caráter exclusivamente militar, para estabelecer controle e impor 

 
8 Eyler, Flábia Maria Schlee. História antiga: Grécia e Roma: a formação do Ocidente. – Petrópolis, RJ: 
Vozes; Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2014. – (Série História Geral). Versão Ebook Kindle – Parte I; Capítulo 
9 A crise do mundo grego e a expansão macedônica. 
9 Ibdem. 
10 Briant, Pierre. Alexandre, o grande. L&PM, 2010. Versão Ebook Kindle –  Capitulo II: Origens e 
objetivos da conquista; II. A herança de Felipe II. 
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respeito nas regiões conquistadas.11 Inclusive em I Mc 1, 33-35, é registrado esse 

elemento de urbanização na reconstrução da fortaleza de Davi em Jerusalém, que é 

descrito pelo autor como uma presença ameaçadora do poder dominante sobre eles. 

Ainda no mesmo capítulo, o autor cita a arrecadação de impostos por meios violentos,12 

que abre a segunda estrutura de dominação imposta no império macedônico, a 

econômica. 

Os impostos arrecadados da Macedônia e cidades gregas não eram suficientes 

para manter a maquina de guerra alimentada pelo tesouro real. Sendo assim, os 

territórios conquistados eram utilizados para dar lucro e extrair renda, e o responsável 

por esse feito eram os administradores sátrapas. Alexandre continuou com o modelo 

historicamente eficaz de administração e divisão de território dos persas. Um dos 

métodos de lucro sobre a propriedade era o sistema de corveia, ou seja, o trabalho 

prestado pela força de trabalho servil nas propriedades conquistadas. Justamente à 

corveia, havia a arrecadação de impostos, que de certa forma era uma forma de lucro 

mais imediata. Briant concorda com o autor ou atores do livro de I Mc de que a 

cobrança de tributos não era nada pacifica, variando entre pilhagem, extorsão, 

chantagem e especulação de víveres.13 

A terceira estrutura do império macedônico, e a mais complexa, era a cultura. 

Complexa porque, como disse Grabbe, a helenização aconteceu em um longo processo 

de síntese e diversificação. Não foi uma simples e direta imposição da cultura grega 

sobre os povos dominados, ao mesmo passo em que os dominadores estabeleceram uma 

fronteira entre cultura superior – Grega – e inferior – a do Leste Oriental – que pesava 

no cotidiano político-cultural desses povos.14 Momigliano por sua vez, mostra como a 

língua Grega foi uma arma eficaz tanto para a redução entre as fronteiras culturais, e 

para a imposição da cultura dominante.15 Essa língua foi inserida pelo poder dominante 

e imperial no mundo judaico, que antes falava aramaico por causa da dominação persa, 

 
11 Briant, Pierre. Alexandre, o grande. L&PM, 2010. Versão Ebook Kindle – Capítulo IV: Administração, 
defesa e exploração dos territórios conquistados; III. Conquista e “desenvolvimento econômico” 
12 I Mc 1,29 – Dois anos depois, o rei enviou às cidades de Judá o chefe dos impostos, o qual entrou em 
Jerusalém com um grande exército. 
13 Briant, Pierre. Alexandre, o grande. L&PM, 2010. Versão Ebook Kindle – Capítulo IV: Administração, 
defesa e exploração dos territórios conquistados; III. Conquista e “desenvolvimento econômico” 
14 Grabbe, Lester L. An Introduction to Second Templo Judaism. History and Religion of the Jews in the 
Time of Nehemiah, the Maccabees, Hillel and Jesus, p. 10. 
15 Momigliano, Arnaldo. Os limites da Helenização: a interação cultural das civilizações grega, romana, 
céltica, judaica e persa. Tradução: Claudia Martinelli Gama. Jorge Zahar, Rio de Janeiro, 1991, p. 18-26. 
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ao mesmo tempo em que possibilitou com que os judeus se inserissem no mundo 

grego.16 

No documento, I Macabeus, foi narrado as três estruturas alexandrinas atuando 

em conjunto no terrirório de Israel: 

Por aqueles dias, saíram de Isarael homens iníquos que persuadiam a 
muitos dizendo: “Vamos fazer aliança com as nações que estão ao 
nosso redor, porque desde que nos isolamos, muitos males nos 
aconteceram”. Essa proposta parecia boa. Alguns do povo resolveram 
ir ter com o rei, e este deu-lhes permissão para adotarem os costumes 
dos gentios. Construíram em Jerusalém um ginásio ao modo dos 
gentios. Disfarçaram a circuncisão e renegaram a aliança sagrada, 
ajuntando-se aos gentios e vendendo-se para praticarem o mal. ( I Mc. 
1, 11-15) 
 

Evidenciando principalmente a relação mão dupla do helenismo, no sentido em 

que ele é acolhido e não diretamente imposto. Os motivos ficam claros no próprio texto, 

os benefícios diplomáticos e econômicos de fazer aliança com as nações vizinhas. A 

urbanização aparece na construção do ginásio, que é um fator de reprodução da cultura 

dominante por meio de síntese, e os frutos dessa síntese se manifestam no disfarce da 

circuncisão. A circuncisão tinha um profundo peso no processo de identidade cultural 

do povo judeu e será discutido no próximo capítulo. 

Quanto aos efeitos do helenismo sobre o povo judeu, principalmente sob 

dominação da dinastia Selêucida, herdeira da expansão alexandrina, e as respostas 

culturais desse mesmo povo à experiência de dominação, isso será analisado e discutido 

ao longo desse trabalho.  

 

	 	

 
16 Momigliano, Arnaldo. Os limites da Helenização: a interação cultural das civilizações grega, romana, 
céltica, judaica e persa. Tradução: Claudia Martinelli Gama. Jorge Zahar, Rio de Janeiro, 1991, p. 78. 
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2 PENSAR	A	PERSPECTIVA	JUDAICA	DA	MORTE	NOS	DOCUMENTOS	E	AS	
FERRAMENTAS	TEÓRICO	METODOLÓGICAS	DE	ANÁLISE	

 

A morte pode ser entendida em Macabeus como um personagem do conflito 

entre judeus e gregos presente nos relatos, ao ponto de a morte assumir protagonismo 

em um eixo de narrativa. A morte em I Macabeus está sempre alí, para ser deflagrada, 

ultrapassada ou mesmo acolhida. Ela não parece ser justificada em si mesma, pois a 

justificativa é explicita no cenário de guerra que arma palco para o matar e o morrer. A 

guerra e o desenvolvimento político é constantemente justificado, e eles têm muito a 

falar sobre a morte. Dentro dessa lógica, a morte pode ser tomada enquanto elemento de 

identidade dos integrantes do movimento, assumindo de forma explicita na narrativa o 

lugar do zelo ou martírio, e talvez de forma implícita a de imortalidade da alma. Por isso 

o “pensar” do título é proposital, utilizando o “pensar” de Certeau como ferramenta que 

investiga a ordem identitária17. 

O cenário que precede a revolta de Matatias, no governo Selêucida é demarcado 

no documento por seis importantes eventos de justificativa. As justificativas se dão no 

sentido de aprovar o movimento de revolta e guerra, assim como enfatizar a 

participação de Matatias como um herói contra a opressão, já que ele é quem acende o 

pavio. O primeiro evento citado é o roubo do Templo, que se encaixa na experiência de 

coleta de impostos e levantamento imediato de fundos: 

Entrando com arrogância no Santuário, tomou para si o altar de ouro, 
o candelabro com todos os seus acessórios, a mesa da proposição, as 
vasilhas para as libações, as taças, os incensórios de ouro, o véu, as 
coroas, a decoração de ouro sobre a fachada do Templo, do qual tirou 
todo o revestimento. Tomou além disso a prata e o ouro, os utensílios 
preciosos e os tesouros secretos que conseguiu descobrir. Carregando 
tudo isso, partiu para o seu país, depois de ter derramado muito sangue 
e proferido palavras de extrema arrogância. (I Macabeus 1,21-24) 
 

 O segundo evento é a reconstrução da Fortaleza de Davi. A fortaleza era uma  

edificação que servia para o dominante tanto para proteção contra invasores estrangeiros 

que quisessem reivindicar o território, quanto manter o policiamento da população e das 

terras conquistadas. A Fortaleza de Davi evitava, por exemplo, uma possível revolta 

como a que esse trabalho pretende analisar: 

Então reconstruíram a Cidade de Davi, dotando-a de grande e sólida 
muralha e de torres fortificadas, e dela fizeram a sua cidadela. 

 
17 Certeau, Michel de. Problematização do Sujeito: psicologia, psiquiatria e psicanálise. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2002 (Coleção Ditos & Escritos, 1). 
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Povoaram-na de gente ímpia, homens perversos, e nela se 
fortificaram. Abasteceram-na de armas e víveres e nela depositaram os 
despojos tomados em Jerusalém, tornando-a assim, uma armadilha 
enome para nós. (I Macabeus 1,33-35) 
 

 O terceiro evento está em um decreto real que obrigava a renúncia dos antigos 

costumes, e o que os escritores vão apontar como tentativa de união dos povos 

dominados, ou seja, uma clara interferência do poder estrangeiro e dominante nas 

tradições identitárias, mas também uma possível referência ao processo de helenização: 

O rei prescreveu, em seguida, a todo o seu reino, que todos formassem 
um só povo, renunciando cada qual a seus costumes particulares. E 
todos os pagãos conformaram-se ao decreto do rei. (I Macabeus 
1,41-42) 
 

 O quarto evento é a construção da estátua de Zeus sobre o altar de holocaustos, 

que o autor apelida de ‘abominação’. O apelido escolhido certamente diz muito sobre o 

humor do autor ou autores do livro. O altar, segundo a tradição deuteronomista, tinha 

uma profunda relação de mediação entre o povo e sua divindade nos rituais de 

sacrifício:18 

No décimo quinto dia do mês de Casleu do ano cento e quarenta e 
cinco, o rei fez construir, sobre o altar dos holocaustos, a Abominação 
da desolação. [...] (I Macabeus 54) 
 

 O quinto é a proibição da Torah, traduzida nos textos cristãos com o sentido de 

Lei, mas que tem um significado mais apropriado como ‘instrução’ ou ‘ensino’, como 

explica Kibuuka.19 Este trabalho tem um tópico dedicado a discutir a formação e 

importância da Torah para a cosmovisão judaica. Todavia é possível adiantar a 

importância da Torah como uma ferramenta de instrução para a vida, além de código 

legal de um povo.20 Certamente a proibição da Torah está relacionada aqui à uma ideia 

de divergência e conflito com os códigos legais do império: 

Quanto aos livros da Lei, os que lhes caíam nas mãos eram rasgados e 
lançados ao fogo. Onde quer que se encontrasse, em casa de alguém, 
um livro da Aliança ou se alguém se conformasse à Lei, o decreto real 
o condenava à morte. (I Macabeus 1,56-57) 

 
18 Em Ex 29 existe uma descrição exaustiva dos rituais relacionados ao altar, numa dinâmica com o 
sacerdote, o sacrifício e o povo. O altar recebe sobre ele o sangue dos sacrifícios, o sacerdote também 
sobre si e suas vestes; e sobre o altar é queimado a carne dos sacrifícios, logo depois o sacerdote também 
come de carnes sacrificiais. Essa relação parece ser semelhante a um banquete entre o homem e a 
divindade, fechando nos versículos 45 e 46 um evidente contrato de amizade e boa vontade por parte do 
divino: E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor 
seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus.  
19 Kibuuka, Brian. A torá comentada: edição bilíngue hebraico. São Paulo: Fonte Editorial, 2010, pg. 21. 
20 Ibdem. 
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 O sexto e ultimo evento que precede a revolta é a proibição da circuncisão. A 

circuncisão, que consiste na remoção do prepúcio, é uma prática de caráter 

profundamente identitário no judaísmo até os dias atuais. Na Torah, a circuncisão 

aparece em um diálogo entre a divindade e Abraão, o pai, segundo a tradição, dos 

israelitas. O diálogo deixa claro que a marca na carne de todo filho homem é um sinal 

de aliança com a divindade, mas também da divindade com o povo.21 Mesmo Moisés 

que é um herói deuteronomista, foi tido como inimigo da divindade por não ter 

circuncidado seu filho. Ele teve a vida salva após o ritual ser realizado por sua mulher, 

Zípora.22 O peso desse ritual está evidente em I Macabeus 1,60-61: 

Quanto às mulheres que haviam feito circuncidar seus filhos, eles, 
cumprindo o decreto, as executavam com os mesmos filhinhos 
pendurados a seus pescoços, e ainda com os seus familiares e com 
aqueles que haviam operado a circuncisão. 
 

 Assmann vai analisar os seis eventos listados como um fenômeno de 

desenvolvimento de nação, no sentido em que o império Selêucida força a 

homogeneização étnica dos povos dominados. Ele também questiona a autenticidade 

dos eventos, por ser “blatant”, no sentido de que faz muito ruído na narrativa, e uma vez 

que não existem outros relatos semelhantes no lado selêucida para testificar a violência 

desmedida. Sendo assim, ele levanta a possibilidade de ser uma possível justificativa 

construída pelos Asmoneus para explicar a violência deflagrada na revolta.23 Tal 

violência teria desencadeado na região uma série de conflitos, pilhagens e assassinatos. 

 Este trabalho abre mão da discussão sobre autenticidade dos relatos nos textos, 

pois como disse Bloch, as deformações do testemunho só ganham vida se forem 

combinadas com os pré-conceitos da opinião comum, sendo assim um espelho da 

consciência coletiva. Além do mais, o testemunho não informa sobre o que foi visto, 

mas sobre o que era natural ver.24 Assim sendo, os eventos listados podem ser 

relacionados e compreendidos como invasão de fronteiras. Segundo a lógica de Certeau, 

a fronteira é a limitação dos espaços que, por sinal, existem como lugar indicado nos 

relatos. São os relatos que inclusive criam pontes entre as fronteiras, e o que pode ser 

 
21 Gn 17, 9-11. 
22 Ex 4, 24-26 
23 Assmann, Jan. Martydom, Violence, and Immortality: the origins of a religious complex. Dying for the 
faith, killing for the faith: Old-Testament faith-warriors (1 and 2 Maccabees) in historical perspective/ 
edited by Gabriela Signori, pp, 43-44. 
24 Bloch, Marc Leopold Benjamin. Apologia da história, ou, O ofício de historiador. – Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed., 2001, pg. 106-107 
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visto nos relatos da ação Selêucida sobre o povo judeu não é a criação de pontes, antes 

assume uma característica de invasão, também autorizada por um relato que 

previamente preparou o cenário para a intervenção política ou bélica. Isso é o que 

Certeau vai chamar de desfragmentação das referências autorizantes: a excomunhão das 

divindades e desapreço dos locais habitados pelos espíritos dos relatos.25 

 Quando se diz nos relatos, no terceiro evento listado como justificativa, que o rei 

prescreveu uma lei que homogeneíza os povos, com cada um em particular 

abandonando ou tendo que abandonar seus costumes para esse fim, está acontecendo 

uma tentativa de possessão dos corpos, que por sua vez já era, obviamente, previamente 

caracterizada por costumes e organização social característico.26 Esses corpos são 

destituídos de forma ativa, porque a fronteira foi rompida pela violência, como diz o 

documento. Então, quando o texto evocado no terceiro evento aponta que os pagãos27 se 

“conformaram com o decreto”, é para falar de corpos já possuídos e defendidos pelo 

texto, que é o decreto, ao passo que fala de si mesmo como não pertencente a esse grupo 

de possuídos. A credibilidade do discurso e que faz o movimento, sendo tal a 

homogeneização de povos, é o discurso que fala em nome do real no sentido de que os 

corpos possuídos se submetem e encarnam a essa norma imposta pelo decreto.28 

 Ainda que estes eventos narrados estejam acontecendo antes de estourar a 

revolta, a resistência está propositalmente inclusa nas linhas do documento ao delimitar 

as fronteiras que o estrangeiro tenta romper pela violência. Quem se conforma com o 

decreto do rei é o pagão ou é aquele que difere em suas práticas de quem fala. Há uma 

clara divisão, como já foi previamente abordado, entre o eu e o outro. O outro é o 

indivíduo fácil de apontar porque encarna a possessão imposta; e quem está apontando, 

por sua vez, fala do lugar de quem, nos relatos do documento, sofre a desfragmentação, 

a invasão homogeneizadora que autoriza a pertencer ao espaço do decreto real. Por isso, 

quem aponta assumiu o lugar do delinquente, ou seja, daquele que existe deslocando-se 

pela área que não oferece mais saídas simbólicas e expectativas de espaços29 já que os 

espaços estão ocupados pelo decreto que exige o abandono da tradição. 

 
25 Certeau, Michel de. A Invenção do Cotidiano: Artes de fazer. 3ª ed. Petrópolis, RJ. Vozes, pg. 207-211. 
26 Ibid,. pg. 230-232. 
27 O termo é utilizado como reprodução do documento e não representa um preconceito do autor desse 
trabalho. 
28 Certeau, Michel de. A Invenção do Cotidiano: Artes de fazer. 3ª ed. Petrópolis, RJ. Vozes, pg. 240-241. 
29 Ibdem., pg. 216-217. 
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 A revolta, quando enfim eclode, acontece por Matatias: ele é a causa primeira 

referida no documento, sendo a sua atuação justificada pelas ações de Finéias.30 

Tomado de Zelo, que justifica o ato de matar por Deus, Matatias “trucidou” o judeu que 

se rendeu ao decreto do rei, ou seja, que foi possuído e homogeneizado, no momento 

em que este estava pronto para sacrificar no altar ao deus estrangeiro que chegou ao 

espaço da narrativa junto com caravana do helenismo. Matatias continua e também mata 

o emissário do rei.31 É interessante notar que a primeira morte motivada pelo zelo 

acontece sobre o altar, local diante da divindade que recebe os sacrifícios, mas aqui no 

caso há o suplício do judeu que abriu mão de sua crença tradicional, que é como um 

sacrifício oferecido para a divindade helênica. Assmann entende que o problema aqui 

não está em adotar os elementos da cultura helênica, mas sim abandonar a própria 

cultura em prol da dominante32 

 O que motiva essa resistência de Matatias em se homogeneizar então, se não o 

ato de crer? É, segundo Certeau, “não o objeto do crer [...], mas o investimento de 

pessoas em uma proposição, o ato de enuncia-la considerando verdadeira”33. Logo após 

esse feito, segundo o documento, Matatias saiu gritando pela cidade, convocando todos 

os que têm zelo pela Torah para segui-lo, o que é a resistência do delinquente que se 

manifesta pela “voz”, que é a manifestação longe do centro de poder. A voz é 

determinada por um sistema, codificada por uma recepção.34 No caso, a voz foi ouvida 

por aqueles zelosos pela Torah. A recepção dessa voz que é a ponta de lança da revolta, 

ou seja, Matatias e seus filhos, e também todos aqueles outros grupos que se juntaram a 

eles, dando volume e amplificando a voz do “delinquente”. 

 Compreendendo o que seria esse “ato de crer” debatido, pode-se ampliar a 

profundidade da experiência religiosa com Eliade, pois para ele, para o homem religioso 

não existe espaço homogêneo, pois todos os espaços estão delimitados entre o sagrado e 

o profano. Para o homem religioso, o espaço sagrado é o espaço real. O sagrado é o eixo 

central que não apenas funda o mundo e implica significado no sujeito, mas que 

 
30 Trampedach, Kai. The War of the Hasmoneans. Dying for the faith, killing for the faith: Old-Testament 
faith-warriors (1 and 2 Maccabees) in historical perspective/ edited by Gabriela Signori, pp. 61. Obs: 
Finéias é um personagem da linhagem sacerdotal de Aarão que aparece em Números 25, e que assassina 
um israelita e uma mulher estrangeira, cessando uma praga que afligia o povo. 
31 I Mc 2,15-28. 
32 Assmann, Jan. Martydom, Violence, and Immortality: the origins of a religious complex. Dying for the 
faith, killing for the faith: Old-Testament faith-warriors (1 and 2 Maccabees) in historical perspective/ 
edited by Gabriela Signori, pp. 41. 
33 Certeau, Michel de. A Invenção do Cotidiano: Artes de fazer. 3ª ed. Petrópolis, RJ. Vozes, pg. 278. 
34 Ibdem., pg. 222. 
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também dá toda sua orientação do futuro.35 Para Sousa, no imaginário judaico, que 

contempla aqui o homem religioso de Eliade e o delinquente de Certeau, tanto a 

dinâmica de vida e a compreensão da morte estava intrinsecamente ligada na relação 

com a Divindade.36 Sendo assim, não está errado afirmar que quando Matatias dá inicio 

a guerra contra o poder dominante, o império Selêucida, e a guerra é o espaço onde a 

morte transita, pois ele, ao resistir à dominação, resiste tendo como base a compreensão 

de que está resistindo à morte, pois, na sua cosmovisão, se submeter à adoração pagã do 

estrangeiro é o mesmo que descer ao submundo, o lugar dos mortos.37 Em outras 

palavras, morrer não é simplesmente perder a vida, por mais que isso pareça 

redundante: também é abrir mão dessa identidade com a divindade que não aceita a 

homogeneização.38 

 A Morte para o delinquente – e nesse caso especifico, os delinquentes são os 

Macabeus – é a única arma disponível para vencer o inimigo que desfragmenta o seu 

mundo e tenta excluir suas fronteiras. Pois, se acontece a homogeneização cultural, ela é 

semelhante à morte por causa do divino, ao passo que a heterogeneização também é 

morte por causa do poder do império. Mas Certeau tem um conceito bem relevante a 

esse trabalho sobre a morte em si. Segundo ele, a morte é a imoralidade obscena, porque 

coloca o sujeito no lugar do intocável, do interferível, onde o indivíduo não pode mais 

ser molestado. Também ela é o excluído que volta apenas sob disfarce, que no caso da 

experiência da revolta macabaica, é o disfarce do martírio, do zelo e talvez, de forma 

implícita, da imortalidade da alma. O movimento de resistência identifica na morte a 

ligação com o crer e o falar, pois ela está sendo constantemente mencionada por aqueles 

que estão longe do centro de poder, e o crer imprime um significado sobre a morte que 

movimenta o corpo delinquente.39 

 
35 Eliade, Mircea. O sagrade e o profano: a essência das religiões; tradução Rogério Fernandes. – 4ª ed. – 
São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2018, pp. 25-26. 
36 O Imaginário do além-mundo na apocalíptica e na literatura visionária medieval: itinerários da 
recepção/ Paulo Augusto de Souza Nogueira organizador. São Bernado do Campo: Universidade 
Metodista de São Paulo, 2015. Capitulo 2, pp. 45. 
37 Ibidem., “Havia no imaginário do antigo Israel a ideia de que o mundo dos mortes estaria nas 
profundezas, como um submundo”. 
38 Sloterdijk vai dizer que o “Senhor bíblico” é difusionista que gosta de discrição, no sentido de dispersar 
e separar o que estava aglomerado, em referência à Babel como exemplo de unidade de mentalidade. O 
mito segundo ele, é um exemplo antipolítico ou anti-imperial, que contempla o surgimento do 
deuteronomismo na experiência de exílio babilônico. Sloterdijk, Peter. No mesmo barco: ensaio sobre a 
hiperpolítica: tradução de Claudia Cavalcanti. – São Paulo: Estação Liberdade, 1999, pg. 12-13. 
39 Certeau, Michel de. A Invenção do Cotidiano: Artes de fazer. 3ª ed. Petrópolis, RJ. Vozes, pp. 293-299. 
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 A partir daqui os conceitos de Certeau que foram apresentados serão 

continuamente invocados, pois estará em primeiro plano a ideia da morte como disfarce, 

noção que guia o restante do trabalho. 
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3 OS	DISFARCES	DA	MORTE	NO	TEXTO	DE	I	MACABEUS:	MARTÍRIO,	ZELO	
E	IMORTALIDADE	DA	ALMA	

4.1 	MARTÍRIO	
 

Por mais que o documento reconheça Matatias como o agente deflagrador da 

revolta, é certo também que antes de sua inciativa de recrutamento do corpo 

delinquente, já existia um movimento de resistência às ações dos selêucidas. Tal 

movimento pode ser identificado como uma afirmação passiva da identidade 

estabelecida pelo lugar de prática. É possível identificar no texto que esse movimento de 

afirmação passiva já lidava com a realidade da morte na forma de martírio, que justifica 

o ato de morrer por Deus. Essa primeira aparição de martírio nos documentos pode ser 

chamada de ‘martírio pré-Matatias’:  

Muitos em Israel resistiram firmemente e não comeram nada impuro. 
Resolveram que morreriam, mas não deixaram que qualquer comida 
os tornasse impuros nem profanariam a aliança sagrada; e morreram. 
(I Mc 1,62-63) 

 

Para o inimigo do delinquente, o império selêucida, a morte aqui era a arma para 

alcançar seus objetivos homogeneizantes: “E a ordem terminava assim: Quem não 

obedecer à ordem do rei será morto.”40 Parece, analisando o testemunho no texto, que 

aqueles que sofreram do poder desfragmentador de referências do império não tiveram a 

capacidade de reagir na mesma medida, o que é facilmente explicado pela desproporção 

de força, ainda que talvez não tenha sido esse o objetivo dos mártires. Logo a morte, 

independente de seu motivo, foi reinterpretada para caber dentro do conceito de arma, 

no sentido de capacitação para a luta ou a resistência. Aqui, trata-se da resistência que 

acontece entrando no estado que não se pode mais molestar. Essa reinterpretação da 

morte então, em primeiro momento, é a aceitação voluntária do morrer para não se fazer 

cumprir o objetivo de quem atua como desfragmentador das práticas culturais.  

A fronteira vencida é indicada no texto com a presença do império em Modin 

exigindo o sacrifício, ao mesmo tempo em que um judeu permite a posse do território. 

O texto pode ser lido como a indicação de fronteira vencida, porque Modin era um lugar 

longe do centro do poder, periférico. Inclusive o texto diz que Matatias saiu de 

Jerusalém, capital de onde irradia o poder, e foi para Modin para se afastar do que ele 

 
40 I Mc 1,50 
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considerava incompatível com sua cosmovisão.41 Portanto, aqui nesse trecho estão 

destituídos os símbolos de referência, que também são o cenário em que Matatias surge 

como aquele que sai do lugar de imobilismo e constrói sua ação de matar o possessor e 

o possuído, abraçando o espirito da revolta e promovendo uma nova delimitação de 

fronteiras. Matatias é o personagem que supera a destituição de seus símbolos 

constituindo um novo lugar de prática, ainda que móvel e longe dos lugares tradicionais. 

Em outras palavras, ele reinterpretou a fronteira dos judeus e dos não-judeus quando a 

tradicional foi rompida.  

Em I Mc 2,44 fica evidente a existência dessa nova fronteira quando ele e seus 

seguidores, entre os quais os principais eram seus filhos, se organizaram em um exército 

para vingar os mártires por causa do seu movimento. Eles mataram e perseguiram os 

pecadores e os transgressores da Torah, inclusive os pertencentes ao império. Aqueles 

que conseguiram escapar foram para as terras dos não-judeus em busca de segurança, ou 

seja, o outro lado da fronteira. Sobre esses mártires vingados, eles seriam a 

manifestação do martírio pós-Matatias, já que aparecem na narrativa após as ações 

desse em Modin: 

Imediatamente muitos soldados do rei foram atrás deles e alcançaram-
nos; acamparam perto do lugar onde estavam e preparavam-se para os 
atacar no sábado. Antes de atacaram, disseram-lhes: Agora basta. 
Saiam daí, obedeçam à ordem do rei e permanecerão vivos.  
Mas eles responderam: Não vamos sair, nem vamos obedecer à ordem 
de profanar o sábado, dada pelo rei. 
Imediatamente os soldados do rei os atacaram, mas eles não reagiram; 
não lhes atiraram pedras, nem tentaram barrar as entradas das suas 
cavernas. Responderam apenas: Todos nós vamos morrer com a 
consciência tranquila. O céu e a terra são testemunhas de que estão a 
matar-nos sem nenhum motivo. 
E os soldados do rei atacaram-nos ali no deserto, no sábado. E 
morreram os homens, as mulheres, os filhos e os animais. Mil pessoas 
foram mortas. (I Mc, 2, 32-38) 

 

Esses subordinados do império que perseguiram o povo no deserto estavam 

acampados, segundo o documento, na fortaleza de Davi, evidenciando a sua função 

predita de policiamento das estruturas helenísticas. É interessante observar que aqui 

existe uma dinâmica no diálogo entre os dispostos ao martírio e os dispostos ao 

assassinato. Enquanto os homens do rei partem de uma perspectiva de obediência ao 

poder político, pois os revoltosos devem sair de seus esconderijos e obedecer ao rei para 

não morrer, os judeus no deserto partem de uma perspectiva religio-identitária, 
 

41 I Mc 2, 1-6 
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colocando a Torah e a tradição do Sábado em destaque, e a ordem do rei, que é o fator 

homogeneizante, em segundo plano.  

O martírio se manifestou explicitamente no texto, na entrega dos corpos à Morte, 

não apenas dos homens que comumente tomam o lugar das armas para ferir e proteger, 

mas também das mulheres, que são o objeto familiar de proteção masculina porque são 

antes de tudo onde acontece a gestação da identidade e da cultura do grupo. Também 

morreram os filhos, que são as gerações geradas e esperadas para continuidade do lugar 

de prática. Morreram também os animais, manifestação de propriedade e fruto de um 

povo. Parece que fica evidente que o autor ou autores quis(eram) mostrar um cenário 

em que o povo como um todo se movimentou e sofreu até as ultimas consequências 

contra a presença da cultura helenística dominante, assim como até as últimas 

consequências cumprem a lei do Sábado, que contemplava até os animais.42 

Um dos motivos do porque é importante localizar a figura de Matatias entre os 

dois exemplos de martírio presente no texto, é que há uma indicativa que o livro de I 

Macabeus diverge ideologicamente do II Macabeus, e que fala muito sobre a 

intencionalidade do documento. Por se tratar de um texto propaganda, que tem por 

objetivo justificar a liderança dos descendentes de Matatias43, a dinastia dos Asmoneus, 

há também uma narrativa de que a ira de Deus seria afastada pelo zelo e não pelo 

martírio.44 Isso pode ser verificado no documento em I Mc 2, 39-41. Quando Matatias e 

seus filhos ficam cientes do massacre no deserto, lamentam a Morte dos mártires e 

ressignificam a Lei do Sábado: 

Quando Matatias e os seus companheiros souberam daquilo, ficaram 
muito tristes e disseram uns aos outros: Se todos nós fizermos a 
mesma coisa que nossos irmãos fizeram e não lutarmos contra os 
pagãos a fim de salvarmos as nossas vidas, em pouco tempo eles nos 
farão desaparecer da terra. 
Naquele mesmo dia eles resolveram o seguinte: Lutaremos contra 
qualquer pessoa que nos atacar, mesmo que seja no sábado, e assim 
não morreremos como morreram os nossos irmãos nas cavernas. (I 
Mc 2, 39-41) 

 

 A lei do Sábado é outro compromisso deuteronomista na relação com a 

divindade. Ele é um dia de descanso litúrgico, onde não apenas onde fica proibido o 

 
42 Dt 5, 14. 
43 Berthelot, Katell. The Biblical Conquest and the Hasmonean Wars. The Books of the Maccabees: 
History, Theology, Ideology. Papers of the Second International Conference on the Deuterocanonical 
Books, Pápa, Hungary, 9-11 June, 2005, p. 50. 
44 Ibdem., p.51. 
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trabalho do homem ao animal, mas também se pratica a memória da divindade que 

salvou o povo do Egito.45 Ou seja, uma situação análoga à esperança de salvação da 

opressão selêucida. O que é interessante ressaltar, de todo modo, é que Matatias fura 

esse preceito deliberadamente, preceito que é tão importante a ponto dos mártires no 

deserto aceitarem a morte para não descumpri-lo. Sobre o que confere a Matatias esse 

direito de agir contra a Torah e ao mesmo tempo continuar representante da divindade, 

será explicado no próximo ponto.  

 

4.2 	ZELO	
 

O personagem Matatias é apresentado na narrativa do documento pela 

justificativa hereditária e pelo grupo a que pertencia.46 Matatias é justificado como 

descendente direto de Aarão, o primeiro sumo-sacerdote através da linhagem de Joarib. 

Por isso ele tem o direito afirmativo, ou seja, que ele pode reivindicar o lugar de 

deflagrador da revolta para libertação do seu povo. Por esse motivo, ele pode ser o 

agente que sai da passividade e estabelece um novo significado de fronteira como 

resposta beligerante. Matatias é o herói justificado e sacralizado pelo sangue:47  

Naquele tempo, Matatias, um sacerdote que era filho de João e neto de 
Simeão e que pertencia ao grupo de sacerdotes de Joiarib, saiu de 
Jerusalém e foi morar em Modin. (I Mc 2,1) 

 

O zelo de Matatias que movimenta sua fúria em Modin para que ele sacrifique o 

judeu no altar da divindade helênica tem um sentido fundamental de construção 

simbólica, uma vez que o texto encarna esse zelo no personagem até ser confundido 

com sua própria identidade, delegando assim um sentido de autoridade justificada por 

algo mais elevado que o próprio personagem. Esse sentido será mais bem explicado em 
 

45 Dt 5, 15: Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali 
com mão forte e braço estendido; por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. 
46 I Mc 1: Naquele dia surgiu Matatias, filho de João, filho de Simeão, sacerdote da descendência de 
Joarib. Esse Joarib, que mais tarde vai ser reafirmado como antecedente de Simão em I Mc 14, 29, no 
contexto em que ele ascende ao poder politico, aparece em I Crônicas 24, 7 como o neto de Aarão e 
detentor do direito de servir como sacerdote no Templo da divindade nacional.  
47 Certeau, Michel de. A escrita da história; tradução de Maria de Lourdes Menezes; revisão técnica de 
Arno Vogel. – 2.ed. – Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006, p. 272-273: “O sangue é a metáfora 
da graça. Daí a necessidade das genealogias. A santificação dos príncipes e o enobrecimento dos santos 
estão em simetria, de texto para texto: estas operações recíprocas instauram em hierarquia social uma 
exemplaridade religiosa, e sacralizam uma ordem estabelecida [...]. Mas, igualmente, obedecem a um 
esquema escatológico que inverte a ordem política para substituí-la pela celeste e transformam os pobres 
em reis.” 
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seguida. Na narrativa, Matatias faz a ação, que é matar, mas essa ação não é assassinato 

porque é justificada por algo maior e anterior ao próprio agente do matar, e que também 

se relaciona à própria divindade. Isso fica evidente quando Matatias é comparado à 

Finéias,48 e certamente essa comparação não foi despropositada, já que se trata de um 

representante da vontade da divindade, neto do sacerdote Aarão, e que recebeu o direito 

divino de sacerdócio perpétuo: 

Quanto Matatias viu o homem a fazer aquilo, ficou furioso e, 
tremendo de raiva e cheio de zelo pela lei, correu e matou o homem 
ali mesmo no altar. Em seguida, matou o oficial do rei que estava a 
obrigar os judeus a oferecer sacrifícios pagãos e derrubou o altar. 
Matatias mostrou o mesmo zelo pela lei que Finéiastinha demonstrado 
quando matou Zimeri, filho de Salum. (I Mc 2,24-26) 

 

O zelo de Matatias manifestado em sua fúria é também anterior a ela. É também 

o que o legitima como herdeiro digno de liderar revolta, cumprindo o oficio da 

linhagem de Aarão, porque o simples pertencer à linhagem sacerdotal o faz líder 

legítimo e protetor da tradição, uma vez que o oficio da linhagem é o que de mais 

importante está sendo representado.49 O altar que aparece no cenário da narrativa é o 

lugar de oficio, onde o sacerdote entregar sacrifícios, e que estava corrompido pela 

imagem e ritual pagão. Isso pode também ser interpretado como o marco que aponta 

Matatias assumindo o direito de deflagrar a revolta, pois o zelo divino encarnou no 

personagem para ele ser executante do judeu idolatra, satisfazendo com sangue a ira 

 
48 Nn 25, 6-13: Eis que chegou um homem israelita, trazendo para junto de seus irmãos uma mulher 
midianita, sob os próprios olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, que se 
lamentavam e choravam à entrada da Tenda do Encontro. Assim que Finéias, filho de Eleazar, neto do 
sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e lá transpassou-
o, pelo ventre, juntamente com a mulher midianita. Então, imediatamente, cessou a praga que flagelava 
os filhos de Israel. Contudo, os que morreram por causa do castigo da praga foram vinte e quatro mil. E 
o SENHOR declarou a Moisés: “Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, soube fazer cessar a 
minha ira contra os israelitas, porquanto entre todos eles, foi tomado do mesmo zelo que Eu tenho pelo 
meu povo; por causa da atitude de Finéias, Eu, em meu furor santo, não aniquilei todo o povo de Israel. 
Portanto, dize a ele: ‘Eis que Eu estabeleço contigo, Finéias, a minha Aliança de paz!’ Dele e dos seus 
descendentes será a Aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez 
propiciação por todos os filhos de Israel!” 
49 Certeau, Michel de. A escrita da história; tradução de Maria de Lourdes Menezes; revisão técnica de 
Arno Vogel. – 2.ed. – Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006, p. 272: “Na hagiografia a 
individualidade conta menos que o personagem. Os mesmos traços ou os mesmos episódios passam de 
um nome próprio a outro: as combinações destes elementos flutuantes, como palavras ou joias 
disponíveis, compõem tal ou qual figura e lhe atribuem um sentido. Mais do que o nome próprio, importa 
o modelo que resulta desta “tergiversação”; mais do que a unidade biográfica, o recorte de uma função 
e do tipo que a representa.” 
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divina. A morte deve acometer aqueles que abrem mão da divindade nacional em troca 

da helênica.50 

Encarnar o zelo matando o judeu e o pagão diante do altar conferiu a Matatias o 

direito de proteger a tradição e liderar a revolta. Isso é o que parece ficar claro na 

narrativa do documento. Mas ele fez isso em um ambiente em que as referências do 

lugar de prática manifestam a identidade de um grupo, os sentidos de tal ambiente estão 

desfragmentados pela presença do invasor homogeneizante. Por isso, como 

consequência do direito de liderar, Matatias ocupa o lugar  do delinquente, do indivíduo 

que se desloca onde não existem mais saídas simbólicas. O detalhe aqui é que Matatias 

assume o lugar do delinquente como agente ativo, ao invés de tal papel lhe ser conferido 

pelo invasor estrangeiro. A delinquência e o zelo estão interligados de forma proposital, 

porque o zelo é fundamental para a ideologia presente no livro, e para a reconstrução 

das fronteiras que se irradiam a partir da delinquência, como é possível perceber no 

texto que segue, em que Matatias é o agente ativo dentro do conflito:  

Então os oficiais disseram a Matatias: Tu és um líder importante e 
respeitado nesta cidade e tens o apoio dos teus filhos e parentes. Por 
isso sê o primeiro aqui em Modin a começar a obedecer à ordem do 
rei, como já fizeram todos os não-judeus, os cidadãos de Judá e os 
que ainda moram em Jerusalém. Se tu e os teus filhos obedecerem, 
serão reconhecidos como Amigos do Rei e serão honrados com 
presentes de prata e ouro e terão muitas outras vantagens. 
Matatias respondeu em voz alta: Ainda que todos os povos que vivem 
debaixo do domínio do rei Antíoco, resolvam obedecer às suas ordens 
e abandonem a religião dos seus antepassados, mesmo assim, eu, os 
meus filhos e os meus parentes continuaremos fiéis à aliança dos 
nossos antepassados. Deus nos livre de abandonarmos a Lei e os 
mandamentos! Não obedeceremos à ordem do rei; não nos 
desviaremos em nada da nossa religião. (I Mc 2, 17-22) 

 

Por essa deliberação voluntária, ele restabeleceu a fronteira destituída pela 

violência, ainda que ela tenha sido reinterpretada para acomodar o lugar longe dos 

espaços tradicionais de prática, o lugar da marginalidade. Matatias também destaca 

assim como os que com ele delinquem, as fronteiras do corpo delinquente: são as 

famílias que o seguem para o deserto e que sofrem o martírio que desencadeiam o 

desejo de procurar a vingança, e todos esses grupos têm em comum a ideologia 

deuteronomista, que ainda será explicada abaixo. 

 
50 No livro de Dt 13, trata da idolatria com sentença à morte, esse detalhe será discutido mais à frente e 
está ligado com a ideologia deuteronomista do movimento. 
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Por mais que a identidade judaica estivesse interrelacionada com a Terra de seus 

antepassados, o lugar ocupado pelo poder selêucida é o lugar outrora ocupado e 

controlado pelo povo, lugar onde ele forjou a sua identidade. Ainda assim, não existe na 

ideologia do livro de I Macabeus o discurso explicito da terra como parte da propaganda 

política e de guerra. Berthelot afirma que isso se dá porque a  luta contra os gentios não 

era para reconquistar da terra, mas para defender o povo, as leis e do santuário51. Esses 

três elementos presentes do discurso de I Macabeus podem ser entendidos como 

possíveis indicadores do que seria essa nova fronteira estabelecida pelo personagem 

Matatias, e nessa fronteira se dá o seu movimento como um todo. 

Todavia, apesar de não existir uma propaganda explicita sobre a reconquista da 

terra no documento, não é possível excluir completamente o interesse da liderança do 

movimento na reconquista desse território, ou que a posse da terra não fosse a ambição 

de outros grupos membros do movimento. Grabbe vai mostrar que apesar dos Macabeus 

assumirem a liderança da revolta, ela era composta de vários outros grupos interessados 

na preservação da religião, com perspectivas particulares sobre a resistência. Ou seja, o 

movimento era um corpo heterogêneo unificado sob uma liderança, que tentava 

encontrar justificativas que a legitimasse. Tanto é que quando o Templo foi recuperado 

e a religião voltou a ser praticada com segurança, o que já era suficiente para boa parte 

desses tais grupos, a liderança demonstrou interesse em continuar com a guerra para 

garantir a independência de Judá como nação, e o suporte aos Macabeus caiu 

drasticamente.52 

O personagem Matatias interferiu na concepção local de martírio, que é a 

manifestação passiva do lugar de prática, conferindo um sentido norteador e mobilizante 

que atrai para a ação de vingança e assim para a guerra. Da mesma forma ele também 

interferiu no sentido de zelo, pois o lugar de prática também tinha uma concepção 

passiva por meio da tradição. Ao se vestir com o zelo, o que no primeiro momento é a 

fidelidade à Torah, ele justifica atos como o assassinato, e abre a possibilidade de liderar 

a revolta como alguém que como Finéias sabe satisfazer a vontade da divindade. Mas 

quando assume esse espaço de poder, ele reinterpreta o zelo e transmite para os que com 

 
51 Berthelot, Katell. The Biblical Conquest and the Hasmonean Wars. The Books of the Maccabees: 
History, Theology, Ideology. Papers of the Second International Conference on the Deuterocanonical 
Books, Pápa, Hungary, 9-11 June, 2005. Edited by Géza G. Xeravits and József Zsengellér, p. 53-54. 
52 Grabbe, Lester L. An Introduction to Second Templo Judaism. History and Religion of the Jews in the 
Time of Nehemiah, the Maccabees, Hillel and Jesus, p. 14-17. 
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ele delinquem o significado de arma para conquista da glória perante a memória do 

povo: 

Agora, meus filhos, sejam zelosos da lei de Deus e entreguem as 
vossas vidas à aliança que Deus fez com os nossos antepassados. 
Lembrem-se dos feitos que os nossos antepassados cometeram no seu 
tempo e obterão grande glória e um nome eterno.( I Mc 2,50-51) 

 

Aqui o zelo marca a sua legitimidade, e consequentemente a legitimidade dos 

Asmoneus, para a liderança política e espiritual do povo: 

Não foi Abraão fiel a Deus no meio da prova? E não o aceitou Deus 
como justo? José estava numa situação difícil, mas obedeceu aos 
mandamentos de Deus e acabou por ser senhor do Egito. O nosso 
antepassado Fineias mostrou um grande zelo pela lei e por isso Deus 
estabeleceu com ele uma aliança prometendo-lhe um sacerdócio 
eterno. Josué cumpriu as ordens de Deus e veio a ser juiz em Israel. 
Caleb deu testemunho ao povo de Israel e por isso recebeu uma parte 
da terra de Canaã como herença. Davi, pela sua misericórdia, herdou 
um trono eterno. Elias também mostrou um grande zelo pela lei e foi 
levado para o céu. Ananias, Azarias e Mizael tiveram fé e foram 
salvos do fogo. Daniel foi um homem reto e salvo da boca dos leões. 
(I Mc 52-60) 

 

Também o direito de vingança, que é instrumento unificador dos oprimidos e 

explorados: 

Chamem para o vosso lado todos os que cumprem a lei e vinguem-se 
de todo o mal que foi feito contra o nosso povo. Vinguem-se dos 
pagãos e sejam fiéis aos mandamentos da Lei. (I Mc 2, 67-68) 

 

 O filho de Matatias, Judas Macabeu, é o herdeiro da ideologia do zelo, assim 

como sua perfeita encarnação. De fato, ele assume o lugar do pai após a sua morte, e dá 

continuidade à guerra santa,53 que consiste em atacar o inimigo estrangeiro, os judeus 

apóstatas e destruir os locais de práticas dos não-judeus.54 É possível identificar a figura 

de Judas dentro do conceito de herói de Sloterdijk: o campeão da menis [‘ira’]. Esse 

conceito se baseia no fato de que o herói é aquele que parte da imobilidade e faz alguma 

coisa, abrindo uma nova e melhor possibilidade histórica no mundo. A motivação para a 

mobilidade parte da ira, que é um sentimento elevado e divino, e que quando deflagrada 

 
53 Trampedach identifica o fenômeno como guerra santa devido à propaganda de guerra ser baseada na 
purificação do local sagrado da idolatria pagã estrangeira. Trampedach, Kai. The War of the Hasmoneans. 
Dying for the faith, killing for the faith: Old-Testament faith-warriors (1 and 2 Maccabees) in historical 
perspective/ edited by Gabriela Signori, p. 66. 
54 I Mc 2, 44-48. 
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pelo campeão, ela atrai os deuses como espectadores do desenrolar da história.55 É o que 

está sendo invocado pelos personagens desde a menção à Finéias: o zelo como elemento 

mobilização que entretêm a divindade nacional, e que começa por direito legitimo em 

Matatias de fazê-lo, mas que pode ser assumido por qualquer um que seja fiel à tradição 

dos antepassados. 

 Não foi ira que Matatias sentiu revirando em suas entranhas antes de matar o 

emissário do rei e o judeu apostata diante do altar corrompido?56 E sua ira não foi 

justificada pelo zelo de Finéias, que por sua vez é a satisfação da ira divina?57 Sim, 

parece bastante similar, mas também é verdade que Sloterdijk trabalha com menis, 

enquanto ira no texto de I Macabeus é thymos. Além do mais, as culturas de referência 

são diferentes: de um lado a cultura grega; do outro, judaica. Todavia, essa distância 

pode ser diminuída. Beslez identifica a aparição do Herói Grego no comportamento dos 

Macabeus em direção à morte gloriosa ou à bela morte, kalós thánatos, como 

manifestado nos textos de I e II Macabeus.58 Um dos exemplos dispostos por Beslez 

para mostrar a influencia do imaginário de Herói Grego na ideologia dos livros de 

Macabeus59 é o zelo pós-Matatias, que se sacrifica em nome do ideal identitário e por 

esse motivo conquista a gloria: 

Eleazar Macabeu, também chamado de Avaran, notou que um dos 
elefantes era maior do que os outros e estava coberto por uma 
armadura real. Então pensou que o próprio rei vinha montado naquele 
animal. Por isso, Eleazar deu sua vida para salvar o seu povo e ganhar 
fama eterna para o seu nome: correu corajosamente na direção do 
elefante, que estava no meio de um batalhão de infantaria, e matou 
soldados à sua direita e à sua esquerda, abrindo assim uma brecha por 
onde foi avançando. Meteu-se debaixo do elefante e deu-lhe um golpe. 
O elefante caiu morto sobre Eleazar que morreu ali mesmo. (I Mc 
6,43-46) 

  

 A narrativa de Macabeus é análoga aos versos da Íliada, de fato, foi essa ação 

épica de Eleazar, que enfrentou não apenas um batalhão de infantaria, mas um elefante 

 
55 Sloterdijk, Peter. Ira e tempo: ensaio político-psicológico; tradução de Marco Casanova – São Paulo: 
Estação Liberdade, 2012, p. 11-21. 
56 I Mc 2, 24: Quando Matatias viu o homem fazer aquilo, ficou furioso e, tremendo de raiva e cheio de 
zelo pela lei, correu e matou o homem ali mesmo no altar. 
57 Nn 25, 10-11: Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, 
sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles; 
de modo que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. 
58 Baslez, Marie-F. The Origin of the Martydom Images. The Books of the Maccabees: History, 
Theology, Ideology. Papers of the Second International Conference on the Deuterocanonical Books, 
Pápa, Hungary, 9-11 June, 2005. Edited by Géza G. Xeravits and József Zsengellér, p. 120-122. 
59 Ibdem., p.120 
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de guerra. Por fim, de fato, ele venceu o combate por meio da entrega de sua vida à bela 

morte. Esse trecho não apenas aproxima a narrativa do documento das inspirações 

heroicas dos gregos, como também pode reinterpretar a ira sagrada, menis, no zelo, 

também sagrado, mas dependente direto da relação com a divindade e para a divindade.   

 

4.3 	IMORTALIDADE	DA	ALMA	
 

 Analisar o disfarce imortalidade da alma da morte na revolta macabaica é um 

ponto complexo por dois motivos: primeiro, o documento, I Macabeus, não apresenta 

nenhuma linha contendo um discurso sobre destino dos mortos; e mesmo quando o 

herói da trama, Judas, morre em combate, surge apenas uma estrutura de lamentação: 

“Como foi sucumbir o herói, aquele que salvava o povo de Israel?”.60 Por outro lado o 

documento tem fins propagandísticos amplamente aparados pela tradição histórico-

teológica e ideológica do deuteronomismo, que também não se preocupa em falar sobre 

o destino dos mortos, e sim estabelecer princípios do modo de viver segundo a vontade 

da divindade.61 Assmann tem isso em mente quando se propõe a defender sua tese sobre 

como é possível encontrar o tema da imortalidade no movimento macabeu. Ele adota o 

seguinte trajeto: primeiro reconhece que o tema da imortalidade está sim presente no 

movimento, e que está claramente trabalhada em 2 Macabeus, no discurso dos irmãos 

mártires.62 Segundo, a sua estratégia é ligar o martírio com a tradição apocalíptica. Por 

exemplo: o livro de Daniel mostra o martírio como ação máxima do indivíduo, algo que 

precisaria ser justificado com uma recompensa impaciente de redenção. Impaciente 

porque na tradição deuteronomista as recompensas divinas são cumpridas na história e 

não além dela. Ao mesmo tempo em que a ideia de imortalidade da alma representaria a 

esperança de um tempo vindouro sem sofrimentos.63 

 
60 I Mc 9,21. 
61 O deuteronomismo será explicado mais adiante. 
62 Os textos citados por Assmann são, 2 Mc 7,9 – “Tu, celerado, nos tiras desta vida presente. Mas o Rei 
do mundo nos fará ressuscitar para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis!”; 2 Mc 7,14 – 
“É desejável passar para a outra vida às mãos dos homens, tendo da parte de Deus a esperança de ser 
um dia ressuscitado por ele. Mas para ti, ao contrário, não haverá ressurreição para a vida!”; e 2 Mc 
7,36 – “Nossos irmãos, agora, depois de terem suportado uma aflição momentânea por uma vida 
imperecível, morreram pela Aliança de Deus. Tu, porém, pelo julgamento de Deus, hás de receber os 
justos castigos por tua soberba”. 
63 Assmann, Jan. Martyrdom, Violence, and Immortality. Dying for the faith, killing for the faith: Old-
Testament faith-warriors (1 and 2 Maccabees) in historical perspective/ edited by Gabriela Signori, pg. 
54-55. 
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 É preciso levar em conta estes três elementos presentes na justificativa de 

Assmann – o deuteronomismo, o movimento apocalíptico, e a relação I e II Macabeus. 

Como já foi dito neste trabalho no tópico sobre Martírio, I e II Macabeus não são textos 

complementares, antes expõem duas perspectivas divergentes. I Macabeus é uma 

propaganda em favor da dinastia dos Asmoneus, e II Macabeus é um trabalho 

helenístico. Ambos são textos inspirados diretamente pela ideologia deuteronomista, 

que Berthelot resume em “zeal for the Law”.64 Todavia, em II Macabeus não existe um 

discurso que erradique os judeus infiéis; antes, o conteúdo está centrado no discurso do 

Martírio como ação ou demonstração de fé pela Lei. Ainda existe nesse documento o 

que Berthelot chama de agenda teológica e que compreende dois elementos: primeiro 

que a divindade é justa e os judeus estão pagando pelos seus pecados; segundo que a 

divindade é onipotente e interferirá diretamente na salvação de seu povo ao invés de os 

crentes pegarem em armas.65 

 Já o movimento apocalíptico pode ser entendido como um gênero literário que 

procurou interpretar o mundo cotidiano através de um plano divino. Boer considera 

ainda como uma estrutura de alienação de grupo – onde os participantes se alienaram 

numa realidade alternativa para preservação de identidade – operou dentro de um 

universo simbólico que fazia frente às estruturas de dominação presentes no contexto 

social.66  

Já Sousa entende que o movimento não apenas surge na expansão do Helenismo 

sobre o Levante, mas é uma resposta direta a isso, tendo como base de atrito com saber 

filosófico do período.67 E Souza, por sua vez, liga a raiz do movimento apocalíptico às 

medidas econômicas de exploração dos agricultores ainda no período de dominação 

Ptolomaica, sec. III a.e.c., onde as profecias do “passado”, ou seja, dos escritos 

deuteronomistas, fermentaram no que viria a ser esse movimento de preservação religio-

identitária.68  

 
64 Que significa Zelo pela Lei, tradução minha. 
65 Berthelot, Katell. The Biblical Conquest and the Hasmonean Wars. The Books of the Maccabees: 
History, Theology, Ideology. Papers of the Second International Conference on the Deuterocanonical 
Books, Pápa, Hungary, 9-11 June, 2005. Edited by Géza G. Xeravits and József Zsengellér, pg. 50-53. 
66 Boer, Martinus de. A influência da apocalíptica judaica sobre as origens cristãs: gênero, cosmovisão e 
movimento social – tradução de Paulo Augusto de Souza Nogueira, pg. 3. 
67 Sousa, Ágabo Borges de. Filosofia Helenística e o encontro com a cultura do Médio Crescente: o 
diálogo de Daniel com as escolas epicurista e estoica, pg. 235. 
68 Souza, Joana D’Arc de. O movimento apocalíptico em seu contexto sociopolítico e histórico. 
Fragmentos de Cultura, Goiânia, v. 21, n. 1/3, 2011, pg. 73. 
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Mas o movimento apocalíptico pode corresponder à revolta dos Macabeus como 

Assmann propõe? É verdade que o apocalipse de Daniel circulava quando os Macabeus 

pegaram em armas contra o império Selêucida, e foi escrito poucas décadas antes da 

insurreição.69 No próprio documento de I Macabeus, no trecho que compreende o 

testamento de Matatias, o apocalipse de Daniel aparece através da narrativa de salvação 

dos quatro amigos: Ananias, Asarias e Misael de morrer no fogo; e Daniel de morrer 

comido por leões.70 Collins também liga um trecho do Apocalipse das Semanas do 

Livro de Enoque, como suporte à insurreição dos Macabeus.71 Mas antes de chegar a 

uma conclusão final é necessário entender o terceiro elemento, que é também o mais 

importante, porque dá sustento a toda essa estrutura de cosmovisão, que é a ideologia 

deuteronomista. 

 

4.4 	UMA	IDEOLOGIA	DEUTERONOMISTA	
 

 O Deuteronômio, transliterado do grego Δευτερονόμιον, tirado da versão da 

Septuaginta que significa Segunda Lei, é o quinto livro da Bíblia Hebraica, mas pode 

ser entendido como a interpretação do conjunto Pentateuco.72 O livro é atribuído a 

Moisés, e essa é uma estratégia literária que pode ter dois motivos: conferir autoridade 

ao texto, e remeter um retorno às origens.73 Como Kibuuka explica, a autoria atribuída a 

Moisés é posterior, quando os textos já estavam organizados e exercia um papel de 

autoridade.74 Para entender o Deuteronômio e sua ligação com a revolta macabaica, é 

preciso, antes, identifica-lo como um conjunto de ideias e ideologias fruto de um 

 
69 Collins, John Joseph. The apocalyptic imagination: an introduction to Jewish apocalyptic literature, 2nd 
ed. 1998, pg. 87-88. 
70 I Mc 2,59-60: “Ananias, Asarias e Misael, por terem crido, foram libertados das chamas. Daniel pela 
sua integridade, foi libertado da boca dos leões.” 
71 Collins, John Joseph. The apocalyptic imagination: an introduction to Jewish apocalyptic literature, 2nd 
ed. 1998, pg. 72. 
72 Nascimento, Lucas Merlo. Ensinar as memórias: exegese histórico-social de Deuteronômio 6,20-25. – 
São Bernardo do Campo, 2012, pg. 6. 
73 López, Félix García. El deuteronômio uma ley predicada. Editorial verbo divino. Navarra, Espanha – 
1989, pg. 8. 
74 Kibuuka, Brian. A torá comentada: edição bilíngue hebraico. São Paulo: Fonte Editorial, 2010, pg. 34-
35. 
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movimento teológico que teve seu pico de desenvolvimento no período do exílio 

babilônico, séc. VI a.e.c.75 

 Uma origem mais recuada para os fundamentos do texto pode ser entendida no 

séc. VII a.e.c., no reinado de Jeroboão II de Israel, reino do Norte. No período Israel 

tinha dois importantes santuários, o de Betel e o de Gilgal, que canalizavam a 

arrecadação de impostos. No âmbito religioso, o culto à divindade YHWH disputava 

com o culto à divindades comuns cananeias, como Baal e Asherah. O reinado de 

Jeroboão II foi marcado por sua expansão militar, que resultou em desgaste 

populacional, e depois da chegada e invasão dos assírios, causando um fluxo migratório 

para o reino do Sul, Judá. Provavelmente um proto-deuteronômio migrou com os 

refugiados da guerra.76 A invasão assíria aconteceu em 722-721 a.e.c. com Sargão II, e 

um dos motivos foi o reino de Israel negar o oneroso pagamento de tributos. Santuários 

como o de Betel e o de Jerusalém eram antigos santuários canaanitas assimilados pelos 

israelitas, e a divindade que tem seu nome no tetragrama YHWH possui os atributos e 

qualidades do deus cananeu El. Porém, os religiosos israelitas desvincularam-se de 

qualquer relação com Baal, filho de El, e Asherah, sua esposa.77 

 Uma possível influencia literária para o que viria a ser o texto de Deuteronômio 

pode ser encontrado no tratado assírio que visava firmar lealdade com o rei 

Assurbanípal, impondo regras e, para os submetidos a elas, bênçãos e maldições; foi 

escrito por volta de 672 a.e.c.78 No conjunto da ideologia deuteronomista existe um 

tratado que firma a aliança entre a divindade YHWH e o povo, impondo regras para a 

manutenção dessa aliança que resultam em bênçãos para os fiéis, e maldições para os 

que descumprirem, que podem ser entendidas como a divindade que cessa de proteger. 

As maldições são: peste; não ser sepultado; canibalismo provocado pela fome; derrota 

na mão dos inimigos e consequentemente, exílio em terras estrangeiras.79 Curiosamente 

percebe-se que as maldições dizem respeito a manutenção e estabilidade politica de um 

reino. 

 
75 Mendonça, Élciio Valdomiro Sales de. O libro dos Juízes e a história deuteronomista. Juízes - Revista 
de Interpretação Bíblica Latino-Americana – organizado por Esteban Arias Ardila, Pablo R. Andiñach/ 
traduzido por José Ademar Kaefer. V. 75, n. 2. Metodista, São Paulo 2017, pg. 25. 
76 Nascimento, Lucas Merlo. Ensinar as memórias: exegese histórico-social de Deuteronômio 6,20-25. – 
São Bernardo do Campo, 2012, pg. 13-14. 
77 Kibuuka, Brian. Prefácio ao Antigo Testamento: uma perspectiva cristã. São Paulo: Fonte Editorial, 
2019, pg. 83-84. 
78 Ibdem., pg. 8. 
79 Silva, Cássio Murilo Dias da. Deuteronômio, portal da história deuteronomista. A Palavra de Deus na 
Igreja – Teocomunicação Revista da Teologia da PUCRS v. 42, n. 1, Porto Alegre, 2012. pg. 45. 
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 O reino de Judá, o reino do Sul, era demograficamente pequeno, e a 

alfabetização concentrada em sua capital, Jerusalém. Com a chegada dos imigrantes de 

guerra não apenas cresceu a demografia, mas o templo de Jerusalém ganhou destaque 

como templo remanescente da divindade YHWH. O Estado precisou se adaptar para 

suprir as necessidades da ocasião, e essa adaptação foi uma complexa reforma política.80 

No período, o rei Ezequias governava Judá e tinha em mãos a crise migratória, e a 

ameaça assíria em suas fronteiras. Sua reforma política conferiu ao reino do Sul um 

cenário mais concreto para o surgimento do deuteronomismo. Ele proibiu o culto às 

divindades cananeias e estrangeiras, e como parte dessa reforma centralizou o culto na 

cidade fortificada de Jerusalém, o que provavelmente também fazia parte da estratégia 

militar, pois fortificava a cidade contra os assírios. Outro elemento dessa reforma foi 

uma adaptação das tradições étnico-religiosas para apoiar a dinastia davídica da qual ele 

faz parte. Ezequias também procurou fazer alianças militares com potências 

estrangeiras, Egito e Babilônia.81 

 Existia uma correlação entre o rei Ezequias, que propunha a reforma, e a elite 

letrada que se tornaria beneficiária dela. Tal correlação diz respeito aos que transitam no 

espaço político-religioso e encabeça o movimento teológico. Quando Ezequias 

centralizou o culto de YHWH no templo de Jerusalém, instituindo uma religião 

monolátrica, sua divindade passa a ser a divindade nacional e a cidade se tornou núcleo 

do poder político e religioso. Em favorecimento às reformas, os deuteronomistas 

interpretaram YHWH rejeitando os reis de Israel e favorecendo os de Judá, o que 

também pode ser uma extensão da competição entre os templos de Jerusalém e de 

Samaria, no reino de Israel.82 

 O deuteronomismo teve papel fundamental na organização dos deveres 

religiosos e cívicos da sociedade judaica, ou israelita. Deve-se antes considerar que as 

leis e obrigações religiosas eram inseparáveis da vida cotidiana, por isso o enfoque no 

poder político-religioso. Era obrigatório o dizimo anual coletado pelo templo, e também 

a consagração do primogênito, que era o principal herdeiro familiar, à divindade 

nacional. O dizimo, por sua vez, alcança três níveis de importância: a religiosa, pois 

 
80 Finkelstein, Israel. A Bíblia não tinha razão/ Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman; traduzido por 
Tuca Magalhães. – São Paulo: A Girafa editora, 2003, pg. 67-68. 
81 Nascimento, Lucas Merlo. Ensinar as memórias: exegese histórico-social de Deuteronômio 6,20-25. – 
São Bernardo do Campo, 2012, pg. 15. 
82 Mendonça, Élciio Valdomiro Sales de. O libro dos Juízes e a história deuteronomista. Juízes - Revista 
de Interpretação Bíblica Latino-Americana – organizado por Esteban Arias Ardila, Pablo R. Andiñach/ 
traduzido por José Ademar Kaefer. V. 75, n. 2. Metodista, São Paulo 2017, pg. 26. 
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mantêm a realização do culto e a manutenção da estrutura do templo; a importância 

econômica, pois o tesouro do templo poderia se converter em gastos da coroa;83 e 

também possuía importância social, no sentido de que sua liturgia dependia de um 

banquete sagrado que alcançava a participação de todos, incluindo o necessitado. 84 

 Ainda sobre o impacto social do deuteronomismo, sua ideologia reconhece uma 

unidade de todos dentro do código de Lei que é também a aliança com a divindade 

nacional, e todos significa a anulação de tribos, famílias, classes sociais e gênero.85 Essa 

estrutura narrativa pode ser considerada um pacto social que identifica uma história 

familiar e nacional dos judeus.86 

 Mas quem são os judeus? São o povo alvo da unificação deuteronomista. 

Finkelstein os entende como povos nativos do território de Canaã, que no percurso 

histórico desenvolveram uma identidade étnico-religiosa.87 Um pouco antes, sua origem 

parece provir do séc. XII a.e.c., quando o sistema agrário entrou em colapso na região 

com o fim do domínio Egípcio, e as massas nômades que viviam de forma estável e 

pacífica com os grupos sedentarizados nos três séculos anteriores, se movimentam para 

as montanhas e colinas adotando um modelo de seminomadíssimo, pois o principal 

motivo parece ter sido a necessidade de suprir a demanda de grãos.88 Se identifica nesse 

período um surto repentino de instalações de aldeias nas colinas de comunidades sem 

um grupo étnico definido.89 

 Para ser geograficamente preciso, uma aproximação dessa região citada pode ser 

entendida com o que viria a ser a província persa de Yehud no V séc. a.e.c. que tem seus 

limites do rio Jodão no Leste até a região de Gezer, ao Oeste. E de Betel, atual Beit El, 

no Norte até Hebron no Sul.90 Um fator étnico determinante para esse grupo é um 

detalhe nos sítios arqueológicos: a escassez de ossadas de porcos. Parece que a 

abstenção da carne de porco é um fator identitário desde o antigo Israel da Idade do 

Ferro I. O objetivo não é claro, mas a dieta proibitiva do consumo de porco não está 

 
83 López, Félix García. El deuteronômio uma ley predicada. Editorial verbo divino. Navarra, Espanha – 
1989, pg. 34: durante certo tempo, los templos eran <<santuários reales>> de moto que su propriedade 
y sus tesoros eran controlados y administrados por el rey. 
84 Ibdem., pg. 33-34. 
85 Ibdem., pg. 8. 
86 Finkelstein, Israel. A Bíblia não tinha razão/ Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman; traduzido por 
Tuca Magalhães. – São Paulo: A Girafa editora, 2003, pg. 423. 
87 Ibdem, pg. 140-141. 
88 Ibdem., pg. 167-168. 
89 Ibdem, pg. 153. 
90 Ibdem.,pg. 412. 
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atrelada ao motivo econômico ambiental, pois ossadas do animal são encontradas em 

torno da região, e o detalhe acaba tornando-se um determinante cultural.91 

 O rei Ezequias se voltou contra os assírios, mas perdeu a guerra e o povo sofreu 

grandes danos. Jerusalém pode não ter sido tomada, mas Judá perdeu o território 

agrícola de Sefelá e o reino foi submetido a tributos, e uma parte da população foi 

deportada. É possível que a derrota militar tenha trazido descrédito ao culto centralizado 

em YHWH, pois após a morte de Ezequias e conquista assíria, o povo voltou a cultuar 

antigas divindades como Baal. Talvez a morte do rei viabilizasse um afrouxamento na 

patrulha e reforma religiosa, até porque o seu sucessor, Manassés, se concentrou na 

estabilidade política, conseguindo um acordo com os assírios em troca de sua lealdade, 

o que permitiu alguma recuperação econômica do pós-guerra. Como Finkelstein 

salienta, o governo de Manassés foi marcado pela expansão dos assentamentos agrícolas 

e pelo crescimento da prosperidade, o que o rei não conseguiria fazer sem a ajuda das 

aldeias locais e de suas divindades da fertilidade.92 

 Tudo indica que Manassés teve sucesso e estabilidade em seu reinado, que durou 

50 anos. Após sua morte, assumiu o seu filho Amon, que deu continuidade às políticas 

pró-Assíria. No entanto, Amon teve um reinado curto de dois anos, vitima de 

conspirações palacianas,93 e seu filho Josias, que na época tinha apenas oito anos, se 

tornou rei em seu lugar por volta do ano 622 a.e.c.. Josias é um ponto chave do 

deuteronomismo, que encontrou no reinado de uma criança o terreno fértil para 

ascensão e retorno às reformas político-religiosas, um exemplo é a remoção do culto aos 

astros dos assírios, tanto da capital Jerusalém, quanto do entorno rural.94 

 A ideologia deuteronomista vai narrar Josias com elementos histórico-míticos 

importantíssimos para entender não apenas a própria ideologia, como a importância dela 

para a revolta macabaica que acontece no II séc. a.e.c. Por isso, é preciso levar em 

consideração que o texto de Deuteronômio é um conjunto de ideias e ideologias que tem 

sua redação final no período do exílio Babilônico,95 evento posterior ao próprio Josias. 

Também é preciso considerar que os deuteronomistas estavam interessados em 

 
91 Finkelstein, Israel. A Bíblia não tinha razão/ Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman; traduzido por 
Tuca Magalhães. – São Paulo: A Girafa editora, 2003, pg. 169-170. 
92 Ibdem., pg. 356-359. 
93 2 Rs 19-25. 
94 Nascimento, Lucas Merlo. Ensinar as memórias: exegese histórico-social de Deuteronômio 6,20-25. – 
São Bernardo do Campo, 2012, pg. 16. 
95 Mendonça, Élciio Valdomiro Sales de. O libro dos Juízes e a história deuteronomista. Juízes - Revista 
de Interpretação Bíblica Latino-Americana – organizado por Esteban Arias Ardila, Pablo R. Andiñach/ 
traduzido por José Ademar Kaefer. V. 75, n. 2. Metodista, São Paulo 2017, pg. 25. 
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responder os desafios do presente de seu contexto histórico – dominação estrangeira e 

exílio longe do território nacional. Nesse interim, eles adotaram uma estratégia literária 

de explicar o presente falando do passado, e foi assim que a ira de YHWH nasceu como 

hermenêutica histórica para o sofrimento: foi a quebra da aliança, quando o povo 

cultuou outras divindades, que trouxe a maldição da expansão dos assírios e 

babilônicos.96  

 A crônica do rei Josias tem dois inicios, um é introdutório e que também resume 

seu período de seu reinado. A fórmula lembra que ele tinha oito anos quando assumiu a 

coroa do pai assassinado: “Josias tinha oito anos quando começou a reinar, e reinou 

trinta e um anos em Jerusalém”. Também o coloca como governante que fez a vontade 

da divindade nacional e seguiu os caminhos de seu ancestral mítico, Davi.97 O outro 

inicio é quando, ele já adulto, recebe a notícia que o Livro da Lei foi encontrado – 

provavelmente uma referência à um primeiro trabalho textual desenvolvido no governo 

de Ezequias – e o rei tem um momento de perplexidade, seguido de conversão perante à 

divindade apresentada pelo livro.98 

 Nascimento entende que essa descoberta de um documento na literatura, o Livro 

da Lei, pode ser entendida como um mito fundante que disponibiliza as ferramentas 

hermenêuticas necessárias para a compreensão do exílio babilônico, mas que também 

abre uma nova perspectiva para o culto a YHWH sem a necessidade de um santuário.99 

É certo que o exílio babilônico foi um influenciador determinante na tradição textual, 

como Kibuuka reflete: com a destruição do templo, da cidade fortificada de Jerusalém, 

o fim da monarquia e o exílio, os escritos de Israel se destacaram em importância para 

memória de um povo que teve suas referências desfragmentadas.100 

 O deuteronomismo constrói a identidade do rei, determinando o seu 

comportamento e conduta. O rei ideal para a ideologia é aquele que está sempre lendo a 

Lei e em conformidade com ela.101 Afinal, o rei tem a importância de ser uma força 

 
96Mendonça, Élciio Valdomiro Sales de. O libro dos Juízes e a história deuteronomista. Juízes - Revista 
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norteadora para o povo,102 pois este, sem a presença desse poder de Estado, é descrito 

como parte de uma realidade em que cada um fazia aquilo que julgava correto.103 Tanto 

Ezequias, que foi o precursor das reformas deuteronomistas, quanto Josias que as 

reativou, são tidos como imitadores do ancestral Davi, o rei segundo a vontade da 

divindade YHWH, que com ele firmou um pacto104 de realeza perpetua com a 

descendência de seu escolhido.105 O rei Josias, além de receber a influencia de uma 

teologia que o conecta a Davi, e ao destino do trono de Israel, é vítima da propaganda 

que o empurra como um segundo Davi; portanto, responsável não apenas pelas reformas 

político-religiosas, mas também pela conquista militar do reino do Norte, em posse dos 

Assírios.106. 

As reformas deuteronomistas no governo de Josias também identificaram as 

outras divindades como causa do mal e desgraças, uma continuidade do que aconteceu 

no período de Ezequias, e possibilitou mais uma vez a imaginação do reino idealizado, 

rememorando a época de ouro de Davi e Salomão, reis que segundo os textos da Bíblia 

hebraica governaram os territórios de Judá e Israel como um reino unificado.107 No 

entanto, a dinastia de Davi só pode ser comprovada como fundadora da casa real de 

Judá.108 Todavia a propaganda de reconquistador do território do Norte acompanhou o 

rei bem de perto e escreveu seu destino em Megido, até porque se empenhar em 

reconquistar o Norte confirma Josias como alguém que retorna às Leis de Moisés. E por 

sua vez as Leis de Guerra109 legitimaram as conquistas josiânicas.110 Esse foi um evento 

que se repetiu na revolta dos Macabeus, com a reativação de grande parte dessa 

ideologia deuteronomista. 

É interessante notar que não havia outra opção além da guerra para promover a 

reconquista das terras férteis do Norte. Assim, a teologia política deuteronomista apenas 

desenvolve um meio de propaganda para chamar às armas. É uma relação divindade 
 

que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, e guardar todas as palavras desta lei e a praticar todos estes 
preceitos.” 
102 Jz 21,25. 
103 Finkelstein, Israel. A Bíblia não tinha razão/ Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman; traduzido por 
Tuca Magalhães. – São Paulo: A Girafa editora, 2003, pg. 173. 
104 2 Sm 7, 5-16. 
105 Silva, Cássio Murilo Dias da. Deuteronômio, portal da história deuteronomista. A Palavra de Deus na 
Igreja – Teocomunicação Revista da Teologia da PUCRS v. 42, n. 1, Porto Alegre, 2012. pg. 42-43. 
106 Finkelstein, Israel. A Bíblia não tinha razão/ Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman; traduzido por 
Tuca Magalhães. – São Paulo: A Girafa editora, 2003, pg. 202. 
107 Ibdem., 12-13. 
108 Ibdem., pg. 180-183. 
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110 Nascimento, Lucas Merlo. Ensinar as memórias: exegese histórico-social de Deuteronômio 6,20-25. – 
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versus rei, em que um promete a posse da terra e tem o poder de cumprir a promessa, 

mas o outro precisa se mobilizar para conquistá-la à força, cumprindo assim a promessa 

da divindade. O rei tem outra obrigação além de recrutar e aparelhar guerreiros, uma 

vez que está em relação com o divino: ser fiel à divindade que prometeu a vitória bélica. 

O próprio Davi é um rei idealizado por ser conquistador, mas o heroísmo de Davi só foi 

possível por se submeter à divindade nacional e respeitar a autoridade dos sacerdotes.111 

Com o declínio dos assírios, Josias de fato conseguiu expandir seu território, 

mas entrou em conflito com o faraó Neco, que também queria se aproveitar do 

enfraquecimento assírio e levava seu exército para o Norte. Neco invadiu o território de 

Judá e Josias morreu em combate na colina de Megido em 609 a.e.c.112 A reforma de 

Josias morreu com ele, mas a ideologia deuteronomista sobreviveu e ganhou 

importância identitária pouco tempo depois, porque Babilônia invadiu Jerusalém em 

597 a.e.c., destruiu o santuário nacional e deportou uma parte do povo. Em 587 a.e.c. 

aconteceu uma segunda deportação, criando o que Nascimento chama de rupturas, na 

consciência social, religiosa e política. O uso da literatura deuteronomista como 

hermenêutica histórica – naquele momento uma literatura de crise – impactou mesmo a 

perspectiva teológica. Antes do exílio, o pacto com a divindade dependia da obediência 

da Lei, mas no exílio o pacto superou a desobediência e YHWH continuou fiel ao seu 

povo independente de território ou templo.113 

A historiografia ideológica dos deuteronomistas chegou ao fim quando Judá 

(Yehud) se tornou província persa em 538 a.e.c.. Os persas na ocasião subjugaram os 

babilônicos e retornaram os exilados aos seus territórios de origem. Para responder à 

ocasião, os judaítas necessitaram de um documento oficial e legal para entregar ao 

império ascendente, e assim Deuteronomio foi desligado dos livros sucessores e ligado 

aos quatro primeiros (Gênesis, Êxodo, Levítico e Números), formando a Torá.114 A 

compilação e redação final da Torá foi atribuído à Esdras, no sec. V a.E.C., mas como 

Kibuuka aponta “também é provável que a Torá tenha sofrido alterações e modificações 

após o tempo de Esdras”.115 

 
111 Silva, Cássio Murilo Dias da. Deuteronômio, portal da história deuteronomista. A Palavra de Deus na 
Igreja – Teocomunicação Revista da Teologia da PUCRS v. 42, n. 1, Porto Alegre, 2012. pg. 43. 
112 Kibuuka, Brian. Prefácio ao Antigo Testamento: uma perspectiva cristã. São Paulo: Fonte Editorial, 
2019, pg. 85. 
113 Nascimento, Lucas Merlo. Ensinar as memórias: exegese histórico-social de Deuteronômio 6,20-25. – 
São Bernardo do Campo, 2012, pg. 19-20. 
114 Ibdem, pg. 21. 
115 115 Kibuuka, Brian. Prefácio ao Antigo Testamento: uma perspectiva cristã. São Paulo: Fonte Editorial, 
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É o Deuteronômio que instiga os Macabeus ao zelo, a partir das perspectivas de 

domínio, pureza religiosa, combate aos cultos considerados idolátricos e incentivo à 

piedade cuja expectativa diante das práticas religiosas e de retribuição: benção para os 

obedientes, maldição para os desobedientes. Tais concepções religiosas influenciam 

drasticamente o comportamento dos Macabeus, e a sua percepção a respeito do martírio: 

caso eles morrerem em uma situação de conflito em nome de YHWH, eles seriam 

abençoados. 
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CONCLUSÃO:	MACABEUS	E	A	IMORTALIDADE	DA	ALMA	
 

 Mesmo compreendendo os três elementos que resolveram o problema da 

imortalidade da alma para Assmann, e que foram explorados nesse trabalho – relação 

entre I e II Macabeus; ligação da insurreição com o movimento apocalíptico; e a 

influencia da ideologia deuteronomista – ainda é preciso atentar para algumas 

considerações antes de bater o martelo sobre o problema desse disfarce da morte.  

No período da crise helênica, a revolta macabaica foi apenas um dos 

movimentos de confrontação à realidade de dominação estrangeira. Como Souza 

elucida, entre os movimentos do período surgiram os Assideus, que se uniram aos 

macabeus para confrontar a corrupção da elite judaica; e os Essênios, que migraram 

para o deserto de Qumran em protesto à nomeação de um sumo-sacerdote asmoneu. Há 

ainda os Fariseus, que se organizaram com uma estratégia de radicalismo na prática da 

Lei contra a profanação do culto e afrouxamento de costumes.116 Outros que Souza não 

descreve são os Saduceus e Sicários. Todos esses grupos de movimentos político-

teológicos praticamente independentes, Dobroruka revela como tendências rotuladas ou 

generalizadas como judaísmo advindas desse movimento de revolta – a Guerra dos 

Macabeus.117 

Dois distintos grupos podem auxiliar a iluminar de alguma forma esse complexo 

problema da imortalidade. Os Saduceus, que são aquele grupo denunciado pelo 

evangelho de Lucas como não-crente na ressureição dos mortos; e os Fariseus. 

Saduceus e Fariseus eram grupos teologicamente divergentes. O primeiro tinha seu foco 

centralizado na leitura fundamentalista dos textos sagrados, recusando qualquer 

interpretação, enquanto os Fariseus aceitavam as tradições ancestrais. Todavia os 

Saduceus eram submissos aos Fariseus, os obedecendo nas práticas litúrgicas e dos 

costumes, uma vez que eram compelidos pela opinião popular.118 Portanto, ainda que 

Goodman considere a tradição farisaica como popular, no sentido de satisfazer as 

massas, ao contrário da saduceia que não cria na ressurreição dos mortos, é possível 

 
116 Souza, Joana D’Arc de. O movimento apocalíptico em seu contexto sociopolítico e histórico. 
Fragmentos de Cultura, Goiânia, v. 21, n. 1/3, 2011, pg. 75. 
117 Dobroruka, Vicente. A propaganda antigrega em alguns escritos judaicos do Segundo Templo: 
decompondo o mito helenístico, pg. 4. 
118Goodman, Martin. Religious Variety and the Temple. Sects and sectarianism in Jewish history/ edited 
by Sasha Stern. Based on a conference convened at the University College London under the auspices of 
Institute of Jewish Studies in the summer of 2008, pg. 30-31. 
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considerar que o ato de crer na imortalidade da alma não era unanimidade da 

perspectiva teológica judaica. 

Isso explica a ausência da ressurreição no programa teológico dos insurgentes 

que se encontra em I Macabeus, resumido ou in nuce como escreveu Hieke, no 

testamento de Matatias.119 II Macabeus, mencionado por Assmann como possível 

referência para resolver esse problema da imortalidade, demonstra que a imortalidade da 

alma não foi instrumento de propaganda da revolta. Portanto, para concluir, a 

imortalidade da alma não foi um dos disfarces da morte na guerra dos Macabeus, 

pensando do ponto de vista da liderança político-teológica e propagandista. Todavia é 

provável que grupos que se aliaram aos Macabeus contra o império Selêucida criam sim 

na imortalidade da alma ou na ressureição, como exemplo os membros do movimento 

apocalíptico, algo que está evidenciado nas crenças de movimento que se depreenderam 

da união em torno da revolta promovida pelos Macabeus. 

 As análises e argumentos apresentados nesse trabalho indicam a tentativa de 

compreender uma série de fatores que influenciaram na interação e conflito entre 

Gregos e Judeus. Desde a chegada do helenismo no Levante, com toda sua caravana de 

estruturas impactantes na realidade histórica do povo dominado, como também as 

influências e realidades históricas que se relacionavam cotidianamente com os judeus 

resistentes. Os temas explorados partem dos extremos, é verdade, tanto da parte dos 

Gregos como da parte dos Judeus, não tendo espaço nesse trabalho para explorar os 

meios-termos do cotidiano, mas isso se deve ao caráter proposto na pesquisa, que tem o 

objetivo no conflito, a revolta, e principalmente, o significado Morte. 

 Estudar a morte, mais do que analisar o corpo do morto, é estudar os vivos, ou 

seja, o que os vivos falam da morte, e pode ser encontrado nos vestígios supérstites de 

seus discursos. E para falar sobre a Morte é preciso um aparato cultural que dê a ela um 

significado, um disfarce. Nesse sentido o trabalho pareceu ter contemplado de alguma 

forma a variedade do cotidiano daqueles que falavam e decodificavam o discurso da 

morte, os revoltosos. Tratou-se aqui principalmente as influencias desse cotidiano, 

como o movimento apocalíptico e o deuteronomismo, que por sua vez tem um profundo 

peso na estrutura de vida judaica presente no documento. 

 
119 Hieke, Thomas. The Books of the Maccabees: History, Theology, Ideology. Papers of the Second 
International Conference on the Deuterocanonical Books, Pápa, Hungary, 9-11 June, 2005. Edited by 
Géza G. Xeravits and József Zsengellér, pg. 73-74. 
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 As ideias relacionadas à morte, de Certeau, facilitaram bastante a pesquisa. O 

conceito de disfarce se ajustou com perfeição na investigação dos significados da morte 

no documento analisado. A morte se apresenta na narrativa disfarçada de martírio, a 

morte justificada pela fidelidade à divindade. De zelo, que no decorrer do texto apareceu 

em três faces, a da fidelidade à divindade que justifica até o ato de matar, a do discurso 

que chama às armas e ao combate, e a que se adapta ao ato de heroísmo e transforma em 

campeão os que a têm. E a imortalidade da alma, de longe o disfarce mais complicado 

de investigação, carecendo de uma longa narrativa em torno dessa ideia, cuja discussão 

nessa pesquisa relevou muitos sentidos sobre a identidade e cosmovisão do judaísmo 

macabeu. 

 A exploração de cada disfarce promoveu um ponto além de uma interpretação de 

seu significado, pois revelou um pouco mais sobre o cotidiano de judeus que tiveram de 

lidar com a presença helenística na região. Este trabalho procurou cumprir o papel de 

deixar explícitas as estruturas por trás da narrativa. A estrutura mais analisada foi de 

fato a dos revoltosos, porque eles são o centro da narrativa, e o documento em si, 

herdeiro do conflito. Destacou-se na pesquisa a importância da obra propagandista 

utilizada como documento, que favoreceu e justificou o governo Asmoneu na região.  

 Por fim, procurou-se refletir a respeito do lugar da morte na revolta de Matatias, 

tanto no sentido de deflagração da morte em campo de batalha, como na morte imposta 

como perseguição, e do discurso de unificação e norteamento do povo judeu. Esse povo 

foi chamado para lutar contra um império. A revolta é de Matatias, o herói da trama é 

Judas Macabeu, que dá nome ao livro, evidenciando o caráter de fundação mitológica 

no personagem; mas o livro aborda, em seu teor, o derramamento de sangue e a morte, 

que dá ao crente que a provoca ou a sofre o direito de ser herói.  
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