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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa se propõe a estudar a Teoria da Intertextualidade, sua adoção e  o 
desenvolvimento do termo dentro do campo da pesquisa bíblica, bem como suas 
implicações hermenêuticas. Ela aborda vários modelos e diretrizes de abordagem 
intertextual, e os discute à luz de pressupostos hermenêuticos relacionados com uma 
visão elevada das Escrituras. Almeja-se sistematizar uma proposta de diretrizes de 
abordagem intertextual para a exegese bíblica e verificar a aplicabilidade da mesma 
por meio o estudo de três passagens: Apocalipse 19:11-21:8, Jeremias 32:1-33:26 e 
Mateus 27:1-10. 
 
Palavras-chave: Intertextualidade; Hermenêutica; Diretrizes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 
This research aims to study the Theory of Intertextuality, its adoption and the 
development of the term within the biblical research field, as well as its hermeneutical 
implications. It addresses several models and guidelines of intertextual approach, and 
discusses them at light of hermeneutical assumptions related to a high view of 
Scripture. It aims to systematize a proposal of guidelines of intertextual approach for 
biblical exegesis and verify the applicability of biblical exegesis through the study of 
three passages: Revelation 19:11-21:8, Jeremiah 32:1-33:26 and Matthew 27:1-10. 
 
Keywords: Intertextuality; Hermeneutics; Guidelines. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 A Origem do Conceito de Intertextualidade: 

  

 

O conceito de Intertextualidade foi cunhado por Julia Kristeva, nos anos 60, ao 

refletir sobre o conceito de dialogismo de Bakhtin (OLIVEIRA, 2010). Por isso Mikhail 

Bakhtin, teórico literário russo, é conhecido como o pai da Intertextualidade 

(CLAASSENS, 2003).  

O Dicionário de linguagem e linguística (TRASK, 2008, p. 147) define 

Intertextualidade como “conexões textuais”. A intertextualidade pode ter um sentido 

explícito, quando uma obra literária faz alusão a outra, ou implícito e amplo que 

“considera cada texto como constituindo um intertexto numa sucessão de textos já 

escritos ou que ainda serão escritos.”  

Para Weedwood (2002, p. 7) é necessário conhecer a história da Linguística 

desde os gramáticos gregos e romanos até Bakhtin, para se compreender “[...] o 

motivo pelo qual a Linguística vem causando profundo efeito sobre muitas disciplinas 

[...]”. Para a autora, o impacto de Bakhtin se deu a partir de 1970 quando começaram 

a aparecer as primeiras traduções europeias de seu trabalho. Para ela esse impacto 

foi enorme e até hoje ainda não diminuiu. Weedwood (2002, p. 152) considera que 

Bakhtin “[...] se antecipou em meio século à sociolinguística” e que seu pensamento 

influenciou 

[...] toda uma série de abordagens do fenômeno linguístico que, 
precisamente, criticavam a visão da língua como um sistema 
homogêneo e estável – capaz de ser descrito satisfatoriamente pelas 
disciplinas tradicionais: fonologia, morfologia, sintaxe, semântica – e 
postulavam um entendimento mais abrangente da língua, em que não 
é possível descartar as condições de produção que presidiram à 
constituição do enunciado linguístico (WEEDWOOD, p. 155). 

 

 A compreensão de intertextualidade de Kristeva está enraizada no campo da 

semiótica. A abordagem da linguagem pela semiótica lida – entre outras coisas - com 

a relação entre o sinal e o sistema de signos (SPELLMAN, 2012).  Kristeva (1969) 

destacou a concepção sociolinguística da linguagem como sendo a principal 

característica de sua época. Essa concepção via a linguagem como sendo “[...] a 

chave do homem e da história social, como via de acesso às leis do funcionamento 

da sociedade” (KRISTEVA, 1969, p. 13). 
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Para ela, “cada época ou cada civilização, em conformidade com o conjunto do 

seu saber, das suas crenças, da sua ideologia, responde de modo diferente e vê a 

linguagem em função dos moldes que a constituem a si própria”. (KRISTEVA, 1969, 

p. 15). Nos seus dias, a visão de língua que prevalecia era a de um sistema e o estudo 

da linguagem estava relacionado ao funcionamento desse sistema. 

O conceito apresentado por Kristeva opõe-se à noção estruturalista de que um 

texto é independente de seus leitores (SPELLMAN, 2012). De Acordo com Hays, nos 

estudos originais de Intertextualidade de Kristeva, o texto era visto não como algo 

fechado ou uma estrutura fixa, mas eram “[...] entidades fluidas moldadas por fatores 

contextuais contingentes e, portanto, sempre abertas para a possibilidade de nova 

transformação” (HAYS et al., 2009, p. xii, tradução livre).1 

Para Kristeva (apud BEAL, 1992, p. 29, tradução livre)2 “todo texto é construído 

como um mosaico de citações; todo texto é a absorção e transformação de outro”. 

Assim, a Intertextualidade “[...] concentra-se em múltiplas ligações entre textos ou 

sobre as ligações entre um texto e frases comuns dos sistemas culturais em que o 

texto existe” (SOMMER, 1996, p. 486, tradução livre).3 Diante disso, o leitor possui um 

papel preponderante, uma vez que ele está sempre engajado na produção de 

significado ao criar um relacioanamento de diálogo entre os textos e outros sistemas 

de sinais (HAYS et al., 2009). 

Nessa compreensão de texto, Alkier (2009, p. 3, tradução livre)4 observou que 

“nenhum texto é produzido e recebido isolado de outros textos”.  Conforme indica 

Koch (1991, p. 529 e 530), “todo texto é um objeto heterogêneo, que de seu aspecto 

exterior, fazem parte outros textos que “lhe dão origem, que o predeterminam, com os 

quais dialoga, que retoma, a que se alude, ou a que se opõe.” Segundo ela, foi essa 

a razão que levou Beaugrande & Dressler (apud Koch, 1991, p. 530) a apontarem 

alguns padrões ou critérios de textualidade, entre eles estão a “intertextualidade, a 

intencionalidade e a aceitabilidade”. A linguística textual considera o texto como algo 

“muito mais que a simples soma das frases (e palavras) que o compõem [...]” (KOCH, 

                                                 
1 “[...] Fluid entities shaped by contingent contextual factors and therefore always open to the possibility 

of fresh transformations.” 
2  “Any text is constructed as a mosaic of quotations; any text is the absorption and transformation of 

another”. 
3 “[...] Focuses on manifold linkages among texts or on connections between a text and commonplace 

phrases from the cultural systems in which the text exists.” 
4 “No text is produced and received in isolation from other texts”. 
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2005, p. 8 e 11), pois nenhuma fala é produzida isolada de outros textos ou saberes. 

“Não há nada novo debaixo do sol” (Ec 1:9). 

 Para Koch e Elias (2006, p. 86) 

  

a intertextualidade é elemento constituinte e constitutivo do processo 
de escrita/leitura e compreende as diversas maneiras pelas quais a 
produção/recepção de um dado texto depende de conhecimentos de 
outros textos por parte dos interlocutores, ou seja, dos diversos tipos 
de relações que um texto mantém com outros textos. 

 

 A intertextualidade, portanto, é inerente à própria natureza da língua e, 

consequente em toda produção literária, incluindo as Escrituras. 

 

Em sentido amplo, a intertextualidade se faz presente em todo e 
qualquer tipo de texto, como componente decisivo de suas condições 
de produção. Isto é, ela é a condição mesmo da existência de texto, já 
que já sempre um já-dito, prévio a todo dizer. (KOCK e ELIAS, 2006, 
p. 86). 

 

Spellman observa que para os pós-estruturalistas “a intertextualidade é uma 

maneira de descrever a natureza da textualidade em geral” (SPELLMAN, 2012, p. 

199, tradução livre).5 Eslinger (1992, p. 47, tradução livre)6 reconhece que, “tomada 

como um livro, a Bíblia está repleta de alusões auto referenciais”, com o que concorda 

Spellman ao observar que a realidade da intertextualidade é uma característica 

orgânica da coleção canônica ampla (SPELLMAN, 2012). 

Como apresentado por Massotti e Leite (2009), o reconhecimento e a 

averiguação das conexões intertextuais nas Escrituras estavam presentes antes 

mesmo de Bakhtin, nas técnicas hermenêuticas judaicas e cristãs. Esses autores 

também demonstraram a diversidade dessas conexões ao apresentarem exemplos 

nas grandes seções do Antigo e do Novo Testamentos, e também procuraram 

evidenciar a contribuição que a averiguação intertextual pode trazer para a 

interpretação bíblica (LEITE & MASOTTI, 2010). 

 

 

                                                 
5 “[...] Intertextuality is a way of describing the nature of textuality in general.” 
6 “Taken as a book, the Bible is littered with self-referential allusions.” 
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1.2 Categorias e Classificação da Intertextualidade 

 

 

Para Rashkow (1992) a intertextualidade existe em ambos os níveis micro e 

macro. Em Koch (2000) e Koch & Elias (2006) a intertextualidade é classificada em 

sentido amplo e em sentido restrito. A segunda categoria é subdivida em 

subcategorias de acordo com suas características, como segue: i. Intertextualidade 

de conteúdo x de forma/conteúdo; ii. Intertextualidade explícita ou implícita; iii. 

Intertextualidade das semelhanças x das diferenças; iv. Intertextualidade com 

intertexto alheio, próprio ou atribuído a um enunciado genérico.7 

 No campo da pesquisa bíblica, a intertextualidade possui classificações 

internas também. Tratando das alusões ao AT no livro de Apocalipse, Paulien (1988, 

p. 40) considera que a referência consciente a uma literatura anterior com a presença 

de paralelos é alusão. Já o mero uso da literatura que “estava no ar” ou que se tratava 

de um “conceito apocalíptico em estoque”, ela classifica como “eco”  

 Moyise (apud PAULIEN, 2014) propõe três categorias de intertextualidade: 

Eco, intertextualidade dialógica e intertextualidade pós-moderna. Miller (2010), por 

sua vez, destaca que os pesquisadores bíblicos têm examinado a intertextualidade 

bíblica sob outras nomenclaturas, como: mimese, exegese intra-bíblica e alusão intra-

bíblica. Já Sommer (apud MILLER, 2010, p. 301, tradução livre) 8  afirma que “a 

intertextualidade serve para quatro propósitos fundamentais no AT: Exegese, 

influência (ambas as quais podem ser tanto revisionista ou polêmica), alusão e eco”.  

Kingler (2010) divide a intertextualidade em duas subcategorias: Dependência 

intertextual e relação intertextual. Essa questão encontra tão diferentes terminologias 

e classificações que Fewell (1992) apresenta um glossário com vários termos 

diferentes: Alusão, eco, intertextualidade, intertexto, intratextualidade, influência 

poética e traço. 

 De acordo com Kingler (2010), uma vez que os critérios para identificação das 

                                                 
7 Para uma abordagem mais completa dessa classificação com exemplos ilustrativos, veja: MASOTTI, 

F. A.; LEITE, P. A. B. A teoria da intertextualidade e as Escrituras: definições e possibilidades. Kerygma, 
Engenheiro Coelho, SP, v. 5, n. 2, p. 74-85, 2º semestre de 2009. Disponível em: < 
http://revistas.unasp.edu.br/kerygma/article/view/201>. Acesso em: 10 dez. 2012. 
8 “[...] Intertextuality serves four basic purposes in the Old Testament: exegesis, influence (both of which 

can be either revisionary or polemical), allusion, and echo.” 
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alusões não têm produzido resultados efetivos, os estudiosos têm proposto 

desenvolver um sistema no qual eles podem comunicar quão certos eles estão de que 

uma alusão literária está presente no texto. Beale (apud KINGLER, 2010), por 

exemplo, classifica alusões em: Alusões claras, alusões prováveis e alusões 

possíveis. Já Paulien classifica as alusões potenciais em cinco categorias de 

probabilidade: “Alusões com certeza”, “alusões prováveis”, “alusões possíveis”, 

“alusões incertas” e “não-alusão” (PAULIEN, 1988, p. 46-47, tradução livre). 9 

Entretanto, a proposta desse sistema não solucionou os debates e desafios 

enfrentados nesse campo de pesquisa, já que os potenciais de alusões são raramente 

atribuídos no mesmo grau de certeza pelos diferentes estudiosos. 

Embora Trask (2008, p. 148) entenda que “a intertextualidade ainda é uma ideia 

nova na análise linguística, e é muito cedo para dizer que importância que poderá vir 

a ter”, ela tem sido aplicada em diversas disciplinas, inclusive para o estudo e 

interpretação das Escrituras, como foi possível perceber acima na classificação desse 

fenômeno dentro do campo da Teologia. Além disso, sua possibilidade de relevância 

para a hermenêutica bíblica tem sido considerada por diversos estudiosos, apesar de 

haver uma discussão acalorada sobre como a intertextualidade deveria ser vista e 

analisada nas Escrituras. Esses aspectos serão discutidos nos tópicos abaixo. 

 

 

1.3 Relevância para a Hermenêutica 

 

 

Os estudiosos desse fenômeno nas Escrituras reconhecem que a natureza 

intertextual da trama bíblica se trata também de uma estratégia de composição, que 

“ajuda a solidificar o contexto canônico na mente do leitor” (SPELLMAN, 2012, p. 215, 

tradução livre).10 Para Kingler (2010), esse artifício literário possibilita a ativação do 

significado de um texto anterior, de modo que esse significado seja importado para o 

texto em desenvolvimento pelo autor atual. No caso dos autores bíblicos, ao usarem 

um material mais antigo de autoridade reconhecida, tornava o pronunciamento mais 

efetivo (SOMMER, 1996). Essa característica dentro do contexto canônico é 

hermeneuticamente significante (SPELLMAN, 2012). 

                                                 
9 "Certain allusions", "probable allusions", "possible allusions", “uncertain allusions” and "non-allusions." 
10 “[...] Help solidify the canonical context in the mind of the reader (contextuality)” 
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 Para Miller, a identificação das conexões textuais é apenas o primeiro passo. 

Esse deve ser seguido pela identificação de “que significado hermenêutico as 

semelhanças propostas têm para um ou ambos os textos relacionados” (MILLER, 

2010, p. 299, tradução livre).11  Para Sommer todos os tipos de intertextualidade 

afetam a interpretação de um ou de ambos os textos. Ele considera que “um texto 

possui função exegética quando ele se propõe a explicar o significado de um texto 

específico mais antigo” (SOMMER apud MILLER, 2010, p. 301, tradução livre).12 

De acordo com Moyise (apud PAULIEN, 2014, posição 690, tradução livre)13 “a 

tarefa da intertextualidade é explorar como o texto-fonte continua a falar através da 

nova obra e como a nova obra impele novos significados a partir do texto-fonte”. Logo, 

a observância do fenômeno da intertextualidade no processo de interpretação 

promete ser produtiva (SOMMER, 1996), e é compatível com a leitura cristã, como 

por exemplo, no estudo da tipologia (ESLINGER, 1992). Tanto Bass (2008) quanto 

Leung (1997) reconheceram a contribuição hermenêutica dessa metodologia em suas 

obras. 

Hays et al. (2009) por sua vez, considera que a interpretação teológica tem 

muito a ganhar ao dar mais atenção ao emprego de estratégias narrativas intertextuais 

por parte dos escritores bíblicos. Ele também observa que “intertextualidade implica, 

por definição, na concepção do potencial de significado de um texto, que se expande 

através de leituras intertextuais” (HAYS et al., 2009, p. 46, tradução livre14).  

Quanto à consideração desse assunto por intérpretes adventistas, Paulien 

(1988) em sua tese doutoral já havia explorado as alusões, um dos aspectos da 

intertextualidade, como chave para ajudar na compreensão das trombetas de 

Apocalipse 8:7-12. 

Parece também ser interessante notar que o livro Compreendendo as 

Escrituras (REID, 2007) dedique um capítulo inteiro ao estudo deste tópico. O livro foi 

produzido e publicado pelo Instituto de Pesquisas Bíblicas em 2006, sendo 

rapidamente publicado em português pela UNASPRESS no ano de 2007. O volume 

                                                 
11 “[...] What hermeneutical significance the proposed similarities have for one or both of the 

related texts”. 
12 “A text serves an exegetical function when it ‘purports to explain the meaning of a specific older text”. 
13 “The task of intertextuality is to explore how the source text continues to speak through the new work 

and how the new work forces new meanings from the source text”. 
14 “[...] Intertextuality implies, per definitionem, the conception of a text's potential for meaning, which 

expands through intertextual readings.” 
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pretende levar ao leitor princípios de interpretação bíblica compatíveis com a elevada 

concepção da Bíblia (ÁNGEL RODRIGUEZ). 

Nesta obra, o capítulo mencionado foi escrito por Ganoune Diop sob o título: 

Interpretação interbíblica: lendo as Escrituras intertextualmente (p. 135-151). Diop 

(2007, p. 135) define a leitura intertextual da Bíblia como “a ciência e a arte de fazer 

associações e conexões entre textos no interior do cânon bíblico.” O autor considera 

que  

os paralelismos entre as passagens bíblicas revelam que a 
interpretação interbíblica ou intertextual é parte do próprio feito das 
Escrituras. A compreensão plena do propósito global de Deus, está 
mais prontamente ao alcance quando é considerado este aspecto da 
interpretação bíblica (DIOP, 2007, p. 135). 

 

Para o autor, “muito mais do que simples citação, a exegese interbíblica representa 

uma forte postura profética e poética [...]” (p. 136).  

Pode-se mencionar também a obra editada por Cole & Petersen (2014), 

Hermeneutics, Intertextuality and the Contemporary Meaning of Scripture. Esse 

volume é resultado de uma conferência que ocorreu no Avondale College em 

Cooranbong, Austrália, em 2003. O evento que, contou com a participação de mais 

de cento e dez estudiosos, foi iniciativa da Divisão Sul do Pacífico dos adventistas do 

sétimo dia. O foco dessa conferência foi sobre hermenêutica, leitura intertextual da 

Bíblia e a relevância dos textos bíblicos para a existência pessoal e missão da igreja 

hoje. É importante notar que o aspecto da intertextualidade estava envolvido nesses 

debates acerta da interpretação bíblica, o que parece apontar tanto para uma atenção 

desses pesquisadores para o assunto, como para a necessidade de compreendê-lo 

melhor. 

Ao que parece, pode haver boas contribuições dessa abordagem intertextual 

das Escrituras. COLE (2014) destaca que para muitos estudiosos, a ênfase 

intertextual é como uma brisa de ar fresco. Eles vêm nisso um retorno ao estudo da 

Bíblia como um todo. Outro aspecto decorrente desse é a consideração do texto 

bíblico em sua forma final.  
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1.4 Evolução do termo e criticismo canônico  

 

 

 Paulien (2014) afirma que o emprego de categorias e estratégias da crítica 

literária por estudiosos do NT expandiu a compreensão de intertextualidade. Para 

Moyise (apud PAULIEN, 2014) o termo tem se tornado um rótulo para um grande 

número de diferentes práticas por parte desses estudiosos com respeito ao uso do AT 

pelo NT, e por isso ele também está preocupado com o uso impróprio do termo. O 

significado diverso de intertextualidade e o uso diferente do termo também são 

reconhecidos respectivamente por Spellman (2012) e Miller (2010). 

 Hays et al. (2009) também destaca o uso diverso e impreciso do termo e os 

problemas decorridos desse fato. Para ele nem tudo é intertextualidade e ela também 

não é a resposta para todas as questões relacionadas à pesquisa textual (ALKIER, 

2009). Kristeva, a própria cunhadora do termo “intertextualidade”, decidiu 

eventualmente abandoná-lo pelo fato de estar sendo confundido com o criticismo da 

fonte (HAYS et al., 2009) e por ser um método hermenêutico internamente dissonante, 

e optou por usar o termo “transposição” (MILLER, 2010, p. 104-105). 

 Provavelmente essa evolução do termo se deve ao fato de que no final da 

década de 1960 surgiram tanto o pós-estruturalismo, no campo da teoria literária, 

quanto a crítica canônica, no campo da Teologia do AT (SCHEETZ, 2011). Isso 

influenciou sensivelmente o estudo do texto bíblico e na forma como ele é 

compreendido.  

Para Beal (1992) a razão da disseminação da intertextualidade nos estudos 

teológicos é que no pós-estruturalismo ela foi desenvolvida como uma teoria e não 

como uma metodologia. Moyise (2009) a entende não como um método, mas como 

uma teoria acerca da produção de significado. Nessa perspectiva, a intertextualidade 

é como uma fábrica sem limites de textos que constituem o universo linguístico. Assim, 

o texto não é mais a mensagem do Autor-Deus, mas “um espaço multidimensional no 

qual uma variedade de coisas, nenhuma delas original, se mistura e se choca” (BEAL 

1992, p. 27, tradução livre).15 

Sweeney (2010) destaca que o renovado foco na crítica da redação no final da 

segunda metade do século XX levantou questões muito mais amplas dentro do 

                                                 
15 “[...] A multi-dimensional space in which a variety of writings, none of them original, blend and clash”. 
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aspecto da crítica literária. Por exemplo, se a forma final dos livros proféticos é produto 

de redação, que papel a forma final do próprio livro tem em sua interpretação? Como 

se interpreta a forma sincrônica literária? Além disso, considera-se o que seria obra 

dos profetas autênticos e o que seria obra de escritores posteriores. 

A crítica canônica vê o cânon como tendo passado por um processo de 

desenvolvimento. As teorias do processo canônico tendem a operar de duas 

perspectivas. A perspectiva diacrônica vê uma continuação entre a revelação anterior 

e seu posterior desenvolvimento. Já a perspectiva sincrônica vê uma descontinuidade 

entre a revelação anterior e o texto canônico (SCHEETZ, 2011). 

Na perspectiva de Fishbane (apud SCHEETZ, 2011), por exemplo, o cânon é 

resultado de um processo com sucessivos estágios no qual o conteúdo da “tradição” 

foi adaptado, transformado e reinterpretado. Para Sanders (apud SCHEETZ, 2011), 

ele teria sido adaptado de acordo com as necessidades da comunidade. A hipótese 

documentária, um dos postulados dessa visão canônica, tem desafiado a unidade do 

texto recebido para estabelecer seus textos originais (SCHEETZ, 2011). 

Para esses críticos o AT é variado e inconsistente. Questiona-se se ele pode 

ser lido como uma unidade. A intenção autoral é abandonada e o significado é variado 

de acordo com o contexto que for adotado para a leitura de determinado texto (p. 22). 

Diante da questão de qual texto é o canônico, Barton (apud SCHEETZ, 2011, p. 22, 

tradução livre)16 afirma que  

 

o que o método canônico pode fazer é estabelecer que significados 
determinado texto pode ter dentro de determinado cânon, e mostrar 
como esses significados mudariam se os limites do cânon fossem 
definidos diferentemente. 

 

Contudo, os defensores do processo canônico reconhecem que o 

desenvolvimento do cânon é um processo complexo, que não pode ser facilmente 

identificado, seja com uma pessoa, grupo ou mesmo período de tempo. Esse é um 

processo que vive numa tensão entre a revelação/tradição anterior e a comunidade 

que as entesourou (SCHEETZ, 2011).  

Na perspectiva de Sommer (1996), apesar de Eslinger argumentar em favor da 

                                                 
16 “What the canonical method can do it to establish what meanings a given text can have within a given 

canon, and to show how these meanings would change if the limits of the canon were differently 
defined”. 
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exegese intra-bíblica adotando conceitos da hipótese documentária de Wellhausen e 

da crítica da redação,  

 

na ausência de evidências da crítica textual ou indícios de que termos 
arcaicos estão sendo atualizados, é impossível decidir se um 
determinado caso é evidência de uma exegese intra-bíblica por uma 
mão posterior ou exposição do autor original” (SOMMER, 1996, p. 480, 
tradução livre).17 

 

Childs (apud SCHEETZ, 2011), por exemplo, tem seu conceito sobre o 

processo de desenvolvimento do cânon do texto bíblico fundamentado não apenas 

em processos históricos e teológicos, nas numa consciência teológica sobre o cânon, 

o que é chamado de exegese consciente do cânon.  

Outro aspecto derivado do conceito de criticismo canônico, discutido acima, é 

a intertextualidade canônica. Ela integra conceitos daquele com os de 

intertextualidade influenciados por Kristeva (SCHEETZ, 2011). Essa é uma proposta 

de Scheetz em sua obra The Concept of Canonical Intertextuality and the Book of 

Daniel (2011). Ao fazê-la, ele considera também a proposta de Steins (de uma leitura 

canônica intertextual) e as críticas feitas a ela por Childs.  

Na perspectiva de Steins (apud Scheetz, 2011), dois níveis de interpretação 

são identificados no processo atual de leitura. O primeiro trata de dois tipos diferentes 

de texto: o hipertexto, que é o principal texto e que está sendo estudado, e o hipotexto, 

que é o texto que está sendo referenciado no texto principal. O segundo nível, lida 

com a seguinte pergunta: Como esse relacionamento demonstra uma contribuição do 

hipotexto para um posterior entendimento do hipertexto?  

 Para Scheetz (2011), sua proposta de abordagem na intertextualidade 

canônica difere da abordagem de Steins apenas em matéria de ênfase. Para ele, 

mesmo que a intertextualidade canônica observe os pontos de diálogo dentro do texto, 

não cria infinitas possibilidades dentro do texto. Embora, ele reconheça que o contexto 

para o diálogo intertextual seja amplo, ele é refinado quando os textos são colocados 

juntos. Ele acredita que o texto é um modelo de recontextualização, mas de pontos 

fixos de diálogo dentro do cânon para pontos não fixos da vida humana atual. Ele 

reconhece ainda o papel do leitor como envolvido no processo de interpretação do 

                                                 
17 “In the absence of text-critical evidence or indications that archaic terms are being updated, it is 

impossible to decide whether a given case is evidence of inner-biblical exegeses by a later hand or 
exposition by the original author”. 
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texto, mas para ele o texto retém uma posição de privilégio porque ele é o ponto 

primário de referência. 

A consideração desses assuntos é importante para este estudo porque “o 

processo assumido, em si mesmo, determina como o texto canônico será 

compreendido e usado” (SCHEETZ, 2011, p. 18, tradução livre).18 

 

 

1.5 Abordagem sincrônica e diacrônica 

 

 

 Outro aspecto de grande discussão entre os estudiosos da intertextualidade 

bíblica está relacionado a como as conexões textuais deveriam ser identificadas e 

examinadas: sincrônica ou diacronicamente? 

 A abordagem sincrônica enfatiza a autonomia do leitor em atribuir significado 

para as conexões textuais que ele identifica entre dois ou mais textos.  

 

Um texto tem significado apenas quando ele é lido em conjunto com 
outros textos, e é irrelevante se esses textos foram intencionalmente 
aludidos pelo autor original, ou mesmo se estavam disponíveis para o 
autor (MILLER, 2010, p. 284, tradução livre).19  

 

Para Miller (2010) essa abordagem surgiu do pensamento pós-moderno e está em 

dívida com ele.  

Alkier (2009), em sua perspectiva da relação de intertextualidade e a semiótica 

dos textos bíblicos, propõe que os textos não têm significado. Para ele é no ato da 

leitura que o texto está aberto para a produção de significado, e esse processo é co-

determinado, conscientemente ou não, pela atualização do potencial de 

relacionamento do texto em questão com outros textos.  

Já a abordagem diacrônica, apesar de também dar importância ao papel do 

leitor, seu foco está em descobrir links específicos no texto em estudo que remetam 

para o texto precursor e que o autor deseja que os leitores percebam. Além disso, 

procura também determinar que texto é anterior a outro e que, consequentemente, 

tem influenciado outros. Procura-se nessa abordagem uma guia do autor sobre a 

                                                 
18 “The assumed process itself determines how the canonical text is to be understood and used”. 
19 “A text has meaning only when it is read in conjunction with other texts, and it is irrelevant whether 
these texts were intentionally alluded to by the original author, or even available to the author”. 
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melhor maneira de interpretar o texto. Por isso, ela é conhecida como “author-

oriented” (orientada pelo autor), enquanto a primeira é chamada de “reader-oriented” 

(orientada pelo leitor) (Miller, 2010, p. 283-284).  

Ambas as abordagens são largamente representadas entre os estudiosos e 

ambas enfrentam questionamentos. Há uma luta por parte dos defensores da 

abordagem sincrônica para evitar a acusação de eisegese. Por outro lado, o resultado 

da abordagem diacrônica parece ser especulativo, já que o leitor nunca terá acesso à 

mente do autor (MILLER, 2010). 

No entanto, Hong (2011) procura demonstrar que a popular compreensão de 

“sincrônico” e “diacrônico” falha em representar adequadamente o significado que 

esses mesmos termos assumem no campo da pesquisa bíblica. Ele argumenta que 

há uma incompatibilidade entre as abordagens sincrônica e diacrônica na 

investigação bíblica e o conceito de sincrônico e diacrônico de Saussure. Hong 

também concorda com as queixas levantadas acerca de uma confusão terminológica 

e a de uma apropriação do conceito acrítico de Saussure de oposição 

sincrônico/diacrônico para dentro da exegese bíblica. Ainda segundo esse autor, a 

perspectiva diacrônica de Saussure era a de uma mudança através do tempo. 

Para Saussure (apud HONG, 2011) todo uso da linguagem é governado por 

um sistema ou estrutura de linguagem. Assim, em sua perspectiva de priorização do 

sincrônico sobre o diacrônico,  

 

para o entendimento adequado da língua em determinado momento 
(langue), a observação tática e descritiva do uso específico da 
linguagem (parole) deve ocorrer antes de considerações diacrônicas 
serem incorporadas” (apud HONG, 2011, p. 87-88, tradução livre) 20. 

 

 Logo, torna-se claro que a oposição de sincrônico e diacrônico em Saussure é 

diferente da forma como os estudiosos bíblicos têm usado esses termos, embora 

muitos deles considerem essa adaptação aceitável. Para os estudiosos bíblicos, 

diacrônico é equivalente a “histórico-crítico”, o que pode ser observado, por exemplo, 

na obra de Fishbane (1991), Biblical Interpretation in Ancient Israel. Já o estudo 

sincrônico indica além de oposição a perspectiva diacrônica, um foco na maneira 

                                                 
20 “[...] To the proper understanding of the language of any given time (langue), the tatic and descriptive 
observation of the specific usage of the language (parole) must take place before diachronic 
considerations are incorporated. 
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como o texto é exibido.21 

Basílio (2004, p. 258) explica: “a linguística sincrônica [descritiva] analisa a 

língua de um determinado grupo tal como existe em dada época. A linguística 

diacrônica [histórica] preocupa-se com o desenvolvimento histórico da língua”. Hong 

(2011) sumariza ao dizer que em termos linguísticos, “sincronia e diacronia 

representam as duas dimensões históricas do estudo da linguagem relacionadas na 

medida em que o desenvolvimento histórico é presumido”. Já na perspectiva do 

estudo das Escrituras, “o desenvolvimento histórico do texto não é assumido; aceita-

lo ou não se tornou a categoria que distingue o sincrônico e o diacrônico” (HONG, 

2011, p. 92-93, tradução livre).22 

Para Scheetz (2011), a abordagem canônica revelou uma tensão entre os 

aspectos sincrônicos e diacrônicos. Esse aspecto desperta perguntas como a que já 

foi ressaltada acima por Sweeney: se a forma final dos livros é produto de redação, 

como interpretar sincronicamente a forma literária? (SWEENEY, 2010). 

Embora Leung (1997) reconheça que aparentemente a abordagem sincrônica 

nos estudos do AT tenha ganhado terreno sobre a abordagem exegética diacrônica, 

a interação entre essas suas abordagens tem sido um problema metodológico para 

os exegetas. Já Miller (apud LEUNG, 1997) sugere que a consciência da prioridade 

cronológica é inofensiva, vantajosa e necessária. Sommer (1996) lembra que na forma 

como é entendida pelos críticos literários, o estudo das alusões envolve 

necessariamente um componente diacrônico.  

 

 

1.6 Necessidade de esclarecimento e metodologia 

 

  

Eslinger (1992), representante do pensamento crítico, sugere que a maneira 

tradicional de interpretar as interconexões literárias tem se tornado problemática, já 

                                                 
21 Para um estudo mais detido das abordagens diacrônica e sincrônica no campo da interpretação 

bíblica e suas pressuposições, veja, por exemplo: MASOTTI, F. A.; LEITE, P. A. B. A teoria da 
intertextualidade e as Escrituras: definições e possibilidades. Kerygma, Engenheiro Coelho, SP, v. 5, 
n. 2, p. 90-105, 2º semestre de 2009. Disponível em: < 
http://revistas.unasp.edu.br/kerygma/article/view/201>. Acesso em: 10 dez. 2012. 
22 “[...] Synchrony and diachrony represent the two related historical dimensions of the study of a 

language insofar as the historical development is presumed. [...] the historical development of the text 
is not assumed; to accept it or not became the category that distinguishes the synchronic and the 
diachronic.” 
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que para ele e demais leitores críticos, não há espaço para inspiração, autoria divina 

ou tipologia. 

Já Hays et al. (2009) reconhece que o conceito de intertextualidade precisa de 

algum esclarecimento, especialmente devido a diversidade em que sua noção é 

aplicada e na maneira como os referenciais intertextuais são identificados e 

apresentados (SPELLMAN, 2012).  Leung (1997) vê a questão da identificação como 

um problema delicado. Para Alkier (2009) a dificuldade do conceito de 

intertextualidade envolve aspectos hermenêuticos, metodológicos e éticos e pode ser 

formulada em duas questões: Que relações textuais deveriam ser notadas, e como 

deveriam ser investigadas?  

 Paulien (apud KINGLER, 2010) aponta tanto para necessidade de haver um 

maior consenso nos critérios para avaliar as alusões quanto para um mais consistente 

uso de tais critérios. Sommer (1996) também vê a necessidade de critérios no sentido 

de distinguir casos em que os vocabulários compartilhados acontecem por 

coincidência ou por interdependência, seja de uma tradição literária ou de outro autor. 

Ainda segundo Sommer (1996), o desenvolvimento de critérios para classificar se os 

paralelos são alusões, citações ou resultado de influência, é um projeto possível, cujos 

métodos precisam ser refinados. 

Claassens (2003) argumenta que as conexões entre os textos, vistas e 

identificadas pelo leitor, não podem ser totalmente aleatórias, mas deveriam ser 

guiadas pelos sinais no texto. Como afirma Ellen von Wolde (apud CLAASSENS, 

2003, p. 137, tradução livre):23  

 

Se não existe repetições suficientes, então não há base para 
argumentar intertextualidade [...] Isto prova que intertextualidade não 
é apenas a ideia que um leitor formou em sua mente, mas que os 
marcadores no texto têm feito essa conexão possível. 

 

Miller (2010) reconhece que embora todos os estudiosos bíblicos estejam 

familiarizados com o termo “intertextualidade”, há pouca concordância com respeito à 

natureza do conceito ou na maneira como os leitores deveriam identificar as relações 

intertextuais. Segundo ele, talvez a melhor solução seja classificar algumas dessas 

                                                 
23 “If Sufficient repetition does not exist, then there is no basis for arguing for intertextuality [...] This 

proves that intertextuality is not just the idea a reader has made up in his or her mind, but that the  
markers in the text have made this linking possible.” 
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categorias de estudo com um nome diferente de “intertextualidade”, já que nenhum 

método hermenêutico é tão dissonante. 

Ainda segundo Miller (2010, p. 285, tradução livre)24 “provavelmente o aspecto 

mais destacado nos estudos da intertextualidade do AT é a ambiguidade na 

metodologia”. Por isso ele aponta para a necessidade de se criar limites já que alguns 

critérios são largamente variados entre os estudiosos bíblicos, e considera que o 

significado dependerá da abordagem metodológica que será aplicada e que o tipo de 

intertextualidade, com exceção do eco, afeta a interpretação de ambos os textos 

estudados. 

Outro aspecto relevante para a pesquisa intertextual é o do cânon bíblico. Em 

outras palavras, como ele é visto e entendido pelos intérpretes. Eslinger (1992, p. 56, 

tradução livre)25 considera que “a maior parte da literatura bíblica já segue a sequência 

do próprio enredo bíblico”.  

Para Spellman (2012) o conceito de cânon contribui ao limitar o escopo do 

discurso ao mesmo tempo em que evita restrições arbitrárias. Segundo o autor, o 

cânon seria uma restrição voluntária aceita tanto pelo autor quanto pelo intérprete, 

pois os interpretes aceitam o “plano” ou condições definidas pelo autor no texto que 

está sendo lido. Assim, “o conceito de ‘cânon’ facilita e governa o processo de 

formação de controles para as possibilidades ilimitadas de significado” (SPELLMAN, 

2012, p. 224-225, tradução livre).26 Em sua obra, Spellman se propõe a ilustrar como 

o livro do Apocalipse é mais bem interpretado à luz da forma de sua composição, tanto 

como parte do cânon do NT quanto do cânon cristão como um todo. 

Não mesmo importante que a perspectiva acerca do cânon, é a perspectiva 

acerca da intenção autoral, que logicamente varia entre os estudiosos. Barthes (apud 

BEAL 1992, p. 27, tradução livre)27 proclamou que o texto não é mais a mensagem 

do Autor-Deus mas, como já apresentado acima, “um espaço multidimensional no qual 

uma variedade de coisas, nenhuma delas original, se mistura e se choca”. 

Entretanto, para Roennfeldt (2014) os cristãos têm visto a Bíblia como tendo 

uma natureza divina e humana, que envolve por sua vez uma tarefa histórica e 

                                                 
24 “Arguably the most salient feature of intertextual studies of the Old Testament is the ambiguity in 

methodology.”  
25 "Most biblical literature already follows the sequence of the Bible's own plot." 
26 “[...] The concept of ‘canon’ facilitates and governs the process of forming controls for the limitless 

possibilities of meaning”. 
27 “[...] A multi-dimensional space in which a variety of writings, none of them original, blend and clash”. 
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descritiva. Assim, o significado das Escrituras é encontrado na análise do significado 

original das palavras para o autor e para os leitores originais. Ainda segundo ele, a 

intertextualidade tem a ver com a ação recíproca entre textos. O que pode ser 

observado nos autores do NT que escreveram estando conscientes do AT e 

frequentemente direcionavam seus leitores para essa literatura anterior e seu 

background para esclarecer o que eles estavam dizendo. Assim, ela procura descobrir 

a intenção do autor no uso de uma literatura anterior (PAULIEN, 2014). 

Essa perspectiva parece concordar com a definição de texto de Kristeva, onde 

aparentemente ela sugere um objetivo, uma intenção na informação que o texto 

apresenta: “[...] Definimos o texto como um aparelho translinguístico que redistribui a 

ordem da língua, relacionando uma palavra comunicativa, que visa a informação 

directa (sic), com diferentes tipos de enunciados anteriores ou dincrónicos (sic).” 

(KRISTEVA, 1980, p. 143) [grifo nosso]. 

Kingler (2010, p. 3-4, tradução livre)28 concorda com Roennfeldt ao afirmar que 

 

a rejeição da intenção autoral nas discussões hermenêuticas atuais 
está intencionalmente em direta contradição com a lógica básica e 
com a fé cristã ortodoxa. O resultado desta rejeição torna a Bíblia uma 
coleção não-autoritativa de escritos, historicamente situada, sem 
interpretação correta ou incorreta. 

 

 

1.7 Problemática da Pesquisa 

   

 

Como se pode perceber, os parâmetros adotados serão determinantes para o 

resultado da interpretação bíblica. Conforme Miller (2010) pontuou, o significado das 

conexões dependerá da abordagem metodológica utilizada. Culler (apud Spellman, 

2012) entende que a intertextualidade deve ser circunscrita, focando mais 

estreitamente nos parâmetros de investigação. Ele considera que existam armadilhas 

no uso da abordagem intertextual se ela não for acompanhada de reflexões 

metodológicas e reconhece que a intertextualidade pode ser benéfica se for 

cuidadosamente definida e consistentemente aplicada. 

                                                 
28 “[...] “The rejection of authoral intention in current hermeneutical discussions is intentionally in direct 

contradiction to both basic logic and the orthodox Christian Faith. The result of this rejection renders the 
Bible a non-authoritative, historically situated collection of writings with no correct or incorrect 
interpretation.” 
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Diante desses aspectos, quais são as implicações e que diretrizes deveriam 

ser adotadas na aplicação da intertextualidade à exegese bíblica, tendo em 

perspectiva uma visão elevada das Escrituras? 

 

 

1.8 Objetivos 

 

 

 Essa pesquisa objetiva analisar as implicações hermenêuticas da 

intertextualidade bíblica e propor um conjunto diretrizes para sua aplicação à exegese, 

tendo em perspectiva uma visão elevada das Escrituras. 

 Porém, não é propósito desse trabalho apresentar uma abordagem exaustiva 

do surgimento da intertextualidade, sua classificação e sua posterior adoção na 

interpretação bíblica, ou mesmo dos fatores que a desencadearam. Também não se 

almeja esgotar todas as implicações dessa adoção ou todos os seus modelos. Serão 

selecionados apenas alguns exemplos que possibilitarão ter uma visão geral dos 

aspectos que se pretende considerar.  

A proposta de diretrizes para a abordagem intertextual que será apresentada, 

deve ser vista como apenas um ensaio. Também é preciso dizer que, por questões 

de tempo e espaço, não será possível testar as diretrizes propostas em todos os casos 

e tipos de intertextualidade nas Escrituras. Serão selecionados apenas alguns poucos 

exemplos que permitirão ilustrar o que se espera alcançar.  

 

 

1.9 Justificativa 

 

 

 Desde seu surgimento no pós-estruturalismo, a intertextualidade tem sido 

objeto de estudos e discussões em várias áreas do saber. Como resultado disso, um 

grande e diversificado volume de trabalhos têm sido produzidos não apenas no campo 

de estudos linguísticos e da semiótica, mas também no campo da pesquisa bíblica. 

Entretanto, apesar desse volume de estudos, como já afirmado anteriormente, há 

muitos espaços a serem preenchidas. 
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 Pode-se citar, por exemplo, o trabalho de Diop (2007), que já foi mencionado 

acima. Não obstante o autor apresente a definição de leitura intertextual das 

Escrituras, sua importância e sugira diretrizes para essa prática, seu estudo ainda 

deixa lacunas. Embora se possa supor que o autor estava trabalhando dentro de 

certos limites, considera-se que a apresentação da origem do conceito e o estudo de 

suas implicações poderiam ter oferecido uma envergadura maior ao ensaio, além de 

ser uma tarefa enriquecedora nesse esforço por compreender melhor esse fenômeno 

e a abordagem de sua ocorrência nas Escrituras. Além disso, a reflexão hermenêutica 

apresentada e a proposta de diretrizes, podem ser mais consistentemente 

fundamentadas e ampliadas. 

 Pode-se por fim mencionar que as publicações já consideradas previamente, e 

que incluem autores adventistas - Decoding Revelations Trumpets: Literary Allusions 

and Interpretation of Revelation 8:7-12 (PAULIEN, 1988); Compreendendo as 

Escrituras (REID, 2007); Hermeneutics, Intertextuality and the Contemporary Meaning 

of Scripture (COLE & PETERSEN, 2014) - representam o esforço para se 

compreender a questão.  

Portanto, uma nova pesquisa nessa área não apenas contribui para a produção 

de conhecimento diante de um tema que ainda precisa ser melhor apreendido, como 

também favorece a criação de uma plataforma comum para o diálogo com estudiosos 

de diversos seguimentos, já que esse assunto perpassa diversas disciplinas do 

conhecimento humano. 

 

 

1.10 Metodologia 

 

 

Essa pesquisa será essencialmente de caráter bibliográfico. O primeiro passo 

metodológico será a familiarização com a Teoria da Intertextualidade, tanto em sua 

origem no campo linguístico quanto em sua aplicação na interpretação bíblica. Após 

essa compreensão, o segundo passo consiste em relacionar alguns exemplos de 

abordagem intertextual das Escrituras e as diretrizes adotadas nesse processo. Serão 

selecionados exemplos de diferentes autores e de diferentes seções das Escrituras. 

Essas informações serão posteriormente dispostas em tabelas para facilitar seu 

estudo e identificação de algumas diretrizes que sejam comuns nesses modelos. 
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Serão também analisadas as implicações hermenêuticas da análise intertextual. 

Assim será possível então apresentar uma proposta de diretrizes de abordagem 

intertextual que se coadune com uma visão elevada das Escrituras. 

Após esses dois passos iniciais, o terceiro e último passo metodológico será a 

aplicação da proposta de diretrizes desse projeto. Empreender-se-á a abordagem 

intertextual em algumas passagens bíblicas selecionadas. Essa análise possibilitará 

tanto a verificação da aplicabilidade da mesma, quanto a constatação da necessidade 

de correções e ajustes.  Serão adotados nesse exercício recursos de concordâncias 

bíblicas impressas ou eletrônicas, especialmente o Bible Works. 

A pesquisa está organizada em três capítulos, como segue: 

 O primeiro capítulo trata da origem da teoria da Intertextualidade, os 

personagens e cenários que deram origem a esse conceito. Ele procura descrever 

esse fenômeno, sua classificação e a relevância para a hermenêutica bíblica. 

Considera também a evolução que o termo “Intertextualidade" sofreu e sua relação 

com o criticismo canônico. São apresentadas também as abordagens intertextuais 

sincrônica e diacrônica e, por fim, a necessidade do estabelecimento de uma 

metodologia de abordagem intertextual.  

 O segundo capítulo apresenta alguns modelos do emprego da intertextualidade 

na interpretação bíblica e identifica os principais critérios e diretrizes empregados 

nessa tarefa. Ele também consideras as implicações hermenêuticas da 

intertextualidade bíblica e propõe um conjunto de diretrizes para a análise intertextual, 

face aos desafios do intérprete moderno das Escrituras e à necessidade de uma 

metodologia que seja equivalente com uma visão elevada das Escrituras. 

 O terceiro e último capítulo consiste na demonstração da proposta de diretrizes 

de abordagem intertextual e avaliação da aplicabilidade da mesma, por meio do 

estudo de três passagens bíblicas selecionadas que, aparentemente possuem alguma 

relação intertextual com outras passagens. São elas: 

o Apocalipse 19:11-21:8 (em conexão com Ezequiel 38 e 39). 

o Jeremias 32:1-33:26 (em conexão com II Samuel 7:1-29); 

o Mateus 27:1-10 (em conexão com Zacarias 11:4-17);  

 

 

  



27 

 

2 MODELOS DE ABORDAGEM E IMPLICAÇÕES HERMENÊUTICAS 

2.1 Modelos de Abordagens Intertextuais 

2.1.1 Modelos Gerais 

 

 

Abaixo serão considerados alguns exemplos de abordagens da 

intertextualidade bíblica com o objetivo de identificar algumas tendências nesse 

estudo, seus pressupostos e os critérios adotados para identificação e análise. A 

seguir serão apresentados também alguns dos postulados hermenêuticos de uma 

visão elevada das Escrituras, especialmente aqueles que mais se relacionam com 

nosso objeto de estudo, para seja possível um exame das implicações hermenêuticas 

dos modelos e critérios aqui avaliados. 

 

 

2.1.1.1 Intertextualidade e Transferência (Rashkow)  

 

 

Ilona N. Rashkow (1992) apresenta a transferência como uma dimensão com 

a qual a intertextualidade é colocada em relação de estudo. Ela o faz demonstrando 

“o leitor em/de Gênesis 12 e 20” (tradução livre).29 

Nesse aspecto, o foco muda para o processo pelos quais os leitores individuais 

conferem significado ao texto e percebem sua intertextualidade. Por isso, a explicação 

da transferência, que é um fenômeno já há muito reconhecido na psicanalise.  

Rashkow apresenta dessa forma:  

 

 De acordo com o relato psicanalítico de transferência, as estruturas do 
inconsciente são reveladas pelo encontro do analista com o discurso 
do analisando. O analista, com efeito, repete a experiência descrita 
pelo analisando (p. 59, tradução livre).30 

 

Nessa perspectiva de uma teoria literária psicanalista, a intertextualidade e 

transferência afetam não apenas os personagens e a trama, mas o próprio leitor. No 

                                                 
29 “The reader in/of Genesis 12 and 20”. 
30 “According to the psychoanalytic account of transference, the sctructures of the unconscious are 
revealed by the analyst's encounters with the analysand's discourse. The analyst, in effect, repeats the 
experience described by the analysand.” 
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caso do relato referente a Abraão, descrito em Gênesis 12 e 20, nos quais ele mente 

acerca de sua esposa Sara dizendo que ela era sua irmã, primeiramente para Faraó 

e depois para Abimeleque (escondendo que ela era sua esposa, embora de fato fosse 

também sua meia-irmã), essa atitude é entendida por Rashkow como ignominiosa. 

Mas o que para ela é mais escandaloso é que o leitor é forçado a participar dela. Ele 

não fica intacto já que não pode haver algo como que um leitor inocente deste texto. 

 

 

2.1.1.2 Intertextualidade de texto literário, de texto social e de texto 

interpretativo (Penchansky) 

 

 

Em sua análise da intertextualidade em Gênesis e Juízes Penchansky (1992) 

parte da pressuposição de que o texto considerado como fonte de outros, pode e 

frequentemente é transformado por meio de seu contato com outro, e do conceito de 

intertextualidade de Derrida. No conceito de Derrida, a intertextualidade é a 

interconexão de diferentes textos em um ato de criticismo, cujas influências e inter-

relação é vista como algo além de um simples fenômeno histórico. 

Ele apresenta três definições de texto: texto literário, texto social e texto 

interpretativo. Consequentemente as três definições que ele apresenta de 

intertextualidade seguem essa definição prévia: intertextualidade de texto literário, de 

texto social e de texto interpretativo. No terceiro caso, o autor observa que se requer 

a participação do intérprete, assim que para ele “nós produzimos um novo texto toda 

vez que nós processamos uma informação antiga” (p. 85, tradução livre)31. 

 

 

2.1.2 Modelos do Uso do AT pelo próprio AT 

2.1.2.1 Intertextualidade Canônica (SCHEETZ) 

 

 

Scheetz (2011) em sua obra The Concept of Canonical Intertextuality and the 

                                                 
31 “[...] As we produce a new text every time we process old information.” 
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Book of Daniel, considera inicialmente as três abordagens para a interpretação de 

Daniel. A era babilônica, era dos macabeus e a "extensão dos períodos de tempo” 

(SCHEETZ, 2011, p. 42, tradução livre)32. A primeira e a segunda seguem uma 

perspectiva diacrônica, e na terceira emerge uma tensão de convergência entre 

abordagens diacrônica e sincrônica, já que o livro é visto como representando “um 

texto que tem crescido por meio de uma convergência de reflexão sobre o material 

anterior encontrado no Antigo Testamento tanto quanto em suas próprias páginas, 

onde alguém pode atualmente localizar essa convergência de tensão diacrônica e 

sincrônica” (SCHEETZ, 2011, p. 47, tradução livre)33. 

O autor parece seguir a terceira abordagem. Para esse autor o livro de Daniel 

contém uma série de indicadores diacrônicos que revelam, entretanto, tensão dentro 

do texto. Segundo Scheetz, nos seis primeiros capítulos do livro houve uma 

reordenação dos eventos. Ele acredita que as cenas narradas nesses capítulos 

existiram anteriormente separadamente e foram organizadas, mas não por um 

propósito estritamente cronológico, mas agrupando textos que possuíam uma 

temática similar.  

Ele vê evidência dessa transformação e de descontinuidade em vários 

momentos, inclusive na narrativa referente a Nabucodonosor no capitulo 4, e seu 

“filho”, Belsazar no capítulo 5. As confissões paralelas do capítulo 3 e 6, 

respectivamente de Nabucodonosor e de Dario, embora similares em conteúdo, 

também são vistas como refletindo uma transformação obvia em cenário e propósito. 

Para ele “a intencional (re)organização do material marca a transformação óbvia 

desses capítulos de abertura de cenas cronológicas para um arranjo tematicamente 

dirigido” (SCHEETZ, 2011, pág. 84, tradução livre)34. 

Em sua análise intertextual dos capítulos 7 a 12, a mesma concepção 

permanece. Para ele, o primeiro verso do capítulo 7 que possui uma marca diacrônica, 

já revela uma tensão com a narrativa maior. Nesse mesmo capítulo o autor vê 

evidências obvias de transformação, especialmente devido a interpretação do capítulo 

2 por meio da coleção de vocabulários que é conectada com a visão do capítulo 7 

                                                 
32 “Spanning the time periods" 
33 “[...] A text tha has grown  through a convergence of reflection on earlier material found in the Old 

Testament as well as in its own pages, where one can actually locate this convergence of diachronic 
and synchronic tension”. 
34 “The intentional ( re) ordering of the material marks the obvious transformation of theses opening 

chapters from cronological scenes to a thematically driven arrangement [...]”. 
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(comparar Dn 2:40 com 7:7). Ao longo da análise dessa segunda seção de Daniel o 

autor apresenta vários paralelos de vocabulários que são apontados por ele como 

evidências dessa interpretação e transformação, como por exemplo (p. 90): 

 

“e as visões da minha cabeça me 

espantaram” 

Daniel 7:15 

“e as visões da minha cabeça me 

espantaram” 

Daniel 4:2 

“seus pensamentos o alarmaram” Daniel 5:6 

 
 
 
 

 

Outros exemplos podem ser encontrados em: a) 2:37 paralelo com 5:18; b) 7:15 

paralelo com 4:2 e com 5:6; c) 7:18 paralelo com 7:14 e 2:44; d) Daniel 7:12 em 

paralelo com 7:25 e 8:14; etc.   

Para o autor, mesmo na seção dos capítulos 7-12, acontece a expansão do 

material por meio do arranjo desse material sendo colocado junto, e não por meio da 

reescrita para causar concordância. 

Com respeito ao relacionamento e diálogo do livro de Daniel com o AT, o autor 

apresenta alguns exemplos, considerando apenas o aspecto da similaridade de 

palavras ou termos, por exemplo: a) Daniel 6:5 e Esdras 7:12 (Lei de Deus); b) Daniel 

9:13 e Deuteronômio 31:9 (Lei de Moisés); c) Daniel 6:7 e Êxodo 20:2-6 e 

Deuteronômio 5:6-10 (adoração a Deus ou deuses); etc. Em outro exemplo, há uma 

correspondência mais evidente (Daniel 9:13 e Deuteronômio 29:19-20: maldição da 

lei de Moisés), no entanto, a conexão é entendida apenas como verbal. 

Após essa exposição, o autor afirma que a pressuposição implícita de toda sua 

dissertação é a de que o texto de Daniel é um livro presente na Bíblia Hebraica e 

posteriormente localizado nos ketuvins ou escritos. Segundo ele, essa pressuposição 

não encontra suporte nas modernas edições da Bíblia Hebraica, mas no texto de Baba 

Batra 14b. 
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Para Scheetz, “o significado exegético é encontrado não apenas no texto sendo 

colocado entre os outros textos do cânon, mas por meio do atual arranjo desses textos 

(isto é intertextualidade canônica)” (SCHEETZ, 2011, pág. 147, tradução livre)35. Para 

o autor, esse quadro maior não teria sido possível se esses textos tivessem 

permanecido em seu contexto individual. 

Na abordagem da Intertextualidade Canônica e o livro de Daniel no Novo 

Testamento, novamente são usados exemplos de uma suposta interdependência 

textual, tal como entre Daniel 3: 6 e Mateus 13:42, 50. Respectivamente: 

 

- Qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora 
lançado na fornalha de fogo ardente. 
- E lançá-los-ão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de 
dentes. 

 

 Outra análise é aparentemente mais evidente, pois além de considerar o 

paralelismo verbal, procura fazer ao menos uma conexão contextual primária entre os 

textos. Um exemplo é a correlação entre Daniel 7:13 e Mateus 24:30; 26:64; Marcos 

13:26; 14:62; Lucas 21:27; Apocalipse 1:7, que em síntese, mencionam o Filho do 

Homem nas nuvens do céu. Entretanto, para o autor, as citações do livro de Daniel no 

NT criam algo que é ao mesmo tempo similar e novo. Por fim, na última seção de sua 

obra, o autor faz uma breve consideração do milagre da fornalha ardente da qual 

foram salvo os três amigos de Daniel sob a perspectiva da crítica da forma, deixando 

ainda mais explícito que esse parece ser o elemento que norteia sua proposta.  

 

 

2.1.2.2 Intertextualidade de Interpolação (Gunn) 

 

 

Gunn (1992, p. 225-253) faz uma análise de Juízes 13-16, com um título ao 

menos curioso: Sansão de Dores: Uma interpolação de Isaías em Juízes 13-16 

(tradução livre)36. 

                                                 
35 “[...] The exegetical significance is found not only in the text being placed among the other texts of 

the canon, but also through the actual arrangement of these texts (its canonical intertextuality).” 
36 “Samson of Sorrows: Na Isaianic Gloss on Judges 13-16”. 
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O autor propõe uma relação intertextual do relato referente a Sansão, 

especialmente Juízes 13:24,25; 14:14 (que descreve o Espírito incitando Sansão 

contra os filisteus) e Isaías 42:1-3 (que descreve o Servo do Senhor, sobre o qual está 

o Espírito e por meio de quem o Senhor trará julgamento sobre as nações; como uma 

cana ferida que não se quebrará);  

Outras conexões são buscadas também entre Juízes 14:18 e Isaías 49:1-2; 

Juízes 14:19 e Isaías 42:13; Juízes 15:1 e Isaías 54:6-8; Juízes 15:3 e Isaías 41:15-

16; 50:6, 11; Juízes 15:7-8 e Isaías 53:2; etc.  

Entretanto, Gunn parece forçar essa conexão pois considera apenas palavras 

que se repetem e ignora o exame do contexto, do tema amplo, ou mesmo a 

possibilidade de Isaías já ter existido na ocasião em que Juízes foi escrito. Além disso, 

é preciso observar que defender uma data tardia para Juízes, ainda que seja o oitavo 

século, pode criar outros problemas relacionados à datação do material bíblico. 

 

 

2.1.2.3 Intertextualidade como Produto da Crítica Literária (Sweeney) 

 

 

Sweeney (2010) inicia sua obra Form and Intertextuality in Prophetic and 

Apocalyptic Literature, falando do impacto causado pela obra de Bernhard Duhm em 

1892 sobre o estudo da literatura profética. Nessa publicação (Das Buch Jesaia), 

Duhm (apud SWEENEY, 2010), trabalhando com pressupostos da crítica da fonte e 

da reconstrução histórico-literária, identifica Proto-, Deutero-, e Trito-Isaías dentro da 

forma atual do livro. 

Sweeney (2010), como já destacado anteriormente, destaca que o renovado 

foco na crítica da redação no final da segunda metade do século XX levantou questões 

muito mais amplas dentro do aspecto da crítica literária. Ele trabalha com a 

perspectiva da crítica literária e considera que a forma final do livro de Isaías foi 

designada para dar suporte a reforma de Esdras e Neemias baseada na Torá 

Mosaica. Além de diversos outros argumentos apresentados para fundamentar sua 

posição, o autor vê semelhanças entre Isaías e Esdras. Por exemplo: em Isaías 66:2,5 

e Esdras 9:4 e 10:3 (que tratam da Aliança de Jeová); A semelhança com Neemias 

aparece, por exemplo, em Isaías 56:1-8; 58:13-14 e Neemias 9:14; 10:31; 13:15-22 

(que tratam do sábado como sinal da Aliança). 
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2.1.3 Modelo do Uso do AT pelo NT 

2.1.3.1 Intertextualidade de Propósito Retórico (Moyise) 

 

 

Em Intertextualidade e abordagem histórica para o uso das Escrituras no Novo 

Testamento (tradução livre)37, Moyise considera que por um lado as Escrituras foram 

aceitas como os oráculos de Deus por Israel, mas por outro lado, “o evento Cristo tem 

introduzido uma lente interpretativa que leva a alguns textos a serem colocados à 

parte e outros recebendo novo significado.” (MOYISE, 2009, p. 23, tradução livre)38. 

 Nesse aspecto o autor considera que tem havido duas posições competitivas 

acerca desse uso do AT pelo NT: A primeira é a de que os autores do NT preservam 

o significado original do texto antigo e estão meramente “estendendo” ou “aplicando” 

o significado a novos textos. A segunda é a que ver discrepância entre o significado 

original do texto e entende que os autores do NT deram novos significados aos textos 

do AT. Para ele, o Apocalipse é um exemplo ideal do uso das Escrituras no qual não 

é feita citação mas a utilização de linguagem e imagens para uma variedade de 

propósitos retóricos. 

Para Moyise (2009) a Nova Jerusalém de Apocalipse 20-22 é uma radical 

reinterpretação da Visão de Ezequiel 37-47, no qual o subtexto (Ezequiel) é imitado 

de forma dialética. O subtexto não é negado, mas influencia em um novo contexto. 

Essa compreensão está baseada na proposta de Greene (apud MOYISE, 2009) de 

uma “imitação reprodutiva”, que embora reconheça a distância entre os textos, 

reconhece que a distância poética foi superada.  

Esse autor ainda apresenta outro exemplo: I Pedro 3:13-15 x Isaías 8:12-13. 

Para ele embora não exista uma fórmula introdutória de citação, há evidências que 

parecem confirmar que o autor de I Pedro tinha a LXX em mente, e concorda com 

Best (Apud MOYISE) que o significado foi mudado, já que não faria sentido para o 

autor dizer a seus leitores não temerem o que seus oponentes temiam, senão que 

                                                 
37 “Intertextuality and Historical Approaches to the Use of Scripture in the New Testament”. 
38 “[...] The Christ event has introduced an interpretative lens thas leads to some texts being set aside 

and others given new meaning.” 
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seria melhor entendido como “não os temam”. Para o autor houve uma influência 

rítmica de Isaías sobre Pedro, evidenciada pelo texto da LXX.  

O autor conclui sua abordagem dizendo que em suas formas extremas, nem o 

criticismo histórico (que busca apenas a intenção original do autor, embora a 

verdadeira natureza das Escrituras é que ela fala para novas gerações) nem as teorias 

de intertextualidade (que enxergam um infinito matrix de possibilidade de influência 

sobre o texto) são capazes para a tarefa de estudar o uso das Escrituras no Novo 

Testamento. Porém, usadas juntas, elas complementam uma a outra. 

Para ele, mesmo que os autores do Novo Testamento tivessem tido um 

propósito singular ao fazer citações das Escrituras, os efeitos de fazer tal coisa não 

estão dentro de seu controle. “Qualquer citação é uma ponte para outro texto, mas o 

que atravessa por ela não é limitado pela intenção do autor” (MOYISE, 2009, p. 32, 

tradução livre).39 

 

 

2.1.3.2 Leitura Alegórica e Intertextualidade (Reinmuth) 

 

 

Reinmuth (2009) faz uma relação de leitura alegórica e intertextualidade, a 

partir do texto de Romanos 1:18-28. Ele classifica o texto como uma narrativa 

abreviada, cuja referência ao texto bíblico precursor de modo algum é suficiente, 

quando se trata de compreender o seu significado em seu novo contexto. Para ele o 

texto de Paulo, que tem como paradigma Gênesis 1-3, assume um significado 

transformado do conteúdo da narrativa e toma parte no discurso alegórico do antigo 

judaísmo. 

 

 

2.1.3.3 Leitura Modificadora (Wilk) 

 

 

Wilk (2009) por sua vez, considera a questão de como Paulo usa, interpreta e 

                                                 
39 “Every quotation is a bridge to another text, but what travels across is not limited to the author’s 

intentions.” 
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lê o livro de Isaías. Ele parte do pressuposto da afirmação de Stefan Alkier de que 

“com o conceito da intertextualidade, a centralidade do autor é definitivamente 

indeferida. O texto em seu entrelaçamento com outros textos se move para o centro.” 

(WILK, p. 83, tradução livre).40 

Ele conclui sua abordagem dizendo que a forma como Paulo usa, interpreta e 

lê Isaías não é a mesma em todas as suas cartas. Entretanto, ele entende que a leitura 

que Paulo faz foi objeto de modificação, por que para Wilk, um entendimento geral do 

livro teria sido pouco a pouco revelado a Paulo. 

A terceira parte da obra editada por Hays et al., da qual faz parte o capítulo 

escrito por Wilk, considera a interpretação intertextual fora dos limites do canon, 

contendo seis trabalhos sobre o assunto. 

 

 

2.1.3.4 Intertextualidade de Contexto Amplo (Paulien e Davidson) 

 

 

Paulien (2014, pos. 625-1182) considera o uso do AT no NT e apresenta um 

estudo de caso de Mateus 2:14-15 que cita Oséias 11:1: “[…] Do Egito chamei a meu 

filho”. O autor considera que Mateus não está usando Oséias completamente fora do 

contexto, nem fazendo exegese no sentido técnico. Para ele Mateus está usando 

Oséias 11:1-4 à luz do inteiro contexto teológico do Antigo Testamento. Assim como 

muitos profetas fizeram, Oséias está recapitulando a experiência do Êxodo e Mateus 

está convidando o leitor a abraçar essa percepção teológica ao apresentar Jesus tanto 

como o novo Moisés (que conduz o povo da escravidão para a Terra Prometida), como 

também o Novo Israel, sob a perspectiva do conceito hebraico de “personalidade 

corporativa”. 

Para Paulien, ainda que o próprio Oséias não tenha tido uma compreensão 

completa do que ele escreveu, o significado mais profundo da linguagem de Oséias 

foi aberto pela história subsequente guiada pela mão de Deus.  O que Mateus faz é 

válido como um exercício em teologia bíblica. Mateus 2:14-15 “é uma extensão natural 

                                                 
40 “With the concept of intertextuality, the centrality of the author is definitively dismissed. the text in its 

interwovenness with other texts moves into the center.” 
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do propósito teológico do tema do Êxodo através do AT” (PAULIEN, 2014, pos. 944, 

tradução livre).41   

O autor conclui sua abordagem considerando que é crucial se definir Teologia 

e Exegese. Reafirma que Moyise está correto em sua posição de que os autores do 

NT não usam o AT no sentido do cenário original e intensão explícita do autor humano. 

Ele também sublinha os dois grandes perigos do estudo intertextual destacados por 

Moyise e Beale. O primeiro é a tendência de duvidar da integridade dos autores do 

NT ao assumir que todo uso do AT pelo NT é rápido e impreciso. O segundo é a 

tendência de clamar uma precisão exegética nesse uso. Paulien entende que “uma 

visão equilibrada da intertextualidade permite a ambos os autores, o divino e o 

humano, assumir seus papeis adequados” (PAULIEN, 2014, pos. 956, tradução 

livre).42 

Davidson (2014, pos. 1183-1571) também considera a questão do uso do AT 

pelo NT. Ele procura responder se Mateus torceu as Escrituras no uso que faz do AT.  

Davidson inicia sua consideração afirmando que “aqueles que mantém uma visão 

elevada das Escrituras reconhecem o próprio testemunho da Bíblia afirmando a 

unidade fundamental e harmonia entre as várias partes.” (Davidon, 2014, pos. 1183, 

tradução livre)43. Embora a perspectiva de que os escritores do NT permaneciam em 

suas citações fieis ao contexto original do AT tenha sido questionada após o 

surgimento do método histórico-crítico, o autor procura demonstrar que ela ainda é 

válida. 

O autor considera várias passagens do livro de Mateus. Tendo em perspectiva 

o propósito dessa pesquisa, será considerado apenas o exame do texto de Mateus 

2:14-15 citando Oséias 11:1. Davidson concorda com C. H. Dodd de que os escritores 

do NT ao citar o AT frequentemente dirigiam para que o leitor considerasse o contexto 

mais amplo daquela passagem (apud Davidson, 2014, pos. 1288). Ele também está 

em acordo com Paulien ao demonstrar que Oséias tem em mente o êxodo e seu 

significado messiânico, o que ocorre com frequência no AT, como por exemplo, 

                                                 
41 “[...] It is a natural extension of the theological purpose of the Exodus motif throughout the Old 

Testament”. 
42 “A balanced view of intertextuality allows both the human and the divine authors of Scripture to 

assume their proper roles”. 
43 “Those who maintain a high view of Scripture recognise the Bible´s self-testimony affirming the 

fundamental unity and harmony among its various parts.” 
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Balaão no episódio de Números 23:22; 24:8, 14, 17, e que Mateus ao citar Oséias, o 

faz com essa perspectiva, de Jesus como o Novo Israel, recapitulando em sua vida a 

experiência do antigo Israel. 

Portanto, Mateus permanece fiel em suas citações do Antigo Testamento, e 

“acuradamente reflete o significado profundo nessas passagens quando elas não 

vistas à luz do seu contexto mais amplo do Antigo Testamento. Mateus não torce as 

Escrituras!” (Davidson, 2014, pos. 1438-1450, tradução livre).44 

 

 

2.2 Critérios de Abordagens intertextuais 

 

 

Embora não se encontre harmonia em todos os critérios adotados pelos 

estudiosos, há muitos critérios comuns entre eles. Eslinger (1992), por exemplo, no 

seu estudo das alusões intra-bíblicas (i.b.a.) como exegese intra-bíblica (i.b.e.), 

sugere a necessidade do conhecimento histórico-literário precedente.  

Para Spellman (2012, p. 223, tradução livre 45 ) “um dos mais importantes 

elementos no discernimento de uma alusão está na intenção textual do autor”. 

Segundo ele, se o significado de um autor pode ser discernido pelo exame de seu 

texto, a presença de paralelos verbais, temáticos e estruturais pode funcionar como 

critério para determinar se o autor tem ou não um texto anterior em visão. 

 Bass (2008), em sua obra acerca da hermenêutica do profeta Oséias, se 

propõe a averiguar primeiramente a correspondência linguística e de temas entre 

Oséias e os textos que lhe serviram de fonte. Em seguida, analisa essas 

correspondências para confirmar ou negar a presença de citações/alusões. Para isso, 

segundo ele, deve-se considerar o gênero de ambas as passagens, o tema teológico, 

o desenvolvimento temático, as similaridades nas estruturas e fatores linguísticos 

compartilhados ou distinguidos entre ambos (BASS, 2008). Leung (1997) por sua vez, 

na análise do tema do Dia do Senhor em Joel, se propõe a primeiramente identificar 

e esclarecer o tema em seu contexto tradicional, depois o discute dentro do livro de 

                                                 
44 “[...] Accurately reflects the deeper meaning inherent in these passagens when they are viewed in 

the light of their broader Old Testament contexts. Matthew does not ‘twist’ the Scriptures!” 
45 “[...] One of the most important elements in discerning an allusion is the author’s textual intent.” 
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Joel em comparação com alguns intertextos relevantes e em seguida o analisa no 

contexto geral. 

 Na perspectiva de Beal (1992) o leitor do texto é responsável pelo menos em 

partes pelo significado do texto. Ele também sugere três perguntas metodológicas que 

devem nortear uma análise intertextual de ideologia crítica. Elas estão relacionadas a 

como um leitor imporia limites às possibilidades de conexões intertextuais de um texto 

em particular; às ideologias que se admite; e ao estabelecimento de fronteiras ou 

consenso crítico das relações intertextuais e à transgressão das mesmas para se 

descobrir novas relações.  

 Sommer (1996) também sugere algumas considerações na análise das 

conexões intertextuais. Para ele se dois textos compartilham vocabulários que são 

comuns, o paralelo pode ser apenas coincidência. Se os termos aparecem juntos 

podem provavelmente compartilhar um vocabulário comum. Se o vocabulário não é 

comum nem parte de um aglomerado de termos ou se um texto trabalha as ideias ou 

palavras de outro texto, então pode representar caso de dependência. Nesse caso, o 

intérprete deve pesar as evidências, incluindo o número de termos compartilhados, a 

presença de padrões estilísticos ou temáticos que tipificam a alusão do autor e a 

probabilidade do autor aludir à alegada fonte. Segundo o autor, pesar tais evidências 

constitui uma arte, não uma ciência. 

Segundo Kingler (2010), Jon Paulien tem sido um dos mais influentes 

estudiosos no desenvolvimento de critérios pelos quais as alusões literárias podem 

ser identificadas. Os três critérios básicos sugeridos por esse autor são os paralelos 

verbais, temáticos e estruturais (KINGLER, 2010). Hays (apud KINGLER, 2010) por 

sua vez, sugere sete testes para os casos de eco: Disponibilidade, volume, 

recorrência, coerência temática, plausibilidade histórica, história da interpretação e 

satisfação. Para Beale (2013), “o método de Hays é um dos melhores para discernir 

e estudar a natureza e a legitimidade das alusões [...], apesar da crítica [...] que alguns 

estudiosos fazem de sua metodologia” (BEALE, 2013, p. 58). 

Para Beale (apud KINGLER, 2010) o mero traçar de temas comuns ou alusões 

isoladas não são suficientes para demonstrar dependência.  Uma conexão definida e 

demonstrável entre os documentos é possível quando esses quatro elementos são 

encontrados juntos: Tema, conteúdo, construção específica de palavras e estrutura. 

Para ele, deveria ser também apresentada uma persuasiva explanação do motivo do 

autor para essa dependência. 
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 Já Thompson (apud KINGLER, 2010) sugere onze critérios para a identificação 

de alusões literárias: Acordo verbal, acordo conceitual, acordo da forma, lugar do 

evangelho na tradição, motivação comum (racional), dissimilaridade de tradições 

judaicas e greco-romanas, presença de indicadores dominicais, presença de 

indicadores de tradição, presença de outros ecos dominicais, probabilidade que o 

autor conhecia o que é dito, e, por fim, a força explicativa. 

Para Miller (2010), as análises baseadas em similaridades verbais deveriam 

ser preferidas.  Para ele os argumentos em favor da dependência literária são mais 

convincentes se há densidade de paralelos, se eles ocorrem na mesma ordem em 

ambos os textos e se são distintos exibindo características incomuns que os 

diferencia. 

 Além da necessidade de estar familiarizado com determinada literatura, Paulien 

sugere que se deve pesar as evidências internas e externas de alusão. Ele sugere 

três critérios básicos para acumular evidências internas: Paralelos verbais, paralelos 

temáticos, e paralelos estruturais, o que pode ser facilitado pelo uso de uma 

concordância.  

 

A evidência externa envolve o que nós podemos conhecer acerca do 
relacionamento de um autor com suas raizes literárias, como extraídas 
de fontes históricas, biográficas, demográficas e outras fontes 
externas de um determinado texto (PAULIEN, 1988, p. 41, tradução 
livre).46 

 

 Após considerar esses critérios de identificação das alusões literárias e concluir 

que eles não têm produzido resultados objetivos, como já afirmado acima, Kingler 

(2010) considerou a importância da teoria da relevância e do papel do gênero literário. 

Segundo ele, os marcadores literários, sugeridos nos critérios dos autores 

mencionados acima, falharam uma vez que eles não levam em conta os aspectos de 

gênero.   

Pode-se perceber uma correspondência entre a observação de Kingler e o 

aspecto que o próprio Bakhtin havia levantado em O enunciado do romance. Nessa 

obra ele aponta para uma carência que ainda existe no estudo da originalidade da 

linguagem no romance. Para ele: “A maior parte dos trabalhos que analisam a 

                                                 
46 “External evidence involves that we can know about an author's relationship to his literary roots as 
drawn from historical, biographical, demographic, and other sources outside a given text.” 
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linguagem e o estilo do romance afastam-se de uma maneira ou de outra das 

particularidades do gênero romanesco, das condições específicas da vida do discurso 

no romance” (BAKHTIN, 1980, p. 171). Para Bakhtin, isso se deve ao fato de 

estudarem não enquanto linguagem e estilo, mas enquanto personalidade artística. 

Ele sugere que os outros aspectos estudados escondem o próprio gênero, “com as 

suas exigências próprias face à língua e com as possibilidades específicas que este 

gênero abre à língua” (BAKHTIN, 1980, p. 171). 

Para Kingler, a associação dos dois textos é feita não com as mesmas palavras, 

temas, estruturas, estilos, eventos, configurações, etc., mas pelos contextos literários 

relacionados.  

 

Naturalmente, as ligações reais podem ocorrer através de tais 
marcadores literárias. Mas, os marcadores literários só podem 
funcionar para conectar dois textos depois que a relação de seus 
contextos literários tenha sido estabelecida por meio da relevância de 
um texto exterior para o contexto em desenvolvimento do texto aludido 
(KINGLER, 2010, p. 162, tradução livre).47 

 

 Paulien (1988, p. 39, tradução livre)48 também reconhece a importância do 

contexto ao afirmar que “a porção do texto aludido pode apenas ser completamente 

compreendida à luz de seu contexto dentro da obra original.” Para Hollander (apud 

Paulien, 1988, p. 39-40 tradução livre)49 “o texto aludido não é totalmente ausente, 

mas é parte da biblioteca portátil compartilhada pelo autor e sua audiência ideal. A 

intenção de aludir é reconhecidamente essencial para o conceito”. 

 

 

2. 3 Resumo dos Modelos e Critérios: 

 

 

Os modelos (i.e., exemplos) e critérios de abordagens textuais observados 

acima serão apresentados em forma de tabela para facilitar uma visualização geral 

                                                 
47  “Of course, the actual linkages may occur through such literary markers. But, the literary markers can 
only function to connect two texts after the relation of their literary contexts has been established via the 
relevance of an outside text to the developing context of the alluding text.” 
48 “The portion of the text alluded to can only be fully understood in the light of its context within the 

original work.” 
49 “The text alluded to is not totally absent, but is part of the portable library shared by the author and 

his ideal audience. Intention to allude recognizably is essential to the concept” 
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dos mesmos:  

 

Tabela 1: Resumo dos exemplos de abordagens intertextuais: 

 

 

Modelos Pressuposto Autor(es) da 

Proposta 

 

Intertextualidade de 

Transferência  

Leitura literária psicanalista: leitor 

repete a experiência da narrativa. 

Rashkow (1992) 

Intertextualidade de 

texto literário, de texto 

social e de texto 

interpretativo 

O texto fonte é transformado; um 

novo texto é produzido ao se 

processar essa informação antiga. 

Penchansky 

(1992) 

Intertextualidade 

canônica 

A intertextualidade reflete um 

processo de “arranjo” do material do 

cânon. 

Scheetz (2011) 

Intertextualidade de 

Interpolação 

A relação intertextual é resultado de 

uma interpolação. 

Gunn (1992) 

Intertextualidade como 

produto da Crítica 

Literária 

Crítica literária: as conexões textuais 

foram formadas para satisfazer a 

necessidade de uma comunidade.  

 Sweeney (2010) 

Intertextualidade de 

Propósito Retórico 

Uso do AT pelo NT para fins retóricos. Moyise (2009) 

Leitura Alegórica Discurso alegórico sobre o texto 

antigo. 

Reinmuth (2009) 
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Leitura Modificadora Os autores do NT modificam o texto 

do AT, o texto do segundo é 

indeferido. 

Wilk (2009) 

Intertextualidade de 

Contexto Amplo 

Os autores do NT são fiéis ao 

contexto original do AT ao fazerem 

citações do mesmo, embora possam 

dirigir o leitor a um contexto mais 

amplo da passagem. 

Paulien (2014); 

Davidson (2014). 

 
Tabela 2: Resumos dos critérios utilizados na análise da intertextualidade, quer 

seja citação, alusão ou eco: 

 

Autores  Critérios 

Eslinger (1992) Conhecimento histórico-literário precedente. 

Spellman (2012) Intenção textual autoral, paralelos verbais, temáticos e 

estruturais. 

Sommer (1996), 

Thompson (apud 

Kingler, 2010 

Paralelos verbais. 

Bass (2008) Correspondência linguística e de temas, gênero de ambas as 

passagens, tema teológico, desenvolvimento temático, 

similaridades ou diferenciações nas estruturas e fatores 

linguísticos. 

Leung (1997) Identificar e esclarecer o tema em seu contexto tradicional; 

em seguida, dentro do livro e em comparação com alguns 

intertextos relevantes; e por fim, no contexto geral. 
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Beal (1992) Sugere três questões: Limites às possibilidades de conexões 

intertextuais de um texto em particular; às ideologias que se 

admite; e ao estabelecimento de fronteiras ou consenso 

crítico das relações intertextuais e à transgressão das 

mesmas para se descobrir novas relações (análise 

intertextual de ideologia crítica): 

Sommer (1996) Observar termos que aparecem juntos, verificar se isso não é 

comum; somado a isso, observar o número de termos 

compartilhados; bem como padrões estilísticos ou temáticos 

Thompson (apud 

Kingler, 2010) 

Acordo conceitual, de forma, lugar no evangelho na tradição, 

motivação comum (racional), dissimilaridade de tradições 

judaicas e greco-romanas, presença de indicadores 

dominicais, de indicadores de tradição, de outros ecos 

dominicais, probabilidade do autor ter conhecido o que é dito, 

força explicativa. 

Miller (2010) Similaridades verbais, densidade de paralelos, se ocorrem na 

mesma ordem em ambos os textos e se são distintos 

exibindo características incomuns que os diferencia. 

Paulien (1988) Familiaridade com determinada literatura; Evidências 

internas: Paralelos verbais, temáticos e estruturais; 

Evidências externas: O que se pode conhecer do 

relacionamento do autor: raízes literárias, fontes históricas e 

demográficas, fontes externas de determinado texto; 

contexto da obra original. 

Paulien (apud 

Kingler, 2010) 

Paralelos verbais, estruturais e temáticos. 

Hays (apud Kingler, 

2010) 

Para casos de eco: Disponibilidade, volume, recorrência, 

coerência temática, plausibilidade histórica, história da 

interpretação e satisfação. 
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Beale (apud Kingler, 

2010) 

Quatro elementos juntos: Tema, conteúdo, construção 

específica de palavras e estrutura; e uma persuasiva 

explanação do motivo da dependência. 

Kingler (2010) Teoria da relevância e do papel do gênero literário; contextos 

literários relacionados; Relações de contextos literários 

estabelecidos pela relevância de um texto exterior para o 

texto em desenvolvimento. 

Hollander (apud 

Paulien, 1988) 

Reconhecimento da intenção de aludir 

 
 
 

 Como foi possível perceber, vários critérios se repetem ou embora sendo 

sinônimos, são apresentados com termos diferentes. Esses casos serão assinalados 

na tabela abaixo com a cor cinza de realce do texto. Para facilitar a visualização, a 

tabela abaixo segue a ordem cronológica de publicação dos materiais que apresentam 

esses critérios. 

 

Tabela 3: 

  

Autores  Critérios 

Paulien (1988) - Familiaridade com determinada literatura;  

- Evidências internas: Paralelos verbais, temáticos e estruturais;  

- Evidências externas: O que se pode conhecer do 

relacionamento do autor: raízes literárias, fontes históricas e 

demográficas, fontes externas de determinado texto; contexto da 

obra original. 

Hollander (apud 

Paulien, 1988) 

- Verificar a intenção de aludir 
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Eslinger (1992) -Conhecimento histórico-literário precedente; 

Beal (1992) Sugere três questões:  

- Limites às possibilidades de conexões intertextuais de um texto 

em particular;  

- Ideologias que se admite;  

- Estabelecimento de fronteiras ou consenso crítico das relações 

intertextuais e à transgressão das mesmas para se descobrir 

novas relações (análise intertextual de ideologia crítica); 

Sommer (1996) - Verificar se os paralelos verbais não são apenas coincidência;  

- Observar os termos que aparecem juntos, se isso não é comum, 

mais número de termos compartilhados; 

- padrões estilísticos ou temáticos 

Leung (1997) - I Identificar e esclarecer o tema em seu contexto tradicional; em 

seguida, dentro do livro e em comparação com alguns intertextos 

relevantes; e por fim, no contexto geral. 

Bass (2008) - Correspondência linguística e de temas;  

- Gênero de Ambas as Passagens, Tema Teológico, 

Desenvolvimento temático, similaridades ou diferenciações nas 

estruturas e fatores linguísticos 

Beale (apud 

Kingler, 2010) 

Quatro elementos juntos: Tema, conteúdo, construção específica 

de palavras e estrutura; e uma persuasiva explanação do motivo 

da dependência. 
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Hays (apud 

Kingler, 2010) 

Para casos de eco: Disponibilidade, volume, recorrência, 

coerência temática, plausibilidade histórica, história da 

interpretação e satisfação. 

Kingler (2010) Teoria da relevância e do papel do gênero literário; contextos 

literários relacionados; Relações de contextos literários 

estabelecidos pela relevância de um texto exterior para o texto 

em desenvolvimento. 

Miller (2010) Similaridades verbais, densidade de paralelos, se ocorrem na 

mesma ordem em ambos os textos e se são distintos exibindo 

características incomuns que os diferencia. 

Thompson (apud 

Kingler, 2010) 

Acordo conceitual, de forma, lugar no evangelho na tradição, 

motivação comum (racional), dissimilaridade de tradições 

judaicas e greco-romanas, presença de indicadores dominicais, 

de indicadores de tradição, de outros ecos dominicais, 

probabilidade do autor ter conhecido o que é dito, força 

explicativa 

Paulien (apud 

Kingler, 2010) 

Paralelos verbais, estruturais e temáticos 

Spellman (2012) Intenção textual autoral, paralelos verbais, temáticos e 

estruturais 

 
 

 

 

2.4 Implicações Hermenêuticas 

 

 

Na perspectiva de Alkier (2009),  

 
uma leitura intertextual da Bíblia que aprecia as riquezas de 
perspectivas e diferenças dos escritos bíblicos é incompatível com o 
indevido uso fundamentalista da Bíblia, que na base de ideologias 
trunca a pluralidade de significado do cânon. As duas estratégias de 
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leituras são mutuamente exclusivas. Deve-se decidir entre elas. 
(ALKIER, 2009 p. 21, tradução livre)50. 
 

 Mesmo procurando evitar uma possível confusão entre o “uso fundamentalista 

da Bíblia” e uma visão elevada das Escrituras, a afirmação de Alkier representa um 

desafio para o interprete moderno das Escrituras, que ainda conserva essa segunda 

postura.  

Cole (2014, pos. 270, tradução livre)51 definiu bem esse desafio ao afirmar que 

“nossas abordagens precisam ser suficientemente amplas para aceitar uma variedade 

de métodos que respeitam o texto, mas suficientemente estreitas para rejeitar aqueles 

que vão contra o peso do próprio texto”. 

Tendo em perspectiva esse desafio, serão considerados de forma breve alguns 

postulados hermenêuticos sustentados por aqueles que mantém uma visão elevada 

das Escrituras e que que poderão ser relevantes para o objetivo desse trabalho.  

 

 

2.4.1 Definição de Hermenêutica e Exegese 

 

 

No campo teológico, a hermenêutica é geralmente definida como a “ciência e 

a arte de interpretação bíblica” (VIRKLER, 2001, p. 9). Ela trata da teoria e da prática 

corretas de interpretação textual (KOSTENBERGER & PATTERSON, 2015, p.82), 

fornece e ensina “os princípios, as leis e os métodos de interpretação (BERKHOF, 

1981, p.11). Ela não só determina princípios para a interpretação, mas também 

delinea o(s) objetivo(s) próprio(s) da interpretação. (OSBORNE, 2009, p. 599).  

Já a exegese “é o estudo cuidadoso e sistemático da Escritura para descobrir 

o significado original, o significado pretendido.” (FEE & STUART, 2011, p. 31). 

Osborne defende que “a tarefa da hermenêutica tem ainda três níveis:” fazendo a 

seguinte pergunta ao texto: “o que ele significa? (Exegese).”; “O que ele significa para 

mim” (devocional); “Como compartilhar com você o que ele significa para mim” 

                                                 
50 “Intertextual reading of the Bible that appreciates the riches of the perspectives and diferences of 
biblical writings is incompatible with the fundamentalist misuse of the Bible, which on the basis of 
ideology truncates the plurality of meaning of the canon. These two reading strategies are mutually 
exclusive. One must decide between them.” 
51 “Our approaches need to be broad enough to accept a variety of methods that respect the text, but 

narrow enough to reject those that go against the grain of the text itself.” 
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(homilética)” (OSBORNE, 2009, p. 26). 

Grande parte dos estudiosos da interpretação bíblica iniciam a apresentação 

de seus postulados hermenêuticos indicando a unidade das Escrituras. Para Berkhof, 

por exemplo, os livros da Bíblia constituem uma unidade orgânica e tem como centro 

unificador a pessoa de Jesus Cristo. As citações que o NT faz do AT também indicam 

sua unidade (BERKHOF, 1981, p. 56-57).  

Essa unidade também é defendida por Hasel em sua apresentação dos 

fundamentos da interpretação bíblica, que para ele são: 1. A Bíblia como a inspirada 

palavra de Deus; 2. Deus como o autor da Bíblia, homens inspirados como seus 

escritores; 3. Indivisível união do divino e do humano nas Escrituras; 4. Autoridade da 

Bíblia como a autoridade de Deus; 5. Unidade do antigo e novo testamentos; 6. O 

cânon da Bíblia em ambos os testamentos; 7. A Bíblia como sua própria intérprete; 8. 

Verdades normativas da Bíblia; 9. Pré-interpretações humanas determinadas pela 

Bíblia. 10: A permanente iluminação do Espírito Santo (HASEL, 1985, p. 100-104). 

Entre esses fundamentos está também outro princípio primordial da 

interpretação bíblica, a perspectiva que de a Bíblia é sua própria intérprete, conceito 

entusiasticamente defendido por Lutero. Ele sustentava que a “Bíblia é sua própria 

luz”. Segundo Hasel, o movimento da Reforma foi um chamado para a Sola Scriptura 

e o método da Reforma, gramático-histórico ou histórico gramatical, foi desenvolvido 

dentro desse contexto. (HASEL, 1985, p. 3-4). 

O mesmo autor sugere alguns princípios de interpretação. Ele sugere a 

consideração do texto original e os estudos textuais, da tradução da Bíblia nas línguas 

modernas, a determinação da autoria, data, lugar e unidade dos livros bíblicos, e a 

relação do texto bíblico com a questão do contexto, sendo este da palavra, do 

pensamento e literário, etc.. Além de verificar a teologia da Bíblia em sua inteireza 

(HASEL, 1985, p. 105-111). 

 

 

2.4.2 Princípios Hermenêuticos e a Intertextualidade 

2.4.2.1 A hermenêutica e o desenvolvimento dos estudos linguísticos 

  

 

 Basílio em seu ensaio sobre A linguística e a Hermenêutica: diálogo e desafios 

para o intérprete do século 21, procura, entre outras coisas, demonstrar a importância 
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de se conhecer a linguística e algumas áreas de estudos da macro linguística que são 

aplicadas ao estudo das Escrituras. Para ele, esse estudo se justifica pelo fato de que 

em algum momento os pressupostos de algum campo da macrolinguística serão 

aplicados no estudo das Escrituras e de que “alguns dos estudos dentro da 

macrolinguística podem contribuir para um aprofundamento na compreensão dos 

fenômenos linguísticos e, consequentemente, na compreensão dos textos bíblicos.” 

(BASÍLIO, 2004, p. 258). Ele faz a ressalva de que “a abordagem hermenêutica vem 

recebendo grande influência dos estudos macrolinguísticos” (BASÍLIO, 2004, p. 260). 

 Basílio lembra a contribuição de Bakhtin para a compreensão da língua como 

uma atividade social, cuja natureza é dialógica. Dentro dessa perspectiva de 

dialogismo, o discurso que interage com outros discursos, se instaura numa 

perspectiva “plurivalente de sentidos”. Assim, a concepção sociointeracional vê a 

linguagem como “o lugar onde sujeitos ideológicos ativos empenhados em uma 

atividade sócio-comunicativa mobilizam várias estratégias para a produção de 

sentidos”. (BASÍLIO, 2004, p. 259, 265, 268). 

 Para o autor, a interação entre alguns campos da macrolinguistica e a 

hermenêutica e a bíblica está apenas começando, o que em si constitui um desafio, 

já que ainda estão em desenvolvimento, além de possuírem pressupostos filosóficos. 

De acordo com ele, “caberá ao intérprete bíblico tornar esse diálogo positivo ou 

profundamente negativo.” (BASÍLIO, 2004, p. 271).  

 Basílio também vê o perigo do uso indiscriminado das terminologias sem 

conhecer os pressupostos e da tendência para a relativização do conceito de 

significado extraído dos textos. E observa que a  

 

aplicação desse conceito é desastroso para a interpretação das 
Escrituras. Pois, se o sentido nunca é absoluto, as verdades extraídas 
das Escrituras serão sempre relativas e imprecisas, já que é 
impossível chegar-se a um sentido exato (BASÍLIO, 2004, p. 272).  

  

 Em suas considerações, o autor ainda recomenda o conhecimento das 

ferramentas da linguística textual por parte dos professores de exegese bíblica, afim 

de que se pudesse mudar a postura de analisar os textos apenas com uma 

perspectiva micro da língua (fonética, morfologia e sintaxe), onde se desconsidera a 

análise textual (BASÍLIO, 2004, p. 272).  

 Osborne concorda com R. T. France (apud OSBORNE, 2009) pela prioridade 
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do “primeiro horizonte”, que indica tanto o entendimento da linguagem bíblica dentro 

de seu próprio contexto, como o ato de manter o contexto bíblico essencial em vista 

como um controle sobre a forma em que aplicamos a relevância da mensagem bíblica 

e sua linguagem a questões atuais. Para ele, “essa tarefa não é meramente um 

objetivo possível, mas é necessária.” (OSBORNE, 2009, p.668). 

 Stuart e Fee (2006) propõem um guia para a exegese completa, tanto do AT 

(p. 31-55) quanto do NT (p. 205-235). Para eles, no aspecto do pano de fundo 

histórico-cultural, estão envolvidas, entre outras coisas, “a frequente intertextualidade 

(ecos de linguagem e contexto do AT) achados nos escritos dos autores do NT.” (p. 

214). Eles observam ainda que “a questão dos ecos intertextuais é especialmente 

crucial para entender Apocalipse, mas também se aplica ao restante dos autores do 

NT.” (p. 215). Ao se examinar o contexto histórico, uma das perguntas que os autores 

sugerem é: “existem passagens paralelas ou semelhantes na Bíblia que parecem 

estar relacionadas às mesmas condições históricas e que contribuem para o 

entendimento da passagem estudada?” (STUART & FEE, 2008, p. 35). 

 Entre os outros aspectos sugeridos por eles estão: o contexto literário, a forma 

- que é a “identificação do tipo literário geral (gênero) e específico (forma)” (STUART 

& FEE, 2008, p. 37-42) -, o contexto bíblico (no qual se deve focalizar a mensagem 

específica da passagem, tendo em vista sua relação mais ampla com a mensagem 

de seu contexto imediato e o contexto mais amplo), e a análise do uso da passagem 

em outras partes da Bíblia . Deve-se considerar: 

 

Se ela é aludida, como essa alusão lança luz sobre como ela era 
entendida no contexto onde a alusão é encontrada? Se a passagem é 
citada, como as circunstâncias nas quais ela é citada ajudam na 
interpretação da mesma? O simples fato de que uma porção de uma 
passagem é citada em outro lugar nas Escrituras pode dizer muito 
sobre seu pretendido impacto, sua singularidade, sua natureza 
teologicamente fundamental ou coisa parecida. (STUART & FEE, 
2008, p. 47-48). 
 

 Deve-se analisar também a relação entre essa passagem e o restante da Bíblia, 

e se a “passagem tem alguma relação especial com algum escrito apócrifo ou 

pseudoepígrafo” (STUART & FEE, 2008, p. 48). 
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2.4.2.2 A hermenêutica e as abordagens sincrônica e diacrônica 

 

 

 No que diz respeito aos postulados hermenêuticos, é necessário considerar 

novamente de forma sucinta as questões relacionadas ao aspecto sincrônico e 

diacrônico, uma vez que será preciso decidir sobre como o texto será estudado e 

como esse aspecto hermenêutico se relaciona com os demais.  

Vale lembrar que “a linguística sincrônica [descritiva] analisa a língua de um 

determinado grupo tal como existe em dada época. A linguística diacrônica [histórica] 

preocupa-se com o desenvolvimento histórico da língua;” (BASÍLIO, 2004, p. 258).  

 Em termos de estudos teológicos, a análise diacrônica foca no relacionamento 

genético e crescimento histórico da tradição bíblica, traçando a evolução histórica de 

estágio a estágio, procurando penetrar na história original, embora admita sucessivas 

modificações e reinterpretações, e descobrir os vários fatores socioculturais que 

determinaram o crescimento genético nos diferentes estágios. Ela possui elementos 

do método crítico histórico e é vista como uma sequência de interesse linear 

horizontal. Para Hasel, a abordagem diacrônica, com a ajuda do método-crítico-

histórico, tem sido achada em falta. (HASEL, 1985, p. 115-116).  

 Já a abordagem sincrônica, tem como principal ênfase, embora não exclusiva, 

no relacionamento interno dentro de um sistema. Ela considera os diversos elementos 

dentro de um texto em sua interdependência mútua e simultânea. Manifesta um 

profundo interesse vertical sem ser limitada a um específico intervalo de tempo. “Está 

interessada no estudo do material como ele existe num dado momento, usualmente o 

material em sua forma literária final; … ela começa (da superfície do texto, é claro) e 

move-se para as estruturas mais abstratas. ...” (McKNIGHT apud HASEL, 1985, p. 

116-117).52  

Hasel faz algumas críticas ao estruturalismo, elas também serão consideradas, 

pois incluem a abordagem sincrônica. Ainda que na ocasião da publicação da obra de 

                                                 
52 “Interested in a study of the material as it exists at a given moment, usually the material in its final 

literary form; ... It begins (from the surfasse text, of course) by moving to the more abstract structures. 
..”. 
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Hasel o pós-estruturalismo já existisse (e a intertextualidade também, ao menos como 

teoria literária geral), esse aspecto não foi considerado. Em sua análise ele considera 

como positivo o fato de que a abordagem sincrônica lida com o texto em sua forma 

acabada (final) e disponível. Desta perspectiva, ela é atrativa para o estudante da 

Bíblia por que começa seu trabalho considerando o texto como está. 

 Para Hasel, entretanto, nem a abordagem diacrônica nem a sincrônica tem se 

mostrado habilitadas para lidar com o relacionamento divino-humano das Escrituras. 

Para ele, desde que as pré-compreensões são centradas no homem, sua aplicação 

para a Bíblia pode apenas lidar com a Escritura como produção humana. (HASEL, 

1985, p. 121-122). 

2.4.3 Hermenêutica, Intertextualidade e a questão do significado 

2.4.3.1 Significados do Texto 

 

 

Para Fee e Stuart o “alvo de toda boa interpretação é simples: chegar ao 

“significado claro do texto” (FEE & STUART, 2011, p. 24). Hasel considera que a 

 

interpretação bíblica própria e adequada procura (1) determinar o que 
o escritor bíblico inspirado como instrumento escolhido de Deus 
entendeu a si mesmo e o meio para comunicar aos ouvintes e/ou 
leitores; (2) compreender e expôr o significado completo importado e 
profundo pretendido ou implícito nas palavras do profeta, estivesse ele 
consciente disso ou não; e (3) traduzir e transmitir esses aspectos para 
homens modernos, fazendo-os relevantes para a situação histórica de 
nossos tempos (HASEL, 1974, p. 170, tradução livre).53 

  

Fee e Stuart destacam ainda a questão do contexto literário, o que para eles 

significa “primeiro que as palavras somente fazem sentido dentro de frases, e segundo 

que as frases na Bíblia, em sua maior parte, somente têm significado claro em relação 

às frases anteriores e posteriores” (FEE & STUART, 2011, p. 35). Para Berkhof (1981) 

isso está acima até mesmo do significado etimológico. Para ele, “o essencial é o que 

                                                 
53 “Proper and adequate biblical interpretation seeks (1) to determine what the inspired biblical writer as 

God´s chosen instrument understood himself and meant to communicate to hearers and/or readers; (2) 
to comprehend and expound the fuller import and deeper meaning intended or implicit in the words of 
the prophet, whether or not he himself was aware of it; and (3) to translate and transmit these aspects 
to modern men, making them relevant to the historical situation of our times.”  
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se refere ao sentido particular em que elas ocorrem” e lembra também que é 

necessário considerar os ouvintes e leitores originais para a correta compreensão de 

um escrito ou discurso (BERKHOF, 1981, p. 78, 130).  

 Osborne destaca que o gênero literário é determinante para o significado do 

texto. Para ele, “todos os escritores expressam sua mensagem dentro de um 

determinado gênero, para que os leitores tenham regras suficientes pelas quais 

possam decodificá-la.” (OSBORNE, 2009, p. 32). Klein et. al (1993) apresenta os 

gêneros do AT (pp. 259-322) e do NT  (pp. 323-374) e os princípios de interpretação 

dos mesmos. O autor também corrobora com a ideia de um significado por trás do 

texto, ao afirmar que “o objetivo fundamental da interpretação é descobrir o significado 

do texto bíblico“ (KLEIN, et. al, 1993, p. 155, tradução livre). 54 

 Já Kostenberger e Patterson defendem a Hermenêutica de percepção, o 

contexto histórico e contexto literário. A primeira é “a abordagem interpretativa que 

valoriza a escuta atenta do texto”; o segundo é o que vai proporcionar um fundamento 

seguro ao se estudar uma passagem bíblica; e é no terceiro que o significado das 

palavras deve ser discernido. (KOSTENBERGER & PATTERSON, 2015, p.82, 93, 

536).  

Para eles ainda, o princípio hermenêutico fundamental é interpretar as partes 

à luz do todo. Por isso, em sua proposta da tríade hermenêutica, eles procedem da 

estrutura canônica maior para o gênero literário e daí para as características 

linguísticas de várias passagens das Escrituras.” (KOSTENBERGER & PATTERSON, 

2015, p. 149). Hasel também defende o cânon cristão como o contexto para a 

interpretação bíblica. Fator, que, segundo ele “tem implicações hermenêuticas 

extraordinárias” (HASEL, 1974, p. 165). 

 

 

2.4.3.2 O texto e o papel do Leitor 

  

 

Parte da grande discussão hermenêutica recente está relacionada ao aspecto 

do sentido do texto, ou dito de outra forma, da intenção autoral. Na linguística textual, 

por exemplo, a “concepção de texto é que o sentido não está no texto, mas se constrói 

                                                 
54 “[...] the fundamental goal of interpretation is to discover the meaning of the biblical text [...]”. 
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a partir dele através de ativação de vários sistemas de conhecimento e de processos 

e estratégias cognitivas e interacionais” (BASÍLIO, 2004, p. 263). 

 Osborne lembra que “os críticos modernos negam cada vez mais a verdadeira 

possibilidade de descobrir o significado original ou pretendido de um texto.” 

(OSBORNE, 2009, p. 29). 

 Isso se deve ao fato de que para eles é o leitor que fornece o padrão pelo qual 

o texto é interpretado. Uma dessas concepções é a resposta do leitor, que indica que 

o significado é produzido pelo leitor e que autor é visto como inteiramente removido 

do texto. Nas palavras de Osborne, no pós-estruturalismo, o novo movimento 

semiótico voltou-se dos signos antes incorporados no texto para a percepção dos 

signos na mente do leitor. O texto é visto não mais como obra, mas como arte, 

possuindo vida em si mesmo, não havendo mais interpretação objetiva (OSBORNE, 

2009, p. 598, 599, 601, 610, 613, 616). 

 Nessa discussão Osborne cita as sete proposições da crítica de Barthes às 

novas relações entre autor, leitor e observador, que para ele sofreram um “desvio 

epistemológico”. A quarta dessas proposições é a de que a pluralidade irredutível de 

possibilidades de significado centra-se na diferença e intertextualidade; i.e., “o texto 

contém em si outros textos em termos de seus múltiplos significados.” (BARTHES 

apud OSBORNE, 2009, p. 613 e 614). Nessa mesma discussão, em um nota de 

rodapé, o autor lança mão da definição de Intertextualidade de Detweiler: “O texto é 

sua própria interpretação [...] e se revela como insuficiente para a análise séria, de 

forma que se recorre à diversão com o texto como forma de encontra-lo” (DETWEILER 

apud OSBORNE, 2009, p. 614, grifo do autor). 

 Para Fish (apud OSBORNE, 2009, p. 616), “o texto como uma entidade formal 

não existe separado do ato interpretativo do leitor. A preexistência pertence à 

comunidade que molda a experiência do leitor.”   

 Carson também considerou algumas das compreensões da crítica moderna e 

as colocou dentro de suas abordagens das falácias Históricas e de Pressupostos 

(CARSON, 2001, p. 117-126). Segundo ele,  

 

Em algumas exposições da nova hermenêutica, o significado real e 
objetivo em um texto é uma miragem, e buscá-lo é algo tão útil quanto 
procurar uma agulha em um palheiro. [...] Um texto tem muitos 
sentidos, nenhum dos quais objetivamente verdadeiro, sendo todos 
válidos ou inválidos de acordo com seu efeito sobre o intérprete. 
(CARSON, 2001, p. 118). 
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 Stuart e Fee também consideram a crítica resposta do leitor [grifo dos autores]. 

Eles observam que “[...] para os praticantes desse método, o ‘autor’, ‘o contexto 

histórico’ e a ideia de ‘intencionalidade’ são meras ilusões. A única interação digna de 

estudo e reflexão é aquela entre o texto e leitor; e, no fim, o leitor (e o leitor somente) 

é responsável pela produção de ‘significado’.” (STUART & FEE, 2008, p.368). 

 Na perspectiva desses autores, esse método “[...] está em tensão absoluta com 

a revelação bíblica [...]” (STUART & FEE, 2008, p.368). Além disso, tanto Stuart e Fee 

(2008, p.369 e 370) quanto Carson (2001, p. 118) vem nesse método uma 

autocontradição inerente, uma vez que os proponentes desse método escrevem obras 

com uma intenção de persuadir os leitores acerca de seu empreendimento e esperam 

que os leitores compreendam o sentido daquilo que escrevem, mas não permitem que 

os autores tenham semelhante intencionalidade ou que os textos destes tenham um 

sentido ou intenção objetiva. 

 

 

2.4.3.3 A Intenção Autoral 

  

 

Quando se parte para uma verificação de como isso implica na prática da 

exegese, percebe-se haver ainda uma acalorada discussão nesse assunto. Beale, por 

exemplo, em A Response to Jon Paulien on the Use of The Old Testament in 

Revelation, insiste na visão de que toda aplicação deve ser feita tendo em perspectiva 

a intenção e significado do autor original. Ele discorda de Moyise que defende uma 

liberdade maior do leitor, e de Paulien, que tentou avaliar o debate entre ambos (Beale 

e Moyise) e que propõe uma hermenêutica que aproxima as duas visões (BEALE, 

2001, p. 23-34). 

 Já Moyise afirma que escolheu a intertextualidade em sua abordagem, pois é 

uma metodologia moderna em face de tamanha complexidade de se definir o que é o 

evangelho de João e como interpretá-lo. Ele argumenta na direção que não é possível 

descobrir qual era a intenção autoral de João no Apocalipse e que Beale, ao procurar 

fazê-lo está levando para o texto suas pressuposições cristãs, entre elas, Cristo como 

a chave para o AT. Entretanto, ele também procura esclarecer que sua posição 



56 

 

também não é o outro extremo, a de que o leitor faz os textos significarem o que eles 

quiserem (MOYISE, 2001, p. 35-40). 

Mas os autores que possuem uma visão elevadas das Escrituras defendem a 

intenção autoral dos escritores bíblicos. De fato essa é uma premissa básica comum 

a eles. Berkhof, por exemplo, entende que tanto havia um propósito na mente dos 

autores bíblicos ao escreverem seus trabalhos quanto aponta para a necessidade do 

intérprete ter esse propósito em mente para a compreensão do texto. (1981, p. 132).

 Lopes considera que a intenção autoral era advogada por Agostinho e que os 

reformadores também insistiram nessa ideia mesmo com a perspectiva da inspiração 

divina. Para eles havia apenas um sentido em cada texto que fora pretendido pelo 

autor humano e que, “já que o autor humano havia sido inspirado por Deus, havia a 

coincidência de intenções.” (LOPES, 2004, p. 143, 164) 

 O autor também responde as críticas daqueles que discordam da intenção 

autoral ou de um sentido objetivo do texto. Para ele, mesmo que não se saiba o que 

estava na mente do autor, e no pior dos casos, nem quem foram os autores de alguns 

dos livros bíblicos, a intenção autoral não se refere ao processo mental ou mesmo aos 

planos no sentido abstrato. Para Lopes, a intenção está no texto e nossa 

compreensão não depende de algo fora dele, embora as informações que forem 

alcançadas sobre o autor e seu tempo possam ajudar na interpretação. Ele entente 

que a natureza pessoal e intenção do texto por si só “demonstra que, mesmo morto, 

o autor continua importante para a determinação do sentido daquilo que deixou 

escrito.” (LOPES, 2004, p. 245, 246). 

Stuart e Fee postulam que “a chave para a boa exegese é a habilidade de fazer 

as perguntas certas para o texto a fim de captar o significado pretendido pelo autor e 

que uma cuidadosa investigação pode dar uma compreensão clara da intenção do 

autor original (STUART & FEE, 2008, p. 205). Essa perspectiva é reafirmada em sua 

análise do método resposta do leitor (reader response) no apêndice da obra desses 

autores (p. 367). 

 Osborne, como já foi possível perceber acima, dedica um bom espaço a esse 

assunto. De fato os dois apêndices de sua obra foram dedicados ao que ele chama 

de problema do significado (OSBORNE, 2009, p. 598-668). A compreensão da 

intenção histórica do autor humano está presente na premissa principal de sua obra. 

Ele adota a perspectiva do “significado-significação”. Conceito inspirado em Hirsch 

que defende a distinção entre o significado pretendido pelo autor, que constitui um 
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núcleo invariável, e a significação multiforme para cada leitor, e a aplicação que varia 

de acordo com as circunstâncias diversas (Osborne, 2009, p. 27, 28). 

 Para Osborne o “objetivo da hermenêutica evangélica é bem simples: descobrir 

a intenção do Autor/autor (autor = agente humano inspirado; Autor = Deus, que inspira 

o texto)". Segundo ele, “[...] quanto mais nos afastamos do significado pretendido da 

Palavra, mais aumenta o descompasso com a autoridade.” (Osborne, 2009, p. 29, 31). 

 O autor lembra que após vinte anos de pesquisa sobre o processo de 

comunicação, Vanhoozer chegou a sete conclusões. Três dessas são importantes 

para o propósito específico desse estudo: 1) há um projeto para a linguagem; 2. No 

paradigma da comunicação do Deus triúno, a linguagem é inerentemente “ação 

intencional” [gripo do autor]; 3. “O ‘significado’ resulta da ação comunicativa quando o 

autor usa ‘certas palavras em um tempo particular de uma forma específica’.” 

(Osborne, 2009, p. 667). 

 Kostenberger e Patterson em sua proposta da tríade hermenêutica, história, 

literatura e teologia, também mantém em perspectiva que “todo documento tem um 

autor, e o texto é moldado pela intenção desse autor” e que o texto não pode 

simplesmente ser interpretado da maneira que o leitor preferir. “Depreende-se que o 

texto das Escrituras, do mesmo modo, não é neutro, isto é, passível de uma grande 

variedade de interpretações”. (KOSTENBERGER & PATTERSON, 2015, p. 57 e 58). 

Fee e Stuart consideram a intenção original do texto bíblico como “[...] o único controle 

apropriado para a hermenêutica” (FEE & STUART, 2011, p. 38). Virkler de igual forma 

entende ser esse o pressuposto fundamental da hermenêutica. Para ele, “se 

rejeitamos esse princípio, não resta critério normativo, obrigatório, que discrimine 

entre interpretações válidas e inválidas” (VIRKLER, 2001, p. 57). 

 

 

2.4.3.4 A Questão do Sentido e o Uso do Antigo pelo Novo Testamento 

 

 

 Outro aspecto também relacionado à questão de significado, mas não somente, 

é o relacionamento entre Antigo e Novo Testamentos. Mais precisamente, do uso que 

o novo faz do Antigo. Os estudiosos do assunto afirmam que aproximadamente 10% 

do Novo Testamento (VIRKLER, 2001) ou mais (NICOLE apud ZUCK, 1994) consititui-

se de alusões diretas, paráfrases ou citações do Antigo Testamento. Virkler, afirma 
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também que “dos trinta e nove livros do Antigo Testamento, apenas nove não são 

expressamente mencionados no Novo.” (VIRKLER, 2001, p. 39). 

 Como já afirmado anteriormente, esse quadro é usado como um indicativo da 

unidade e continuidade entre os testamentos e que o AT é a chave para a 

interpretação do NT (BERKHOF, 1981, p. 141, 143). 

 Zuck (1994) propõe algumas etapas a serem seguidas na interpretação de 

citações do Antigo no Novo Testamento. Embora em alguns momentos ele faz 

referência à doutrina da inspiração verbal e à inerrância das Escrituras (p. 79, 82, 86, 

289), e que seu esforço para demonstrar a harmonia entre os testamentos pareça ser 

com o objetivo de sustentar essas doutrinas, sua proposta é importante para este 

estudo. 

 Sãs cinco as etapas propostas: 1) a investigação do contexto do NT onde a 

citação ou alusão ao AT é feita; 2) a investigação do contexto do AT da passagem 

citada ou aludida; 3) a observação das diferenças entre a passagem no AT e a citação 

ou alusão no NT; 4) A descoberta de como o NT faz uso da passagem do AT;  5) O 

estabelecimento da relação dessas conclusões com a interpretação da passagem no 

NT (ZUCK, 1994, p. 322). 

O mesmo autor identifica dez objetivos pelos quais os autores do NT citam o 

AT: para ressaltar o cumprimento ou a concretização de uma predição do Antigo 

Testamento; para confirmar que um acontecimento neotestamentário está de acordo 

com um princípio do AT; para explicar uma proposição do AT; para confirmar uma 

nova proposição do NT; para ilustrar uma verdade do NT;  para aplicar o AT a um 

acontecimento ou a uma verdade do Novo; para sintetizar um conceito do AT; para 

utilizar a terminologia do AT; para traçar um paralelo com um acontecimento do AT; 

para associar com Cristo uma situação do AT (ZUCK, 1994, p. 294-312). 

 Quanto ao uso do AT pelo NT, uma importante questão é levantada: Quando o 

NT faz uso do AT, ele o faz mantendo o mesmo sentido da passagem original? Em 

outras palavras, os autores do NT citaram ou aludiram as passagens do AT com o 

mesmo sentido que elas ocorrem no AT? 

 Beale (2013) sugere que os autorores do NT apresentam graus variados de 

consciência dos contextos literários, e talvez dos contextos históricos. O autor também 

compartilha a ideia do uso retórico do AT por parte dos autores do NT. Ele afirma, 

contudo, que o sentido contextual da passagem do AT amplia o efeito retórico. Para 

ele, há duas maneiras de interpretar o uso retórico. A primeira considera que “a 
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fraseologia do AT é usada para persuadir sem ter em o significado contextual 

veterotestamentário”; a segunda, considera que “o AT é usado para persuadir com o 

significado contextual veterotestamentário em mente” (BEALE, 2013, p. 111). 

Segundo o autor, é dessa segunda maneira que o AT utiliza retoricamente o segundo. 

O autor cita as principais formas de uso do AT no NT das páginas 83-128 de sua obra. 

 Zuck (1994), por sua vez, afirma que “mediante um exame circunstanciado das 

citações, pode-se verificar que nem sempre elas correspondem exatamente, palavra 

por palavra, às passagens originais.” (ZUCK, 1994, p. 289). Ele procura explicar como 

ocorreram as alterações e os seus motivos, que são: "alterações na gramática, a 

omissão de certos trechos dos versículos, as citações parciais, o emprego de 

sinônimos, a apresentação de novos aspectos da verdade (ZUCK, 1994, p. 294-300). 

Para Zuck, os autores das Escrituras, aparentemente nem sempre entendiam 

plenamente tudo o que escreviam; a revelação acontece em caráter progressivo; a 

natureza profética de certas passagens pode não ter sido percebida até que se 

tenham cumprido; algumas passagens são expandidas ou elevadas a fazerem alusão 

a Cristo foi outra maneira que Deus pretendia dizer mais do que os autores tinham 

conhecimento, o que não contradiz o sentido no AT, nem está dissociada deste 

(ZUCK, 1994, p. 312-315). 

Zuck apresenta quatro concepções que têm sido sustentadas pelos estudiosos 

bíblicos com respeito ao significado das Escrituras. A primeira é que cada passagem 

tem um e apenas um significado, o qual os autores compreendiam. A segunda é que 

os leitores podem encontrar em qualquer passagem bíblica uma série de sentidos 

independentes. A terceira sustenta o sensus plenior (sentido completo) [grifo do autor], 

expressão criada pelo escritor católico Andrea Fernandez em 1925 e desenvolvida 

por outros estudiosos católicos, entre eles Raymond E. Brown. A ideia é de que certas 

passagens bíblicas podem ter “sentido mais completo” do que o planejado ou 

compreendido pelo autor, sentido esse, no entanto, pretendido por Deus55. A quarta 

concepção é que cada texto bíblico possui um só significado, embora alguns possam 

ter implicações relacionadas ou “subsignificados relacionados”. (GAEBELEIN, apud 

ZUCK, 1994, p. 315-321). 

                                                 
55 “Brown (apude ZUCK, 1994, p. 316) define: “aquele significado adicional mais profundo, pretendido 

por Deus, mas não claramente pelo autor humano, o qual se verifica nas palavras dos textos bíblicos 
(ou grupos de textos, num mesmo livro inteiro) quando estes são examinados tomando por base uma 
revelação mais ampla ou de um maior entendimento da revelação”. The “sensus plenior” of Sacred 
Scripture  
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Sobre a perspectiva do sensus plenior, vale lembrar a definição de Hagner 

(apud VIRKLER, 2001, p. 17): 

 

Estar cônscio do sensus plenior é reconhecer que existe a 
possibilidade de uma passagem do Antigo Testamento ter mais de um 
significado do que era conscientemente evidente ao primitivo autor, e 
mais do que se pode obter pela estrita exegese gramático-histórica. A 
natureza da inspiração divina é tal que os próprios autores das 
Escrituras muitas vezes não estiveram conscientes do mais pleno 
significado e da aplicação final do que escreveram. Este sentido mais 
pleno do Antigo Testamento só pode ser visto em retrospecto e à luz 
do cumprimento do Novo Testamento.  

 

Zuck entende que essa quarta parece ser preferível às demais e sugere cinco 

motivos, entre eles: a interpretação histórico-gramatical requer a existência de um 

único significado, em vez de muitos, em cada passagem bíblica. Conforme expresso 

na Declaração de Chicago sobre Hermenêutica Bíblica: 

 

 “‘declaramos que o sentido expresso em cada texto bíblico é único, 
preciso e fixo [...]. O significado de uma passagem é estabelecido pelo 
autor e não está sujeito à alteração dos leitores. Isso não quer dizer 
que uma maior revelação sobre o tema não possa ajudar a pessoa a 
adquirir uma maior compreensão; significa apenas que o sentido de 
um texto não muda pelo fato de uma nova verdade ser revelada 
posteriormente’.” (RADAMACHER & PREUS apud ZUCK, 1994, p. 
318). 

 

Além disso, falando dos casos em que se diz que o Antigo Testamento cumpriu-

se no Novo, Zuck cita a declaração de Caird em seu apoio:  

 

 “[...] em todos esses casos, é legítimo transferir uma declaração para 
um novo referente sem violar o princípio de que o sentido é 
determinado pela intenção de quem a proferiu originalmente.” 

 

 

2.4.3.4.1 Princípios hermenêuticos empregados por autores do NT 

  

 

 Holbrook apresenta também alguns princípios hermenêuticos empregados por 

autores do NT. Entre eles estão o princípio do alargamento, que sugere que  
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  “um escritor sob inspiração pode expandir ou estender o significado 
de uma dada passagem sem negar ou ab-rogar a verdade permanente 
colocada no significado original.” (HOLBROOK, 1974, p. 134, tradução 
livre).56  

 

Outros princípios sugeridos por esse autor são o da argumentação e o da 

acomodação; o último sugere um empréstimo de uma fraseologia do AT para 

expressar uma verdade (HOLBROOK, 1974, p. 135). 

 BEALE defende a tese de que “o conhecimento dos autores do AT a respeito 

do assunto sobre o qual discursavam ia além do significado explícito expresso 

pontualmente sobre aquele assunto”. Para ele, “[...] os autores neotestamentário 

desenvolvem essa compreensão implícita mais abrangente.” (BEALE, 2014, p. 12). 

 O autor também propõe um método para a compreensão dessa discussão 

relacionada ao sentido em que os autores do NT citam ou aludem ao AT. Ele propõe 

o “conceito de visão periférica cognitiva”. Para ele a visão de conhecimento periférico 

cognitivo ajuda a entender melhor o fato de as asserções humanas terem significados 

explícitos e implícitos.” (BEALE, 2014, p. 13). Ele apresenta teorias semelhantes para 

fundamentar sua proposta como o conceito de ‘tipo pretendido’ de E. D. Hirsch; A 

noção do conhecimento tácito ou secundário, de Michael Polanyi. (p. 15-29). 

 

 

2.4.3.4.2 Exemplos 

 

 

 Na análise dessa discussão percebeu-se que boa parte dos autores acabam 

recorrendo a um exemplo que ilustre melhor o que eles estão procurando dizer. Um 

exemplo que foi muito recorrente foi o de Mateus 2:15 que cita Oséias 11:1.  

 Para Beale esse caso é considerado para muitos como “ ‘o caso mais 

inquietante’ da exegese neotestamentária do AT”. O autor considera algumas 

propostas para o entendimento dessa alusão que Mateus faz a Oseias e propõe uma 

abordagem histórico-gramatical e biblico-teológica para sua compreensão.   

 Anteriormente o autor já havia antecipado parte de sua compreensão e nessa 

                                                 
56 “A NT writer under inspiration may expand or extend the meaning of a given passage without denying 
or abrogating the permanente truth set forth in the original meaning.” 
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síntese ele consegue integrar de forma muito apropriada os conceitos que ele irá 

sugerir adiante (p. 69-94). Para ele:  

 

Uma análise mais completa revela que o próprio Oseias, no capitulo 
11 e em outros trechos, já entendia o primeiro Êxodo de Israel como 
prefiguração tipológica do êxodo do fim dos tempos, com o Messias à 
frente. Portanto, Mateus apenas segue a hermenêutica tipológica 
periférica de Oseias, cujo cumprimento inicial ele encontra em Jesus. 
(BEALE, 2014, p. 37) 

   

 Ainda segundo Beale, Mateus retrata Jesus como aquele que recapitula a 

história de Israel; a “viagem de Jesus do Egito para a Terra Prometida é identificada 

com o êxodo escatológico a partir do Egito para o qual o primeiro Êxodo de Israel 

apontava”. (BEALE, 2014, p. 92). Ele considera que Mateus apenas segue o rico 

repertório do livro de Oseias e dos ecos que este possui do livro de Números, capítulos 

23 e 24 (p. 93). O autor lembra que seu ensaio nessa questão é uma tentativa de 

confirmar e exemplificar a avaliação de R. T. Trance sobre o assunto (BEALE, 2014, 

p. 94). 

 

 

2.4.3.4.3 O Uso do AT pelo NT e a Intertextualidade  

 

 

 Beale (1992, p. 358-361) analisa dissertação doutoral de Paulien (Decoding 

Revelations Trumpets: Literary Allusions and Interpretation of Revelation 8:7-12) e 

considera que o trabalho de Paulien tem importantes considerações, especialmente 

no aspecto de como as alusões de Apolipse ao AT tem sido interpretadas, sendo digno 

de pesquisa por aqueles que desejam estudar o assunto. Entretanto, aponta também 

falhas ou lacunas, entre elas, a categorização das alusões. Para ele, algumas alusões 

prováveis deveriam ser consideradas possíveis. Beale, destaca ainda, que o autor 

falha em não traçar tradições exegética judaicas do AT às quais João pode ter aludido. 

 Para Beale “é mais seguro interpretar as metáforas de um verso primeiramente 

à luz de seu significado no Antigo Testamento para o qual a explicita alusão tem sido 



63 

 

feita do que suplementar o significado com ecos cuja validade é difícil de documentar.” 

(BEALE, 1992, p. 358).57 

 Paulien (2005, p. 782-785), por sua vez, analisa a obra de Kowalski (Die 

Rezeption des Propheten Ezechiel in der Offenbarung des Johannes). Para Paulien 

esse trabalho é o que melhor aplica as sugestões e preocupações que ele mesmo 

havia proposto em seu trabalho. 

 Paulien destaca alguns aspectos da obra de Kowalski: 1. Ela identifica não 

apenas os paralelos verbais mas também a sua frequência, e onde a ordem ou as 

construções gramaticais são as mesmas. 2. Ela analisa se uma alusão é apresentada 

com base no conhecimento das Escrituras Hebraicas ou na tradução grega; 3. Ela 

também define “citação” como ocorrendo onde o número (de seis a oito palavras) e a 

ordem de palavras e sua forma gramatical são únicas entre Ezequiel e Daniel;  

O autor destaca também que embora fique saliente na obra de Kowalski tanto 

continuidade quanto descontinuidade entre Ezequiel e Apocalipse, João parece 

expandir o significado do texto do AT à luz de suas visões de Cristo. Para ele, embora 

a obra de mais de 400 páginas seja feita de forma sistemática e se diferencie pelo uso 

de recursos como o Bible Works (para que mesmo as dependências que não são 

vistas facilmente possam ser notadas) ele faz duas ressalvas: 1) A autora não se 

detém no estudo de “ecos” ou “autorreflexão”, o que faz surgir uma lacuna. 2) Esta 

lacuna fez com ela classificasse algumas alusões como “certas”, mais do que ela 

deveria ter feito.  

 

 

2.4.4 Intertextualidade e o cuidado com as falácias hermenêuticas 

 

 

Tanto Osborne (2009, p. 103-116) quanto Kostenberger e Patterson (2015, p. 

586-605) advertem o intérprete bíblico acerca das falácias com as quais ele pode 

incorrer. Entre elas está a falácia etimológica ou da raiz e o uso equivocado de 

supostos paralelos (KOSTENBERGER & PATTERSON, 2015, p.  587, 593). Para 

esses autores,  

 

                                                 
57 “It is safest to interpret the metaphors of a verse primarily in the light of their meaning in the OT 

passage to which explicit allusion has been made rather than to supplement the meaning with echoes 
whose validity is hard to document.” 
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sempre é preciso ter cuidado ao alegar algum paralelo, pois jamais se 
pode presumir que mesmo o uso predominante de dada palavra ou 
imagem prevaleça em todos os casos. É muito perigoso tirar do 
dicionário o significado lexical atestado como mais frequente de uma 
expressão e imaginar que ele se aplique a um caso particular. Não 
existe substituto para a interpretação contextual, e o que afirmamos 
antes acerca do papel determinante do contexto para os significados 
das palavras se aplica aqui também (KOSTENBERGER & 
PATTERSON, 2015, p. 594). 

 

Carson também se preocupou em apresentar os perigos das falácias. Na 

verdade, ele dedicou um livro inteiro a esse assunto: Os perigos da interpretação 

bíblica (2001). Além de outras, ele considera as falácias vocabulares (p. 23-61) e as 

falácias gramaticais (p. 63-83). No que diz respeito à falácia do radical e a tendência 

de se determinar o significado pela etimologia, o autor observa que em “em termos 

linguísticos, o significado não é uma propriedade intrínseca a uma palavra; antes, ‘é 

um conjunto de relações para as quais um símbolo verbal é um signo’.” (NIDA apud 

CARSON, 2001, p. 30). 

 Entre as falácias que Carson considera estão: o anacronismo semântico: 

transposição do significado mais recente de certa palavra para a literatura antiga (p. 

31); a paralelomania verbal: citação de paralelismos de valor questionável. Isto é, “a 

enumeração de paralelismos verbais de alguma obra literária como se esses meros 

fenômenos demonstrassem elos conceituais ou mesmo dependência” (p. 41); 

problemas relativos ao contexto semítico do Novo Testamento grego: transferência do 

sentido de uma palavra hebraica para seu equivalente grego sem nenhuma pesquisa 

a respeito (p. 58); etc. 

 Neste último aspecto, o autor considera que 

  

ao longo do estudo vocabular da Septuaginta, é sempre necessário 
tanto examinar a intenção do texto hebraico original quanto estudar a 
literatura e os manuscritos helenísticos, para estarmos razoavelmente 
bem informados sobre o campo semântico de palavras gregas comuns 
nos dias dos tradutores da Septuaginta. (CARSON, 2001, p. 59, grifo 
do autor). 

 

Carson considera como o resultado da nova hermenêutica pode ser positiva ou 

negativa. Positiva e proveitosa se ela ensinar o intérprete a ser cuidadoso e 

autoconsciente de suas próprias limitações e preconceitos; negativa e prejudicial se 
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servir como fundamento para a ‘relativização’ de todas as opiniões a respeito do que 

as Escrituras estão dizendo (CARSON, 2001, 119 e 120). 

 

 

2.4.5 Proposta de diretrizes 

  

 

Diante dos aspectos discutidos acima, pretende-se agora sistematizar uma 

proposta de diretrizes que possibilite o exercício de uma exegese que considere a 

riqueza da intertextualidade bíblica e que ao mesmo tempo esteja alinhada com uma 

visão elevada das Escrituras.  

Essa proposta não pretende ser exaustiva. Ela apenas representa um esforço 

inicial de satisfazer o desafio do intérprete moderno, conforme sintetizado acima por 

Cole (2014), e de atender a necessidade de uma “metodologia” de abordagem 

intertextual que contribua para a exploração do fenômeno da intertextualidade nas 

Escrituras, favorecendo sua compreensão. O conjunto a ser proposto é composto de 

seis diretrizes, com uma adicional para casos de eco intertextual. Contudo, antes 

serão apresentados três pressupostos iniciais. 

 

 

2.4.5.1 Pressupostos Iniciais: 

I - Leitura Sincrônica do Texto  

 

 

Têm-se em perspectiva o cânon bíblico e propõe-se que o texto do mesmo deve 

ser considerado e analisado conforme apresentado em sua forma final. Entende-se, 

entretanto, que essa abordagem sincrônica de identificação das conexões textuais e 

a proposição de seu significado devem ser feitas respeitando o texto. Em outras 

palavras, o leitor não está livre para formular uma ilimitada possibilidade de significado 

sem o controle do texto. 

Por outro lado, embora não se admita aqui uma perspectiva crítico-diacrônica 

do texto, reconhece-se que o seu estudo envolve também um aspecto histórico-

cronológico.   
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II - Intensão autoral e significado do texto 

Embora se inicie a partir de uma leitura sincrônica, não se nega, entretanto, a 

intencionalidade autoral e sua importância para o significado do texto. Considera-se 

que leitura das conexões intertextuais deve ser feita a partir de sinais deixados no 

texto pelo próprio autor, reconhecendo a intertextualidade também como uma 

estratégia de composição.  

 

III - Unidade das Escrituras 

Quando os autores do AT compartilham intertextos entre si, ou quando o NT 

faz uso do AT, provavelmente haja uma continuidade de significados e não 

meramente um uso retórico de intertextos. Quando o significado de um texto em 

estudo (hipertexto58) parecer estar em oposição ou descontinuidade com o texto ao 

qual ele alude (hipotexto), deve-se a princípio verificar se há uma intertextualidade de 

sentido amplo ou mesmo o sensus plenior.   

 

2.4.5.2 Proposta de Diretrizes de Abordagem59 

 

1. Possuir conhecimento histórico-literário precedente e estar 

familiarizado com determinada literatura. 

 

2. Verificar as evidências internas: 

a. Observar as similaridades ou diferenciações dos fatores linguísticos; 

Estar atento ao gênero e a forma literária de ambas as passagens. 

b. Considerar a teoria da relevância e do papel do gênero literário; 

considerar também contextos literários relacionados; relações de 

contextos literários estabelecidos pela relevância de um texto exterior 

para o texto em desenvolvimento. 

c. Verificar os paralelos verbais, temáticos, estruturais e padrões 

estilísticos. 

                                                 
58 Para facilitar a compreensão, usa-se aqui essa classificação hipertexto x hipotexto apresentada por 

Steins (apud SCHEETZ, 2011). 
59 Uma vez que vários desses critérios são comuns a outros autores, será apresentada apenas a lista 

dos critérios sem mencionar os autores, já que o mesmo foi feito acima em dois momentos. 



67 

 

d. Observar a densidade dos paralelos verbais, se ocorrem na mesma 

ordem em ambos os textos e se são distintos exibindo características 

incomuns que os diferencia; Cuidar com a falácia da paralelomania 

verbal. 

e. Verificar se esses quatro elementos aparecem juntos: Tema, conteúdo, 

construção específica de palavras e estrutura. 

f. Observar as similaridades ou diferenciações nas estruturas. 

g. Identificar e esclarecer o tema em seu contexto tradicional; em seguida, 

dentro do livro e em comparação com alguns intertextos relevantes; e 

por fim, no contexto geral. 

 

3. Verificar as evidências externas:  

a. O que se pode conhecer do relacionamento do autor: raízes literárias, 

fontes históricas e demográficas, fontes externas de determinado texto;  

b. Contexto da obra original. 

c. Probabilidade de o autor ter conhecido o que é dito;  

 

4. Verificar a intenção textual autoral, isto é, a intenção de aludir. 

 

5. Verificar se há uma persuasiva explanação do motivo da dependência. 

 

6. Verificar a força explicativa. Isto é, a contribuição do Hipotexto para a 

compreensão do texto onde o Intertexto ocorre. 

 

7. Para casos de eco: Verificar a disponibilidade, volume, recorrência, 

coerência temática, plausibilidade histórica, história da interpretação e 

satisfação.  
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3 VERIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ABORDAGEM INTERTEXTUAL 

 

 

Como já apresentado anteriormente, o terceiro capítulo constitui-se do estudo 

de passagens selecionadas para verificação da viabilidade da proposta apresentada 

no capítulo anterior. São elas: 

o Apocalipse 19:11-21:8 (em conexão com Ezequiel 38 e 39). 

o Jeremias 32:1-33:26 (em conexão com II Samuel 7:1-29). 

o Mateus 27:1-10 (em conexão com Zacarias 11:4-17). 

 

 

3.1 Apocalipse 19:11-21:8 

 

 

A primeira passagem a ser considerada será a de Apocalipse 20:7-21:8. 

Verificar-se-á uma possível relação dela com Ezequiel 38 e 39, seguindo as diretrizes 

propostas acima. 

É importante lembrar que esse estudo será realizado a partir de um exame do 

texto em sua forma final, reconhecendo a intencionalidade autoral de significado para 

o texto e considerando cada uma das seções como parte das Escrituras em sua 

unidade. 

 

 

3.1.1 Delimitação da Perícope 

  

 

Enquanto se empreendia o esforço por verificar a possibilidade de 

correspondência de “Gogue e Magogue" de Apocalipse 20 com Ezequiel 38 e 39, 

notou-se que o contexto poderia ir além desse capítulo. Isto é, tanto o capítulo 19 

quanto o 21 de Apocalipse parecem estar relacionados ao tema. Por exemplo, alguns 

versos do capítulo 19 aparentemente possuem também paralelos que lembram o livro 

de Ezequiel, especialmente a descrição do convite às aves para comerem a carne do 

exército inimigo, o que “é chamado de “a ceia de Deus” (Ap 19:17-18). Os paralelos a 

esses versos ocorrem em Ezequiel 39:4,17-20. Enquanto em Apocalipse o convite às 
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aves é feito por um anjo, em Ezequiel o convite deve ser feito pelo próprio profeta e o 

evento é chamado de “o meu sacrifício” e se faz referência também “à minha mesa 

[do Senhor]”.  

 Isso parece adequar-se ao contexto, já que segundo Feckinghaus (2001, p. 

232) na linguagem metafórica dos profetas, “o dia do Senhor às vezes aparecia como 

uma festa de matança seguida de banquete (Jr 46:10; 50:27; Ez 39:17) […]”. 

Apocalipse 21:1-8 também parece encontrar algum tipo de correspondência 

com Ezequiel. A princípio essa correspondência parece estar relacionada às 

estipulações da aliança. Nota-se que em Ezequiel 39:22-29 ocorre a restauração da 

aliança quando Deus “muda a sorte de Jacó e se compadece da casa de Israel” e que 

diante disso tanto a casa de Israel quanto as “nações saberão que eu sou o Senhor, 

seu Deus [...]” (ver vs. 22 e 28). Em Apocalipse 21:1-8 após a grande batalha do 

capítulo 20, as coisas são feitas novas e o tabernáculo de Deus é estabelecido com 

Seu povo e ali “eles serão povos de Deus, e Deus mesmo está com eles” (v. 3) e o 

próprio Deus afirma “[…] e eu serei o Seu Deus, e ele será meu filho” (v. 7). Essas 

expressões de Apocalipse e de Ezequiel, como já afirmado acima, parecem remontar 

à aliança. Pode-se citar como exemplo a ocorrência das mesmas em (Lv 26:44; Ex 

25:8; 29:45, Jr 22:9; 31:31-33; 32:37-38; Ez 14:11; 28:26; 34:30; 37:23; Zc 8:8; 9:16; 

2 Co 6:16). 

Apesar disso, Metzger et. al (1998a) examina o capitulo 20:1-10 

separadamente dos capítulos 19 e 21. Gaebelein (1981) examina a seção que vai de 

19:11 a 20:15, e conecta o capítulo 21 ao capitulo 22:1-5. Bruce (2009a, pág. 2217), 

também analisa a seção em tópicos separados: 19:11-21 (A guerra santa); 20:1-6 

(Satanás é amarrado; o reinado dos mártires); 20:7-10 (Gogue e Magogue); 20:11-15 

(O último julgamento); 21:1-8 (A nova criação). Contudo, ele também reconhece que 

o quadro de Apocalipse 19:17 é extraído de Ezequiel 39:17-29 (BRUCE, 2009a, p. 

2253). Além disso, para Bruce (2009a, p. 2256) em Apocalipse 21:3 a fraseologia “eles 

serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles” faz referência às “bênçãos da 

aliança prometida”, e cita então “Jr 31:33; Ez 37:27; Zc 8:8” em apoio à sua afirmação. 

Ladd (1980), por sua vez, em sua introdução e comentário do livro de 

Apocalipse, divide a obra em quatro visões. A seção em estudo pertenceria à terceira 

visão que vai de 17:1-21:8. O autor, contudo, examina a perícope a partir de 19:6 até 

21:8 sob o título: “Triunfo e consumação final” (LADD, 1980, p. 16). Já Buttrick (1957) 
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entendem Apocalipse 19:11 a 21:8 como parte de uma mesma seção. Feckinghaus 

(2001, p. 4) também segue a mesma divisão e a intitula de “segundo apêndice às 

visões das taças: a abertura do céu (a parusia) 19.11-21.8”.  

 Maxwell (2002, p. 500) parece concordar com eles.  Em sua análise do tema 

do milênio ele afirma que embora o assunto seja analisado no capítulo 20, “os pontos 

que marcam o início e fim desse capítulo na verdade não correspondem aos pontos 

de começo e termino da divisão do milênio”. O autor sugere que a divisão do tema do 

milênio deve começar no capítulo 19:11 e prosseguir até o capítulo 21:8. Ele intitula 

essa divisão de “circunstâncias relacionadas com a Santa Cidade: o Milênio”. 

 Dessa forma, considerando que tanto no capítulo 20 quanto nos capítulos 19 e 

21 de Apocalipse são encontrados intertextos que se relacionam com o livro de 

Ezequiel, essa análise intertextual considerará a perícope proposta por Maxwell 

(2010). A perícope a ser examinada vai, portanto, de Apocalipse 19:11-21:8. 

 

 

3.1.2 Análise do texto conforme as diretrizes de abordagem propostas: 

 

 

1. Possuir conhecimento histórico-literário precedente e estar 

familiarizado com determinada literatura.  

 

 

No estudo do texto bíblico observou-se que as palavras “Gogue” e “Magogue” 

de Apocalipse 20:8 aparecem em Ezequiel 38 e 39, onde Gogue é chamada Terra de 

Magogue, o princípe e chefe de Meseque e de Tubal. Possuem essas duas passagens 

alguma relação? Essas expressões aludidas ajudam na compreensão de Apocalipse 

20:8? Seu significado é preservado? 

O conhecimento da literatura profética possibilitou que fossem identificados 

alguns termos que são comuns às estipulações da aliança. Verificar-se-á se essa 

possibilidade permanece após o exame detalhado do texto. 

Tanto o livro de Ezequiel quanto o de Apocalipse fazem parte da literatura 

profética. Inicialmente pode-se lembrar que Ezequiel é um profeta que teve o seu 

ministério durante o período do cativeiro Babilônico e  que aparentemente o texto dos 
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capítulos 38 e 39 está relacionado ao contexto maior das profecias e oráculos contra 

as nações que seriam castigadas, capítulos 25 a 39. 

Apocalipse 20:7-10 faz parte da seção maior do livro dedicada a explanação da 

vitória de Deus sobre Babilônia (18:1 a 19:10) e do processo de um julgamento que 

ocorre em fases (19:11-21 a 20:15). 

 

2.  Verificar as evidências internas: 

 

A. Observar as similaridades ou diferenciações dos fatores linguísticos; Observar 

o gênero e a forma de ambas as Passagens: 

Apocalipse 20:7-21:8: 

- Gênero literário: profecia apocalíptica. 

- Forma literária: apocalíptica. 

 Ezequiel 38 e 39: 

- Gênero literário: proto-apocalíptico. 

- Forma literária: discurso do mensageiro. 

 

B. Considerar a teoria da relevância e do papel do gênero literário; considerar 

também contextos literários relacionados; relações de contextos literários 

estabelecidos pela relevância de um texto exterior para o texto em 

desenvolvimento. 

 

 O gênero literário de ambas as passagens está relacionado. Como já 

apresentado acima, o hipertexto é uma profecia apocalíptica, enquanto o hipotexto é 

uma profecia clássica. O hipertexto (Apocalipse 20:7-10) descreve as nações que 

Satanás sai para reunir dos quatro cantos da Terra sob o título de Gogue e Magogue. 

Assim, Gogue e Magogue representam o incontável exército de inimigos em batalha 

contra os cristãos, descritos como “os santos do Altíssimo e a cidade querida” (Ap 

20:9). Esse inimigo afinal é destruído. 

 Em Ezequiel 38 e 39, Gogue é apresentada como a terra de Magogue, “príncipe 

e chefe de Meseque e de Tubal” (Ez 38:2). Ele é descrito como tendo reunido também 

multidões, um grande exército (Ez 38:4, 7, 8, 12, etc.). Esses dois capítulos fazem 

parte de um contexto maior, capítulos 25-39, onde é apresentado o juízo do Senhor 
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contra as nações e o anúncio da restauração do exílio (Ez 39:27-29). Ambas as 

passagens são anúncios de um juízo executado pelo próprio Deus. 

 

C. Verificar os paralelos verbais, temáticos, estruturais e padrões estilísticos: 

 

Paralelos verbais: 

 

Termo Passagem Nº. de 

Ocorrên

cias 

Termo Passagem Nº. de 

Ocorrên

cias 

Gogue, 

pronome “deles” 

(“o sedutor 

deles”) 

Ap 20:8,10 2 Gogue Ez 38:2, 3, 14, 

16, 18; 39:1 (2 

vz), 11 (3 vz), 

15. 

11 

Magogue,   

pronome “deles” 

(“o sedutor 

deles”) 

Ap 20:8,10 2 Magogue Ez 38:2; 39:6. 2 

Quatro cantos da 

Terra 

Ap 20:8 1 Persas, 

Etíopes, os 

de Pute, 

Gômer, Bete-

Togarma, 

Virá do Norte 

 

Os que 

habitam nas 

terras do mar 

Ez 38:5,6,15; 

39: 

3 
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Como a areia do 

mar 

Ap 20:8 1 Grande 

multidão, 

muitos 

povos, 

multidão, 

povo, povos, 

multidões, 

bando, 

nuvem que 

cobre a terra, 

grande 

multidão, 

poderoso 

exército, 

Ez 38:4, 7, 6, 8, 

9 (2 vz), 12, 13, 

15, 22; 39:4,11 

(2 vz), 15 (3 

vz). 

16 

Reunir  Ap 20:8 1 Congregou, 

Ajuntaste,  

Ez 38:8, 12,13. 3 

Marcharam 

(vocábulo militar) 

Ap 20:9 1 Exército, 

guarda, 

tropas  

Ez 38:4, 7, 9, 

22; 39:4 

5 

Marcharam 

(movimento), 

Sitiaram 

Ap 20:9 1 Subirás, 

virás, subirei,  

Ez 38:9 (2 

vz),11, 16 

4 

Peleja Ap 20:8 1 “Virás como 

tempestade”, 

“conceberás 

mau 

desíginio”, 

“subirei 

Ez 38:9, 10 e 

11. 

3 
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contra a terra 

das aldeias”. 

Acampamento 

dos santos 

  Quando o 

meu povo 

habitar 

seguro,  

Ez 38:14 1 

Fogo do céu Ap 20:9 1 Brasume do 

meu furor  

Ez 38:19; 39:6 2 

Lago de fogo e 

enxofre 

Ap 20:10 1 Fogo e 

enxogre 

Ez 38:22 1 

   Desolados  Ez 38:8, 1 

Trono, abriram-
se os livros, 
julgados (2 vz) 

Ap 20:11-
15 

2 Juízo, tiver 

executado 

Ez 39:21 1 
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Descida da 

Santa Cidade e o 

encontro com o 

Noivo atestam o 

início de uma 

nova fase do 

relacionamento 

com Deus: serão 

povos de Deus e 

Deus mesmo 

estará com eles 

(termos da 

aliança). 

Ap 21:3, 7 1 Israel é 

trazido de 

novo a um 

relacionam

ento de 

aliança com 

Deus; Deus 

vindicou 

neles a sua 

santidade: 

punidos e 

restaurados

. 

Ez 39:25-29. 1 

 

 

Estudo de termos: 

 

A seguir é apresentado o estudo de alguns dos termos destacados nos 

paralelos verbais. Ele é apresentado em forma de tabela, onde se descreve o termo 

em português, acompanhado de seu correspondente no original grego do NT, da 

análise léxica do termo e do número de ocorrências do mesmo no NT. Também 

acompanha essa verificação os termos paralelos no livro de Ezequiel, seu 

correspondente original hebraico do AT e na LXX. Essas informações foram obtidas 

a partir do Bible Works 7. Logo após a tabela, o estudo se ocupa do exame de alguns 

desses termos que são mais destacados pelos estudiosos. Um análise semelhante 

será empreendida no exame das outras passagens.  

 

Termo em 
Apocalips
e 

Original Análise Ocorrên
cias 
(BNT) 

Equivalente em Ezequiel 

    Termo Hebrew 
(WTT) 

LXX 
(BGT) 
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Gogue Gw,g Sub. Proprio   
Acus. Masc. 
Sing. 

1 Gogue gAG Gwg 

Magogue Magw,g Sub. Proprio   
Acus. Masc. 
Sing. 

 1 Magogue gAgm' Magwg 

Quatro 
cantos 
da Terra 

tai/j 
te,ssarsin 
gwni,aij 
th/j gh/j 

Subs. Dativo 
fem. plural 

9 Norte 
(nações) 

!Apßc' 
yteîK.r>y: 

 evsca,tou     
borra/ 

Areia do 
Mar 

a;mmoj th/j 
qala,sshj 

Subs. Nom. 
Fem. Sing. 

5 Multidão lh'îq' sunagwg
h. 

reunir sunagagei/n Verbo infinitivo 
ativo aoristo 

62 Congrego
u - 
Ajuntaste 

‘tc,B,’qum. sunhgme,n
wn 

Peleja po,lemon Subs. Acus. 
Masc. Sing. 

18 Subirei 
contra 

 ‘hl,[/a,( l[; avnabh,som
ai evpi. 

marchara
m 

avne,bhsan Vb. Ind. aoristo 
ativo 3ª pes. 
plural 

82 virás,  aAbêt' h[xeij 

Sitiaram o  evku,kleusan  Vb. Ind. 
Aoristo 3ª pes. 
plural 

5 Subiras 
contra 

‘t'yli’['w> ‘l[;  avnabh,sh| 
evpi. 

Acampam
ento do 
Santos 

parembolh.n 
tw/n àgi,wn 

Adj. Genitivo 
masc. plural 

229 Meu povo 
[...] 
habitar 
seguro 

xj;b,Þl' 
lae²r"f.yI 

yMió[; tb,v,’B. 

tw/| 
katoikis
qh/nai 
to.n lao,n 
mou 
Israhl 
evpV 
eivrh,nhj 

Fogo do 
céu 

pu/r Subs. Nom. 
Neutro Sing.  

74 Brasume 
do meu 
furor 

-vaeb. 
ytiÞr"b.[, 

puri. th/j 
ovrgh/j 
mou 

Lago de 
fogo  

li,mnhn tou/ 
puro.j 

Subs. Acus. 
Fem. Sing. 

10 -   

e enxofre qei,ou Subs. Nom. 
Neutro Sing. 

7 enxofre tyrIp.G"  qei/on 

trono qro,non Subs. Acus. 
Masc. Sing. 

61 Juízo  jP'v.mi  kri,sin 
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Julgados evkri,qhsan Vb. Ind. 
Aoristo 
Passivo 

115 
(uso 
diverso 
de 

kri,nw.  

executado ytiyfiê['  evpoi,hsa 

 

 

Gogue e Magogue 

 Pode-se perceber que “Gogue” e “Magogue” não são comuns nas Escrituras. 

Com exceção das ocorrências nos capítulos 38 e 39 de Ezequiel e Apocalipse 20, 

“Gogue” -  gAG - um substantivo próprio cujo significado está relacionado a montanha, 

só aparece em I Crônicas 5:4 na genealogia de Rúben, o primogênito de Israel.   Já 

“Magogue” - gAgm' - cujo significado é “terra de Deus”, ocorre em outros dois momentos: 

em Gênesis 10:2 e em I Crônicas 1:5, como um dos filhos de Jafé, filho de Noé. 

Metzger et. al (1998a) lembra que os nomes Meseque e Tubal, onde Gogue é príncipe 

(Ezequiel 38:2), também estão associados com Magogue nas tábuas das nações em 

Gn 10:2 e I Cr 1:5. 

No AT, “Magogue é a terra da qual Gogue levará suas forças contra o Senhor“, 

mas aqui no Apocalipse, Magogue é transformado em um personagem (ALBRIGHT & 

FREEDMAN, 1975, p. 355, tradução livre)60. O autor observa que esses termos, 

Gogue e Magoque também são encontrados na literatura extrabíblica e que o conceito 

já estava bem estabelecido no primeiro século. 

Kittel (1964) também está de acordo que tanto os termos quanto toda a ideia 

são tomados de Ezequiel. O autor destaca sobretudo a ordem das ocorrências, que 

será apresentada na tabela abaixo: 

 

Ezequiel Apocalipse 

37 Reino messiânico 20:4-6 Reino milenal 

38 e 39 Gogue e Magogue e sua 

destruição 

20:7-10 

20:11-15 

Gogue e Magogue 

A ressurreição dos mortos e o 

último julgamento 

                                                 
60 “[...] Magogue is the land from which Gog will lead his forces against the Lord.”  
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40 A Nova Jerusalém 21:1 Novo Céu, nova Terra e  a Nova 

Jerusalém 

 
 

O autor lembra ainda que “entre os rabinos, a guerra entre Gogue e Magogue, 

baseada em Ezequiel 38, é uma parte constitutiva do pensamento apocalíptico“ 

(KITTEL, 1964, p. 790-791, tradução livre)61. 

 

Marcharam 

 Para Albright & Freedman (1975), avnabai,nw (anabaino) pode estar sendo usado 

como referência a montanha da Palestina e à localização de Jerusalém. Metzger et. 

al (1998a) considera que o verbo está sendo usando em três sentidos: 1. No antigo 

idioma judaico as pessoas sempre subiam a Jerusalem, nunca desciam, o que reflete 

sua realidade topográfica. 2. O idioma também é usado quando se aproxima da terra 

de Israel, sendo usado até mesmo no hebraico moderno para se referir a uma viagem 

a Israel aliyyâ, "subida”. 3. Essa forma de expressão também é usada no caso de um 

ataque de nações contra Israel. Eichhorn (apud METZGER et. al, 1998a) observa que 

o verbo hl'[' (`alâ) , "subir", é usado no AT num sentido militar técnico. 

 "O tema de um ataque inimigo repelido sobre Jerusalem é parte de uma 

Teologia de Sião que frequentemente vem a superfície no AT” (Sl 46, 48, 76/ Is 17, 

29/ Jl 2, 4/ Zc 12, 14.)" (METZGER, 1998a, p. 1096, tradução livre)62 

Sitiaram 

 Para Metzger et. al (1998a) o termo ku,kleu,ein , "cercar", reflete a estratégia 

central das guerras antigas, que consistia em cercar e sitiar a cidade até que ela se 

rendesse, como ocorre em II Re 6,14, Is 29:3, 36:1 a 3, Lc 19:43, 21:20. 

 

Acampamento dos Santos 

                                                 
61 “[...] among the Rabbis the war of the Gog and Magog, on the basis of EZ. 38 f., is a constituent part 

of apocalyptic thinking.” 
62 {The theme of a repulsed enemy attack upon Jerusalem is part of a Zion theology that surfaces 

frequently in the OT} 
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 Segundo Albright & Freedman (1975), o termo parembolh, (parembole), 

“acampamento”, é um termo militar encontrado tanto na literatura religiosa quanto na 

secular (e.g. Ex 29:14, Hb 13:11). Para ele, em 1QM o termo denota tanto um 

agrupamento militar quanto um lugar de acampamento no campo. 

 Para Gaebelein (1981) a maioria dos comentaristas tomam essa expressão, 

bem como a expressão  po,lij, ”cidade", como diferentes metáforas para o povo de 

Deus. Ele parece concordar com Albright & Freedman (1975), ao afirmar que no NT a 

palavra parembole se refere ou a um acampamento militar ou ao acampamento de 

Israel (At 21: 34, 37; 22: 24; Hb 11:34; 13:11, 13). Para o autor, o termo relembra o 

caráter peregrino do povo de Deus, mesmo no final do milênio. 

 De acordo com Metzger et. al (1998a), há varias possibilidades de referência 

da frase  h. parembolh. tw/n a`gi,wn, “acampamento dos santos”: 1. A cidade celestial. 2. 

O acampamento do povo de Deus. 3. O acampamento do povo de Deus destacado 

fora da cidade na expectativa de impedir o ataque. 4. Os mártires com Cristo em 

Jerusalem. 5. Ou o exército de anjos.  Para o autor, o termo h. Parembolh é um 

substantivo relacionado ao verbo paremba,llein, "cercar", e possui três significados 

relacionados: 1. Quartéis de exércitos, acampamento fortificado, um termo militar 

técnico. 2. Acampar, acampamento, no sentido de um centro de uma população 

temporária onde as pessoas vivem em tendas. 3. Exército, forças armadas.  

 Para Metzger et. al (1998a) o fato da inscrição encontrada em 3QM 3:5 {(sėlôm 

’ēl bêmahanê qedôsayw) , “paz de Deus no campo dos santos"} aparecer escrita no 

acampamento das trombetas, exatamente antes da guerra escatológica, e 

corresponder a forma plural de h. parembolh. tw/n àgi,wn, sugere que a mesma se originou 

dentro do contexto de uma especulação acerca da guerra escatológica. 

 

Fogo do céu 

 De acordo com Bietenhard (2000), pu/r é empregado mais de 350 lugares para 

traduzir o hebraico vae e ao todo ocorre mais de 490 vezes na LXX. Já no NT pu/r  

ocorre 71 vezes. Para o autor, o fogo tem significado teológico especifico: 1. Como 

sinal da glória celestial divina. 2. Nas expressões metafóricas. 3. Como figura do 

julgamento divino.  Ele lembra que "os últimos poderes a se colocarem em ordem de 
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batalha contra Deus, a saber: Gogue e Magague, serão destruídos pelo fogo divino 

(Ap 20:9)” (BIETENHARD, 2000, p. 845).  

Para Metzger et. al (1998a), a passagem kai. kate,bh pu/r evk tou/ ouvranou/ kai. 

kate,fagen auvtou,j, "desceu, porém, fogo do céu e os consumiu”, combina alusões a 

Gogue e Magogue (conforme o oráculo de Ezequiel 38:22; 39:6) com os milagres de 

punição realizados duas vezes por Elias que faz descer fogo do céu e consomem as 

tropas de Acazias (II Re 1: 9-12). Essa possível referência ao episódio de Elias 

também é observada por Buttrick (1957).  Segundo Metzger et. al (1998a), o caráter 

desta cena escatológica é sugerido em Sofonias 3:8 (ver Sf 1:18), onde o Senhor 

decide ajuntar as nações e congregar os reinos no dia do julgamento e consumir a 

eles e a terra com fogo. 

 De acordo com Ezequiel 38:22, fogo e enxofre que descem do céu sobre Gogue 

e Magogue, talvez seja uma alusão ao fogo e enxofre que desceram sobre Sodoma, 

de acordo com Genesis 19:24 (METZGER, 1998a). 

 

Lago de fogo 

Para Gaebelein (1981) a imagem do lago de fogo (li,mnhn tou/ puro.j) 

provavelmente esteja relacionada ao ensino de Jesus  sobre o inferno (gehenna – Mt 

5:22; 7:19; 10:28; 13: 49-50; Mc 9: 48) e "a imagem do lago pode estar relacionada a 

certas descrições judaicas do julgamento eterno (Cf. 2 Enoque 10,2)" (GAEBELEIN, 

1981, p. 588, tradução livre)63. 

 

Julgados 

Schneider (2000), considera que tanto kri,nw (krino), quanto krima são 

empregados muito frequentemente no NT num sentido rigorosamente jurídico, sendo 

que krino "significa ‘julgar’; no passivo, 'levar ao tribunal', ''condenar', ‘castigar’; na 

média ‘disputar’” (SCHNEIDER, 2000, p. 1103). Para o autor, "os princípios de 

julgamento no NT são um desenvolvimento daqueles que se acham na profecia 

veterotestamentária” (SCHNEIDER, 2000, p. 1103). 

                                                 
63 "The lake image may be related to certain jewish descriptions of eternal judgment (Cf. 2 Enoch 10:2)”. 
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 Paralelos temáticos: 

 

Apocalipse 20:7-21:8. Ezequiel 38 e 39. 

Satanás reúne as nações para a batalha 

contra o “arraial dos santos”. Essas 

nações reunidas são chamadas de 

Gogue e Magogue. Esse exército 

numeroso vem dos quatro cantos da 

terra. 

Gogue, da terra de Magogue, reúne um 

grande exército constituído de vários 

povos e nações para batalha contra Israel. 

Destruição desse exército pelo fogo, e 

seu líder, por fogo e enxofre. 

Fogo e enxofre consome o exército de 

Gogue; 

Não haverá mais luto, nem pranto, nem 

dor...  

Povo de Israel queimam as armas dos 

inimigos 

Em seguida, apresenta-se uma cena de 

julgamento. 

O evento figura como um dia de juízo 

Descrição de um relacionamento de 

Aliança. 

Promessa de restauração do 

relacionamento de Aliança. 

 
 

 

  

 Paralelos Estruturais: 

  

Em Apocalipse 20:7-21:8 

(Descrição profética da Derrota de 

Satanás) 

Em Ezequiel 38 e 39 

(Descrição profética da Derrota de 

Gogue) 
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A - Satanás reúne nações inumeráveis 

(Gogue e Magogue) para a batalha contra 

os santos do Altíssimo. 20:7-9. 

 

B - Eles são destruídos pelo fogo que 

desce do céu. Satanás é lançado no lago 

de fogo e enxofre. 20:9 e 10. 

 

 

 

C - Ocorre um juízo, e os não achados no 

livro da vida sofrem a mesma condenação 

de Satanás. 20:11-15. 

 

D - Descrição de um novo céu e de uma 

nova terra: evidências da restauração do 

relacionamento de aliança, onde 

permanecem apenas as coisas boas. 

A - Gogue reúne uma grande multidão 

contra Israel. 38:1-16. 

 

 

B - Gogue e seu exército será destruído 

pelo Senhor com, além de outros 

coisas, fogo e enxofre, que o Senhor 

fará cair sobre eles. Gogue será 

sepultado em Israel. 38:17-39:16. 

 

C - Essas e outras ações evidenciam o 

juízo do Senhor sobre as nações. 

39:17-21. 

 

D - Restauração de Israel à sua terra e 

renovação da aliança; Isso é 

evidenciado pelo fato de que habitarão 

seguros, sem que ninguém os 

espante.39:22-29. 

 
 
 
 

D. Observar a densidade dos paralelos verbais: se ocorrem na mesma ordem em 

ambos os textos; se isso não é comum ou se são distintos exibindo 

características incomuns que os diferencia; Cuidar com a falácia da 

paralelomania verbal. 

  

 Pode-se perceber que o número de paralelos é bem extenso e que em sua 

maioria, ocorrem na mesma ordem. Sendo também que os termos são raros e que o 

gênero e a forma literária onde esses termos aparecem em Gênesis 10:2 e em I 

Crônicas 1:5 e 5:4 difere de sua ocorrência em Apocalipse, é provável que o relato de 

Apocalipse esteja relacionado ao de Ezequiel, onde entre outras semelhanças, ocorre 

também a semelhança de contexto, de gênero e forma. Parece haver suficiente 
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evidência de que os paralelos são legítimos. 

A maioria dos aspectos do texto parece demonstrar semelhanças, mas 

observa-se também elementos diferentes de um para outro texto. Por exemplo: 

 

Em Apocalipse Em Ezequiel 

Satanás sairá a “seduzir” as nações. Ap 

20:8 

Gogue apenas reúne os povos para a 

batalha. Não há menção de sedução ou 

engano. Ez 38: 8, 12, 13.  

Uma ação de origem satânica. Apoc. 

20:8. 

Uma ação creditada a Deus. Ez   38:15-17. 

O exército reunido por Satanás é 

constituído de nações que estão nos 

quatro cantos da Terra. Ap 20:8. 

O exército virá do Norte. Ez 38:15; 39:2, 

para os montes de Israel 39:2,4. 

O povo, referido como “os santos do 

Altíssimo, está numa cidade que é 

sitiada pelo exército. Subintende-se, 

muros. Ap 20:9. 

O povo de Israel habita seguro em aldeias 

não muradas e sem portas. Ez 38:11. 

 
 
 
 

E. Verificar se esses quatro elementos aparecem juntos: Tema, conteúdo, 

construção específica de palavras e estrutura. 

 

 Parece ficar evidenciado no texto a ocorrência de todos esses elementos 

juntos. Embora isso já tenha sido possível notar, procura-se demonstrá-lo abaixo, 

ainda que pareça um pouco repetitivo: 

 

 Apocalipse Ezequiel 

Tema Julgamento e derrota de 

Satanás;  

Julgamento e derrota de Gogue.  
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Conteúdo Satanás reúne um exército com 

nações dos quatros cantos da 

Terra para lutar contra Deus e 

Seu povo; esse exército é 

chamado de Gogue e Magogue; 

Eles são derrotados e 

aniquilados com fogo e enxofre 

que caem do céu; Há um 

julgamento e o povo de Deus 

habita em Sua presença com 

eterna paz e ausência de todo 

sofrimento, num relacionamento 

de aliança. 

Gogue, Terra de Magogue, reúne 

um exército constituído de vários 

povos para lutar contra Israel; eles 

são derrotados também com fogo 

e enxofre, além de outros 

instrumentos que caem do céu por 

Deus. Deus efetua um juízo e o 

seu povo, que havia vivido em 

cativeiro, é trazido de volta há um 

relacionamento de aliança com 

Ele, e serão novamente o Seu 

povo. 

Construção 

específica 

de palavras 

“Gogue e Magogue”, “fogo e 

enxofre caem do céu”, reunir as 

nações”, “foram julgados”, “Eles 

serão povos de Deus, e Deus 

mesmo está com eles”. 

“Gogue, terra de Magogue”, “fofo 

e enxofre caem do céu”, 

“Congregar um povo dentre as 

nações”, “todas as nações verão o 

meu juízo”, “saberão que Eu sou o 

Senhor seu Deus”, “tornarei a 

mudar a sorte de Jacó”, “eu os fiz 

ir para o cativeiro entre as nações, 

e os tornei a ajuntar” 
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Estrutura 

(ver acima, 

letra). 

A. Reunião de um exército 

(Gogue e Magogue); 

B. O exército é destruído por 

fogo e enxofre. 

 

C. Ocorre um juízo.  

D. Relacionamento de 

Aliança. 

A. Reunião de uma grande 

multidão. 

B. Gogue e seu exército serão 

destruídos com fogo e 

enxofre. 

C. Juízo do Senhor sobre as 

nações. 

D. Restauração do 

relacionamento de aliança. 

 
 
 
 

F. Observar as similaridades ou diferenciações nas estruturas. 

 

As similaridades nas estruturas já puderam ser notadas acima. Observa-se, 

contudo, uma pequena diferenciação: No Apocalipse o juízo ocorre após derrota do 

exército inimigo que vem pelejar contra a cidade. Já em Ezequiel, a própria destruição 

do exército inimigo é apresentada como sendo o juízo de Deus sobre as nações. 

Embora seja uma diferenciação, percebe-se que se for observado o aspecto de 

recapitulação que ocorre ao longo do livro de Apocalipse, essa diferenciação não 

concorrerá contra a evidência de uma dependência do autor de Apocalipse sobre o 

livro de Ezequiel. 

 

G. Identificar e esclarecer o tema em seu contexto tradicional; em seguida, dentro 

do livro e em comparação com alguns intertextos relevantes; e por fim, no 

contexto geral. 

 

Em Apocalipse 20 o tema da derrota de Satanás é apresentado como o clímax 

do juízo de Deus, que é acompanhado também pela derrota da besta, do falso profeta, 

da morte e do inferno. Todos exterminados no lago de fogo e de enxofre. 

A seção de Apocalipse 20:7-21:8 parece estar relacionada ao capítulo 19:11-

21 que descreve a vitória de Cristo sobre a besta e o falso profeta que são lançados 
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no “lago de fogo que arde com enxofre” (Ap 19:20). A batalha do capítulo 20:7-10 

parece ser uma recapitulação da batalha de 19:11-21. Essas duas seções 

compartilham vários intertextos: “exércitos”, “congregados” (Ap 19:19 x 20:8  “nações 

reunidas para a peleja”); “a besta e o falso profeta seduziram as nações” (Ap 19:20 x 

20:8s “Satanás sairá a seduzir as nações”). 

Além dos intertextos já apresentados acima e que se relacionam com Ezequiel, 

Apocalipse 19:17-18 e 21 parecem relacionar ainda mais o texto de Apocalipse ao do 

profeta Ezequiel. Esses versos descrevem o convite do anjo feito às aves do céu para 

a ceia de Deus para que comam a carne de reis, comandantes e poderosos, etc. Essa 

cena também ocorre em Ezequiel 39:17-21, exceto o convite do anjo que aqui em 

Ezequiel é feito pelo próprio profeta. 

 

3. Verificar as evidências externas:  

A. O que se pode conhecer do relacionamento do autor: raízes literárias, 

fontes históricas e demográficas, fontes externas de determinado texto.  

B. Contexto da obra original. 

C. Probabilidade de o autor ter conhecido o que é dito.  

 

Segundo Bruce, “o livro de Apocalipse foi escrito e enviado para sete igrejas na 

província romana da Ásia, em algum momento entre 69 e 96 d. C.” (BRUCE, 2009a, 

p. 2212). Para o autor, o relacionamento entre a igreja e o império havia mudado 

radicalmente na década de 60 e os cristão corriam o risco de aniquilação. Ladd (1980) 

restringe um pouco mais a data provável para a composição do Apocalipse. Segundo 

ele, “a tradição credita o Apocalipse à ultima década do primeiro século, quando 

Dominicano era imperador de Roma (81-96 d. C)” (LADD, 1980, p. 9). 

O Apocalipse foi escrito num linguagem simbólica e transmitia aos cristãos uma 

mensagem de esperança. “A apocalíptica era uma forma literária conhecida de judeus 

e cristãos no século I d. C.” (BRUCE, 2009a, p. 2212).  O autor também lembra que 

“muito desse simbolismo remonta às figuras e imagens do Antigo Testamento (e.g., 

as pragas do Egito no êxodo e as visões de Ezequiel e Daniel)” (BRUCE, 2009a, p. 

2212).   

Seu autor foi João (Ap 1:4,9; 22:8). Suas visões foram recebidas na ilha de 

Patmos, no mar Egeu, onde havia sido exilado pela ação repressiva das autoridades 

contra os cristãos na província da Ásia. Para Bruce, embora a identificação desse 
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autor com qualquer outro João do NT não possa ser provada, “o Apocalipse 

certamente vem do mesmo ambiente dos outros escritos joaninos” (BRUCE, 2009a, 

p. 2213).  “Há possíveis ecos dele na obra Pastor de Hermas e na Epístola de Barnabé 

(c. 100 d. C.). Papias, bispo de Hierápolis, na Frígia (c. 130 d. C.), sem dúvida o 

conhecia e usava.” (BRUCE, 2009a, p. 2213).   

O profeta Ezequiel, autor do livro que leva o seu nome era membro da família 

sacerdotal (Ez 1:3) e um dos exilados levados à Babilônia em 597 a. C. (BRUCE, 

2009b). Segundo Taylor (1984), Ezequiel teria recebido seu chamado ao ministério 

profético no quinto ano do seu exílio, em 593 a. C. Sendo assim, tanto é possível 

quanto é provável que seus escritos tenham sido então conhecidos por João, tornando 

possível a utilização de suas imagens na composição do Apocalipse. 

 

4. Verificar a intenção textual autoral. 

 

Com base na densidade e semelhança dos paralelos apresentados acima, 

inclusive na ordem em que são apresentados e nos aspectos literários, bem como na 

raridade de ocorrência dos termos “Gogue e Magogue” nas Escrituras, entende-se 

que João, o autor de Apocalipse, tenha tido a intensão de aludir ao livro de Ezequiel 

e provavelmente possa ser considerada como uma estratégia de composição. 

 

5. Verificar se há uma persuasiva explanação do motivo da dependência. 

 

Com base nos dados já reunidos e apresentados acima, considera-se que os 

elementos que sugerem a dependência de Apocalipse 20:7-21:8 sobre o livro de 

Ezequiel 38 e 39 tenham sido apresentados de forma suficiente. Em poucas palavras: 

O material estava disponível para João, paralelos verbais raros, paralelos temáticos e 

estruturais, parecem evidenciar a utilização desse material na composição do 

Apocalipse, especialmente considerando sua natureza simbólica. 

 

6. Verificar a força explicativa. 

 

Em circunstâncias ameaçadoras que envolviam perseguição e risco de 

aniquilação da igreja cristã, a descrição profética da vitória final de Deus sobre o 

exército inimigo, reunido e liderado pelo próprio Satanás, certamente traria força ao 
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propósito do Apocalipse de revelar o fim e dar aos cristãos uma mensagem de 

Esperança. 

As alusões ao texto do profeta Ezequiel dirigem a mente dos leitores do 

Apocalipse à vitória de Deus sobre Gogue e a multidão do exército que ele reuniu (Ez 

38 e 39). Isso fortalece a mensagem que Deus deu a João: ainda que o número dos 

inimigos fosse incontável, assim como fez com Gogue e seu exército, Deus trará o 

juízo sobre eles, os inimigos da igreja. A besta, o falso profeta, a morte, o inferno, 

Satanás e suas hostes serão afinal destruídos com fogo e enxofre.  Deus fará novas 

todas as coisas e o relacionamento de aliança de Deus com seu povo será restaurado. 

A vitória no passado garante a vitória no futuro. A vitória é certa! 

Isso corrobora com o propósito do livro de Apocalipse que, para Bruce, é 

“encorajar os membros dessas igrejas e os seus irmãos em todos os lugares, com a 

certeza de que, apesar de todas as forças reunidas contra eles, a vitória era deles se 

permanecessem leais a Cristo” (BRUCE, 2009a, p. 2212). 

 

 

3.1.3 Considerações Adicionais 

 

 

 Grande parte dos estudiosos reconhece a dependência do autor de Apocalipse 

sobre o AT, especialmente sobre Ezequiel. Ladd (1980), por exemplo, vê o ato de 

"pisar o lagar do vinho do furor da ira de Deus” de Apocalipse 19:15 como uma alusão 

a Isaías 63:3. Ele vê também um paralelismo entre Apocalipse 20:4 e Daniel 7:9, 10 

e 22. E segundo ele, “a profecia de Ezequiel tem a mesma estrutura básica que 

Apocalipse 20” (LADD, 1980, p. 200). Ele explica que a estrutura trata de um reino 

messiânico temporal seguido de um reino eterno da nova era.  

Para Gaebelein (1981) e Metzger et. al (1998a), a visão de Ezequiel 38 e 39 

parecem estar claramente na mente de João. Segundo Albright & Freedman (1975), 

a menção de Gogue e Magogue é claramente um reflexo de Ezequiel 38 e 39. Para 

Buttrick (1957), esse episódio está baseado numa saga popular que ocorre numa 

estranha profecia de Ezequiel 38 e 39. Para eles, esse relato é evidentemente o 

recontar da história de uma batalha mais antiga, que mostra sua dependência sobre 

a profecia do livro de Ezequiel. Eles sublinham essa dependência no fato de o 

Messias, curiosamente, não destruir Gogue e Magogue com a espada que sai de sua 
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boca como Ele faz com seus inimigos em 19:21. Ao invés disso, em harmonia com 

Ezequiel 38:22, “desceu fogo do céu e os consumiu” (Ap 20:9). 

Para Beale & McDonough (2014) a imagen de Ezequiel 39 está presente em 

Apocalipse 19:17 e 18 porque seu principal argumento é que Deus tornará conhecido 

seu santo nome. Beasley-Murray (1995) também reconhecem a dependência do autor 

de Apocalipse sobre o livro de Ezequiel. Para ele o convite às aves de rapina (Ap 

19:17) é extraído da visão de Ezequiel, da conquista de Gogue e Magogue. Para ele, 

contudo, “o real assalto de Gogue e Magogue não toma lugar até o fim do milênio (Ap 

20:7-9)”. Ele explica que  

 
isto concorda com a visão de Ezequiel que coloca o último ataque do 
mal depois do estabelecimento do reino messiânico. O retrato de uma 
festa para as aves de rapina, à alvorada do reino, pode ser uma alusão 
satírica à bem conhecida comparação do reino de Deus com um 
grande banquete; ver Is 25:6; Lc 14:15;  22:30 (BEASLEY-MURRAY, 
1995, p. 2512). 
 

 Ao considertar Apocalipse 20:8-10 Beale & McDonough (2014) observam que 

a repetida alusão a Ezequiel 38 e 39 parecem apontar para Apocalipse 20:8-20 

recaptulando Apocalipse 19:17-21, seguindo o padrão de Ezequiel, onde o capítulo 

39 recapitula o 38. Com referência a Gogue e Magogue, Taylor (1984, p. 218) lembra 

que "em Apocalipse 20:8, Magogue é uma pessoa associada a Gogue, mas em 

Ezequiel a palavra quase certamente visa representar o país onde morava Gogue”. 

Acerca de Meseque e Tubal, o autor explica que se tratavam de tribos da Ásia Menor, 

"conhecidas pelas suas inscrições cuneiformes e pela História de Heródoto, onde 

aparecem juntas como Moscoi e Tibarenoi” (TAYLOR, 1984, p. 175). Para ele, essas 

tribos estavam envolvidas com Tiro em um tráfico de escravos (Ez 27, cf. v. 13) e esse 

fato não pode ser isolado do seu papel nos oráculos de Gogue e Magogue (Ez 38 e 

39).  

 Para Gaebelein (1981) Gogue refere-se ao príncipe de uma série de invasores 

pagãos vindos do Norte. Ele e Barclay (1983) concordam com a ideia de que nesses 

personagens pode haver referência aos Citas, uma nação invasora e guerreira que 

todos os homens temiam.  Para Jamieson et al., (1961) “Magogue representa as 

nações do norte, da posteridade de Jafé, cujo líder ideal é Gog" (Gn 10:2). 

(JAMIESON, et. al., 1961, p. 723, tradução livre)64 . Brown et al., (1972, p. 587, 

                                                 
64 “Magogue represents northern nations of Japhet's posterity, whose ideal head is Gog." 
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tradução livre)65  considera que “a profecia de Ezequiel 38-39 foi frequentemente 

repetida e ampliada nos escritos apocalípticos e rabínicos”.  

 Barclay (1983), Brown (1972), Ladd (1980), Metzger et. al (1998a), Barclay 

(1983), Beasley-Murray (1995) e Feckinghaus (2001) concordam em essência que 

Gogue e Magogue ocorrem em Apocalipse em decorrência de sua dependência sobre 

o livro de Ezequiel e que passaram a representar no pensamento judaico tudo o que 

está em hostilidade contra Deus ou seu povo Israel. Albright & Freedman (1975) 

observa que “a origem de Gogue como a personificação do mal é desconhecida 

(ALBRIGHT & FREEDMAN, 1975, p. 355, tradução livre) 66 , entretanto, aqui se 

encontra uma ideia que se gravou muito fundo na imaginação judia (BARCLAY, 1983). 

Para Gaebelein (1981), esses nomes aqui são simbólicos, representando os inimigos 

finais de Cristo, liderados pelo próprio Satanás (JAMIESON, et. al., 1961). Barclay 

(1983) entende que João pretendia simbolizar exatamente isso ao introduzir Gogue e 

Magogue em seu relato. E ainda, que essa oposição violenta será totalmente 

aniquilada. 

 Brown et al., (1972) e Beasley-Murray (1995) parecem concordar que o 

Apocalipse segue a trama do AT na qual o estabelecimento do reino do Messias 

envolve uma grande batalha. Deixam, contudo, transparecer uma compreensão 

diferenciada com respeito ao momento em que ocorre essa batalha ou o que 

compreendem quanto a ser o estabelecimento desse reino. Para Brown et al., (1972, 

p. 583, tradução livre)67 “na tradição apocalíptica, o estabelecimento do reino de Deus 

viria precedido por uma violenta batalha na qual o Messias triunfaria sobre as 

potências do mal ( 2 Esdras 13; SalSl 17, 23-27)”. Além disso, para ele, nesse aspecto, 

aqui, o Apocalipse continua um tema do AT (Ez 38s; Jl 4:1-3, 15-17; Zc 12:14)  e que 

a alusão a arder como enxofre é uma alusão a Sodoma e Gomorra (Gn 19:24; cf. Ez 

38:22).  

 Já Beasley-Murray (1995) lembra que ao colocar a batalha final depois do 

estabelecimento do reino de Deus na Terra, João não está sendo inovador. Ele está 

apenas seguindo a profecia de Ezequiel, da invasão da Terra Santa depois do começo 

                                                 
65 "La profecía de Ez 38-39 fue repetida a menudo y amplificada en los escritos apocalípticos y 

rabínicos […]." 
66 “ The origin of Gog as the personification of evil is unknown.” 
67 "En la tradición apocalíptica, el establecimiento del reino de Dios vendría precedido de una violenta 

batalla en la que el Mesías triunfaría sobre las potencias del mal (2 Esdras 13; SalSl 17,23-27)”. 
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do reino messiânico. Ele observa, além disso, que uma “sequencia semelhante de 

eventos dá-se nos oráculos Sibilinos (Livro III, 663-674), 2 Baruque 70.7 e o 

Apocalipse de Elias, do terceiro século;” e que "2 Esdras 13.30-36 deve ser também 

comparado).” (BEASLEY-MURRAY, 1995, P. 2517).  

 

Na profecia de Ezequiel, Magogue parece ser tanto a terra de que 
Gogue veio (#Ez 38.2) como a nação (#Ez 39.6); é, portanto, possível 
que Gogue seja visto como o líder e Magogue, o seu povo, com quem 
se associam os povos de Meseque e Tubal (#Ez 38.2). Estas nações 
estavam provavelmente situadas em torno das partes a sueste do Mar 
Negro, uma área vaga e desconhecida no que diz respeito ao 
conhecimento dos hebreus. Outros aliados ao norte do Mar Negro são 
enumerados em #Ez 38.6, mas Persas. Etíopes e Africanos do leste 
são mencionados em #Ez 38.5, de maneira que João se sente 
justificado em usar os termos Gogue e Magogue (8) para denotar 
todos os membros da aliança hostil, descendo dos quatro cantos da 
terra.  (BEASLEY-MURRAY, 1995, P. 2517). 

 

 Brown et al. (1972), e Barclay (1983) também encontram ecos no AT da 

profecia do estabelecimento do tabernáculo de Deus com Seu povo em Apocalipse 

21:3.  Ambos apontam para os textos de Lv 26:11-12; Jr 31:33; Ez 37:12. E Brown et 

al. (1972), adiciona Ez 37: 26-28 e Zc 2:14; 8:8 e Barclay vê ainda expressão dessa 

promessa em Ct 6:3. Para Brown et al., (p. 588, tradução livre)68, “a intimidade que 

desfrutou o primeiro homem no paraíso e que Israel experimentou no deserto e no 

Templo, é concedida agora a todos os membros do povo de Deus para sempre […]”. 

 Para Ladd (1980), “eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo” expressa o 

objetivo da revelação divina e do relacionamento com seu povo que foi tantas vezes 

repetido. Ele adiciona uma diversidade de textos do AT em uma nota de rodapé para 

fundamentar sua proposição. São eles: Gn 17:7; Ex 6:7; 29:45; Lv 26:12; Nm 15:41; 

Dt 29:13; 2 Sm 7:24; Jr 7:23; 11:4; 24:7; 30:22; Ez 11:20; 34:24; 36:28; 37:23, 27; Zc 

8:8. O autor reconhece nessa fraseologia uma referencia à aliança de Deus com Seu 

povo ao dizer que “todas as promessas da aliança de Deus com os homens, feitas 

primeiro a Abraão, renovadas através de Moisés, e concretizadas em Cristo, foram 

finalmente realizadas plenamente”(LADD, 1980, p. 206). 

 

                                                 
68 "La intimidad que disfrutó el primer hombre en el paraíso y que experimentó Israel en el desierto y 

en el templo es concedida ahora a todos los miembros del pueblo de Dios para siempre [..]”. 
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3.2 Jeremias 32:1-33:26 (em conexão com II Samuel 7:1-29) 

 

 

A segunda passagem a ser considerada será a de Jeremias capítulos 32 e 33, 

com ênfase em 33:14-26. Verificar-se-á suas possíveis relações intertextuais, 

especialmente a partir de II Samuel 7:1-29 e outros textos paralelos, novamente 

seguindo as diretrizes propostas acima. 

 

 

3.2.1 Delimitação da Perícope 

  

 

 Embora nosso estudo tenha um interesse especial em Jeremias 33:14-26, o 

contexto imediato parece iniciar em 32:1 ou mesmo em 30:1. O capítulo 30 trata 

basicamente da promessa de restauração do cativeiro (30:3) e o capítulo 31 da 

restauração do relacionamento de aliança (31:1, 31-33). Já a partir do capítulo 32,  o 

tema principal parece ser a certeza da restauração de Jerusalém que nesse contexto 

é atestada pelo ato de Jeremias ao comprar um campo em Anatote (32:1-15), 

conforme a ordem de Deus. Essa ação é seguida pela promessa de Deus: “[…] Ainda 

se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra”(v. 15). O mesmo ocorre a seguir: 

o Senhor responde ao questionamento de Jeremias (32:16 a 44) e dá a ele a certeza 

de que embora a cidade esteja sendo entregue aos caldeus devido ao pecado de Seu 

povo, eles seriam restaurados posteriormente à Jerusalém, teriam o relacionamento 

de aliança restaurado, sendo o povo peculiar de Deus, e que então "se comprarão 

campos nesta terra” (vs. 32-44). 

 No capítulo 33, promessas de paz e prosperidade são acrescentadas. Elas são 

enfatizadas pela expressão adverbial “ainda": A sorte de Jerusalém seria restaurada 

e "[…] ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, e a voz de noivo, e a de noiva, e a 

voz dos que cantam […]” (vs. 10 e 11) e "[…] ainda neste lugar, que está deserto, sem 

homens e sem animais, e em todas as suas cidades, haverá morada de pastores que 

façam repousar os seus rebanho."  “[…] Ainda passarão os rebanhos pelas mãos de 

quem os conte, diz o Senhor” (vs. 12 e 13). Todos esses aspectos são atestados pela 

repetição da promessa da aliança davídica. Sua fidelidade à aliança era a garantia de 
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que suas promessas seriam cumpridas e que sua aliança não seria invalidada (vs. 14-

26). 

 Harrison (1980) examina esses capítulos individualmente sob a seção que vai 

de 32:1 a 44:30, sob o título “profecias do tempo de Ezequias” (HARRISON, 1980, p. 

37 e 112-115). Wiseman (2009c), por sua vez, estuda essa seção em duas subseções 

separadamente (30:1-31:40 e 32:1-34:22). Essa segunda subseção é intitulada 

“profecias nos dias de Zedequias” e Wiseman parece sugerir um afastamento 

temporal do capítulo 32 dos demais, ao datá-lo em 588/7 a. C. (WISEMAN, 209c, p. 

1088).  

 Já Albright & Freedman (1965) considera os capítulos 32 e 33 como uma 

unidade e parece haver uma evidencia interna em favor de Albright & Freedman. Isso 

pode ser notado em 33:1: “Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, 

estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda […]”. Em 32:1, 2 é dito:  

 

 Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano decimo de 
Zedequias […] Ora, nesse tempo o exército do rei da Babilônia 
cercava Jerusalém; Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio 
da guarda que estava na casa do rei Judá.  

 

 Sendo assim, para o exame dessa passagem será considerada a proposta de 

Albright & Freedman (1965), examinado-se a perícope que vai de Jeremias 32:1 a 

33:26. 

 

  

3.2.2 Análise do texto conforme as diretrizes de abordagem propostas: 

 

 

1. Possuir conhecimento histórico-literário precedente e estar 

familiarizado com determinada literatura.  

 

Conforme demonstrado acima, os capítulos 30 a 33 estão diretamente relacionados 

ao contexto da aliança. Além do termo aparecer expressamente (31:31, 32, 33; 32:40; 33:20, 

21, 25), há inúmeros intertextos que remontam àquele contexto. Em sua maioria eles fazem 

referência às maldições decorrentes da desobediência dos termos da aliança e a reversão 

das mesmas, como se pode notar na tabela abaixo: 
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Ocorrência em Jeremias Ocorrência nas Estipulações da 
Aliança  

“[…] infalivelmente seria 

entregue nas mãos do rei da 

Babilônia […]; “[…] eis que entrego 

essa cidade nas mãos dos caldeus 

[…]” Jr 32:4, 28  

“Espalhar-vos-ei por entre as 

nações […]" Lv 26:33; Dt 28:64 

“[…] mas não obedeceram 

a tua voz, nem andaram na tua lei 

[…] pelo que trouxeste sobre eles 

todo este mal"[…] Eis aqui as 

trincheiras já atingem a cidade, 

para ser tomada; já está a cidade 

entregue nas mãos dos caldeus, 

que pelejam contra ela, pela 

espada, pela fome e pela peste. O 

que disseste aconteceu; e tu 

mesmo o vês. Jr 32:23,24.  

“Todas estas maldições virão 

sobre ti […] porquanto não ouviste a 

voz do Senhor, teu Deus, para 

guardares os mandamentos e os 

estatutos que te ordenou” Dt 28:45  

 

“Assim, com fome […] servirás 

aos inimigos que o Senhor enviará 

contra ti […]” v. 48 

 

“[…] desembainharei a espada 

atrás de vós […] Lv 26:33 

            “Ora, nesse tempo o 

exército do rei da Babilônia 

cercava Jerusalém”[…] Jr 32:2 

 

 

“E que ele levaria 

Zedequias para Babilônia, onde 

estaria até que o Senhor se 

lembrasse dele […] Jr 32:5 

“O Senhor levantará contra ti 

uma nação de longe […] Sitiar-te-á em 

todas as tuas cidades, até que venham 

a cair […] ” Dt 28:49 

 

“O Senhor te levará e o teu rei 

que tiveres constituído sobre ti a uma 

gente que não conheceste […] Dt 

28:36 
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“[…] Mudarei a sorte do 

meu povo de Israel e de Judá […] 

(30:3);  

 

“Eis que os trarei da terra do 

Norte e os congregarei das 

extremidades da terra” […] (31:8); 

 

“Restaurarei a sorte de 

Judá e de Israel e os edificarei 

como no princípio […]” (33:7); 

“Então, me lembrarei da minha 

aliança com Jacó […] Antes por amor 

deles, me lembrarei da aliança com os 

seus antepassados (Lv 26:42)  

 

“Então, o Senhor, teu Deus, 

mudará a tua sorte, e se compadecerá 

de ti, e te ajuntará, de novo, de todos 

os povos entre os quais te havia 

espalhado o Senhor, teu Deus” Dt 30:3 

“[…] Porei o meu temor no seu 

coração […] “ 32:40 

"O Senhor, teu Deus, 

circuncidará o teu coração e o coração 

de tua descendência […]” Dt 30:6 

 

“[…] Se puderdes invalidar 

a minha aliança […] poder-se-á 

também invalidar a minha aliança 

com Davi […]” Jr 33:20,21 

           

          “Mesmo assim, estando eles na 

terra dos seus inimigos, não os 

rejeitarei, nem me aborrecerei deles, 

para consumi-los e invalidar a minha 

aliança com eles, porque eu sou o 

Senhor, seu Deus.” Lv 26:44 

 
 

 

O aspecto da aliança dentro do livro de Jeremias é tão destacado que House 

(2005) em sua Teologia do AT intitula a seção referente a essa obra de “o Deus que 

faz a aliança prevalecer” (HOUSE, 2005, p. 380). Em sua obra, os capítulos 30-33 

estão ligados pelo tema do “Deus que promete uma nova aliança” (HOUSE, 2005, p. 

404). Albright & Freedman (1965) observam tanto a ocorrência quanto a repetição da 

fórmula da aliança em diversos lugares: Jr 30:22 (Vós sereis o meu povo, eu serei o 

vosso Deus); 31:1 ([...] serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu 
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povo)  e em 32:38 (Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus). Essa formula 

também é reconhecida por Holmgren & Knight (1991). 

 

2. Verificar as evidências internas: 

 

A. Observar as similaridades ou diferenciações dos fatores linguísticos; Observar o 

gênero e a forma de ambas as Passagens: 

 

Jeremias 32:1-33:26 

- Gênero literário: profecia clássica (prosa) 

- Forma literária: discurso do mensageiro. 

 II Samuel 7:1-29 

- Gênero literário: prosa 

- Forma literária: narrativa / ações de graça  

 

B. Considerar a teoria da relevância e do papel do gênero literário; considerar 

também contextos literários relacionados; relações de contextos literários 

estabelecidos pela relevância de um texto exterior para o texto em 

desenvolvimento. 

 

 O contexto literário de ambas as passagens estão relacionados, além de 

provavelmente haver uma correspondência nos gêneros literários. Tanto Albright & 

Freedman (1965) quanto Holmgren & Knight (1991) indicam prosa como sendo a 

categoria geral que ocorre na passagem de Jeremias. Jeremias trata da perpetuidade 

da aliança davídica e também da “aliança” com o dia e com a noite como garantias da 

promessa de restauração de Jerusalém e do cumprimento da palavra do Senhor. 

Logicamente, o autor sagrado está olhando para o contexto no qual a aliança davídica 

fora firmada. Além disso, o conceito da aliança davídica ocorre em varias ocasiões no 

AT. 

 O estabelecimento da aliança do Senhor com Davi ocorre em duas passagens: 

II Sm 7:1-29 e I Cr 17:1-29, praticamente com os mesmos termos e palavras. Tanto 
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em Samuel quanto em I Crônicas é dito que o Senhor levantará o descendente de 

Davi e estabelecerá o seu trono, firmará o seu reino para sempre e o trono 

estabelecerá para sempre (II Sm 7:12, 16; I Cr 17:11,12).  

 As referencias à aliança davídica também ocorrem em I Reis 2:4, onde as 

palavras são repetidas pelo próprio Davi: “Se teus filhos guardarem o seu caminho 

[…], nunca te faltará sucessor”; em I Reis 6:12, quando Salomão edifica o tempo: “[…] 

Se andares nos meus estatutos […] cumprirei para contigo a minha palavra, a qual 

falei a Davi, teu pai.”; em II Cr 7:17 e 18, quando Deus também faz aliança com 

Salomão após este lhe edificar o Templo: “Quanto a ti, se andares diante de mim […] 

também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, 

dizendo: Não te faltará sucessor que domine em Israel.”. E também ocorre em Salmo 

132:10-12:  

  Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O 

Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se apartará: Um 

rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos 

guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, 

também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. 

  

C. Verificar os paralelos verbais, temáticos, estruturais e padrões estilísticos: 

 

Paralelos verbais: 

Termo Passage

m 

Nº. de 

Ocorrê

ncias 

Termo Passagem Nº. de 

Ocorrên-

cias 

cumprirei a boa 

palavra. 

Jr 33:14 1 palavra: 

confirma-a 

II Sm 7:25 1 

Farei brotar a Davi 

um Renovo de 

justiça. 

Jr 33:15; 

Cf. 23:5 

1 levantar o teu 

descendente 

II Sm 7:12 1 
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Aliança com Davi: 

alguém que se 

assente  no seu 

trono. 

 

 

Jr 33:17, 

21 

 

2 

 

Principe sobre 

o meu povo 

 

II Sm 7:8 

1 

“Nunca faltará a 

Davi  homem que 

se assente no trono 

da casa de Israel”; 

“Tornarei 

incontável a 

descendência de 

Davi" 

 

 

Jr 33:17, 

21 

2 reino firmado 

para sempre 

II Sm 7:16 1 

Tirar do Egito Jr 32:21 1 Subir/resgatar 

do Egito 

 

II Sm 7:6, 23 2 

"Eles serão o meu 

povo, e eu serei o 

seu Deus” (32:38); 

Jr 32:38  Eu lhe serei 

por pai, e ele 

me será por 

filho… ; teu 

povo, Seu 

Deus; 

 

II Sm 7:14, 

23,24. 

teu povo 

(6); seu 

Deus (1) 
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Estudo de Termos 

Termos em 
Jeremias 

Original Análise Termos em II 
Samuel 

Hebrew 
(WTT) 

Análise 

Cumprirei ‘ytimoqi¥h]w: w> conjunção;    

~wq verbo 

hifil Vav 
consec. Perf. 
1 pes. Sing. 

Confirma-a ~qEßh' ~wq Verbo 

imperative 
hifil masc. 
sing. 

Palavra rb"åD"h; h; artigo   

rb'D' subs. 

Masc. sing. 
Abs.   

Palavra rb'ªD"h; h ; artigo   

rb'D' subs. 

Masc. sing. 
Abs. 

Renovo xm;c,ä subs. Masc. 
sing. Const.   

Descendente ‘^[]r>z: 
 

Subs. 
Masc. Sing. 
Const. / 
Sufio 2ª 
pes. Masc. 
Sing. 

 
Justiça 

hq"ßd"c.W w> conjunção   

hq'd'c. Subs. 

Fem. Sing. 
Abs.  

   

Aliança ytiÛyrIB. Subs. Fem. 
Const. / 
sufixo. 1ª 
pes. Sing. 

Misericórdia yDIÞs.x;w> w> particle 

conjunction   

ds,x, noun 

common 
masculine 
singular 
construct 
suffix 1st 
person 
common 
singular 
homonym 2 

Aliança com 
Davi 

  Príncipe 
sobre o meu 
povo 

dygIën" Subs. 
Masc. Sing. 
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“… Nunca 
faltará a 
Davi homem 
que se 
assente no 
trono…” 

trEäK'yI-al  Reino para 
sempre 

^±T.k.l;m.m;(W 
 
 
 
 
 
 
~l'ÞA[-d[; 

w> Conj. 

 

 hk'l'm.m ; 
 
subs. Fem. 
sing. const. 
suf. 2a pes. 
masc. sing. 

d[; prep. 
 

~l'A[ subs. 

Masc. sing. 
abs.  
 

 

aSeîKi-l[; bveÞyO vyai§ dwIëd"l. trEäK'yI-al{ aSeîKi-l[; bveÞyO vyai§ dwIëd"l. trEäK'yI-al{ 
 
 

“Tiraste o 
teu povo de 
Israel da 
terra do 
Egito…” 

ace²Tow: 
 
 
 
 
~yIr"+c.mi 

w> conjunção   

acy verbo 

Hifil Vav 
cons. Imperf. 
2a pes. 
Masc. sing.  
 

 
subs. 
Próprio sem 
gên., núm. 
ou estado. 

“… Diante do 
teu povo, que 
tu resgataste 
do Egito…” 

t'ydIÛP' 
 
 
 
 
~yIr:êc.Mimi 

hdp verbo 

qal perfeito 
2a pes. 
Masc. sing. 
 

!mi  

preposição 

 

 ~yIr;c.mi 
subs. 
Próprio 
sem gên., 
núm. ou 
estado. 
 
 

~yIr"+c.mi #r<a,äme laeÞr"f.yI-ta, ^ïM.[;-ta, ace²Tow:: ~yIr:êc.Mimi ‘^L. t'ydIÛP' rv,’a] ^ªM.[; ynEåP.mi 
 
 

  ~yIr:êc.Mimi ‘^L. t'ydIÛP' rv,’a] ^ªM.[; ynEåP.mi  
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“Eles serão 
o meu povo, 
e eu serei o 
seu Deus”. 
Jr 32:38 

Wyh'îw> 
 
 
 
 
 
yliÞ 
 
 
 
~['_l 
 
 
 
 
ynI¨a]w: 
 
 
 
 
hy<ïh.a, 
 
 
 
~h,Þl' 
 
 
~yhi(l{ale 

w> conjunção   

hyh verbo 

Qal Vav 
consec. Perf. 
3a pes. 
Com. Plural 
 

l. Prep. Suf. 

1a pes. 
Comum 
Sing.  
 
 

l. Prep. 
 

~[; sub. 

Masc. sing. 
Abs. 
 

w> conj. 

 ynIa] pron. 

Ind. 1a pes. 
Com. Sing.  
 

hyh verbo 

Qal imp.1a 
pes. Com. 
singular   
 

l. Prep. Suf. 

3a pes. 
Masc. plural    
 

l. Prep. 
 

~yhil{a/  
Subs. Masc.  
pl. abs. 
 

 

“Eu lhe serei 
por pai, e ele 
me será por 
filho;” II Sm 
7:6 

ALå-hy<h.a, 
 
 
 
 
 
ba'êl.  
 
 
 
 
 
 
 
 

yLiä-hy<h.yI 
 
 
 
 
 
!bE+l. 
 
 
 
 

hyh verbo 

Qal imp. 1a 
pes. Sing. 
 

   l. Prep. 

Suf. 3a 
pes. Masc. 
sing. 
 

l. Prep. 

 

   ba ' subs. 

Masc. sing 
abs.  
 
 
 
 

hyh verbo 

Qal imp. 3a 
pes. Masc. 
sing. 
 

 l. Prep. 

Suf. 1a 
pes. 
Comum 
Sing.  
 

l. Prep.  
 

 !Be subs. 

Masc. sing. 
Abs.  

`~yhi(l{ale ~h,Þl' hy<ïh.a, ynI¨a]w: ~['_l. yliÞ Wyh'îw>  
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   Estabeleceste 
teu povo 
Israel por teu 
povo para 
sempre e tu, ó 
SENHOR, te 
fizeste o seu 
Deus. II Sm 
7:24 

~['Þl. ^±l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~yhi(l{ale 
~h,Þl' 

l. Prep. 

Suf. 2a 
pes. Masc. 
sing. 
 

l. Prep. 
 

~[; sub. 

Masc. sing. 
Abs. 
 
 

l. Prep. 

Suf. 2a 
pes. Masc. 
plural 
 
 

l. Prep. 
 

 ~yhil{a/  
Subs. 
Masc.  pl. 
abs.    

   ~['Þl. ±̂l. Ÿlaeór"f.yI ‘^M.[;-ta, ^l.û !nE)AkæT.w: 

   ~h,Þl' t'yyIïh' hw"ëhy> hT'äa;w> ~l'_A[-d[; 

   `~yhi(l{ale 

 

 Justiça e Juizo 

 Para Holmgren & Knight (1991) Jeremias faz com que a promessa davídica 

sirva ao seu próprio compromisso acerca dos requerimentos da alianca para que o 

futuro com o Senhor fosse possível. De acordo com eles, na visão de Jeremias, 

quando o rei pratica justiça e retidão, a cidade e a terra serão curadas e salvas.  

 Já Brown et. al (2008) observa que ocorre uma pequena mudança no termo 

“justo” em relação a Jeremias 23:5. Ali o termo qyDIc; possui o sentido de legitimo, mas 

em Jeremias 33:14-15, é substituído por hq'd'c., “de justiça”, indicando o lidar 

corretamente. Para o autor, o duplo foco na justiça social da monarquia será 

diferenciado de um significado separado dado a qd,c ,, “justiça”, no verso 16. 
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Aliança 

Gaebelein (1992) ressalta que embora em todo o capítulo de II Samuel 7 não 

haja a menção da palavra aliança, é universalmente aceito que ele descreve a aliança 

do Senhor com Davi. Ele também lembra que vários textos do AT fazem referência ao 

oráculo de Natan como a exposição de uma aliança estabelecida pelo Senhor com 

seu servo (cf. 23:5; I Re 8:23; II Cr 13:5; Sl 89:3, 28, 34, 39; 132:12; Is 55:3; Jr 33:21).  

De acordo com Dearman (2002) “uma aliança (berit) é uma promessa solene 

frequentemente amparada por um juramento” (DEARMAN, 2002, p. 304, tradução 

livre).69 Para ele, a aliança de Deus com o dia e com a noite não é um acordo com 

essas partes inanimadas, mas a expressão de sua resolução soberana de manter 

uma ordem beneficente. Assim, devido a sua misericórdia, o povo ainda terá um 

futuro. 

O autor observa que  

 

“a palavra hesed se torna um sinônimo virtual para berît (‘aliança’) nas 
alusões posteriores à aliança davídica (cf. 22:51[benignidade 
infalível]); I Re 3:6 [benevolência]; 2 Cr 6:42 [grande amor]; Sl 89:28, 
33 e 49; Is 55:3; [...]” (DEARMAN, 2002, p. 894, tradução livre)70.  

 

Ainda segundo Dearman (2002), “boas coisas” (hb'ÞAJ - tôbah) é um termo técnico 

sinônimo de “aliança” em contextos como esses.  

  

Renovo 

Para Keil & Delitzsch (1967) xm;c,ä é uma figura representativa para o Messias. 

De acordo com Metzger et. al (1998c) a frase hq"+d"c. xm;c,ä, “renovo do justiça”, 

provavelmente é uma versão hebraica de um termo do Antigo Oriente próximo que 

significa “descendente legítimo”.  

Harris et. al (1998) afirma que existem trinta e duas ocorrências do verbo 

tsemah. Botterweck et. al (2003) observa que esse verbo está primeiramente 

associado com a vida das plantas. Para Harris (1998) as passagens relacionadas com 

                                                 
69 “A covenant (berit) is a solemn promise often undergirded by an oath.” 
70 “The word hesed becomes a virtual synonym for berît (“covenant”) in later allusions to the Davidic 

covenant (Cf. 22:51 [“unfailing kindness”]; 1 Kings 3:6 [“kindness”]; 2 Chron 6:42 [“great love”]; Ps 89:28, 
33, 49; Isa 55:3; [...]”. 
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o surgimento de um renovo a partir da raiz ou semente de Davi são especialmente 

significantes, pois tratam da futura pessoa messiânica (II Sm 23:5; Jr 33:15; Ez 29:21’; 

Sl 132:17; Zc 6:12). Já na forma de substantivo tsemah aparece “doze vezes e é usado 

como termo messiânico em pelo menos cinco passagens” (HARRIS, 1998, p. 1292).  

 Para Botterweck et. al (2003), em Jeremias e Zacarias, semah se tornou um 

título messiânico. Tanto ele quanto Harris (1998) fazem referência à importante 

descoberta de uma inscrição fenícia em Larnaca, na ilha de Chipre, datada do terceiro 

século e que contém a frase tsemah tsedeq, “o broto legítimo”, e que segundo o autor, 

que significava que o indivíduo era o herdeiro legítimo do trono.  

Acerca da ocorrência do termo em Jeremias 33:19-26, Harris (1998) considera 

que o profeta harmoniza a promessa do tsemah com as promessas feitas 

anteriormente por Deus à Abraão, Isaque e Jacó, os sacerdotes levitas e Davi. 

  

Descendente 

De acordo com Keil & Delitzsch (1967) a palavra semente ([r;z<) denota a 

posteridade de uma pessoa. A imagem de descentes seguindo outros, indicam que o 

favor de Deus para com a casa de Davi seria constante. Por outro lado, as 

especificações bíblicas que apontam para uma descendência eterna indicam uma 

culminação em Cristo, o Messias. 

 

Nunca Faltará 

Na compreensão de Keil & Delitzsch (1967), “nunca faltará” é uma fórmula que 

indica que Davi nunca desejaria um descendente para ocupar o seu trono. Ou seja, a 

posteridade de Davi ocupará para sempre o trono.   

 

Para Sempre 

De acordo com Metzger et. al (1998) a repetição da promessa do renovo de 

Davi a identifica como conteúdo da aliança do Senhor com Davi e com os levitas. O 

autor lembra que em Números 25:12-13, o Senhor garante a Finéias e a seus 
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descendentes uma aliança de sacerdócio eterno. A aliança do Senhor com Davi 

também é chamada de eterna em II Samuel 23:5: ~l'øA[ tyrI’b .. 

Teu Povo/ Seu Deus 

Segundo Hubbard & Barker (1989), II Samuel 7:24 (“Estabeleceste teu povo 

Israel por teu povo para sempre e tu, ó SENHOR, te fizeste o seu Deus”) reflete uma 

linguagem de concerto e é uma variação da bem conhecida formulação “Eu serei o 

seu Deus, e eles serão o meu povo” (Ex  6:7; Lv 26:12; Ez 11:20; 37:27). Para eles, 

essa formulação é a quintessência do conceito de alianca. O aspecto da permanência 

e inquebrável aliança Senhor-Israel-Casa de Davi é salientado pela enfática repetição 

da frase “para sempre” (~l'_A[-d[;) na oração de Davi.   

 

 

 Paralelos temáticos: 

 

Jeremias 33:14-26 II Samuel 7:1-29 

Deus cumprirá sua promessa e fará 

brotar a Davi o Renovo de Justiça. v. 14 

e 15 

Deus fará levantar depois de Davi, o seu 

descendente. v. 12 

 

Deus fala a respeito da casa de Davi, 

mesmo para tempos distantes. v. 19 

Nunca faltará a Davi descendente que se 

assente no seu trono. v 18 

O trono de Davi será estabelecido para 

sempre. v. 12, 13, 16 

A aliança com o dia e com a noite, que 

não se pode invalidar, garante que a 

aliança com a descendência de Jacó e 

de Davi não poderá ser invalidada.  v. 19-

21, 25-26. 

Deus estabeleceu o povo de Israel 

(Jacó) para sempre. v. 24 
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O Senhor não rejeitou o Seu povo, 

representado pelas duas famílias que ele 

elegeu: Jacó e Davi. v. 23-24, 26. 

O Senhor é Deus sobre Israel, e a casa 

de Davi será estabelecida. v. 26 

 
 Paralelos Estruturais: 

 

Em Jeremias 32:14-26 

(Repetição da promessa do 

Renovo de Davi, apresentada também 

em Jr 23:5-6) 

Em II Samuel 7:1-29 

(Descrição da aliança do Senhor com 

Davi e as ações de graças de Davi) 

A - Renovo. v. 14 e 15 A- Descendente. v. 12 

B - Trono de Davi. v 18 B - Trono de Davi. v. 12, 13, 16 

C - Aliança: Jacó e Davi. v. 19-21, 23-26. C - Aliança: Israel e a casa de Davi. v. 24, 

26 

 

 

 

D. Observar a densidade dos paralelos verbais: se ocorrem na mesma ordem em 

ambos os textos; se isso não é comum ou se são distintos exibindo 

características incomuns que os diferencia; Cuidar com a falácia da 

paralelomania verbal. 

 

 O número de paralelos aqui também se mostra bem extenso, porém, eles não 

ocorrem na mesma ordem. Como já demonstrado acima, o contexto mais amplo trata 

do tema da aliança e os paralelos verbais listados referem-se na sua maioria a 

dependência de Jeremias sobre o contexto da aliança davídica. 

 Embora a expressão “tirar do Egito” e demais sinônimos seja muito comum nas 

escrituras, é importante destacar que ela encontra um lugar de destaque também em 

contextos da aliança, como por exemplo em: Ex 7:5; II Re 17:36-38; I Cr 17:21; Jr 
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31:32; Ez 20:6, 9; Hb 8:9. Em poucas palavras, esses textos destacam a ação divina 

de resgatar do Egito um povo com o qual ele fez um aliança especial.  

 Há uma diferenciação verbal também nas expressões que destacam o 

relacionamento de Deus com Seu povo escolhido e de Deus com o descendente 

escolhido para reinar sobre o trono de Davi (serão meu povo/ serei seu Deus x ele me 

será por filho/Eu lhe serei por Pai). Mas ambas se destacam como expressões 

designativas respectivamente para aliança de Deus com Seu povo e com a casa de 

Davi (I Cr 22:10; 28:6,7; II Co 6;18). 

 Em Jeremias ocorre também as expressões "juízo e justiça”. Embora também 

sejam expressões muito comuns ao longo das Escrituras, incluindo referencia às 

atividades ou atributos do Senhor (Jr 9:24) e do Espírito Santo (Jo 16:8). Contudo, em 

Jeremias 32:33 (cf. 23:5) elas designaram o estilo de reinado do renovo de Davi. 

Embora não foram encontrados paralelos a elas em II Samuel 7, o paralelo ocorre em 

I Re 10:9 e II Cr 9:8 como referencias a Salomão e em I Crônicas 18:14 em referencia 

ao rei Davi. Em todos os textos, eles servem para demonstrar que tanto o reinado de 

Davi como de Salomão foram caracterizados por juízo e justiça. 

 Além  disso, em Isaías 9:6 na profecia do nascimento do príncipe da paz, seria 

mediante o juízo e justiça que esse príncipe estabeleceria e firmaria o trono de Davi 

para sempre. Esse aspecto é repetido em Isaías 16:5, com o acréscimo de que “um 

trono se firmará em benignidade”. Já em Isaías 56:1 é dada uma ordem para se 

manter o juízo e fazer a justiça, “[…] porque a minha salvação está prestes a vir, e a 

minha justiça, prestar a manifestar-se”. Os versos adiante, 2 a 6, destacam que bem 

aventurados são aqueles que abraçam a aliança do Senhor.  

 Para Metzger (1998c) juízo e justiça no novo governo cumprem as condições 

para a promessa anterior, de acordo com I Reis 2:4: “[…] Se os teus filhos […] para 

andarem perante a minha face fielmente […]”. Assim, vê-se um relacionamento bem 

próximo das expressões “juizo e justica” com o aspecto da aliança do Senhor, 

especialmente com Davi. Elas também caracterizam o reinado do Messias vindouro 

que descenderia de Davi. 
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E. Verificar se esses quatro elementos aparecem juntos: Tema, conteúdo, 

construção específica de palavras e estrutura. 

 

 A tabela a seguir procura demonstrar a ocorrência desses elementos juntos: 

 

  Jeremias II Samuel 

Tema Deus fará brotar a Davi o 

Renovo de Justiça. Jr 33:14 e 

14 

Deus fará levantar a Davi o seu 

Descendente. II Sm 7:12 

Conteúdo Deus apresenta a aliança 

davídica como garantia da 

restauração do povo de Israel 

(Jacó) do cativeiro. Assim 

como sua aliança com o dia e 

com a noite não pode ser 

invalidada, assim também sua 

aliança com a descendência 

de Jacó e de Davi. vs, 19-26 

O povo de Israel foi estabelecido 

como o povo peculiar de Deus para 

sempre. Assim também o Senhor 

estabeleceu a casa de Davi para 

sempre. vs, 24-26. 

Construção 

específica 

de palavras 

“cumprirei a boa palavra” (Jr 

33:14); Renovo de Davi; trono 

de Davi; casa de Israel; povo 

de Israel;  descendência da 

Davi; Serão o meu povo e eu 

serei  e Eu serei o Seu Deus;  

“[…] quanto a esta palavra […] 

confirma-a […]” (II Sm 7:25); 

Descendente de Davi; princípe, 

reino; povo de Israel; casa de Davi; 

Eu lhe serei por Pai e ele me será 

por filho; 

Estrutura 

(ver acima, 

letra). 

A. Renovo. vs. 14 e 15. 

B. Trono de Davi. v. 18. 

C. Aliança com Jacó e 

Davi. vs. 19-21, 23-26. 

A. Descendente. v. 12. 

B. Trono de Davi. vs. 12, 13, 16. 

C. Aliança com Israel e a casa 

de Davi. vs. 24, 26. 
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F. Observar as similaridades ou diferenciações nas estruturas. 

 

As similaridades nas estruturas já puderam ser notadas acima. Não se 

observou nenhuma diferenciação em aspectos comparativos de textos no que tange 

a abordagem do aspecto da aliança davídica. 

G. Identificar e esclarecer o tema em seu contexto tradicional; em seguida, dentro do livro 

e em comparação com alguns intertextos relevantes; e por fim, no contexto geral. 

 

 Como já demonstrado acima, os capítulos 32 e 33 de Jeremias fazem parte do 

contexto da restauração das bênçãos da aliança. O Tema foi iniciado especialmente 

no capítulo 30 onde Deus promete mudar a sorte do seu povo, Israel e Judá, e faze-

los voltar para a terra que deu a seus pais (Jr 30:3). Vários termos e cláusulas que 

pertencem ao contexto da aliança são mencionados, o que foi exemplificado acima.  

 Mas os capítulos 32 e 33 se destacam nesse aspecto pois tratam da do 

cumprimento da promessa de Deus, e nesse contexto, a aliança davídica e a aliança 

com Jacó aparecem como permanentes, não podendo ser invalidadas, assim como 

não se poderia invalidar a aliança do Senhor com o dia e com a noite. Dessa forma, a 

aliança davídica e com Jacó funcionam como uma espécie de garantia do 

cumprimento das promessas do Senhor acerca da restauração da sorte do Seu povo. 

Conforme Gaebelein (1986), "o que havia sido afirmado em Jeremias 31:35-37 como 

garantia de uma nova aliança é agora usado para ilustrar a certeza da monarquia e 

do sacerdócio” (GAEBELEIN, 1986, p. 592, tradução livre)71. 

 O renovo prometido executaria juízo e justiça na terra (Jr 33:15). Essas 

características foram observadas tanto no reinado de Davi, quanto no de Salomão.  

Para Wiseman (2006, p. 117) justiça e retidão expressavam o amor e cuidado eternos 

de Deus para com seu povo Israel. Já Selman (2006, p. 283) destaca que "esse par 

comum de termos [justiça e retidão (NVI)] expressa os princípios da aliança de Deus”. 

 Embora a LXX omita todo o trecho de Jeremias 33:14-26 (HARRISON, 1980), 

a promessa acerca do renovo de Davi já havia aparecido em Jeremias 23:5-8. Nesse 

                                                 
71 “What has been stated in 31:35-37 as a guarantee of the new covenant is now used to illustrate the 

certainty of the continuance of the monarchy and priesthood." 
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primeiro caso em que ela aparece, a promessa do renovo de Davi também funciona 

como garantia de que o Senhor restaurará Israel do cativeiro:  

  

 Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um Renovo 
justo […] Portanto, eis que vêm dias, diz o Senhor, em que nunca mais 
dirão: Tão certo como vive o SENHOR, que fez subir os filhos de Israel 
do Egito; mas: Tão certo como vive o SENHOR, que fez subir, que 
trouxe a descendência da casa de Israel da terra do Norte e de todas 
as terras para onde os tinha arrojado; e habitarão na sua terra. (Jr 
23:5, 7-8). 

 Nesse contexto próximo são repetidas várias vezes a expressão “eles serão o 

meu povo, e eu serei o seu Deus”(Jr 30:22; 31:1, 32:28). Para Harrison, “eles serão o 

meu povo […] é a essência da formula da alianca” (HARRISON, 1980, p. 114). 

 Baldwin (1997, p. 241.) observa que embora a palavra “aliança” não seja 

utilizada no pronunciamento do Natã em II Samuel 7, "ela é utilizada em referências 

posteriores à dinastia davídica (II Sm 23:5; Sl 89:3, 28, 34; 132:12)”. A autora destaca 

ainda outros dois aspectos que tem nesse texto o seu ponto de partida: 1. A linhagem 

davídica recebe o direito de governar para sempre; 2. A misericórdia do Senhor 

“(hesed, a palavra da aliança)”, não será retirada de Davi. (BALDWIN, 1997, p. 241). 

 Para Baldwin (1997, p. 241), II Samuel 7 é o ápice ideológico da “História 

Deuteronomista” e do Antigo Testamento como um todo. Segundo ela, "este capítulo 

se tornaria a fonte de esperança messiânica desenvolvida na mensagem de profetas 

e salmistas” (BALDWIN, 1997, p. 241). Como o reino davídico havia acabado e os 

profetas haviam predito seu fracasso, então se desenvolveu uma reinterpretação das 

promessas a Davi, por exemplo:  

 

 seu tabernáculo seria restaurado (Am 9:11; um filho da casa de Davi 
estabeleceria seu trono com justiça e retidão (Is 9:6,7); um ramo do 
tronco de Jessé ainda criaria um reino ideal (Is 11:1-9, cf. Jr 23:5; Zc 
3:8) (BALDWIN, 1997, p. 241). 

  

 Em sua ocorrência em Jeremias 23:5-8, a profecia messiânica está cheia de 

esperança. Segundo Harrison (1980) a formula "eis que vem dias,”, aparece 

dezesseis vezes iniciando passagens de esperança. Além disso, para ele, "o renovo, 

semah no TM, é o termo usado para o rei messiânico (33:15; Zc 3:8; 

6:12).”(HARRISON, 1980, p. 95). Dearman (2002) lembra que Jeremias 33:14 inicia 
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com a mesma fórmula mencionada acima. Esta é a formula profética para o futuro. 

Para ele, a promessa de levantar a Davi um Renovo de justiça é messiânica na medida 

em que depende das promessas feitas por Deus para a família de Davi.Nas palavras 

de Gaebelein (1986), seria através do Messias que a restauração e as bênçãos 

concomitantes seriam realizadas. 

 

 

3. Verificar as evidências externas:  

 

A. O que se pode conhecer do relacionamento do autor: raízes literárias, 

fontes históricas e demográficas, fontes externas de determinado texto.  

B. Contexto da obra original. 

C. Probabilidade de o autor ter conhecido o que é dito.  

 

O profeta Jeremias, autor do livro que leva o seu nome, viveu num período  em 

que o reino do sul entraria em colapso. Diversos fatores internos e externos 

contribuíram para isso. Como fatores externos destaca-se, sobretudo, a disputa de 

poder envolvendo as potências da época: Assíria, Egito e a emergente Babilônia. 

Jeremias teria recebido seu chamado divino entre 626 e 621 a.C. Ele se 

concentrou em advertir a nação acerca da iminente invasão do norte (1:13). Para 

Harrison (1980), quando a grande reforma religiosa foi instituída pelo rei Josias devido 

a descoberta do rolo da lei durante as obras de restauração do Templo, Jeremias 

“ficou em posição de destaque como proclamador da aliança entre Deus e Israel (11:1-

8)” (HARRISON, 1980, p. 13). 

A aliança do Sinai registrada no Pentateuco provavelmente formava a raíz 

literária básica para o profeta. Harrison (1980) destaca que "a aliança do Sinai 

corresponde ao padrão dos tratados do fim do segundo milênio a. C.” (HARRISON, 

1980, P. 21). O autor acrescenta que as "formas sofisticadas de tratado foram a base 

da estabilidade do antigo império Hitita, em particular o tratado de soberania” (p. 20). 

Para o autor, “Israel devia entender a aliança do Sinai nos mesmos termos dos 

tratados seculares de sua época” (p. 22).  

Um dos itens que compunham esses tipos de padrões específicos de tratado 

eram a relação de bênçãos e maldições, decorrentes respectivamente da obediência 
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ou desobediência. Para Harrison (1980) a missão dos profetas pré-exílicos era 

conduzir Israel da desobediência para obediência para impedir as piores implicações 

da primeira (uma dessas maldições era o exílio, como já foi destacado acima). Esses 

esforços não tiveram sucesso. Mas foi somente a lealdade firme ao caráter da aliança 

do Sinai que fez com que Jeremias pudesse levar a efeito sua missão profética  com 

uma fidelidade tão marcante (HARRISON, 1980, p. 22). 

Embora Baldwin (1997) e Porter (2009) defendam que os livros de I e II Samuel 

sejam resultado de uma compilação de fontes, eles reconhecem que os 

acontecimentos descritos retratam o período aproximado de 1050-970 a. C. Porter 

cita, por exemplo, os períodos de reinados para os reis Saul (At 13:21) e Davi (II Sm 

5:4) para evidenciar essa datação, já que estudiosos  datam a morte do rei Saul em 

1010 e a de Salomão em 930 a. C. ou para 1000 a. C. e 922 a.C. respectivamente.  

Acerca da datação da composição de II Samuel, para Gaebelein (1992), tudo 

que pode ser dito como certo é que não poderia ter sido escritos antes do segundo 

quarto do décimo século a. C. O autor usa como evidência disso o registro das “últimas 

palavras de Davi” (I Sm 23:1), o que indica a sua morte que é datada para cerca de 

970 a. C.  É válido lembrar que I e II Samuel formavam um único volume até o século 

III a. C. (NICHOL, 2012). I Samuel também menciona que “[...] Ziclague pertence ao 

reis de Judá, até ao dia de hoje” (I Sm 27:6). Para Gaebelein (1992), a menção de 

“reis”- no plural - implicaria que o autor teria escrito não antes da divisao do reino de 

Israel, o que ocorre após a morte de Salomão em 931 a. C. Devido a essas menções 

e a menção da morte do próprio Samuel ( I Sm 25:1), acredita-se que a obra teria sido 

completada por outros autores (Cf. II Cr 29:29 (NICHOL, 2012). 

Tendo a compreensão décimo século a. C. como o período aproximado de 

composição I e II Samuel, tanto é possível quanto provável que Jeremias tenha 

conhecido essas obras, já havia a disponibilidade da mesma em seu tempo. 

 

4. Verificar a intenção textual autoral, isto é, a intenção de aludir. 

 

Sendo que II Samuel 7 se tornou a base para as referencias à aliança davídica, 

especialmente no que tange as promessas messiânicas do renovo de Davi, o peso 

das evidencias reunidas até aqui parecem delinear uma intenção textual autoral. Isto 

é, parece que Jeremias teve intenção de aludir à II Samuel 7, especialmente pelo fato 

da promessa do renovo de Davi ocorrer em duas ocasiões como demonstrado acima. 
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5. Verificar se há uma persuasiva explanação do motivo da dependência. 

 

A disponibilidade do material para Jeremias, a terminologia que remete ao 

contexto da aliança, os paralelos verbais, temáticos e estruturais, a ocorrência 

conjunta de tema, conteúdo, construção específica de palavras e estrutura, etc., 

parecem evidenciar a utilização de II Samuel 7 na composição de Jeremias 32 e 33, 

especialmente em 33:14-26. 

 

6. Verificar a força explicativa 

  

 A verificação da dependência de Jeremias sobre II Samuel 7 amplia o horizonte 

para a compreensão do que o profeta estava comunicando à sua audiência no 

contexto de Jeremias 32 e 33, onde a aliança davídica é mencionada no contexto das 

promessas da restauração do povo de Israel à sua terra natal após o cativeiro, bem 

como a restauração do relacionamento de aliança de Deus com Israel. Observa-se 

uma interdependência entre ambas, pois a promessa do renovo de Davi é novamente 

apresentada. 

 O relacionamento especial de aliança que o descendente davídico (ou sua 

descendência) desfrutaria com Deus: "Eu lhe serei por Pai, e ele me será por filho 

[…]” (II Sm 7:14), era semelhante ao relacionamento de aliança de Deus com Seu 

povo, conforme apresentou Davi em sua ação de graças a Deus: “Quem há como o 

teu povo, como Israel, gente única na terra […]. Estabeleceste o teu povo Israel por 

teu povo para sempre e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus” (II Sm 7:23,24; I Cr 

17:21,22). Como se pode notar, há um relacionamento entre a aliança de Deus com 

Seu povo e a aliança de Deus com Davi, aquele que reinaria sobre o povo de Deus 

por meio de seus descendentes. 

 É preciso salientar ainda que Deus já havia dado uma evidência do 

cumprimento de suas palavras pedindo ao profeta que comprasse o campo de 

Hananel, que ficava em Anatote. Ao que o profeta obedece, mas não compreende já 

que Jerusalém estava cercada pelos exércitos da Babilônia (Jr 32: 1-2, 6, 15, 24-25). 

O Senhor, então, além de reafirmar promessas de prosperidade para Jerusalém dá 

ao profeta  a  certeza do cumprimento de suas palavras: a fidelidade do Senhor à Sua 
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aliança com Davi. O Senhor repete ao profeta a promessa da vinda do Renovo de 

Davi, quando então Judá seria salva e Jerusalém habitaria segura (Jr 33:15-16). O 

texto destaca que isso aconteceria para cumprir a “boa palavra” que o Senhor havia 

proferido à casa de Israel e à casa de Judá (v. 14). A seguir, a promessa feita na 

aliança com Davi é repetida: “nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da 

casa de Israel […]” (v. 17) 

 A certeza do cumprimento da palavra do Senhor é reafirmada ainda pela 

expressão de que enquanto permanecer a aliança do Senhor com o dia e com a noite, 

permanecerá também sua aliança com Davi e com a descendência de Abraão, Isaque 

e Jacó. Assim, em Jeremias “a continuidade das leis universais de Deus garantem a 

natureza dependente da aliança davídica (cf. 2 Sm 7:12-16)” (HARRISON, 1980, p. 

115). 

 Assim, parece fazer sentido que após a promessa da restauração do seu povo 

à Jerusalém (Jr 30:3; 31:8) e restauração do relacionamento de aliança (“vós sereis o 

meu povo, eu serei vosso Deus” Jr 30:22; 31:1; 32:38; cf. Ex 6:7), o Senhor repita a 

promessa do Renovo de Davi (33:14-18; Cf. Jr 23:5-8) e apresente a aliança davídica 

como evidência do cumprimento das mesmas (33:19-26), pois  “a aliança davídica é 

o elemento que mais claramente expressa o significado da vida constante de Israel 

como o povo de Deus” (SELMAN, 2006, p. 42).  

 

 

3.2.3 Considerações Adicionais 

 

 

 Embora Dearman (2002) mencione a promessa feita a familia de Davi para 

qualificar a profecia de Jeremias 33:14-16 como messiânica, ele não indica os textos 

do AT onde ela ocorre, e também não indica a relação das mesmas para o significado 

pretendido por Jeremias. 

 Já Gaebelein (1986) faz referência ao tema da aliança, porém mais 

internamente dentro do livro de Jeremias. Ele não  explora a relação dessa com as 

estipulações da mesma no AT. Ele também faz referência a relação de Jeremias com 

a aliança davídica de II Samuel 7 e pondera que a anulação da aliança é uma 

impossibilidade. Assim como o concerto com Noé (Gn 8:22) é preservado, também o 

a aliança com Davi (cf. II Sm 7) e com Levi (Nm 17) seriam mantidos. 
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 Harrison (1980) também reconhece haver nesse contexto referências ao 

relacionamento de aliança. Ele menciona, por exemplo, que na promessa de 

restauração é apresentada a essência da fórmula da aliança: “Eles serão o meu povo”. 

O autor também indica o texto de II Samuel 7:12-16 como texto base para a repetição 

da promessa do renovo de Davi e a certeza de que a aliança de Deus com Seu povo 

e com a casa de Davi permaneceriam. 

 Para Brown et. al (2008) do tema da aliança é dominante nos capítulos 30 e 31 

de Jeremias e é reforçado em 32:38-40 e 33:11. Assim como Metzger (1998c), Brown 

et. al (2008) refere-se ao concerto Davídico, logicamente localizando esse como ponto 

de referência para a profecia em Jeremias. Para ele na abordagem da aliança em 

Jeremias 33, o tema é desenvolvido na apresentação da realeza e do sacerdócio que 

conjuntamente participam do relacionamento de aliança com o Senhor. Segundo o 

autor, "monarquia e sacerdócio são partes permanentes do plano de Deus para Israel” 

(BROWN et. al, 2008, p. 379, tradução livre)72. 

 Já Wiseman (2009, p. 1085) na análise dos capítulos 30-31, que compõem o 

que é chamado de o Livro da consolação, faz um sucinta menção da aliança. Ele 

afirma que a restauração de Jerusalém seria física, territorial, econômica, 

governamental e espiritual, e que "tudo isso vai cumprir a promessa da aliança (Gn 

17:7; Ex 6:7; Lv 26:11-13; Dt 7:3; 2 Sm 7:24)” (p. 1086). A maior parte das referencias 

citadas por ele fazem menção da cláusula da aliança: “Eu serei seu Deus e vocês 

serão o meu povo”. 

 Ao comentar Jeremias 33:14-16, o autor destaca a aliança davídica, embora 

não faça referencia a II Samuel 7, mas o faz ao capitulo 23:5 do mesmo livro, onde o 

próprio Davi lembra da aliança eterna que Deus estabeleceu com ele. Para ele, 

  

a garantia da promessa é ilustrada pela referencia a alianças 
anteriores que não foram quebradas: (a) a aliança davídica (v. 17); cf. 
II Sm 23:5); (b) o sacerdócio (v. 18); (c) o dia e a noite (a “lei natural” 
instituída por Deus como foi prometido a Noé em Gn 8:22; cf. v. 20). 
(WISEMAN, 2009, p. 1090). 

 

 Wiseman (2009, p. 1090) destaca ainda que “a aliança davídica é aqui 

formulada para mostrar que ela dá continuidade à anterior feita com Abraão (cf. Gn 

15:5; 22:17). Radmacher et al. (2010) vê em Jeremias 33:14-16 "uma coletânea de 

                                                 
72 “Monarchy and priesthood are permanent parts of God’s plans for Israel”.  
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oráculos messiânicos descrevendo os benefícios da nação de Israel a partir de suas 

lideranças real e sacerdotal (Jr 33:14-18) e a partir da aliança davídica (Jr 33:19-26)” 

(RADAMACHER, 2010, p. 1204). O autor parece considerar a dependência de 

Jeremias sobre II Samuel ao afirmar que “a aliança davídica da sucessão divina é 

confirmada novamente (II Sm 7:12-16)” (RADAMACHER, 2010, p. 1204). 

 Clendenen (1993), por sua vez, relaciona a "boa palavra" de Jeremias 33:14, 

proferida para a casa de Israel e a casa de Judá com a que ocorre em Jeremias 29:10, 

onde o Senhor promete que após os setenta anos de cativeiro, Ele atentará para o 

Seu povo e cumprirá sua “boa palavra”, tornando a trazê-lo para o seu lugar. Além de 

fazer referencia aos textos do AT que indicam a aliança davídica, o autor afirma que 

a terminação hipotética do dia e da noite é uma forma enfática de afirmar que aqueles 

concertos não podiam ser quebrados, parecendo concordar com a ênfase da força 

explicativa dessa relação intertextual, conforme apresentado acima.  

 

 

3.3 Mateus 27:1-10 (em conexão com Zacarias 11:4-17) 

 

 

 A terceira passagem a ser considerada será a de Mateus 27:1-10. Verificar-se-

á suas possíveis relações intertextuais, especialmente a partir de Zacarias 11:4-17, 

novamente seguindo as diretrizes propostas acima.  

  

 

3.3.1 Delimitação da Perícope 

  

  

 Os limites da passagens parecem estar claros. Mateus 27 inicia tratando da da 

entrega de Jesus ao governador Pilatos pelo conselho dos principais sacerdotes e 

anciãos do povo, a fim de alcançarem seu objetivo que era matar a Jesus (v. 1). A 

descrição a seguir é a da reação de Judas ao perceber que havia traído sangue 

inocente (vs. 2 -10). Judas vai aos principais sacerdotes e anciãos mas já é tarde, ele 

lança contra o Santuário as trinta moedas de prata que havia recebido para entregar 

a Jesus (Mateus 26:14-16) e, em seguida, vai se enforcar. Nesse contexto o 
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evangelista cita o Antigo Testamento e atribui a passagem ao profeta Jeremias, muito 

embora a terminologia da passagem está muito mais próxima a Zacarias 11:12 e 13. 

 Albright & Mann (1971) analisam a passagem em questão a partir do verso 3 

até o 10, sob o título “a morte de Judas". O mesmo o faz Ellison (2009). Em Ellison, a 

passagem está sob a seção maior que o autor chama de “Epílogo: paixão, morte e 

ressurreição”, que vai de 26:1 até 28:20 (ELLISON, 2009, p. 1592). Tasker (1980), por 

sua vez examina a passagem dentro de um contexto maior que vai de 27:1 a 31, que 

inclui a morte de Judas e o julgamento perante Pilatos. 

 Para o propósito deste trabalho, examinar-se-á a subseção de Mateus 27:1-10, 

considerando que a ação de Judas, a partir do verso 3, ocorre como uma reação ao 

que é apresentado nos dois primeiros versos, o que parece ser sustentado pela 

evidencia interna do verso 3: “Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora 

condenado [vs. 1 e 2], tocado de remorso, devolveu as trinta moedas de prata aos 

principais sacerdotes e aos anciãos […]” (Mateus 27:3). 

 

 

3.3.2 Análise do texto conforme as diretrizes de abordagem propostas: 

 

 

1. Possuir conhecimento histórico-literário precedente e estar 

familiarizado com determinada literatura.  

 

 Mateus 27:1-10 contém um dos exemplos do uso do AT pelo NT. Uma breve 

pesquisa na ARA revela que Mateus se refere diretamente a pelo menos dez profecias 

do AT que estavam se cumprindo em Cristo. As citações são geralmente introduzidas 

pela expressão “para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta […]” ou algo 

semelhante. Dessas dez referências diretas, em seis ele identifica o profeta citado (ele 

identifica Jeremias em Mt 2:17; Isaías em Mt 3:3; 4:14; 8:17; 12:17; e em Mt 27:9 ele 

credita a citação que aparece em Zacarias a Jeremias). Nas demais, embora ele não 

identifique o profeta, é perfeitamente possível localizar a citação (Mt 1:22; 2:15; 13:35; 

21:4-5 citam respectivamente Is 7:14; Os 11:1; Sl 78:2; Zc 9:9).  

 Embora seja axiomático que o NT depende grandemente do AT (ELLIS, 2009), 

o assunto é amplo e envolve muitas discussões. A passagem em estudo se torna 

ainda mais desafiadora pelo fato do evangelista Mateus atribuir a passagem que ele 



118 

 

cita ao profeta Jeremias, embora sua fraseologia seja mais próxima de Zacarias. 

Blomberg (2014) reconhece a dificuldade da citação e a classifica como a mais 

estranha de Mateus.  

 Ao discutir o uso neotestamentário do AT Ellis (2009, p. 1538) considera que 

“com freqüência os autores do NT fizeram do AT sua corte de apelação normativa”. O 

autor considera que a maior parte das referencias e alusões podem ser reconhecidas 

facilmente. Segundo ele, R. V. G.  Tasker foi o responsável por ajudar os interpretes 

a reconhecer que algumas referencias nada mais são do que “uma simples 

expressão”, cuja identidade, no entanto, "torna-se mais clara sob o exame dos seus 

textos e contextos” (ELLIS, 2009, p. 1538 e 1539).  

 Ellis (2009, p. 1539) considera a hipótese de haver existido uma "coletânea 

previa de citações” ou mesmo a existência de um “livro de testemunhos, conforme 

pressupôs Harris (apud ELLIS, 2009, p. 1542). Tasker (1980) também concorda com 

a probabilidade de Mateus ter tido acesso a coleções de passagens da Escritura. 

Embora a sugestão de Harris tenha recebido apoio devido as descobertas de 

documentos em Qumran, Lindars (apud ELLIS, 2009, p. 1543 e 1544) argumenta que 

“não está certo se eles eram para uso público ou apenas coleções particulares de 

anotações”.   

 Ao tratar de alegoria e tipo, dentro do aspecto do uso do AT pelo NT, Ellis (2009, 

p. 1548) lembra que “os autores do NT nunca destruiram o sentido histórico das 

Escrituras do AT para depreender alguma lição espiritual das suas páginas”. Além 

disso, o fato de no exame da interpretação tipológica mostrar como a mente dos 

autores do NT percorria vastas áreas do AT, evidencia tanto o seu conhecimento do 

AT como também “serve como freio contra material tipológico desnecessário sempre 

que não foi originalmente pretendido” (ELLIS, 2009, p. 1548). 

 Com respeito ao livro do profeta Zacarias, é importante lembrar que ele se  

destaca na “narrativa da Paixão” (ELLIS, 2009, p. 1543). Isto é, ele possui muitas 

referência a vinda do Messias e o seu sacrifício pela humanidade. Depois de Isaías, 

é o livro mais messiânico do AT. Outro aspecto que precisa ser observado é que a 

passagem de Zacarias trata de duas alegorias, e como observou Ellis (2009, p. 1362), 

“sem dúvida, esse é um dos textos mais difíceis de entender do AT”.  

 Esses aspectos deverão ser lembrados nesse estudo. Procurar-se-á avaliar a 

correspondência intertextual de Mateus 27:1-10 com as alegorias de Zacarias 11:4-

17. 
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2. Verificar as evidências internas: 

 

A. Observar as similaridades ou diferenciações dos fatores linguísticos; Observar 

o gênero e a forma de ambas as Passagens: 

 

Mateus 27:1-10 

 - Gênero literário: evangelho. 

- Forma literária: prosa. 

 

 Zacarias 11:4-17 

- Gênero literário: profecia clássica.  

- Forma literária: alegoria. 

 

B. Considerar a teoria da relevância e do papel do gênero literário; considerar 

também contextos literários relacionados; relações de contextos literários 

estabelecidos pela relevância de um texto exterior para o texto em 

desenvolvimento. 

 

 Tanto o gênero como a forma literária das passagens diferem entre si. Numa 

leitura inicial o contexto literário de ambas as passagens também parece não estar 

relacionado. Entretanto, como se trata de uma citação, não há dúvida de que Mateus 

tenha dependido do texto de Zacarias em seu evangelho. Há contudo a necessidade 

de investigar os demais aspectos dessa dependência, conforme a proposta que vem 

sendo desenvolvida nesse estudo.  

   

C. Verificar os paralelos verbais, temáticos, estruturais e padrões estilísticos: 

 

Paralelos verbais: 

 

Termo Passagem Nº. de 

Ocorrências 

Termo Passagem Nº. de 

Ocorrências 
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“Que me 

quereis dar 

[…]?" 

Mt 26:15 1 “Dai-me" Zc 11:12 1 

“Pagaram-

lhe" 

Mt 26:15 1 "Salário" Zc 11:12 2 

"Tomaram" Mt 27:9 1 "pesaram" Zc 11:12 1 

“Trinta 

moedas de 

prata”; 

“moedas de 

prata”; “as 

moedas”; 

“deitá-las”; 

“elas”; "as" 

Mt 27:3,5,6, 

7,9,10. 

7 “Trinta 

moedas de 

prata”; “isso”, 

"as" 

Zc 11:12, 13 4 

“preço em 

que foi 

estimado”, 

"avaliaram" 

Mt 27:9 2 “preço em 

que fui 

avaliado" 

Zc 11:13  

"atirando" Mt 27:5 1 “arroja”, 

"arrojei" 

Zc 11:13 2 

[atirando] 

“para o 

Santuário" 

Mt 27:5 1 [arrojei…] na 

"Casa do 

Senhor" 

  

“campo do 

oleiro”, 

“aquele 

campo" 

Mt 27:7,10 3 "oleiro" Zc 11:13 2 
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Estudo de Termos 
 

 

Mateus   Zacarias    

Termo Original 

BNT 

Análise* Termo Original 

WTT 

LXX 

BGT 

Análise* 

“Que me 

quereis dar 

[…]?" 

ei=pen\ ti, 

qe,lete, moi 

dou/nai 

verbo inf. 

Aor. Ativo 

di,dwmi 

“Dai-me" Wbïh' 

 

do,te do,te verbo 

imp. Aor. 

Ativo 2a 

pes. pl. de 

di,dwmi 

“Pagaram-

lhe" 

e;sthsan verbo ind. 
Aor. 3a 
pes. pl. de 
i[sthmi  

"Salário" rk'f' misqo,n Verbo 
acus. 
Masc. sing. 
de misqo,j  

 

"Tomaram" e;labon Verbo ind. 
Aor. Ativo 
3a pes. pl. 
de 
lamba,nw  

"pesaram" Wlïq.v.YIw: e;sthsan Verbo ind. 

Aor. ativo 

3a  pes. pl. 

de i[sthmi 

“Trinta 

moedas de 

prata” 

tria,konta  

 

 

 

avrgu,ria 

Adj. card. 

de 

tria,konta 

 

Subs. 
Acus. 
Neutron pl. 
de 
avrgu,rion  

“Trinta 

moedas de 

prata”;  

~yviîl{v. 

@s,K'( 

tria,konta 

 

 

 

avrgurou/j 

Adj. card. 

de 

tria,konta 

 

 Adj. acus. 
Masc. pl.  
de 
avrgurou/j  

“preço em 

que foi 

estimado”, 

"avaliaram" 

th.n 

timh.n 

tou/  

 

tetimhme,nou 

subs. 
Acus. Fem. 
Sing. de 
timh,  
 
verbo 
partic. Perf. 
Pass. Gen. 
masc. sing. 
de tima,w  

“preço em 

que fui 

avaliado" 

rq'y> 

 

yTir>q:ßy" 

do,kimo,n 
  
 
 
 
evdokima,sqhn 

Adj. nom. 
Neutro 
sing. de 
do,kimoj  

 
Verbo  ind. 
aor. Pas. 
1a pes. 
sing. de 
dokima,zw  
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"atirando" r`i,yaj Verbo 
partic. Aor. 
Ativo nom. 
Masc. sing. 
de  r`i,ptw  

“arroja”, 

"arrojei" 

‘Whke’yliv.h; 

 

 

 

%yliîv.a;w" 

 

ka,qej 

 

 

 

 

evne,balon 

Verbo ind. 
aor. Ativo 
1a pes. 
sing. de  
evmba,llw  

 
 
verbo ind. 
aor. ativo 
1a pes. 
singular de 
evmba,llw  

 

[atirando] 

“para o 

Santuário" 

eivj to.n 

nao.n 

Subs. 
Acus. 
Masc. sing. 
de nao,j  

[arrojei…] na 

"Casa do 

Senhor" 

tyBeî At±ao 
hw"ßhy> 

eivj to.n 
oi=kon  
 
 
 
 
kuri,ou 

Subs. 
Acus. 
Masc. sing. 
oi=koj  

 
Subs. Gen. 
masc. sing. 
de ku,rioj 

“campo do 

oleiro” 

avgro.n tou/ 

kerame,wj 

 

 

 

 "oleiro" rceAy cwneuth,rion Subs. 
Acus. 
Neutro 
sing.  

 

 

 

 Há poucos comentários mais técnicos sobre os termos citados acima nos 

comentários consultados. Nos dicionários teológicos também encontramos certa 

limitação. Brown (2000), por exemplo, não considera os termos “oleiro” e “santuário”. 

Em Kittel (1965) também não encontramos o estudo do termo “oleiro”. Ele vai aparecer 

em Rusconi (2003), em seu Dicionário do Grego do Novo Testamento.  

 

Para o Santuário 

 De acordo com Albright & Freedman (1971), a palavra grega usada em Mateus 

27:5 para “Santuário” (nao,j - naos) é usada para denotar o Santo dos Santos, o mais 

interior do templo shrine, quer quando se refere a templos pagãos como também ao 

templo em Jerusalém. 
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 Metzger et. al (1995) lembra que alguns manuscritos trazem o equivalente a 

“no santuário” e não “para o santuário”. Se entendido da primeira forma, a expressão 

indicaria que Judas estava no complexo do Templo e não fora do Templo. O ato de 

jogar as moedas para o santuário, de fora do Templo, conforme sugerido por “eivj to.n 

nao.n” implica forte emoção e esforço físico.  

  

Oleiro 

 

Hubbard & Barker (1984), falando da expressão no AT, argumentam que rceAy é 

frequentemente ligado à rceAa “tesouro”. Segundo eles,  

 

“Torrey argumentou convincentemente que havia uma fundição no 
segundo templo que derretia o ouro e prata que eram dados ao templo. 
O oficial menor do templo, responsável pelo ‘dinheiro’, era o (rceAy) 
‘oleiro’.” ( HUBBARD & BARKER, 1984, p. 269, tradução livre).73 

 

Para Rusconi (2003), kerameúj, -e,wj, é um substantivo derivado de ke,ramoj e que 

significa “oleiro, fabricante de potes” (RUSCONI, 2003, p. 264). Metzger et. al (1995) 

observa que a Siriaca Peshita traz “tesouro” ao invés de oleiro. O autor também 

observa que o texto de Mateus na referência ao cumprimento da profecia de Jeremias 

(e/ou Zacarias) segue essencialmente a LXX em sua abertura (kai. e;labon ta. tria,konta 

avrgu,ria - tomaram as trinta moedas de prata -  LXX: tou.j tria,konta avrgurou/j). Contudo, 

na sequência das palavras (th.n timh.n tou/ tetimhme,nou o]n evtimh,santo  - preço em que 

foi estimado) o texto se aproxima mais do Hebraico (yTir>q:ßy" rv<ïa] rq'êy>h; rd<a,ä). 

 

 Paralelos temáticos: 

 

Mateus 27:1-10 (Cf. Mt 26:14-16; At 

1:18,19) 

Zacarias 11:4-17 

                                                 
73 Torrey argued convincingly that there was a foundry in the second temple which melted the gold and 
silver that was given to the temple. The minos temple official responsible for the "money" was molder. 
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Judas recebe como pagamento trinta 

moedas de prata para entregar (trair) a 

Jesus. Mt 26:15 

O profeta recebe como salário trinta 

moedas de prata. Zc 11:12 

Jesus fora avaliado em trinta moedas de 

prata. Mt 26:15; 27:3, 9. 

o profeta foi avaliado em trinta moedas 

de prata. Zc 11:13 

As moedas são atiradas para o Santuário 

e com elas se compra o campo do oleiro. 

Mt 27:5, 7. 

As moedas são lançadas ao oleiro, na 

casa no Senhor. Zc 11:13 

Campo de Sangue. Mt 27:8. Ovelhas destinadas para a matança. Zc 

11:7. 

 
 Paralelos Estruturais: 

  

Mateus 27:1-10 (Cf. Mt 26:14-16; At 1:18,19) Zacarias 11:12-14 

A - Proposta de um pagamento por uma 

ação. 

A - Pedido de pagamento do salário. 

B - Alguém avaliado pelo preço de 30 

moedas de prata. 

B - Alguém avaliado pelo preço de 30 

moedas de prata. 

C - Devolução das 30 moedas. C - Devolução das 30 moedas. 

D - Com elas se compra o campo do oleiro. D - Elas são lançadas ao oleiro. 

 
 
 

D. Observar a densidade dos paralelos verbais: se ocorrem na mesma ordem em 

ambos os textos; se isso não é comum ou se são distintos exibindo 

características incomuns que os diferencia; Cuidar com a falácia da 

paralelomania verbal. 
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Como se trata de uma citação não há duvidas da dependência de Mateus sobre 

Jeremias, a quem ele credita sua fonte, e também sobre Zacarias conforme 

evienciado pela fraseologia e paralelos já evidenciados. A verificação dos mesmos 

possibilita a melhor análise das passagens. Além da citação em si, foram identificados 

outros paralelos de correspondência entre os textos, sendo esses bem específicos. 

Além disso, alguns paralelos verbais indicam a raridade dos termos. Por exemplo, as 

“trinta moedas de prata”, que só ocorrem nos textos analisados (Zacarias 11 e Mateus 

26 e 27). 

 

E. Verificar se esses quatro elementos aparecem juntos: Tema, conteúdo, 

construção específica de palavras e estrutura. 

 

Embora não se encontre uma correspondência de gêneros e formas literárias entre 

as passagens (a passagem de estudo do intertexto se trata de uma narrativa a qual 

se atribui o cumprimento da passagem de origem do hipotexto, que por sua vez foi 

escrita em forma de uma alegoria) observa-se a ocorrência conjunta dos elementos 

citados acima, conforme a tabela abaixo: 

 

 Mateus 27:1-10 (Cf. Mt 26:14-16; 

At 1:18,19) 

Zacarias 11:4-17 

Tema Jesus avaliado e entregue por 30 

moedas de prata. 

O profeta é avaliado em 30 

moedas de prata. 

Conteúdo Judas faz um acordo para 

entregar a Jesus, pedindo por isso 

por 30 moedas de prata, preço 

que lhe foi pago. Ao ver que havia 

traído um inocente ele devolve o 

valor, lançando-o contra o 

Santuário. Com esse valor, 

compra-se o campo do oleiro que 

foi chamado de “Campo de 

Sangue”. 

O profeta pede que se lhe dê o 

seu salário e ele recebe 30 

moedas de prata. Diante do valor 

irrisório, ele recebe a orientação 

para lançar isso ao oleiro na 

Casa do Senhor. 
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Construção 

específica 

de palavras 

“tomaram”, “pagaram”, “trinta 

moedas de prata”, “preço em que 

foi estimado”, “atirando para o 

Santuário”, “Campo do oleiro”. 

“pesaram”, “salário”, “trinta 

moedas de prata”, “preço em que 

fui avaliado”, “arrojei [ao oleiro] 

na casa do Senhor”, “oleiro”.  

Estrutura 

(ver acima, 

letra). 

A - Proposta de um pagamento 

por uma ação. 

B - Alguém avaliado pelo preço de 

30 moedas de prata. 

C - Devolução das 30 moedas. 

D - Com elas se compra o campo do 

oleiro. 

A - Pedido de pagamento do 

salário. 

B - Alguém avaliado pelo preço 

de 30 moedas de prata. 

C - Devolução das 30 moedas. 

D - Elas são lançadas ao oleiro. 

 
 
 

F. Observar as similaridades ou diferenciações nas estruturas. 

 

As similaridades nas estruturas já puderam ser notadas acima.  Abaixo, 

procura-se demonstrar as diferenciações:  

 

Mateus 27:1-10 (Cf. Mt 26:14-16; At 

1:18,19) 

Zacarias 11:12-14 

A - Judas propõe o pagamento por um ato 

que ele fará. 

A - O profeta pede o pagamento do seu 

salário, implicitamente por algo que ele 

já fez.  

B - A proposta é para entregar a Jesus: um 

inocente. 

B - O pedido é diante da desistência de 

apascentar  as ovelhas (alegoria) 
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C - Jesus é avaliado e entregue sem o seu 

conhecimento. O preço é definido pelas 

principais sacerdotes e aceito por Judas. 

C - Alguém avalia o salário do profeta 

ou o próprio profeta em 30 moedas de 

prata, em resposta ao seu pedido. 

D - Judas devolve as trinta moedas de 

prata, lançando-as contra o santuário, por 

perceber que traiu sangue inocente. 

D - O profeta devolve as trinta moedas 

de prata, lançando-as ao oleiro na Casa 

do Senhor, por indignação diante do 

preço em que foi avaliado. 

E - Com elas se compra o campo do oleiro, 

que é chamado Campo de Sangue. 

E - Não há menção direta de uma 

compra ou de uma negociação, apenas 

que as moedas foram lançadas ao 

oleiro. 

 
 

 

G. Identificar e esclarecer o tema em seu contexto tradicional; em seguida, dentro 

do livro e em comparação com alguns intertextos relevantes; e por fim, no 

contexto geral. 

 O relato do suicídio de Judas ocorre no contexto do julgamento de Jesus. O 

texto bíblico destaca que Judas foi “tocado de remorso” ao perceber que Jesus foi 

condenado e que ele havia pecado “traindo sangue inocente” (Mt 27:3,4). No capítulo 

anterior, o evangelista Mateus registra o episódio do acordo financeiro de trinta 

moedas de prata para que Judas entregasse Jesus (Mt 26:14-16). Quando o assunto 

da traição é retomado no capítulo 27 para destacar a decisão de Judas ao suicídio, o 

preço acordado para a traição é repetido varias vezes e o autor apresenta o ocorrido 

como cumprimento do que "foi dito por intermédio do profeta Jeremias” […]” (Mt 27:9), 

conquanto a fraseologia é mais próxima de Zacarias 11:12-14.    

 O episódio é também lembrado pelo autor de Atos (1:18-19). Entretanto, os 

relatos diferem em alguns aspectos, o que é destacado por boa parte dos autores 

consultados. Por exemplo: Atos menciona que o campo havia sido comprado por 

Judas, o que é improvável já que ele lançou o dinheiro para o Santuário. Mas o relato 

de Atos confirma o nome do campo, Aceldama, Campo de Sangue, agora associado 
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ao fato do que aconteceu no suicídio de Judas, onde as “todas as suas entranhas se 

derramaram” (At 1:18). 

 

3. Verificar as evidências externas:  

 

A. O que se pode conhecer do relacionamento do autor: raízes literárias, fontes 

históricas e demográficas, fontes externas de determinado texto.  

B. Contexto da obra original. 

C. Probabilidade de o autor ter conhecido o que é dito.  

 

 Como discutido acima, autores como Ellis (2009), Tasker (1980) defendem o 

uso de coletânea de citações das Escrituras por parte dos autores do NT, incluindo 

Mateus.  

 Sobre um aparente equívoco de Mateus em atribuir uma citação de Zacarias 

ao profeta Jeremias, há diversas explicações alternativas. Antes de apresentar essas 

alternativas, vale lembrar que os estudiosos da crítica textual apresentam grau de 

certeza “A” (ALAND et al., 2001, p. 108) para a ocorrência do nome “Jeremias" no 

texto de Mateus, sendo a mesma atestada pelos manuscritos gregos, que são "os 

mais valiosos documentos que compõem o acervo textual do NT, por representar a 

descendência mais direta do texto original […]” (PAROSCHI, 2012, p. 41). Entre esses 

manuscritos, embora possam diferir na grafia do nome, estão o Códice Sinaítico, o 

Códice Alexandrino, o Códice Vaticano, entre outros (ALAND et al., 2001, p. 108). 

Poucos são os manuscritos que corrigem o nome de Jeremias para Zacarias, outros 

simplesmente omitem qualquer nome, e em dois aparecem o nome de Isaías 

(METZGER et. al, 1998b). 

 Voltando para as explicações da atribuição da profecia de Zacarias à Jeremias, 

tanto Baldwin (1982) quanto Ellis (2009) lembram que Joseph Mede (1856-1638), um 

erudito de Cambridge, ao considerar a passagem de Mateus ora em estudo e em 

defesa ao NT, atribuiu os capítulos 9-11 de Zacarias ao profeta Jeremias. Outros o 

seguiram, atribuindo esses capítulos ao oitavo século  a. C.(BALDWIN, 1982). 

 Arnold (2010) sugere que embora a citação esteja mais próxima de Zacarias, 

há de fato elementos correspondentes também em Jeremias (32:6-15 e 18:2-12) e por 

isso, para ele é melhor dizer que Mateus fundiu os dois juntos, e simplesmente 

mencionou o anterior, que possuía maior peso rabínico. Blomberg (2014) explica que 
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era comum por parte dos rabinos a citação de mais de uma passagem e fazerem 

referência a apenas uma das fontes. Sendo assim, ao considerar os padrões daqueles 

dias, o autor julga não haver nenhum problema na citação de Mateus. 

 Para Tasker (1980) Mateus era conhecedor de coleções de passagens das 

Escrituras. Na opinião dele, essas passagens que eram importantes para a 

compreensão da vida de Cristo haviam sido retiradas de diferentes partes do AT, “sem 

alguma consignação muito cuidadosa delas quanto a seus autores originais” 

(TASKER, 1980, p. 205). Para ele, Mateus vê no comportamento de Judas e do 

Sinédrio o cumprimento de duas passagens que não estavam inter-relacionadas 

historicamente: Jeremias 32:7-9 e Zacarias 11:12-13, e atribui todo o conteúdo a 

Jeremias. 

 Metzger et. al (1998b) argumenta que quase certamente a referência ao oleiro 

em Zacarias é que traz à mente de Mateus o livro de Jeremias, mas afirma também 

que provavelmente haja em Mateus elementos da tradição histórica. O autor também 

discute varias sugestões explicativas para atribuição da profecia de Zacarias a 

Jeremias e considera a hipótese de Mateus ter usado uma coleção de testemunhos 

sob o nome de Jeremias como a mais provável. 

 Já Ellison (2009) argumenta em favor de um tipo de uso da parte pelo todo.  

Embora alguns proponham que Mateus tenha cometido um  equivoco, para ele isso é 

improvável. Ele defende que a única explicação mais provável para essa citação livre, 

seja que "na época, os profetas posteriores eram encabeçados por Jeremias” 

(ELLISON, 2009, p. 1596). Assim, a referência a Jeremias significaria “nada mais que 

‘nos livros proféticos’.” (ELLISON, 2009, p. 1596). 

 Gaebelein (1984) considera que todas as soluções acima e outras que ele 

acrescenta, como altamente improváveis. Segundo ele, a melhor solução foi provida 

por Hengstenberg e desenvolvida por Gundry, Sênior e especialmente por Moo. De 

acordo com eles, a atribuição da passagem à Jeremias se deve ao fato dele estar 

olhando para Jeremias 19:1-13, onde Jeremias é ordenado a comprar uma botija de 

oleiro e quebrá-la na presença dos lideres de Israel, indicando que o povo e sua cidade 

seriam quebrados e sofreriam diante de seus inimigos porque deixaram ao Senhor e 

adoraram outros deuses.  

 Os defensores dessa posição justificam-na pelos links linguisticos e temáticos 

que encontram na passagem: “sangue inocente” (Jr 19:4), “vale da matança” (v. 6) e 

“vaso do oleiro”(v. 11). Gaebelein (1984) reconhece que a fraseologia vem 
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maiormente de Zacarias 11:12 e 13, e defende que Jeremias é citado por se tratar do 

mais importante entre os dois profetas.  O autor lembra, contudo, que o interesse 

principal de Mateus é continuar o tema do cumprimento, não apenas a morte de Jesus, 

mas também os eventos que a cercavam. 

 Turner & Bock (2005) parecem concordar em partes com Arnold (2010). Para 

eles Mateus viu similaridades entre a tradição histórica e Zacarias. Dessa forma, eles 

vêem Zacarias tipologicamente e concordam com Gaebelein (1984) ao afirmarem que 

para eles Mateus vê em Jeremias 19 e Zacarias 11 um padrão de apostasia e rejeição 

que encontraria seu cumprimento final na rejeição de Jesus. Semelhantemente, 

Blomberg (2014) também discute onde estariam os elementes de conexão textual em 

Jeremias,  já que  Mateus credita a citação a ele. Na perspectiva do autor, o capítulo 

19 de Jeremias possuiria uma relação bem maior ao contexto da citação de Mateus, 

do que o capitulo 32. 

 Com respeito a datação de Mateus, Tasker (1980) não discute diretamente o 

assunto. Ele se concentra em apresentar a discussão que existe em torno do texto de 

Mateus ser uma tradução ou ter sido originalmente escrito em grego. Ao tratar do 

assunto, o autor cita a declaração de 1911 da Pontifícia Comissão Bíblica. Nessa 

decisão, a comissão não apenas afirma que o evangelho de Mateus foi escrito na 

língua nativa da Palestina, que é idêntico ao evangelho grego canônico, cuja 

historicidade e integridade devem ser aceitas, como também declara que Mateus foi 

o primeiro a escrever um Evangelho, não depois do ano 70 d. C. 

Já Ellison (2009) afirma que Mateus normalmente é datado entre 75 e 80, 

exceto por aqueles que consideram esse como evangelho o mais antigo. Ele 

acrescenta que o autor teve a intenção de que seu evangelho servisse a igreja como 

um manual de ensinos, o que é explicado por sua estrutura incomum de cinco partes. 

 A referência direta que Mateus faz de que os eventos envolvendo o suicídio de 

Judas cumpriam uma profecia do AT, a menção desse profeta e a de suas palavras, 

mostram que esse material estava disponível para ele. As datas de composição tanto 

para o livro de Jeremias quanto para o de Zacarias confirmam isso. Jeremias teria 

recebido seu chamado divino entre 626 e 621 a.C. (HARRISON, 1980) e seu 

ministério teria se estendido até o ano 580 a. C. (WISEMAN, 2009). Zacarias é datado 

pela evidencia de eventos ocorridos próximos do ano 520 a. C. (Ellis 2009). Baldwin 

é mais precisa ao afirmar que “as datas citadas no texto relacionam o ministério de 

Zacarias com o de Ageu, fazendo-os coincidir em um mês. A última data mencionada 
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em Zacarias (7:1) equivale a 7 de dezembro de 518 a. C.” (BALDWIN, 1982, p. 46 e 

47). 

 Com respeito a Zacarias, existe uma discussão acerca dos capítulos 9-14, se 

eles pertecem ao mesmo período que os capítulos 1-8 e se formam com esses uma 

unidade ou não (ELLIS, 2009). A discussão se deve especialmente a mudança de 

estilo nessa segunda seção. Por isso, enquanto alguns estudiosos sugeriram uma 

data pré-exílica para esses capítulos, outros tem sugerido uma data pós-exílica e 

muito posterior a Zacarias. As sugestões variam em atribuir essa segunda seção ao 

período grego ou período dos macabeus (BALDWIN, 1982). Apesar da discussão, 

Ellis advoga a unidade de todo o livro. Para o autor, como não há evidencias 

conclusivas quer sejam a favor, quer sejam contra a unidade do livro, "é mais sábio, 

portanto, tomar e ler o livro como um todo.” (ELLIS, 2009, p. 1339). 

 Não é propósito dessa seção solucionar as questões relacionadas com a 

unidade de Zacarias ou discutir a autoria dos capítulos 9-14, seção da qual provem o 

hipotexto em consideração. Como já afirmado no início do trabalho, o texto bíblico 

será considerado em sua forma canônica. Portanto, admitir-se-á que o texto referido 

pelo profeta Mateus provém do livro de Zacarias, conforme o encontramos em sua 

forma atual. 

 

4. Verificar a intenção textual autoral, isto é, a intenção de aludir. 

 

A intenção de aludir está clara no texto pois é afirmada pelo próprio autor:  

  
Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias: 
Tomaram as trinta moedas de prata, preço em que foi estimado 
aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram; e as deram pelo 

campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. (Mt 27:9-11) 
 

5. Verificar se há uma persuasiva explanação do motivo da dependência. 

 

A citação direta, apresentada nos itens anteriores, evidenciam a dependência 

de Mateus sobre o texto profético.  

 

6. Verificar a força explicativa (contribuição de Zacarias para Mateus) 
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 Antes de se apresentar a força explicativa oriunda do fato de que Mateus 

depene do texto vétero-testamentário traz, é preciso voltar à pergunta sobre a quem 

de fato Mateus estava se referindo: a Jeremias, a Zacarias ou a Ambos? 

 Como visto acima, as explicações para justificar porque Mateus teria citado 

Jeremias ao invés de Zacarias são diversas. Pode-se notar, contudo, que há um 

consenso entre os pesquisadores que a fraseologia vem maiormente de Zacarias. 

Embora alguns apontem outras alternativas como o ato de tomar a parte pelo todo 

(ELLLISON, 2009), boa parte deles também reconhecem haver elementos verbais e 

temáticos em Jeremias que justificariam a referência a Jeremias. 

 Contudo, em Jeremias, todos os elementos sugeridos acima aparecem de 

forma aleatória e não num mesmo contexto. Em outras palavras, a correspondência 

histórica, literária ou mesmo contextual parece não ser tão simples de ser 

demonstrada, embora, nota-se que o contexto de apostasia, rejeição de Deus e 

consequente maldições da aliança presentes em Jeremias 19, apresentados de forma 

vívida pelo profeta na quebra da botija de oleiro, pareçam oferecer uma interessante 

contribuição ao exame de Mateus 27: 9 e 10. 

 Apesar disso, neste tópico acerca da contribuição exegética, a pesquisa 

examinará apenas a relação de Mateus com Zacarias 11:4-17. Ou seja, com o texto 

em sua forma canônica, como é a proposta desse trabalho. 

 Quando se observa o texto de Zacarias, nota-se uma fraseologia que 

nitidamente corresponde ao texto citado por Mateus. Além disso, o contexto mais 

amplo das passagens parece demonstrar a possibilidade de haver também uma 

correspondência histórica entre as passagens. É o que se procura demonstrar nas 

linhas abaixo. 

 Mateus 27:1-10 retrata que foi o remorso que motivou Judas a devolver as trinta 

moedas de prata, preço que havia recebido para trair Jesus. Como sua atitude não 

mudou em nada a condenação de Jesus, ele foi se enforcar e que com aquele preço 

foi comprado o campo do oleiro, que é chamado Campo de Sangue.  

 O episódio se torna ainda mais dramático ao se notar que Judas Iscariotes era 

um dos doze discípulos (Mt 26:14-16) e que pelo preço de um escravo (Êx 21:32) 

vendeu seu Mestre. É preciso lembrar nesse momento que um dos propósitos do 

evangelho é “mostrar que Jesus Cristo cumpriu as profecias do Antigo Testamento a 

respeito do Messias” . Em outras palavras, Mateus está olhando para esse episódio 

na vida de Jesus e sugere uma correspondência deste com o qual ele alude. 
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 Olhando para Zacarias 11:4-17 o estudante se depara com duas alegorias ou 

conforme sugerido por Baldwin (1982) uma alegoria dividida em três partes. Fee e  

Stuart (2011, p. 185) lembram que “uma alegoria verdadeira é uma história em que 

cada elemento significa algo bem diferente da própria história” e a moral da história 

está nos seus pontos de referência. Para o propósito desse trabalho, parece ser 

necessário entender o contexto da passagem para além de Zacarias 11:4-17, 

considerando os capítulos anteriores.   

 Conforme indicado por Baldwin (1982, p. 47), a situação histórica de Zacarias 

é a mesma de Ageu, e “a primeira tarefa de Zacarias foi ajudar Ageu a fazer com que 

os homens terminassem o templo”. Vale lembrar que “os profetas eram mediadores 

para fazer cumprir a aliança (FEE e STUART, 2011, p. 220) e que Zacarias está 

olhando para um povo que devido a sua desobediência - quebra da aliança - havia 

sofrido o cativeiro (Zc 7:8-14), mas que recebem a promessa não apenas de serem 

restaurados, mas terem a aliança restaurada e a reversão das maldições em bênçãos 

(Zc 8, especialmente vs. 7-8).  

 O capítulo 9 de Zacarias além de apresentar a sentença pronunciada contra 

diversos povos, apresenta ainda a promessa da vinda do Messias, como o Rei Justo 

e Salvador, a qual profecia também Mateus se refere: “Alegra-te muito, ó filha de Sião; 

exulta, ó filha de Jerusalém: eis aí te vem o teu Rei, justo e salvador, humilde, montado 

em jumento, num jumentinho, cria de jumenta.” (Zc 9:9; Mt 21:5). Em Zc 9:11 o profeta 

diz: “Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da aliança, tirei os teus cativos da cova 

em que não havia água.”  Deus está sendo fiel à sua aliança ao restaurar o seu povo.  

 Adiante, no versículo 16, aparece algo que é importante para nosso estudo. Ali 

é dito: “O Senhor, seu Deus, naquele dia, os salvará, como ao rebanho do seu povo 

[…]”. No capítulo seguinte, o povo é orientado a pedir chuva do Senhor (Zc 10:1) - A 

chuva era uma das bênçãos da obediência à aliança (Lv 26:4) - enquanto os ídolos 

são coisas vãs e “os advindos vêem mentiras, contam sobre sonhos enganadores e 

oferecem consolações vazias; por isso, anda o povo como ovelhas, aflito, porque não 

há pastor” (Zc 10: 2 e 3). De novo aparece  uma possível referencia ao Messias: “De 

Judá sairá a pedra angular […]” (v. 4). Nos versículos 6, 8 e 9 aparecem novamente 

referencias à restauração da aliança: “fá-los-ei voltar”, “serão como se eu não os tivera 

rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus”, “Eu lhes […] ajuntarei”, “ainda que os 

espalhei por entre os povos […] viverão com seus filhos e voltarão”. 
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 Zacarias 10:10-12 descreve a destruição da soberba da Assíria e do Egito. 

Zacarias 11:1-3 é visto como parte da seção do capítulo 10. Nesses versículos, de 

acordo com Baldwin (1982, p. 148), “o profeta continua destacando a queda dos 

arrogantes”. Para ela, o poema termina aqui e somente vai reaparecer em 11:17 e 

13:7-9, mas também destaca que “o fator unificador tem sido a vinda do Senhor em 

triunfo” (BALDWIN, 1982, p. 148). 

 Observa-se nos aspectos levantados acima, além da referencia à aliança, 

referências à vinda do Messias e também uma fraseologia ligada à figura do pastor e 

do rebanho (Zc 9:11; 10:2; 11:3). Esses fatores, parecem criar o cenário necessário 

para as duas alegorias de Zacarias 11:4-17, respectivamente conhecidas como a 

alegoria do bom pastor e a do pastor insensato, onde a presença dos elementos 

“pastor””e "rebanho” é ampliada.  

 Ao que parece, a primeira alegoria destaca que o rebanho, o povo de Deus (cf. 

Zc 9:16), rejeitou o bom pastor. O profeta, representando a figura do bom pastor, 

busca ao povo (rebanho) para que lhe deem o seu salário correspondente ao seu 

serviço. Então, surge o texto que é a razão de nosso estudo:  

  

[…] Pesaram, pois, por meu salário trinta moedas de prata. Então, o 
Senhor me disse: Arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que 
fui avaliado por eles. Tomei as trinta moedas de prata e as arrojei ao 
oleiro na Casa do Senhor. (Zc 11:12 e 13) 
 

 Seguindo a proposta de Fee e Stuart (2011) de que para a interpretação de 

alegorias a “moral” da história está nos pontos de referência, o profeta e o povo 

parecem ser os dois principais pontos de referência. O profeta parece representar a 

Deus como o bom pastor, rejeitado pelo seu próprio rebanho, o povo de Israel. Isso é 

intensificado, pelo fato do bom pastor ser avaliado pelo preço de um escravo (Êx 

21:32) e pelo fato do povo receber agora um pastor insensato (Zc 11:15-17) em lugar 

do bom pastor que rejeitaram. O profeta é ordenado a tomar os “apetrechos de um 

pastor insensato” (Zc 11:15), por que o Senhor há de suscitar um pastor que não 

cumprirá adequadamente as funções de seu ofício. 

 Todo esse cenário destacado aqui a partir de Zacarias 7, envolvendo a aliança 

que motiva a libertação do cativeiro, do bom pastor que reune o seu rebanho, da vinda 

do Messias, culminando com a rejeição do bom pastor em Zacarias 11, criam o 

ambiente que parecem justificar a utilização de Zacarias 11: 12 e 13 por Mateus, ao 
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indicar que a traição de Judas Iscariotes, entregando Jesus por trintas moedas de 

prata, cumprem o que fora dito por Zacarias. 

 Embora se trate de uma forma literária alegórica que não corresponde 

diretamente ao texto de Mateus, a ampliação do estudo da passagem e a observação 

de todo contexto parecem sustentar uma adequada dependência de Mateus sobre o 

texto de Zacarias, sem que aquele tenha que torcer o texto deste para justificar seu 

emprego. 

 Esse parece ser mais um caso de sensus plenior e talvez também se enquadre 

na categoria de intertextualidade de contexto amplo, apresentados no primeiro 

capítulo. Nessa perspectiva, Mateus procura olhar além do contexto específico da 

passagem e passa a olhar o contexto mais amplo do livro de Zacarias ou mesmo do 

AT. Embora a profecia descreva o cenário original e intenção explicita do autor 

humano para determinada situação, pode haver uma porta aberta para um significado 

mais amplo do que o autor humano estivesse consciente, mas que Mateus como autor 

inspirado do NT pôde apontar. 

 Um olhar mais atento ao longo das Escrituras verificará que a ideia do Senhor 

ou Seu representante serem representados com a figura de um pastor de ovelhas, ou 

o seu povo como suas ovelhas é muito frequente. Eis alguns exemplos na tabela a 

seguir: 

 

Passagem Mensagem da Passagem 

1 Gn 49:24 Os braços de José são feitos ativos pelo  Pastor e Pedra de 
Israel. 

2 Nm 27: 16-17 Moisés deseja que o Senhor levante um homem sobre a 
congregação de Israel, para que não sejam como ovelhas que 
não tem pastor. 

3 I Re 22:17; II Cr 
18:16 

O profeta descreve a derrota de Israel dizendo: “[…] Vi a todo 
o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm 
pastor […]”.  

4 Sl 80:1 “Dá ouvidos, ó pastor de Israel […]" 

5 Ec 12:11 As palavras dos sábios foram dadas pelo único Pastor. 

6 Is 40:9-11 O Senhor virá com poder  e como pastor apascentará o Seu 
rebanho.  
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Passagem Mensagem da Passagem 

7 Is 44:28 Ciro é meu pastor. 

8 Jr 17:16  “Mas eu não me recusei a ser o pastor, seguindo-te […]" 

10 Ez 34:11-16, 
31. 

Os versos 1-10 descrevem a repreensão do Senhor aos 
pastores infiéis. Os versos 11-16 apresentam que Deus 
restaurará o seu povo do cativeiro, buscará as suas ovelhas 
dispersas, congregando-as e os apascentando-as. Ele 
suscitará um pastor, o seu servo Davi, para apascentá-las. 
Além disso, ocorrerá a reversão das maldições em bênçãos 
da aliança que será restaurada: vs. 25-31. A fórmula da 
aliança é apresentada dentro de uma linguagem de pastoreio: 
“Saberão, porém que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas  
e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor 
Deus. Vós, pois,ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto; 
homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus.” 
vs. 30 e 31.   

9 Jr 31:10 “[…] Aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, 
como o pastor, ao seu rebanho." 

11 Ez 37:21-28 Deus congregará os filhos de Israel de entre as nações para 
onde eles foram lançadas e um só será rei de todos eles, será 
uma única nação. Davi reinará sobre eles e “eles serão o meu 
povo, e eu serei o seu Deus” (v. 23. repete-se em v. 27). Deus 
fará com eles uma aliança perpétua. No v. 16 o profeta é 
orientado a tomar dois pedaços de vara, cuja união em uma 
única vara representa a união de Judá e Israel (Efraim). É dito 
também que nunca mais se contaminarão com os seus 
ídolos, abominações ou transgressões. 

12 Am 3:12 O Senhor livrará a filhos de Israel que habitam em Samaria 
como o pastor livra a ovelha. 

 
 
 

 É interessante notar que algumas dessas ocorrências estão no contexto de 

restauração do cativeiro e das bênçãos da aliança, especialmente as passagens 9, 10 

e 11, assim como ocorre em Zacarias que, embora estivesse vivendo o período da 

reconstrução do Templo, ainda não havia testemunhado ainda o retorno completo do 

povo do cativeiro. Em outras palavras, além de haver uma correspondência histórica 

entre as passagens e Zacarias, há uma linguagem muito próxima compartilhada por 

elas, que apresenta Deus como o Pastor e o Seu povo como o seu rebanho, ainda 
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que em Zacarias elas são apresentadas no sentido negativo, já que o bom pastor é 

rejeitado pelo seu rebanho.  

 Pode-se adicionar também a isso o fato de que as passagens 6, 10 e 11 

descrevem a vinda do Senhor para apascentar o Seu rebanho. O pastor que será 

levantado é chamado de Davi e ele reinará sobre eles. Como Davi já não existia mais, 

percebe-se nessas profecias referências a vinda do próprio Messias. Aqui notamos 

também uma semelhança contextual com Zacarias, pois este faz referência também, 

como já observado acima, a vinda do Messias. 

 O profeta Zacarias é apresentado como um pastor (Zc 11:9,12), como havia 

ocorrido na passagem 8, onde Jeremias vê a si mesmo da mesma forma. Assim 

parece natural ao pensamento bíblico inferir que o profeta Zacarias,  representando a 

figura do bom pastor, é sobretudo a representação do próprio Deus. Ao que parece, 

ao citar Zacarias, Mateus está olhando para um contexto mais amplo já aceito e 

observado pelas Escrituras do AT, sobretudo acerca da vinda do Bom pastor que seria 

enviado por Deus. Este descenderia de Davi e embora tivesse todas as credenciais 

do bom pastor (cf. Jo 10:10-15), seria desprezado pelo seu próprio povo, sendo 

avaliado com o preço de um escravo, trinta moedas de prata, e finalmente rejeitado, 

assim como ocorreu em Zacarias. Como ponderou Arnold (2010, p. 1014, tradução 

livre)74, “a vida de Cristo foi avaliada somente no nível de um escravo e Judas o traiu 

por aquela soma insignificante”. 

 Diante do que foi demonstrado até aqui e com todo esse contexto geral em 

mente, é possível perceber que a  verificação da dependência de Mateus sobre o livro 

de Zacarias reforça de uma forma muito sensível a exegese da passagem de Mateus, 

dando ao estudante a possibilidade de compreender e tornar a mensagem do mesmo 

ainda mais significativa. 

 

 

3.3.3 Considerações Adicionais 

 

 

 Enquanto Tasker (1980), Metzger et. al (1998b), Ellison (2009) e Arnold (2010) 

reconhecem a dependência de Mateus sobre Zacarias ou Jeremias, ou ainda sobre 

                                                 
74 "Christ’s life was valued only at the level of a slave, and Judas has betrayed him for that paltry sum.” 
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ambos, nenhum desses autores exploram a força explicativa ou a contribuição desses 

profetas para o texto de Mateus. 

 Blomberg (2014) em seu esforço para explicar a hermenêutica empregada por 

Mateus, a classifica como uma tipologia. A análise do uso da fraseologia de Zacarias 

se limita ao capítulo 11 do mesmo livro, e o  autor admite que “[...] mesmo depois de 

juntar alusões e citações relacionadas com dois ou mais textos do AT, a 

correspondência com os atos de Judas e dos líderes continua vaga [...]” (BLOMBERG, 

2014). Para ele, apesar disso, há uma correspondência analógica. 

 Já Gaebelein (1984) e Turner & Boch (2005) o fazem de forma sucinta ao 

observarem que o ponto de referência que Mateus procura comunicar é que a traição 

de Judas e a rejeição a Jesus foi o cumprimento final do padrão de apostasia 

encontrado em Jeremias 19 e Zacarias 11. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O emprego dos estudos linguísticos no campo da pesquisa bíblica tem 

oferecido importantes contribuições. Este trabalho considerou em particular a 

Intertextualidade. Contudo, como foi possível notar, há ainda muitas discussões 

envolvendo a adoção dessa teoria e/ou metodologia na prática da exegese bíblica, o 

que apontou para a necessidade da sistematização de uma metodologia, já que o 

processo pode determinar a compreensão do texto.  

Diante dessa necessidade, essa pesquisa listou vários modelos e critérios com 

os quais a Intertextualidade tem sido adotada pela hermenêutica bíblica. A variação e 

diversidade dos mesmos fez com que fosse necessário compará-los com os 

pressupostos hermenêuticos, já que o propósito desse estudo era sistematizar uma 

proposta de diretrizes que possibilitasse o exercício de uma exegese que considere a 

riqueza da intertextualidade bíblica e que ao mesmo tempo esteja alinhada com uma 

visão elevada das Escrituras, o que foi feito no final do segundo capítulo. 

O terceiro capitulo considerou essa proposta ao aplicá-la no estudo de três 

passagens. Nas duas primeiras, os aspectos de relação histórico-contextual, literários 

e terminológicos puderam ser mais facilmente indicados, já na terceira, a princípio 

parecia não existir essas relações, exceto o de terminologias e a dependência 

indicada pelo próprio autor. Contudo, na análise de todas as três passagens, foi 

possível verificar que a proposta apresentada pode se tornar um guia útil para o 

emprego da Intertextualidade na tarefa da interpretação bíblica, dentro dos 

parâmetros aqui considerados.  

A proposta de diretrizes de abordagem da intertextualidade bíblica ofereceu 

sensível ampliação do horizonte para a interpretação das passagens consideradas ao 

levar o interprete a através das diretrizes sugeridas reunir informações suficientes, 

tanto de  evidências internas quanto externas, que possibilitassem verificar se havia 

ou não uma persuasiva explanação do motivo da relação intertextual e se a mesma 

podia oferecer alguma força explicativa na tarefa da interpretação. 

Embora se considere que o exame de apenas três passagens não seja 

suficiente para se determinar a aplicabilidade da mesma, ele ao mesmo pôde 

demonstrar que nesses casos ela ofereceu uma interessante contribuição. 

Certamente o estudo de novas passagens poderá servir para a continuidade da 
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verificação dessa proposta, podendo apontar para a necessidade de adequação e 

ajustes na mesma.  

Espera-se, contudo, que o presente estudo possa estimular novos estudos e 

que através dos mesmos uma linha de parâmetros e diretrizes cada vez mais 

adequada seja apontada. 
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