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Resumo 
 

A carne é parte da dieta comum ao redor do mundo hoje, mas um número crescente 
de pessoas afirma que este item deveria ser removido. Entretanto, de acordo com 
regras sacrificais, a Bíblia apresenta um número muito grande de sacrifícios animais, 

que aparentemente eram comidos pelo doador A Bíblia também nos apresenta vários 
exemplos nos quais a carne foi usada como comida, dando a impressão de que ela 

fazia parte da dieta hebraica comum. Usando um método Bíblico-Teológico, através 
de uma leitura diacrônica dos textos bíblicos, manuscritos do Mar Morto e Literatura 
Talmúdica, este trabalho argumenta que a carne não era parte da dieta judaica normal, 

sendo reservada para ocasiões especiais e que nem todos os sacrifícios eram 
comidos pelo ofertante. Argumenta também que alguns personagens bíblicos, como 

Daniel e João, eram essencialmente vegetarianos, ainda que não fossem abstêmios.  
 
Palavras-chave: Carne; Sacrifícios; Vegetarianismo; Daniel; João 
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Abstract 

 
Meat is part of the common diet around the world, today, but an increasingly number 

of people urges that this item should be removed from it, for different reasons. 
However, the Bible shows a huge amount of animal sacrifices, which apparently were 
ate by the giver, according to the sacrificial rules. Also, the same Bible gives us some 

instances in which meat were used as food, hinting that meat was part of normal 
Hebrew diet. Using a Biblical-Theological method, through an extensive analysis of the 

Biblical Text, Dead Sea Documents, and Talmudic Literature, this monograph argues 
that meat were not part of normal Jewish diet, being reserved for special occasions 
and that not all sacrifices were eaten by the giver. It argues as well, that some Biblical 

people, as Daniel and John, were essentially vegetarians, although not teetotalers.  
 

Keywords: Meat; Sacrifices; Vegetarianism; Daniel; John;  
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Introdução ao Problema 

 

Vivemos em um período que prega uma mudança radical na alimentação, 

principalmente no que diz respeito ao uso da carne (BLUE, 2006). O regime cárneo é 

visto como uma deturpação da alimentação original planejada no Éden (CALVERT, 

2007).  Por outro lado, os críticos desta posição apontam que nas Escrituras não há 

exemplos de vegetarianos, e que, ao contrário, todos os grandes personagens da 

História Bíblica fizeram uso de carne como alimento (GROSS, 2010). Argumentam 

também que o Antigo Testamento explicitamente e não poucas vezes faz referência 

ao uso da carne como alimento (KAISER, 1999). 

Os proponentes do vegetarianismo respondem, entretanto, que Daniel no 

Capítulo 1 de seu livro é identificado como se alimentando apenas de frutas e verduras  

(MARANO, 2014). No Novo Testamento, igualmente, João Batista é visto também como 

exemplo de abstenção do uso de carne em sua alimentação (SCHOLER, 2008). Isto 

apresentaria, pelo menos, evidências de que a alimentação cárnea não era consenso. 

De fato, pelos exemplos citados, a implicação é de que em momentos de crise ou de 

reforma, os proponentes ou principais personagens da reforma adotavam um regime 

vegetariano (HARMON, 2012). 

 

1.2 Problema 

 

Qual era o uso da carne dentro do contexto escriturístico e na vida judaica? 

 
1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Aprofundar a compreensão quanto ao uso da carne como alimento nas 

Escrituras a partir da experiência dos profetas Daniel e João Batista. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Descrever como a carne foi introduzida na alimentação no contexto 

bíblico-judaico. 

 Descrever as práticas da alimentação cárnea no contexto das nações 

circunvizinhas a Israel. 

 Descrever as normas da alimentação cárnea na literatura do AT e da 

tradição judaica. 

 

1.4 Justificativa 

 

De uma forma geral, o tema do vegetarianismo é tratado sem preocupação com 

uma abordagem bíblica e teológica mais aprofundada. Argumentos são apresentados 

com base nos exemplos de Daniel e João Batista. Contudo, tais argumentos são 

postulados sem uma devida avaliação dos textos bíblicos e do contexto de vida 

bíblico-judaico.  

Para os Adventistas do Sétimos dia, especialmente, é preciso analisar tal 

questão de maneira mais sólida, uma vez que Ellen G. White advoga claramente uma 

posição vegetariana, com o abandono do regime de alimentação cárnea, sobretudo, 

para o grupo que ela chama de “remanescente”. 

 

 

1.5 Metodologia 

 

Dada a natureza do estudo, com uma abordagem quase tanto normativa quanto 

descritiva, a dissertação e está estruturada da seguinte maneira: 

 Introdução, no qual os problemas, pressupostos e objetivos são descritos, a 

metodologia é apresentada e discutidos brevemente os principais autores utilizados. 

Capítulo 2: Regras Alimentares nas Escrituras e no Judaísmo, em que, 

através de uma leitura diacrônica das fontes, as regras de manuseio e consumo de 

carne são discutidas, desde as primordiais em Gênesis, até aquelas encontradas na 

Literatura Talmúdica, datando de meados do IV século da Era Comum, passando 

pelos manuscritos do Mar Morto. A literatura judaica prossegue com determinações 

casuísticas e normatizações para além do período talmúdico, com as obras de 

Maimônides e Yosef Caro, que codificam as coleções de regras que prevalecem até 
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os dias de hoje. Para os efeitos deste trabalho, entretanto, as regras expressas por 

estes e outros sábios estão correlacionadas de tal forma ao conteúdo dos tratados 

talmúdicos, que incluí-los na análise seria repetitivo. 

No Capítulo 3: Prática Bíblica do uso da Carne, os episódios bíblicos que 

apresentam o consumo de carne são descritos e analisados em seu contexto, no 

objetivo de determinar como aquelas regras eram – se eram – pelos hebreus e judeus 

em cada período de sua história. De igual forma, através desta análise diacrônica é 

possível se traçar um quadro de uma possível mudança do hábito e da dieta judaica, 

no que diz respeito especificamente ao consumo de animais, ainda no período bíblico, 

uma vez que ela é um fato após o período do Segundo Templo. 

Na Conclusão os dados são unidos de maneira a se obter uma imagem 

teológica e histórica do uso da carne no contexto das Escrituras. 

O estudo utiliza o método Histórico-Teológico (HASEL, 2007) e a abordagem 

Close Reading, em uma leitura transversal do texto, considerando sua cronologia, 

historicidade e canonicidade. Desta maneira, buscamos adentrar ao texto bíblico, sem 

dissecá-lo como o faz a crítica, mas o abordando em seu contexto histórico e seu 

significado exegético e teológico. O texto, entendemos, conta uma história real, que é 

vislumbrada como o palco da ação de Deus, cuja intervenção é determinante em 

aspectos práticos da vida, como a alimentação.  

 

1.6 Revisão de Literatura 

 

Existem poucos estudos aprofundados sobre a comida no contexto bíblico. 

Menor ainda é o número de estudos exegéticos sobre o consumo de carne. De forma 

geral, as rápidas menções à carne estão inseridas em estudos sobre o benefício do 

vegetarianismo, sem, contudo, apresentar uma real preocupação com o testemunho 

bíblico do consumo de carne. 

Dentre os poucos estudos, alguns são importantes e serviram de 

direcionamento ou balanceador neste estudo.  

RICHARD SCHWARTZ (2001) é um dos principais e mais contemporâneos 

estudos sobre a questão ao uso de carne na cultura judaica. Efetivamente, Schwartz 

está primariamente preocupado em construir um caminho escriturístico que justifique 

a adoção de uma dieta puramente vegetariana. Ele, portanto, lida com os textos que 
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testemunham do consumo de carne como representando um momento parentético na 

criação, que findaria imediatamente antes do estabelecimento do olam haba. 

Seu argumento é impactante. O autor adentra às fontes judaicas de forma 

cirúrgica, demonstrando que mesmo na permissão há restrição. Por outro lado, uma 

falha de Schwartz são as lacunas no seu exame do consumo de carne dentro do 

contexto hebraico-bíblico e judaico rabínico. Efetivamente, o autor está mais 

preocupado com o testemunho rabínico, representando o hábito judaico já no período 

posterior ao Segundo Templo, indo até a idade moderna. 

SETH DANIEL KUNIN (2004)  é o editor de uma série de estudos que abordam 

as regras de alimentação judaica a partir de uma perspectiva neo-estruturalista. Seu 

foco é descrever como os rituais de alimentação e aspectos culturais judaicos são 

frutos de fenômenos sociais que vão sendo reestruturados e transformados com o 

passar das gerações. 

O estudo de MARY DOUGLAS(1966) busca apresentar o racional por trás das 

regras de pureza da Bíblica Hebraica. Seu objetivo primário não é a alimentação em 

si, mas as regras de puro e impuro em todos os aspectos da religião judaica.  

Em 1999, LARRY KAISER (1999) publicou o provocativo ensaio Is God 

Vegetarian?, ao que ele responde afirmativamente. Ele analisa as regras do uso da 

carne em alguns passos da Bíblia Hebraica e conclui que Deus, destarte os sacrifícios, 

que poderiam dar uma impressão diferente é exemplarmente vegetariano. 
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2 REGRAS ALIMENTARES NAS ESCRITURAS E NO JUDAÍSMO 
 

2.1 Regras nas Escrituras 

 

2.1.1 Regras Alimentares 

 

As Escrituras raramente apresentam regras alimentares. Entretanto, escassas 

como sejam, tais regras existem e demonstram que, biblicamente, o homem não é 

completamente livre quanto à alimentação.  

 

2.1.1.1 Genesis 1:29 
 

De fato, já no próprio relato da criação, quando o homem é, pela primeira vez,  

instruído quanto à sua alimentação, o texto de forma simples e direta, impõe 

limitações. O texto diz assim: 

 

ַרע  ַע ֶזִ֗ ֹּ֣ ֶשב׀ ֹזרֵּ ֹּ֣ ם ֶאת־ָכל־עֵּ ִתי ָלֶכֶ֜ ים ִהנֵּ֩ה ָנַתַ֙ אֶמר ֱאֹלִהִ֗ ֹֹּ֣ ץ ַוי ֵ֛ ֶאת־ָכל־ָהעֵּ ֶרץ וְּ ֹּ֣י ָכל־ָהָאָ֔ נֵּ ֲאֶשרַ֙ ַעל־פְּ

ה׃ ָלִֽ ָאכְּ ֶיֵ֖ה לְּ הְּ ַָ֑רע ָלֶכּ֥ם ִיִֽ ַע ָז  ֹּ֣ ץ ֹזרֵּ ֵ֖ ִרי־עֵּ ֹו פְּ ֲאֶשר־בּ֥
 

 

 “E disse Deus: Eis que dou a vocês toda a verdura que está na Terra que 
produza semente e toda a árvore cujo fruto produz semente para que seja teu 
alimento”. (Gên. 1:29)1 

 

No texto, a alimentação primordial e única do ser humano deve ser constituída 

por  verduras e frutas, mas não toda e qualquer verdura ou fruto, mas apenas aquelas 

que produzam semente. Todas as outras verduras e frutos são automaticamente 

excluídos. A frase hebraica  ֶרץ ֵ֣י ָכל־ָהָאָ֔ נ   ,é uma expressão idiomática (BROWN ַעל־פְּ

DRIVER et al., 1996) indicando que “toda a Terra” proveria o alimento para o ser 

humano. Ela não pode ser utilizada para excluir elementos que estejam abaixo da 

Terra, pois a mesma expressão ֵ֣י נ   aparece no verso 21, com o sentido de abaixo ַעל־פְּ

dos céus, ou nos céus. A única restrição do texto está relacionada com a produção de 

semente ou não e jamais com aspectos geográficos eu espaciais. 

 

                                                 
1 Todas as citações das Escrituras são traduzidas diretamente da Bíblia Hebraica 
Stuttgartensia e do texto de Nestle-Aland, 27. Ed, para a Bíblia Cristã. Exceções são notadas 
no corpo do texto. 
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2.1.1.2 Gênesis 9:3-4 

 

O próximo texto lidando com regras alimentares está em Gênesis 9:3-4, no 

contexto do dilúvio: 

ל׃ 3 ִתי ָלֶכֵ֖ם ֶאת־ֹכִֽ ֶשב ָנַתּ֥ ֶיֶָֹּ֣֑רק עֵָּ֔ ה כְּ ָל  ָאכְּ ֶיֵ֖ה לְּ י ָלֶכּ֥ם ִיהְּ ר הּוא־ַחָ֔ ֶמשַ֙ ֲאֶשֹּ֣  ָכל־ֶרַ֙

לּו׃ 4 ִֽ א תֹאכֵּ ֹּ֥ ֹו ל ֹו ָדמֵ֖ שּ֥ ַנפְּ ר בְּ  ַאְך־ָבָשָׂ֕

 
Tudo que se move pela sua vida, vos será por alimento. Assim como a erva 

verde, vos dei tudo. Certamente a carne com sua vida, seu sangue, não 
comereis. (Gên 9:3-4) 

 

Segundo o texto do verso 3, as restrições alimentares originais deixam de 

existir. Isto é acentuado não apenas pela permissão de se alimentar de “tudo o que 

se move por sua vida”, indicando os animais, mas pela repetição do termo “verduras”, 

não mais qualificado pelas palavras “que produzam semente”. Com isto, a fonte de 

alimentação humana torna-se muito mais ampla, ainda que as circunstâncias tenham 

restringido a extensão da provisão. Aqui a “erva” não é acompanhada tampouco pelo 

qualificativo ֶרץ ֵ֣י ָכל־ָהָאָ֔ נ    .ַעל־פְּ

A permissão de se alimentar de animais não é dada sem restrições, como pode 

parecer da leitura da primeira frase, que diz י ר הּוא־ַחָ֔ ֶמשֶ֙ ֲאֶשֵ֣  Tudo o que se“ ָכל־ֶרֶ֙

move por sua vida”. O verso 4 determina que nada no qual a vida ainda esteja, pode 

ser comido.  Vida é definida aqui como o sangue e o seu uso como alimento é 

explicitamente proibido. Com isto, vemos mais uma vez o padrão de liberdade 

alimentar restrita, que encontramos em Gênesis 1:29. 

 

2.1.1.3 Levítico 7:22-27 

 

Em Levítico 7:22-27, Deus proíbe o consumo de animais que não tenham sido 

corretamente abatidos. Basicamente, o sangue é novamente proibido e se acrescenta 

à proibição do uso alimentar da gordura do animal. O contexto desta proibição são os 

sacrifícios pela expiação da culpa, oferta pacífica e oferta de ação de graças (vv. 1-

21). A carne destas ofertas deveria ser comida pelos sacerdotes, mas seu sangue, a 

gordura e suas entranhas não poderiam ser comidas. Ademais, a carne do sacrifício 

poderia ser consumida apenas nos dois primeiros dias após o oferecimento. Após este 

período, a carne passava a ser impura.  
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O contexto é novamente restritivo. Mesmo os animais puros, oferecidos em 

sacrifício e dos quais o sacerdote participava, não podiam ser completamente 

consumidos. Não são definidas quantidades no texto bíblico, embora a literatura 

judaica posterior tenha legislado que o tamanho máximo deveria ser o de “uma 

azeitona”. Além do sangue, já proibido em Gênesis 9, outras partes eram proibidas 

para consumo.    

 

2.1.1.4 Levítico 11 e Deuteronômio 14 
 

Levítico 11 e Deuteronômio 14 contêm a mais completa lista de regras 

alimentares do Pentateuco e de toda a Bíblia. Deuteronômio contém uma repetição 

do texto de Levítico com algumas alterações. Por isto, os dois são tratados juntos e 

as conclusões quanto a Levítico se aplicam igualmente a Deuteronômio. 

 O foco do texto não é legislar sobre qual tipo de alimento poderia ser utilizado 

pelo ser humano, mas apresentar regras restritivas sobre um tipo específico de 

alimento: a carne animal.  

A ideia é disponibilizar uma lista indicativa das características dos animais que 

poderiam servir como alimento e daqueles que não. A lista não é compreensiva, 

porque não enumera todos os animais possíveis, e no caso das aves é associativa, 

permitindo o consumo daquelas que sejam semelhantes em características à galinha. 

Aparentemente, a principal preocupação do texto é limitar antes que liberar. A 

repetição das frases “esse vos será imundo” ou “vos será abominável” servem como 

um elemento de reforço proibitivo. O hebraico utiliza duas palavras diferentes para 

descrever esta relação de impropriedade destes animais: א ֵ֥ ֶקץ e  ָטמ   O hebreu  . ֶשֵ֥

deveria considerar certos tipos de animais como א ֵ֥ ֶקץ e outros como  ָטמ   O primeiro .ֶשֵ֥

termo é reservado para a categoria de animais terrestres (vv. 4,5 e 7), enquanto o 

segundo é utilizado para os animais aquáticos (vv. 10-12), aves (v. 13), insetos (vv. 

20-23) e seres rastejantes (vv. 41-42).  

א ֵ֥  é um termo do ambiente cúltico (HAUCK, 1964), com o sentido de impureza  ָטמ 

cerimonial (VANGEMEREN, 1998). Aquele que se contaminasse com os animais 

proibidos neste texto, automaticamente estava excluído das atividades do Templo e 

até mesmo da cidade (Lev. 7:21). Fora do contexto cúltico, o termo está relacionado 

com a impureza causada pelas emissões de fluído corporal (Lev. 15), e às impurezas 
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da terra, pela idolatria (Isa. 6:5), adultério (Eze. 22:5) dentre outros2. MILGROM (2008) 

nota que a expressão א ֖הּוא ֵ֥  encontrada em Lev. 11 denota sempre um tipo de ָטמ 

impureza que não pode ser revogada pelo homem. 

Por seu turno, ֶקץ  o termo utilizado para descrever as aves, peixes, insetos e ֶשֵ֥

seres rastejantes, expressa uma impureza de um tipo diferente que  א ֵ֥  ,MILGROM) ָטמ 

2008).  O termo carrega a ideia de algo detestável, cuja presença causa repulsa, uma 

vez que afeta o relacionamento com a divindade (SWANSON, 1997) . Seu uso no 

contexto de alimentação indica que o uso dos animais classificados como ֶקץ  tornava ֶשֵ֥

o Israelita detestável diante de Deus (HARTLEY, 2002). 

Além destas restrições relacionadas com os tipos de animais, Levítico 11 

apresenta restrições quanto ao uso dos próprios animais limpos. Mesmo o animal 

limpo passa a ser considerado imundo, se houver morrido por si mesmo (v. 39). Até o 

toque sobre seu corpo morto, transmite a mesma impureza que os animais impuros 

transmitiam. 

O significado das regras alimentares de Levítico tem sido vastamente discutido. 

Já se propôs que estas estão relacionadas com uma preocupação divina com a saúde 

de Seu povo (NICHOL, 1978a). Ou que elas estão relacionadas com a separação do 

povo do contexto sacrifical das nações vizinhas, que utilizavam muitos destes animais 

como sacrifício (Cf. HARRISON, 1980). Algumas nuanças do texto nos fornecem ideias 

que permitem sugerir que o significado básico está na santidade de Deus e do povo  

(HARRISON, 1980).   

Primeiro, deve-se destacar que alguns dos animais considerados puros e aptos 

para o alimento, dentre os quadrúpedes, são os mesmos que deveriam ser utilizados 

no serviço do Templo (Cf. Lev.1-4).  Entretanto, nem todos os animais que serviriam 

como alimentos, poderiam ser sacrificados. Esta distinção é importante. 

Segundo, os animais que poderiam servir como alimentos, partilham de 

algumas características que estão intimamente ligadas a seu ambiente natural 

(WENHAM, 1979). A antropóloga social Mary Douglas descortinou na edição de 1966 

de seu Purity and Danger um modelo que explica de forma bastante satisfatória o 

racional das características dos animais puros e impuros (DOUGLAS, 1966). Segundo 

ela, os animais são classificados em decorrência de sua habilidade de se locomover 

                                                 
2 Um tratamento completo do termo pode ser encontrado em (WANG (1991); VANGEMEREN 

(1998); YAMAUCHI (1999). 
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naturalmente no ambiente em que vivem, porque a pureza   “requer que os indivíduos 

se conformem com a classe à qual pertencem” (DOUGLAS, 1966, p. 53). Animais que 

possuem características não próprias ao seu ambiente, não podem servir como 

alimento. 

WENHAM (1979) desdobrou esta interpretação ao associá-la com a limitação dos 

animais sacrificais e encontrou uma relação com a noção de Eleição e sacerdócio. 

Para ele, os animais impuros simbolizam as nações gentias, os animais puros 

simbolizam o povo de Israel e os animais sacrificais, simbolizam o sacerdócio. O 

racional é que a limitação alimentar está relacionada com nível de proximidade com a 

divindade e a santidade que advém desta relação e que ela também pressupõe. Desta 

maneira, a alimentação, segundo Levítico, é um ato de santidade e por isto deve ser 

feito de acordo com o Deus que santifica. É ele, e não o homem, quem determina o 

que pode ser utilizado como alimento, além de sua forma.  

Por outro lado, é preciso notar que a ênfase do texto é negativa. As regras 

quanto à impureza ocupam um espaço muito maior do que as regras de pureza. Isto 

parece indicar o desejo divino de apresentar o ato de se alimentar de animais como 

contrário à ordem natural. As leis dietéticas de Levítico não lidam com plantas, que 

foram originalmente designadas como alimento natural. Antes, como bem observou 

KASS (1994)  “... tudo que é proibido é carne.” 

Antes de seguirmos analisando as regras sacrificais, precisamos discutir 

brevemente o texto de Deuteronômio 12:15-21, que libera o consumo de carne por 

parte dos Israelitas, aparentemente de forma totalmente irrestrita, contrariando o que 

os textos analisados até aqui indicam.  

O texto inicia dizendo: ר ָתֵ֣ ָבָשָׂ֗ ָאַכלְּ ח׀ וְּ ַבֵ֣ זְּ ךָ֜ תִּ שְּ ת ַנפְּ ָכל־ַאַּוֶ֙  que ,(Deu 12:15) ַר֩ק בְּ

traduzido literalmente lê “certamente, em todo o desejo de tua alma, abaterás e 

comerás carne”, prosseguindo afirmando que isto se daria de acordo com a benção 

que o Eterno lhes houvesse dado. No verso 20, a mesma injunção é apresentada, 

afirmando que  ַָכל־א ר בְּ ל ָבָשָׂ֑ ֖ך ֶלֱאֹכֵ֣ שְּ ַאֶּוֵ֥ה ַנפְּ י־תְּ ִּֽ ר כִּ ָלֵ֣ה ָבָשָ֔ ָתֶ֙ ֹאכְּ ָאַמרְּ ל וְּ ֖ך תֹאַכֵ֥ שְּ ַּוֵ֥ת ַנפְּ

ר  ou “... e disseres: comerei carne, pois tua alma deseja comer ,(Deu 12:20 WTT) ָבָשִּֽ

carne, de acordo com o desejo de tua carne, comereis carne”. 

Não se pode negar que o texto efetivamente permite o consumo de carne, 

conforme o desejo da alma. Entretanto, quando atentamos a alguns detalhes do texto, 

mesmo esta liberação divina, carrega uma forte ênfase restritiva.  
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Primeiro, o texto repete três vezes que a carne era desejada pelo israelita. O 

termo hebraico utilizado para descrever este desejo pela carne é ַאַּוֵ֥ת, ou forma 

correlata, cujo sentido básico é “desejar, querer” e é utilizado para algo que se deseja 

grandemente. O termo aparece em vários contextos tendo, geralmente, como sujeito 

a alma, indicando um desejo ardente por algo. No contexto do deserto, o termo é 

utilizado no episódio das codornizes, sendo eternizado no nome do local, Kivrot-

HaTa’va (Num. 11:31-35). O verso 34 de Número 11 declara que ali foram enterrados 

יםַהמִּ  ִּֽ ַאּוִּ  .os que desejaram”. Outro texto em que o verbo aparece é Deut“ (Num 11:34) תְּ

5:21, descrevendo a proibição daquele desejo pela mulher do próximo, no décimo 

mandamento. Por isto, os comentaristas rabínicos posteriores viam neste texto uma 

demonstração do desejo não consagrado do ser humano, e o chamavam de basar 

ta’vah, ou “carne da luxúria” (SCHWARTZ, 2001). 

Neste mesmo sentido, a repetição de que poderiam comer conforme o desejo 

da alma indicava  que Deus não considerava a carne como um alimento essencial da 

dieta. A carne poderia ser comida por desejo. A necessidade não poderia jamais ser 

apresentada como a razão pela qual o israelita comia a carne. De fato, as ações 

divinas na provisão dos alimentos para o povo, tanto de fato no deserto, quanto nas 

promessas para Canaã, não incluíam a carne. No deserto, Deus enviou o maná, que 

sustentaria o povo por toda a peregrinação. E de Canaã, Ele prometia que ali haveria 

frutas, cevada, vinho, trigo, azeitonas e que naquela terra eles comeriam pão até se 

fartarem (Deut. 8:7). Não há nenhuma promessa de carne em abundância. Por isto, 

Deuteronômio 12, representa um ato descritivo de Deus e não normativo. Ele 

reconhece o desejo não santificado do Seu povo e permite que assim vivam. 

Não obstante, o hebraico nos mostra que em cada ato de abater um animal 

para o consumo, o israelita deveria se lembrar do sacrifício prescrito para a paz. Deus 

utiliza o verbo זבח, abater ou sacrificar, que está ligado ao único sacrifício que era 

partilhado pelo ofertante, como veremos a seguir. Desta forma, mesmo o abate 

alimentar, fora do recinto do santuário, deveria ser feito de forma sacrifical, trazendo 

à mente do Israelita a excepcionalidade do ato. 

 

 

 

 



20 

 

2.1.2   Regras Sacrificais 

 

O livro de Levítico descreve os vários tipos de sacrifícios e o manuseio de seus 

elementos. Os capítulos de 1 a 5 descrevem o ן ָב֖  que é o termo genérico para os ,ָקרְּ

tipos variados de sacrifícios (FABRY, 2004) que o Israelita, como indivíduo, podia 

oferecer (WENHAM, 1979). Para cada ato individual, correspondia um sacrifício 

específico, cujo manuseio era específico e diferenciado. Para os propósitos deste 

trabalho, apenas sacrifícios nos quais a carne era manuseada serão analisados. 

 

 

2.1.2.1 Oferta queimada (Lev. 1:3-17) 
 

O primeiro tipo de sacrifício descrito em Levítico é o da oferta queimada 

chamada de ֹעָלָ֤ה. O termo ֹעָלָ֤ה designa algo que “sobe” (KELLERMANNN, 2001), como 

cheiro agradável ao Eterno. O ֹעָלָ֤ה é dividido em três categorias distintas: o de animais 

grandes, de animais menores e de aves.  

As ofertas feitas de quadrúpedes são manipuladas da mesma maneira, 

independentemente de seu tamanho. Apenas o local do sacrifício difere, sendo que 

os animais maiores deveriam ser sacrificados הָוָׂ֑ה ֵ֣י יְּ נ  פְּ  que NOTH (1977) ,(v. 5)  לִּ

identifica como sendo uma referência à parte frontal do altar, enquanto os animais 

menores eram sacrificados ָנה ַח ָצֹפ֖ ֵּ֛ ב  זְּ ל ֶי ֶֶ֧רְך ַהמִּ  ou ao norte do altar. O uso da (v. 11) ַעֵ֣

carne e seu destino são idênticos: deveriam ser separados em partes naturais e 

dispostos sobre o altar. As entranhas e pernas deveriam ser lavadas, antes de serem 

colocadas com as outras partes de forma ordenada no altar em chamas (vv. 8, 13).  

No caso das ofertas de aves, o ritual é simplificado, mas em linhas gerais pouco 

difere. Não há a imposição de mãos, o sangue não é espargido ao lado do altar, mas 

em sua parede. Seu ָאה  ou o canal alimentar, deveria ser lançado ao lado oriental ֻמרְּ

do altar, no local em que as cinzas da gordura eram lançadas (v. 16). 

No que diz respeito ao uso da carne, nenhum dos animais seria utilizado como 

alimento. A carne não era cozida, nem assada e nem disponibilizada para os 

sacerdotes ou compartilhada com o ofertante. Todo o animal deveria ser consumido 

pelo fogo, indicando que pertencia completamente ao Eterno. 
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2.1.2.2 Sacrifício de Paz (Lev.3;7:11-36;19:3-7) 

 

O próximo sacrifício descrito está no capítulo 3 de Levítico, com regulamentos 

adicionais nos capítulos 7 e 19. É chamado de sacrifício de paz, um tradução da 

expressão hebraica  יםֶזֵַ֥בח ֖ ָלמִּ  O ritual descrito para esta oferta é semelhante àquele . שְּ

descrito no capítulo 1 para a oferta queimada, com a importante diferença de que a 

maior parte do ים ֖ ָלמִּ  ,deveria ser consumida pelo ofertante diante do Eterno ֶזֵַ֥בח שְּ

conforme o capítulo 19 de Levítico, e uma parte seria dedicada ao sacerdote, 

conforme descrito no capítulo 7. Nenhuma menção ao comer por parte do sacerdote 

ou do ofertante é feita no capítulo 3.  De fato, a gordura e as partes internas da oferta 

eram queimadas no altar para Deus, mas o que deveria ser feito com o restante do 

animal não é declarado. É nos capítulos 7 e 19 que o destino da carne é estabelecido. 

Independente disto, temos na oferta pacífica a primeira referência ao sacrifício 

como alimento. Seu uso, entretanto, não está relacionado com as necessidades de 

subsistência do homem, mas à festividade de ação de graças pela comunhão com o 

Eterno e Suas bênçãos, passadas ou futuras. Isto está explícito na palavra ים ֖ ָלמִּ  ,שְּ

que conforme JAMIESON, FAUSSET et al. (1945), é 

… usada nas Escrituras para denotar geralmente prosperidade e alegria, uma 
oferta de paz era um tributo voluntário de gratidão por saúde e outros  

benefícios. Desta forma, ela era eucarística, sendo um sinal de ação de 
graças por benefícios já recebidos ou, algumas vezes, votivo, apresentado 
em oração por benefícios desejados para o futuro. 3  

 

Levítico 7 acrescenta um número de estipulações adicionais, especificamente 

sobre ofertas de cereais que deveriam ser agregadas ao ים ֖ ָלמִּ  e especifica a ,ֶזֵַ֥בח שְּ

parte dos sacerdotes.  

Levítico 19 demonstra o caráter comunitário e festivo do sacrifício de paz, ao 

declarar que a carne da oferta deveria ser comida por dois dias, e ao terceiro dia 

deveria ser queimada (vv. 3- 7). Que o ambiente não é mais o do Tabernáculo pode 

ser depreendido da ausência de qualquer menção do altar de sacrifícios, em 

conjunção com o fogo que deveria consumir a carne imprópria para o consumo.  

                                                 
3… being used in Scripture to denote prosperity and happiness generally, a peace offering was 
a voluntary tribute of gratitude for health or other benefits. In this view it was eucharistic, being 
a token of thanksgiving for benefits already received, or it was sometimes votive, presented in 
prayer for benefits wished for in the future. 
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Na legislação dos sacrifícios em Levítico 1-7 apenas ים ֖ ָלמִּ  é chamado ֶזֵַ֥בח שְּ

de ֶלֶָ֤חם  indicando que esta oferta “... essencialmente pertence ao leigo para ser usada 

em uma refeição festiva” (HARTLEY, 2002). 4 

Menções posteriores na literatura histórica e nos profetas mostram que a carne 

do sacrifício era utilizada em refeições nas quais participavam convidados (1 Sam. 

9:12–13; 16:2–5; Deut. 12:18). Há também menções a situações não festivas, mas 

nas quais um grupo de pessoas ofereceu ofertas pacíficas a Deus, em momentos de 

angústia ou desespero (Jz. 20:26; 21:4; 1 Sam. 13:9; 2 Sam. 24:25). 

Em resumo, não obstante o caráter festivo ou comunal do sacrifício de paz, 

encontrado tanto em Levítico quanto noutras partes da Bíblia Hebraica, é preciso 

entender que tanto o capítulo 7 quanto o 19 do livro de Levítico impõem restrições 

para o uso da carne deste sacrifício: (1) Ela não deve ser consumida após dois dias. 

(2) No caso em que estas ofertas sejam de ação de graças, elas devem ser 

acompanhadas por ofertas de bolos ázimos e pães levedados (vv. 12-14). (3) O peito 

e a coxa direita da oferta eram a porção do sacerdote (v. 34). 

 

2.1.2.3 Oferta pelo Pecado (Lev. 4-6:24-30) 

 

Os capítulos 4 a 6 de Levítico detalham os mais comuns dos sacrifícios: a oferta 

pelo pecado e oferta pela culpa. As instruções básicas para a manipulação do 

sacrifício estão contidas no capítulo 4, com instruções adicionais nos capítulos 5 e 6.  

O termo hebraico que descreve as ofertas pelo pecado é את  ,o qual ַחָטִּֽ

incidentalmente, também identifica os pecados que são expiados por esta oferta. Os 

pecados com os quais estes sacrifícios lidam são apenas aqueles por ignorância dos 

mandamentos do Eterno (הוָָ֔ה ת יְּ וֵ֣ צְּ ֹכלֶ֙ מִּ ָגָגהֶ֙ מִּ שְּ  5. As ofertas pela culpa(vv. 3, 22) (בִּ

são chamadas de ָאַשם, um termo que descreve não o ato em si, mas a punição que 

dele advém.   

Muito embora haja múltiplas instruções sobre os sacrifícios para os pecados 

por ignorância diferentes grupos de pessoas (o sacerdote [v. 3], a congregação [v. 13], 

                                                 
4 since this is the only sacrifice that belongs essentially to the layman to be used for a festive 
meal.. 
5 O termo  ֶָ֙גָגה שְּ  não é utilizado para os pecados da congregação, no verso 13. A forma בִּ
encontrada ali é  ָשָגה. Victor Hamilton(1999) opina que o termo encontrado no verso 13, 
implica toda a frase encontrada nos versos 3 e 22.  
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o príncipe [v.22], o povo da terra [v. 27]), ou para as ofertas pela culpa (5:1-13; 6:1-7), 

além de diferentes especificações quanto aos tipos de animais que seriam aceitos ou 

aos elementos substitutivos, em caso de impossibilidade de apresentação de um 

animal, a destinação da carne dos animais sacrificados é dada em poucos versos. 

De fato, a disposição para que a carne do sacrifício fosse consumida ou não, 

dependia apenas do destino do sangue deste sacrifício. Em dois casos específicos, a 

את  do sacerdote e do povo, deveria o sangue ser levado para dentro da tenda da ַחָטִּֽ

congregação, e aspergido sobre  o altar de incenso e o véu (vv. 6, 7, 17, 18). Já na  

את  do príncipe e do povo da terra, o sangue não era levado para a tenda da ַחָטִּֽ

congregação, sendo, ao contrário, derramado na base do altar de holocaustos, sobre 

os chifres do qual, uma parte era aspergida (vv. 24, 25, 29, 30). 

Igualmente, o sangue da oferta pela culpa ou ָאַשם, não era levado para a tenda 

da congregação, sendo aspergido sobre a parede do altar e o restante derramado à 

base do mesmo (5:9-10), quando se tratava de oferta de animal. 

A regra é resumida em Levítico 6:30, segundo o qual não se poderá comer 

nenhuma carne de ofertas cujo sangue é levado para a Tenda da congregação. Ou 

seja, as ofertas pelo pecado do próprio sacerdote e do povo, não poderiam ser 

comidas; sua carne deveria ser totalmente consumida pelo fogo, conforme especifica 

Lev. 4:11. Por outro lado, as ofertas cujo sangue não era levado, deveriam ser 

comidas no pátio, por todos os varões sacerdotes, conforme Lev. 6:29 e 7:1-7. 

Novamente, observamos o padrão restritivo nas regras quanto à manipulação 

e uso da carne da oferta pelo pecado e pela culpa. Estas eram as ofertas mais comuns 

dentre o povo de Israel, sendo que o próprio termo usado para descrever as ofertas 

pelo pecado é também usado para descrever o pecado em si6. E neste ato repetitivo, 

estritas regras quanto ao consumo da carne do sacrifício deveriam ser observadas.  

Ou o sacrifício não deveria ser consumido de forma alguma, ou, quando permitido, 

seu consumo deveria ser de acordo com as regras do sacrifício de paz (4:35), ou do 

holocausto (6:25). 

 

 

 

                                                 
6 A raiz de את  ocorre 580 vezes na Bíblia Hebraica, sendo o termo mais comum para ָחָטא ,ַחָטִּֽ
pecado. 
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2.1.3 Regras para Ocasiões Especiais 

 

Havendo analisado como a carne deveria ser manipulada nos diversos 

sacrifícios, de acordo com a legislação da Torá, podemos voltar nossa atenção para 

as prescrições referentes ao uso da carne em ocasiões específicas e nas festas do 

Senhor. 

De forma geral, a manipulação do sacrifício e o consumo da carne deste 

sacrifício nas ocasiões especiais, seguiam as regras estabelecidas para os diversos 

sacrifícios descritos na seção anterior. 

 

2.1.3.1 Votos de Nazireado 

 

O Nazireado é descrito no livro de Números capítulo 6:1-21. Vários tipos de 

ofertas estavam associados ao voto de Nazireu e dependiam explicitamente do 

sucesso do voto ou não.  

Em caso de voto não consumado, causado por contato com um morto, ele 

deveria, após oito dias, trazer duas rolinhas ou duas pombas (v. 9) ao sacerdote, como 

oferta pelo pecado e holocausto (v. 10). Além destes, um cordeiro de um ano deveria 

ser trazido como oferta pela culpa (  ם ָאָשָׂ֑ ) (v.12).    

Por outro lado, em caso de sucesso do cumprimento do voto, a oferta deveria 

ser de um cordeiro para holocausto, uma cordeira para oferta pela culpa e um carneiro 

para sacrifício de paz (v. 14). Após um elaborado ritual que envolvia o oferecimento 

do holocausto e da oferta pela culpa (v. 16), bem como do sacrifício de paz (v. 17) e 

a raspagem da cabeça, cujo cabelo deveria ser posto sob o sacrifício pacífico (v. 18), 

o sacerdote entregava ao Nazireu o seu sacrifício pacífico que - em conformidade com 

as regras – era, então, consumido pelo ofertante. 

 

2.1.3.2 Oferta de Consagração (Êx. 29 e Lev. 8-9) 
 

A inauguração do ofício sacerdotal é descrita nos capítulos 8 e 9 de Levítico e 

se baseia no texto normativo de Êxodo 29. Três animais eram sacrificados, sendo um 

novilho (v. 14) e dois carneiros (vv. 18, 20). O novilho era um sacrifício para expiação 

dos pecados ( את  ַחָטָׂ֑ ר ַהִּֽ ַפֵ֣ ), segundo ambos os textos de Êxo. 29:14  e Levítico 8:14, 
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enquanto os carneiros serviriam um para holocausto (יל ָהֹעָלָׂ֑ה ֵ֣  .Êxo. 29:18; Lev) (א 

8:18) e o segundo para oferta de consagração (ים ָׂ֑ ֻלאִּ יל ַהמִּ ֖  .(Êxo. 29:22; Lev. 8:22) (א 

Dos três sacrifícios, apenas o para consagração não possuía uma referência 

no ritual diário. Efetivamente, o ritual de consagração acontecia a partir da 

manipulação do segundo cordeiro enquanto os sacrifícios anteriores parecem servir 

como atos preparatórios e purificatórios para aqueles que serão sacerdotes a partir 

do ato de consagração. 

No que tange à carne, é também apenas no terceiro sacrifício que os 

sacerdotes a consomem (Êxo. 29:31; Lev. 8:31). Os dois sacrifícios anteriores são 

completamente queimados (Êx. 29:14, 18; Lev. 8:17, 20-21) e nenhuma parte deve 

ser comida.  

Enquanto o terceiro sacrifício deveria ser comido pelos sacerdotes, eles não 

tinham absoluta e irrestrita liberdade quanto ao seu consumo.  Havia restrições. Além 

das restrições comuns, quanto às partes que deveriam ser consumidas, o Senhor 

acrescentou ainda outra mais, relacionada ao local em que deveria ser comida a carne 

do sacrifício: nas portas da tenda da congregação (Êxo. 29:31-33; Lev. 8:31-33). 

Ademais, restringiu também o tempo para o consumo, permitindo apenas que fosse 

comida no mesmo dia da consagração, devendo o que sobrasse ser queimado no dia 

seguinte (Êxo. 29:34;  Lev. 8:34). 

 

2.1.3.3 Shabbat e Lua Nova (Núm. 28:9-15) 
 

Para os dias de Shabbat, a ordem era que aos holocaustos diários da manhã e 

da tarde, fossem acrescentados mais dois novilhos, também como holocausto 

especial. Uma vez que o termo hebraico  é utilizado também para descrever o ֹעָל֖ה 

sacrifício sabático, as regras de manipulação do sacrifício deste dia devem ser as 

mesmas que para os holocaustos diários, descritos em Levítico 1:3-17, visto na seção 

anterior. O sacrifício não deveria ser comido, mas totalmente queimado diante na 

presença do Eterno. 

Para os dias de Lua Nova, ou início do mês, ainda um número maior de animais 

eram sacrificados: dois novilhos, um carneiro e sete cordeiros, sem mancha (v. 11). 

Muito embora o número de animais fosse aumentado, o conjunto das ofertas é referido 

pelo singular  ֹעָל֖ה , indicando que todo o ritual deveria seguir o da oferta queimada, já 
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descrito anteriormente, inclusive na manipulação das partes dos animais e na 

proibição do consumo de sua carne. 

 

2.1.3.4 Páscoa (Êx. 12; Lev. 23; Núm. 28:1ss; Deut. 16) 

 

A festa de Pessach, ou Páscoa, marca o início da história de Israel 

propriamente dita. Seu estabelecimento ocorre antes mesmo da partida do Egito, em 

comemoração proléptica deste evento, no capítulo 12 de Êxodo.  

No contexto da libertação imediata do jugo egípcio, na impendente praga que 

mataria a todos os primogênitos e precipitaria os eventos do Êxodo, Deus instruiu os 

Israelitas a sacrificarem um cordeiro de um ano (Êxodo 12:5), que deveria ser 

compartilhado com a família e, em caso deste ser pequeno, com os vizinhos. O 

cordeiro serviria a um propósito duplo: seu sangue seria posto como sinal nos umbrais 

das portas, para que o anjo da morte não passasse por ali (v. 7); e sua carne serviria 

como memorial da ação redentora de Deus (v. 14). 

A páscoa não é, em Êxodo, um sacrifício a ser feito em um altar, ou no 

santuário, mas uma refeição a ser compartilhada no seio da família, ou, no máximo 

com seu vizinho (Êxodo 12:3-4). Apenas após a entrada em Canaã, com a 

centralização do culto, é que será instituído o sacrifício comunal e público, conforme 

Deuteronômio 16. Não obstante, o caráter familiar da festa de Pessach não parece 

haver se perdido, como veremos no capítulo seguinte. 

Seja como for, na instituição primordial da Páscoa, o cordeiro deveria ser 

sacrificado e consumido de maneira ritual e de acordo com regras estritas. Primeiro, 

ele não deveria ser cozido, ou consumido cru, mas assado (v. 9). Ademais, o cordeiro 

deveria ser assado inteiro (idem), indicando  que ele deveria também ser trazido inteiro 

a mesa onde seria servido (KEIL e DELITZSCH, 2008), como confirmado pelo verso 46, 

no qual se afirma que nenhum osso deveria ser quebrado. Por último, o cordeiro 

deveria ser suficiente para que cada pessoa da família ( ת ית־ָאֹב֖  .dele participasse ( ב 

A família, ou  ת ית־ָאֹב֖ ב  , aqui inclui o núcleo imediato, além das esposas dos filhos e 

as filhas solteiras (SARNA, 1991). O cordeiro deveria ser calculado baseado 

estritamente no número de componentes deste  ת ית־ָאֹב֖  e na capacidade de ב 

consumo de cada um ( ו לָ֔ י ָאכְּ ֵ֣ פִּ יש לְּ  .no verso 4 ( אִִּ֚
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Levítico 23 agrega à Páscoa um período de sete dias nos quais ofertas 

queimadas (ה ֶשֵּ֛ ה deveriam ser apresentadas ao Eterno.  O termo (אִּ ֶשֵּ֛  é usado como  אִּ

um sinônimo para ֹעָל֖ה, de maneira que é possível identificar as ofertas 

complementares ao período de Páscoa, durante a festa dos pães não levedados, 

como holocaustos, e aplicarmos os mesmos princípios para a manipulação da carne 

daqueles sacrifícios para estes. 

Por outro lado, Deuteronômio 16 parece retirar do ambiente familiar a 

comemoração da Páscoa e colocá-la no contexto da adoração centralizada, no  ֶַ֙בָמקום

ר  ַחֵ֣ בְּ םֲאֶשר־יִּ ֖מו ָשִּֽ ן שְּ ֵ֥ ַשכ  ה לְּ הוָָ֔  O cordeiro pascoal não deveria mais ser .(Deu 16:2) יְּ

sacrificado nos lares, em qualquer cidade onde o povo estivesse vivendo, mas no 

lugar onde o “Eterno escolhesse para habitar Seu Nome”. Não obstante, o caráter 

familiar é ainda preservado, como pode ser visto no verso 7, que ordena o retorno às 

“tendas”   (HALL, 2000).  

As prescrições quanto ao consumo da carne são específicas quanto à forma 

de seu cozimento e ao local no qual ela deveria ser consumida. Quanto à forma, ela 

deveria ser ָבַשל ou cozida. Não é preciso ver aqui uma contradição com a ordem de 

comer a Páscoa “assada”, porque o termo ָבַשל é um termo que “... pode significar 

tanto cozido quanto assado”(ADEYEMO, 2006, p. 232) 7. Desta forma, a maneira de 

preparar o sacrifício é basicamente a mesma de Êxodo 12. No que diz respeito ao 

local, como visto, este não é mais o lar do ofertante, mas o lugar da presença de Deus.   

Outra diferença principal entre a legislação da Páscoa em Êxodo e 

Deuteronômio, é que a última permite que o sacrifício pascal seja feito também de 

“gado” (Deuteronômio 16:3), enquanto a primeira restringe o sacrifício a um cordeiro 

ou um cabrito de um ano (Êxodo 12:5). Esta liberação parece estar relacionada com 

o crescimento do rebanho pertencente ao povo uma vez assentado na terra (HALL, 

2000). De fato, esta liberação é em si mesma restritiva. Os animais que estavam sob 

a posse do povo, não lhes pertenciam de fato. Antes, eram propriedade de Deus. 

Levítico 23 contém um resumo dos tempos sagrados de Deus, dentre os quais 

a Páscoa. Nada é dito quanto ao sacrifício pascal, mas são dadas instruções quanto 

aos sacrifícios a serem oferecidos durante os dias da festa de pães ázimos. É 

interessante que nem Êxodo 12 nem Deuteronômio 16 fazem qualquer menção a 

                                                 
7 “The same word can mean either ‘roasted’ (NIV) or ‘boiled’ (RSV)”  
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holocaustos ou sacrifícios nos dias desta festa. É apenas em Levítico 23 e Números 

28 que estes sacrifícios são mencionados. De acordo com a prescrição, sete cordeiros 

deveriam ser sacrificados como holocausto ao Senhor. Por ser holocausto, não há 

menção alguma quanto ao comer deste sacrifício por parte do israelita.  Havia ainda 

um bode que seria para expiação por todo o povo. Uma vez que, a oferta pelo pecado 

do povo tinha seu sangue levado para a tenda da congregação, é possível concluir 

que este bode, tampouco era compartilhado com o povo, mas deveria ser queimado 

completamente, conforme Levítico 6:30. 

Por fim, há um elemento deveras importante no que diz respeito à Páscoa. 

Todo israelita era obrigado a participar dela, fosse nativo ou prosélito (ר  conforme ,(8 ג ָׂ֗

o texto de Êxodo 12:47. A não participação na festa de Páscoa e do cordeiro Pascoal 

correspondia a excluir a si mesmo dos eventos redentivos que a Páscoa comemorava . 

Esta ordenança não poderia ser posta de lado, pois ela é chamada no verso 49 de Lei 

( ה  .( תוָרֵ֣

 

2.1.3.5 Primícias e Semanas (Lev. 23:9-21; Núm. 28:26-31; Deut. 26:1-11) 
 

A festa das Primícias, descrita em Levítico 23:9-14 e a festa das Semanas, 

descrita nos versos 15-21, marcam, respectivamente, o início e o fim de um período 

sagrado, de sete semanas completas, ou cinquenta dias. Não há qualquer menção a 

sacrifícios especiais nos dias entre as primícias e o fim das Semanas. De fato, os três 

textos com os quais estamos lidando, falam de um holocausto no primeiro dia das 

primícias (Lev. 23:12; Núm. 28:27).  

Há diferenças entre Levítico e Números quanto ao número de animais a serem 

oferecidos no dia das primícias. Enquanto Levítico fala de um único cordeiro de um 

ano, Números fala de dois novilhos, um carneiro e sete cordeiros de um ano. Esta 

diferença tem sido explicada através da ideia de que em Números encontramos uma 

oferta adicional ao holocausto descrito em Levítico (JAMIESON, FAUSSET et al., 1997). 

Destarte, esta diferença não é significativa para os propósitos deste estudo, porque 

tanto em Levítico quanto em Números, o conjunto das ofertas é chamado de ֹעָלָ֤ה, 

holocausto. Desta forma, são manipulados à maneira do holocausto, ou seja, 

                                                 
8 Para uma análise deste termo veja SIQUEIRA (2009) 
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totalmente consumido pelo fogo, diante do Eterno, sem participação do ofertante ou 

do Sacerdote. 

Ao final do período de sete semanas ( ַבע ַשָב֖תות   lit. sete sábados), no dia ֶשֵ֥

após o sétimo sábado, uma nova oferta deveria ser apresentada ao Eterno (Lev. 

23:15-21). Os animais seriam os mesmos que no dia das Primícias, mas em 

quantidade diferente. Em lugar de dois novilhos, apenas um era oferecido, enquanto 

dois carneiros eram sacrificados, em lugar de um como nas Primícias, ademais dos 

mesmos sete cordeiros (v. 18). Não obstante, todos os animais eram oferecidos 

também como ֹעָלָ֤ה, o holocausto no qual não havia qualquer participação do ofertante 

ou do sacerdote.  

Além dos holocaustos, deveriam ser oferecidos um bode como oferta pelo 

pecado (  את ַחָטָׂ֑ ) e um cordeiro como oferta pacífica ( ים  ִּֽ ָלמִּ ֶזֵַ֥בח שְּ ) (Lev. 23:19). No 

primeiro caso, a carne não deveria ser comida, pois era um sacrifício pela comunidade 

de Israel, nos moldes de Levítico 4:13-17, cujo sangue era levado para dentro do 

tabernáculo, muito embora esta ação não seja descrita em Levítico 23. Já o   ֶזֵַ֥בח

ים ִּֽ ָלמִּ  é sempre  um sacrifício a ser consumido diante do Eterno, conforme vimos שְּ

anteriormente. Desta forma, ao final das semanas, havia ao menos um sacrifício 

comunal, no qual o ofertante deveria participar. Entretanto, a questão a ser 

respondida, é: uma vez que o sacrifício era comunal, como se dava esta participação? 

O verso 20 contém uma possível resposta, ao indicar que os dois cordeiros (  ם ֹאָתָ֡ ) 

deveriam ser movidos juntos (  ַעל ) com os pães das primícias, e que ambos seriam 

santos ao Senhor e pertencentes ao sacerdote. Em outras palavras, a participação do 

povo neste ים ִּֽ ָלמִּ  ,específico, era indireta e por representação (KEIL e DELITZSCH  ֶזֵַ֥בח שְּ

2008). 

 

2.1.3.6 Dia das Trombetas (Lev. 23:24-25; Núm. 29:1-6) 

 

O primeiro dia do sétimo mês é o início do calendário religioso judaico. É um 

dia memorial (  ון רֵ֥ כְּ  no qual o som de trombetas seria ouvido (Lev. 23:24). Levítico ,( זִּ

23 não descreve qualquer oferenda a ser feita ou sacrifício a ser oferecido neste dia. 

É em Números 29 que os rituais são detalhados. 
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Neste dia, de acordo com Números 29, deveriam ser oferecidos um novilho, um 

carneiro e sete cordeiros como holocausto (v. 2), e um bode por oferta pelo pecado 

(v. 5). Nenhum detalhe é fornecido quanto a manipulação especial do sacrifício, que 

deve, portanto, seguir o ritual descrito para os holocaustos e ofertas pelo pecado. 

Desta maneira, os sacrifícios desta festa, que se agregavam aos da Lua Nova e 

diários, eram completamente pertencentes ao Eterno. 

 

2.1.3.7 Dia da Expiação (Lev. 16; 23:26-32; Núm. 29:7-11) 
 

O grande Dia da Expiação, o dia mais importante do ano judaico, ocorria a cada 

décimo dia do sétimo mês, ou Tishrei (Lev. 23:26; Núm. 29:7). Era um dia de Santa 

convocação (Lev. 23:26), no qual nenhum trabalho deveria ser feito, sendo portanto, 

um Sábado. Ademais, neste dia ocorria a eliminação dos pecados que haviam sido 

transferidos pelo ritual diário para o Santuário, por isto era um dia de descanso solene, 

um Sábado dos Sábados (  ון ת ַשָבתֵ֥  .(ַשַבֶ֙

Havia um ritual específico neste dia, que se juntava aos holocaustos diários. 

Levítico 16 descreve em detalhes o ritual de expiação a ser efetuado neste dia. 

Segundo este texto, o Sumo-Sacerdote deveria oferecer por si mesmo um novilho e 

um carneiro. Deveria trazer também dois bodes e um carneiro adicional por parte da 

congregação.  O novilho e um dos bodes teria seu sangue levado para o Tabernáculo, 

enquanto os dois carneiros seriam oferecidos em holocausto após a expiação haver 

sido terminada. O outro bode, entretanto, não seria sacrificado, sendo enviado vivo ao 

deserto. 

Dos animais sacrificados, nenhuma parte pertenceria aos sacerdotes. O novilho 

e o bode da oferta pelo pecado deveriam ser totalmente queimados fora do arraial (v. 

27), enquanto os carneiros seguiam o ritual designado para o holocausto. 

Números 29 acrescenta que deveriam ser oferecidos também um novilho, um 

carneiro e sete cordeiros como holocausto (v. 8) e um bode adicional por oferta pelo 

pecado, além daquele utilizado no ritual de expiação (v. 11), descrito em Levítico 16. 

A carne destes sacrifícios era manipulada de acordo com as instruções descritas para 

as ofertas pelo pecado e para os holocaustos, pertencendo completamente ao Eterno, 

sem participação alguma do povo ou do sacerdote. 

 



31 

 

2.1.3.8 Tabernáculos (Lev.  23:33-44; Núm. 29:12-40) 

 

A grande festividade dos Tabernáculos encerrava o ano calendário das festas 

Bíblicas. Era uma comemoração memorial do tempo em que os israelitas habitaram 

em tendas e durava sete dias (Lev. 23:34; Núm. 29:13), iniciando no décimo quinto 

dia do mês de Tishrei, ou o sétimo mês, logo após o Dia das Expiação.  

Em cada dia deveriam ser oferecidos holocaustos ao Eterno, junto com libações 

e ofertas de manjares (Lev. 23:36; Núm. 29:38). O número de animais sacrificados 

durante o período de Tabernáculos - incluindo os do oitavo dia, ou o dia imediatamente 

seguinte ao fim da festa - atingiam a impressionante soma de cento e noventa e um 

(191), sendo setenta e um (71) novilhos, quinze (15) carneiros e cento e cinco (105) 

cordeiros (Núm. 29:14-38). Se considerarmos ainda os holocaustos diários, em 

número de dois por dia, e incluirmos ainda um Shabbat, com seus dois holocaustos 

adicionais, o número é ainda maior: duzentos e sete (207) animais eram oferecidos. 

À primeira vista, sendo uma celebração festiva, pode parecer que haveria alto 

consumo de carne nestes dias. Entretanto, a descrição destes sacrifícios, tanto em 

Levítico quanto em Números, não faz menção alguma de consumo da carne dos 

animais sacrificados. De fato, eles são todos chamados de  ֹעָלָ֤ה (Núm. 29:13), exceto 

os bodes que são את  ,Isto quer dizer, efetivamente .(vv. 16,19,22,25,28,31,34,38) ַחָטָׂ֑

que nenhum dos animais sacrificados naqueles dias era compartilhado com a 

comunidade, pertencendo todos ao Eterno, devendo ser manipulados de acordo com 

as instruções dos tipos específicos de sacrifícios. 

 

2.2 Regras na Literatura Judaica 

 

Na seção anterior, descrevemos as regras de uso da carne como alimento 

dentro da Torah, ou o Pentateuco. Estas regras parecem não haver sofrido alterações 

durante a história de Israel. De fato, como veremos adiante, a literatura judaica 

normativa trabalha sobre as regras alimentares do Pentateuco, detalhando aspectos 

específicos relevantes para o tempo em que os legisladores viviam.  
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2.2.1 Mar Morto 

 

As regras quanto ao consumo da carne encontradas nos manuscritos do Mar 

Morto são tratadas nesta seção em conjunto com as sacrificais, visto que as regras 

alimentares parecem estar intimamente ligadas com as ordenanças sacrificais.  

O estado atual da pesquisa entende que a comunidade que produziu os 

Manuscritos do Mar Morto era formada por Essênios (SCHIFFMAN e POTOK, 1994; 

VANDERKAM, 1994; CAMPBELL, LYONS et al., 2005; SCHIFFMAN, 2010), cuja existência é 

conhecida a partir de autores como Filo (Apologia pro Iudaeis 11; Quod omnis probus 

liber sit 12 (75–87)) e Josefo (BJ ii.8; Ant. xiii.5.9; xv.10.5; xvii.13.3; xviii.1.5).  

Josefo identifica os Essênios como Pitagóricos, em Ant 15.10.4 §371. A partir 

desta identificação e das práticas dietéticas Pitagóricas, que se abstinham de carne, 

os estudiosos mais antigos, entenderam que os Essênios praticavam o 

vegetarianismo.  

Esta ideia, contudo, foi posta de lado a partir das descobertas do Mar Morto, e 

do já conhecido Documento de Damasco (CD), proveniente da Genizah do Cairo em 

1867, além da escavação de ossos de animais enterrados, que, aparentemente, 

faziam parte das refeições comunais (DE VAUX e BOURKE, 1973). 

No que tange às regras de sacrifício e manipulação da carne do sacrifício, as 

referências encontradas nos Manuscritos representam uma continuidade das regras 

encontradas no Pentateuco. Na carta Haláquica da caverna 4 (4Q394), os fragmentos 

3-8 contêm “regulamentos” (f3-7i4) quanto a sacrifícios oferecidos por gentios, que 

não deveriam ser trazidos para o templo (f3-7i:8), cuja carne era mantida de um dia 

para o outro (f3-7i:13). O autor da carta informa que esta carne, junto com sua gordura, 

deveria ser comida no mesmo dia (f3-7i:14). Aparentemente, o autor da carta não 

considera que os sacrifícios dos gentios devessem ser manipulados da mesma 

maneira que os sacrifícios dos membros da comunidade e insta aos sacerdotes para 

cuidem deste aspecto, para que o povo não peque. 

Além desta carta, a própria Regra da comunidade apresenta prescrições que 

são descritas em CD-A Col. xi:17ss, ou em 4Q277 f2:5, que embora fragmentário, faz 

referência à “carne do sacrifício” (  provavelmente em uma proibição do ,(  בשר זב

toque. 
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O tratamento mais completo das regras sacrificais e de consumo e manipulação 

de carne é o encontrado no Rolo do Templo (11QT). Grande parte do Rolo contém 

uma repetição das regras levíticas, quanto aos sacrifícios e uso de animais como 

alimento. O texto das citações, contudo, é expandido ou comentado, permitindo que 

vejamos a interpretação da comunidade para as regras sacrificais, bem como para as 

determinações alimentares de Levítico e Deuteronômio. A comunidade sectária em 

Qunrã era mais estrita que os rabinos (MAGNESS, 2011) adotando, em geral, a posição 

mais restritiva do texto bíblico. Por exemplo, enquanto os rabinos permitiam que 

animais não sacrificais fossem mortos e consumidos em qualquer lugar, inclusive 

Jerusalém, exceto no Templo, a regra da comunidade não permitia que estes fossem 

mortos ou consumidos fora de Jerusalém (11QT 52:13-18). 

Em outra carta Haláquica, mas fora do contexto de sacrifício, a proibição de 

comer a carne de um animal morto por haver matado um homem ou uma mulher, 

existente em Êxodo. 21:28-29, é citada (4Q251 f4). O fragmento 7 da mesma carta 

proíbe que se coma a carne de um animal que esteja ainda na barriga de sua mãe, 

ou que seja imperfeito (4Q251 f7). Igualmente, o Documento de Damasco 12:11-14, 

proíbe que qualquer ser vivo crepitante (החיה  ) seja consumido, o que traria impureza 

 para quem o fizesse. Das águas, apenas o peixe, desde que o seu sangue (ישקץ)

seja completamente derramado, e os gafanhotos (החגבים במיניהם ) desde que 

assados ou cozidos em água, ainda vivos, poderiam ser consumidos.  

A razão parece estar na restrição do uso da carne como alimento pela 

comunidade. Isto é condizente com as descobertas arqueológicas, incluindo os 

depósitos de ossos animais. Se é verdade que estes depósitos de ossos indicam que 

animais ainda eram consumidos nas refeições comunais, como apontado por Roland 

de Vaux (1973), a quantidade de ossos indica que poucos animais foram utilizados 

durante o período em que a comunidade existiu (MAGNESS, 2002). 

Por outro lado, as regras da comunidade, apontam para a substituição dos 

sacrifícios animais por orações. O Documento de Damasco diz explicitamente em CD 

9:4-5 (=1QS Col. ix:3-5), que a expiação pela culpa e pelo pecado deveria ser sem a 

“carne dos holocaustos e gordura de sacrifícios” (מבשר עולות ומחלבי זבח), mas 

pela “oferta de lábios justos” (תרומת שפתים למשפט). 



34 

 

Em resumo, a evidência dos manuscritos do Mar Morto nos permite traçar um 

quadro da comunidade à qual eles pertenciam, no que diz respeito às regras do uso 

da carne como parte da dieta. E, como no Pentateuco, as regras são de caráter 

restritivo. Isto concorda com a ideia geral de que esta comunidade fazia uso 

esporádico da carne de animais, geralmente em refeições comunais, em períodos 

sagrados (MAGNESS, 2002). 

 

2.2.2 Literatura Rabínica 

 

A literatura judaica posterior preserva um grande número de discussões sobre 

o significado e alcance das regras alimentares bíblicas. Detalhes tomados como 

obscuros nas regras da Torah, são discutidos e novas aplicações do texto são feitas. 

De forma geral, as discussões legais são casuísticas, mas com aplicabilidade geral. 

Há discordâncias de opiniões e estas opiniões discordantes são registradas, sem a 

preocupação de prover uma harmonização, ou de definir qual representaria a posição 

normativa. 

Não obstante, uma análise das posições apresentadas pelos partidos de 

Jerusalém (ou seja, excluindo aquelas provenientes de comunidades separadas) nas 

diferentes fases pós-bíblicas, nos permite obter um vislumbre das regras de uso da 

carne na cultura judaica. Esta seção tenta resumir, mais do que detalhar, o vasto corpo 

da literatura judaica, em sua apresentação destas regras. 

 

2.2.2.1 Regras Sacrificais 

 

Vários tratados talmúdicos lidam com as regras dos sacrifícios, dentre os quais 

quatro nos interessam particularmente. O tratado Pessaḥim descreve as 

determinações do sacrifício pascal, enquanto os tratados Zebaḥim, Tamid e Middoth, 

contêm regras sacrificais em geral.  

As regras sacrificais descritas nos tratados Zebaḥim, Tamid e Middoth, lidam 

com detalhes e minúcias dos rituais sacrificais. Há a determinação do local para ao 

sacrifício, variando de acordo com grau de santidade (b. Zebaḥim, 5.1.26.a)9, as várias 

                                                 
9 Todas as citações do Talmud Babilônico são de NEUSNER (2011) e do Talmud de Jerusalém 
são de NEUSNER (2008). O formato difere da edição de RODKINSON (1918). 



35 

 

atitudes que tornam um sacrifício inválido, seja por parte do ofertante, do sacerdote 

ou da própria vítima. 

O tratado Tamid traz uma descrição detalhada do ritual para a oferta diária, 

incluindo todo o processo de manipulação da carne do sacrifício (b. Tamid, 5.9.30.b-

5.9.32.b). Há a descrição do atar da vítima (idem 31.a), do momento do sacrifício 

(ibidem), da coleta do sangue (ibidem) e do desmembramento do animal (idem, 31.a-

32.a). 

Os sacerdotes recebiam as partes do animal sacrificado, de acordo com a 

ordem determinada por sorteio (b. Tamid, 5.9.31.a), e deveriam se colocar em uma 

linha, com o primeiro sacerdote sorteado, tendo a cabeça em sua mão direita, o sexto 

com as partes internas e os três últimos com as ofertas de manjares e vinho 

acompanhando o ritual (idem, 32.b). O ritual termina com as partes sendo colocadas 

sobre a parte oeste do altar, salgadas e queimadas e os sacerdotes recitando o 

Shemá, os Dez Mandamentos e bendizendo o povo (idem 32.b-33.b).  É importante 

notar que, em consonância com as regras relacionadas ao ֹעָלָ֤ה não há menção 

alguma ao consumo da carne no ritual descrito no Talmud. 

O tratado Zebahim possui uma preocupação com a intencionalidade do 

sacrifício e seus efeitos sobre o cumprimento das regras específicas daquele 

sacrifício. Neste contexto, a Mishná legisla que um sacrifício cuja intenção não tenha 

sido declarada, é válido, mas “não irá como crédito ao ofertante” (b. Zebahim   5.1.2.a), 

exceto nos casos de Pessach e pela oferta para o pecado (idem). A Gemará do tratado 

nos permite perceber que esta regra causou estranheza e larga discussão, quanto ao 

seu real significado e impacto sobre a validade do ritual a ser efetuado. Por isto, em 

b. Zebahim 5.1.4.a, há a declaração de que “... encontramos que a regra governando 

o ato real do sacrifício...” deveria ser seguida.  

Analogamente, a Gemará, informa que Raba era da opinião de que quando a 

intenção não era informada, o sacrifício não servia como expiação, ou propiciação, 

mas deveria ser tratado como uma oferta de paz, em uma leitura conforme de Lev. 

7:37. Isto significaria que a oferta poderia ser compartilhada pelo ofertante, nos 

moldes da oferta de paz? A resposta da Mishná é que sim, de acordo com a citação 

de R. Simeon ben Azzai da lição aprendida de um diálogo entre os setenta e dois 

(referência ao Sinédrio) com R. Eleazar b. Azariah (b. Zebahim 5.1.11.b).  
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Uma interessante questão discutida no tratado é se a falta de validade do 

sacrifício feito torna também o comer da carne do sacrifício um ato inválido (b. 

Zebahim, 5.1.13.a-13.b). A resposta parece ser que sim (idem), baseando-se na 

analogia da abominação do comer da carne do sacrifício após terceiro dia, encontrada 

em Lev. 7:18.  Adicionalmente, se o sacerdote tivesse a intenção de comer a carne 

fora do tempo determinado pela Torá, este sacrifício era inválido, e sua carne 

imprópria (b. Zebahim, 5.1.14.a). 

A carne do sacrifício era proibida para os não sacerdotes, de acordo com a 

legislação talmúdica. No tratado Zebahim 5.1.16.a, é explicitamente declarado que a 

participação de um não sacerdote na carne do sacrifício, “...profana o rito”. Igualmente, 

um sacerdote enlutado não poderia comer da carne sacrifical, nem oficiar o rito, 

enquanto um sacerdote impuro era proibido apenas de oficiar, mas não de participar 

da refeição (b. Zebahim 5.1.16.b) 

Para os talmudistas, havia a ideia de identidade entre o altar de holocaustos e 

o ser humano. Desta forma, eles entendiam que o ser humano poderia consumir do 

sacrifício aquilo que o altar podia consumir (idem, 5.1.27.b). Disto, decorre uma larga 

discussão quanto à classificação da pele do animal, quanto a sua identificação com a 

própria carne do animal e sua propriedade para ser consumida (idem 5.1.27.a-28.b).  

Os sacrifícios deveriam ser consumidos dentro de um tempo específico, 

determinado pela Torá, bem como em um lugar específico. Os sábios do Talmud se 

preocuparam grandemente com estes dois aspectos do consumo do sacrifício, por 

aqueles que estavam permitidos fazê-lo. De fato, em grande parte do tradado Zebahim 

se repete esta preocupação e a aplicação das regras da Torá, incluindo a extirpação 

do meio do povo, para quem consumisse a carne fora do tempo, ou fora do local 

determinado (idem, 5.1.28.b). A preocupação era de tal forma presente, que ela lidava 

não apenas com o ato em si, mas com a própria intenção de fazê-lo (idem). E isto se 

dava porque, como já citado, comer da carne do sacrifício não era um ato posterior ao 

próprio sacrifício, mas fazia parte do ritual e qualquer falha neste detalhe, tornava todo 

o sacrifício oferecido ritualmente inválido. 

O tratado Zebahim em seus últimos capítulos lida com a parte dos sacrifícios 

pertencente aos sacerdotes, além de regras quanto ao consumo destas partes. 

Primeiramente, há a preocupação quanto a carne terefah, ou que havia sido destruída 

por algum erro no ritual de sacrifício, tornando-a inválida para o consumo (t.  Zebahim 
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5.1.69.a)10. A regra mishnaica, entretanto, postula que o correto procedimento 

sacrifical, podia limpar o estado de terefah, permitindo que a carne fosse consumida 

(5.1.69.b). Igualmente, um animal não previamente consagrado para algum sacrifício  

e que fosse morto fora do Templo não poderia ser consumido (ibidem), envolvendo a 

eliminação daquele que matou o animal (ibidem).  

Outra regra importante estava relacionada com sacrifícios mistos (5.1.71.a). A 

Mishná determina que a carne deveria ser comida de acordo com a regra mais estrita 

(ibidem), exceto quando este sacrifício mais estrito fosse uma oferta queimada ou uma 

oferta pelo pecado, em cujo caso todos os sacrifícios deveriam ser queimados, mesmo 

que fossem pedaços de animais inválidos (ibidem).  

O Talmud prescreve também que os sacrifícios deveriam ser comidos 

obedecendo uma ordem específica, baseada na noção de graus de santidade e 

temporalidade dos sacrifícios (idem, 5.1.90.b; t. Zebahim, 10:5-7). Os sacrifícios do 

dia anterior teriam precedência sobre as do próprio dia (ibidem), mesmo quando 

aquelas fossem de menor santidade, como os sacrifícios de paz (ibidem), de acordo 

com o ensino de R. Meir. Os sábios tanaitas, entretanto, são da opinião de que a 

precedência é dos sacrifícios pelo pecado, considerados de maior santidade (ibidem). 

Os sacerdotes poderiam comer a oferta preparada de três formas diferentes: 

assada, fervida ou cozida (ibidem). O uso de temperos e espécies, entretanto, já é 

assunto de controvérsia, pelo menos entre R. Simeon, que permite, e R. Meir que 

proíbe o uso de espécies consagradas como oferta alçada (ibidem). Não obstante, o 

direito de comer da carne dos sacrifícios pelo pecado, na lição do R. Simeon b. Laqish, 

estava restrito aos sacerdotes que participavam do ato sacrifical (b. Zebahim, 

5.1.99.a), e não sem restrições adicionais, como apontamos acima quanto ao luto, 

que lhe permitia oferecer o sacrifício, mas não a participação da carne sacrifical 

(ibidem). Igualmente, um evento contaminador interveniente, entre o sacrifício da 

vítima e o espargir do sangue, também impossibilitava ao sacerdote a carne (idem, 

5.1.102.a). 

Precisamos analisar brevemente as regras talmúdicas relacionadas ao cordeiro 

pascal, que podemos encontrar no tratado Pessahim, além de informações 

relacionadas com a intencionalidade, no próprio tratado Zebahim. 

                                                 
10 O conceito de terefah deriva da menção em Levítico 7:24 de carnes dilaceradas por bestas, 
que os rabinos estendem a erros no processo de sacrifício (NEUSNER, 1988). 
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De forma geral, as regras dos sacrifícios e holocaustos elencadas no tratado 

Zebahim se aplicam igualmente ao sacrifício de Pessach. A temporalidade do 

sacrifício Pascal o torna válido, mesmo quando não oferecido “por seu próprio nome”  

(b. Zebahim, 5.1.2.1), o que significa com a intenção declarada. O próprio separar da 

oferta pascal, no tempo determinado, torna o sacrifício válido. 

É no tratado Pesahim que encontramos um quadro sistemático do tempo 

Pascal e as regras preparatórias, tanto para o evento quanto para o sacrifício e a 

refeição comunal. Nele encontramos determinações quanto à forma de preparo do 

cordeiro pascal, que deveria ser assado, não cozido em água, ou em qualquer outro 

líquido (b. Pesahim, 2.3.40.b) e nem cru, mesmo que uma porção do tamanho de “uma 

azeitona” houvesse sido assada (ibidem). Também existem prescrições quanto ao 

tempo do consumo: seguindo a determinação da Torá, o cordeiro não deveria ser 

consumido até o entardecer (b. Pesahim, 2.3.41.b), mesmo que houvesse sido 

sacrificado mais cedo, antes do sacrifício diário, em cujo caso seu sangue deveria ser 

mexido até o tempo correto, e sua carne não manipulada até lá (b. Pesahim, 2.3.41.b). 

A refeição pascal deveria constar de dois tipos de carne, de acordo com o 

ensino de R. José, sendo um para lembrança do cordeiro pascal e outro para sacrifício 

festivo (idem, 2.3.114.b). Apenas aqueles que houvessem sido circuncidados 

poderiam participar da carne do sacrifício pascal (idem, 2.3.120.a), e o cordeiro 

deveria ser comido com ervas amargas (ibidem, cf. Num. 9:11). A carne dos sacrifícios 

poderia ser consumida apenas após o sangue haver sido corretamente espargido na 

base do altar (idem, 2.30.120.b) e as bênçãos correspondentes haverem sido 

pronunciadas em sua ordem correta (ibidem). 

Há um interesse especial pelas autoridades rabínicas em garantir que não haja 

contaminação ou invalidação do sacrifício pascal. O ato de preparar o sacrifício deve 

ser feito exatamente de acordo com as regras descritas no tratado Pesahim, capítulos 

7 e 8 (b. Pesahim 2.3.74.a-2.3.87.a). Estas prescreviam a proibição do uso de metal 

para assar o sacrifício (idem, 2.3.74.a) e o cuidado necessário para que nenhuma 

parte da carne tocasse  metal (ibidem). Determinavam também que os ossos não 

poderiam ser quebrados (idem, 2.3.83.a), e quais partes poderiam ser comidas, que 

incluíam os tendões (ibidem), e quaisquer partes que pudessem ser consumidas de 

um boi adulto (idem, 2.3.84.a).  

Tentamos resumir nas linhas precedentes as regras sacrificais do período do 

segundo Templo, encontradas no Talmud. Podemos perceber que a grande maioria 
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das discussões talmúdicas está relacionada com a formalidade do sacrifício e atos 

circundantes, como o comer da carne do sacrifício. As falhas em cumprir mesmo com 

os mais ínfimos detalhes das regras preparatórias para o sacrifício, podia tornar o ato 

inaceitável e, portanto, inválido como cumprimento de suas obrigações religiosas.  

De forma geral, a disponibilidade da carne sacrifical para o alimento estava 

intimamente ligada com a validade do ato sacrifical, a correta intenção, bem como a 

forma de manipular o sangue da oferta.  

Embora tenhamos vários tratados lidando com os festivais do calendário bíblico 

e judaico, apenas no tratado Pesahim encontramos determinações detalhadas quanto 

ao consumo do sacrifício. Isto se dá porque a manipulação dos sacrifícios nas 

festividades restantes não possui diferenciação essencial daquela efetuada nos 

sacrifícios diários, descritos na Torá e no Talmud. Ademais, é apenas no sacrifício 

pascal que o objetivo final é o consumo da carne do animal, à semelhança do sacrifício 

de paz, que recebe também tratamento especial no tratado Zebahim. 

Outrossim, o evento Pascal era um experiência única dentro do ano judaico, 

comemorando a libertação do Egito, no seio familiar. NEUSNER (2008) capta, de forma 

magnífica, o significado das diversas regras relacionadas com período pascal, seu 

sacrifício e consumo, ao comentar que na Páscoa, o lar judeu “é alinhado com o 

Templo” (p. vii). Desta maneira, o Templo é estendido para o lar, purificando-o, 

tornando-o digno da presença de Deus, e, assim, permitindo que a carne daquele 

sacrifício seja consumida na Presença do Senhor, não no complexo do Templo 

apenas, mas nas dependências espirituais do Templo, o lar. 

 

2.2.2.2 Regras alimentares 

 

Esta seção descreve as regras alimentares encontradas principalmente no 

tratado Hullim, as quais lidam com a alimentação fora do contexto do Templo. 

Mas antes de adentrarmos ao tratado Hullim, precisamos mencionar 

rapidamente como a carne era utilizada, em caso de ser, nos outros festivais judaicos, 

conforme descrito no Besa. Os animais utilizados nestes festivais não são chamados 

explicitamente de sacrifícios, e nem mesmo parecem ser assim considerados. De fato, 

o tratado inicia discutindo a questão de se é correto se consumir um ovo que tenha 

sido posto em um dia de festival, ou não e se um animal selvagem puro poderia ser 

consumido durante as festas (b. Besa, 2.7.2.a).  
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A discussão se estende por grande parte do tratado, tendo a galinha e o ovo 

como principais motivadores. Se uma galinha morta para alimento em um dia de festa, 

possuía em seu ventre ovos, estes poderiam ser consumidos ou não? E aqui há 

discordância entre as casas de Shammai e Hillel, e entre os talmudistas posteriores.  

No debate posterior, é traçada uma analogia entre o novilho e o ovo, mas os sábios 

do Talmud consideram que o primeiro é permitido, uma vez que no abate da mãe, ele 

está pronto para o consumo (idem, 2.7.6.a).  

Um animal selvagem que seja abatido sem preparação prévia de um lugar para 

ter seu sangue derramado e enterrado não causaria problemas para os adeptos da 

casa de Shammai. A casa de Hillel, entretanto, requeria a preparação prévia deste 

lugar, de modo a que o animal estivesse apto a ser consumido no festival (ibidem).  

O tratado Besa nos mostra como a carne era preparada para um tempo 

sagrado, ainda que não fosse necessariamente levada para ser sacrificada. Já o 

tratado Hullim apresenta a situação na qual a carne era consumida no dia a dia, de 

forma comum ou profana. 

O primeiro aspecto importante é que muitas das regras discutidas no tratado 

Hullin lidando com o abate não sacrifical são semelhantes ou as mesmas para o abate 

sacrifical, discutido nos tratados pertinentes. Grande parte das discussões mishnáicas 

constantes deste tratado diz respeito ao próprio ato de abater o animal, para que este 

esteja de acordo com certo conjunto de regras extraídas de argumentação a fortiori e 

casuística das instruções Levíticas e tanaíticas.  

Discute-se a validade do animal, dependendo de quem o abate (b. Hullin, 

5.3.2.a), e a forma do ritual de abate (idem). De acordo com a regra mishnaica, 

qualquer pessoa pode abater um animal, independente de seu estado de pureza ou 

impureza ritual e sua etnia (ibidem), muito embora alguém impuro não devesse tocar 

o animal, o que tornaria sua carne imprópria para o consumo por um judeu (ibidem). 

A regra é baseada em uma analogia da regra semelhante no contexto dos sacrifícios, 

encontrada no tratado Zebahim, conforme discutimos acima (idem, 5.3.2.b).  

O abate deveria ser feito seguindo regras estritas que iam desde a preparação 

da faca, que deveria estar quente (idem, 5.3.7.b), não poderia haver partido um osso 

(idem, 5.3.10.a), e deveria ser grande o suficiente para que alguém não purificado 

pudesse efetuar o abate, sem tocar com suas mãos o animal (idem, 5.3.2.a).  

Uma vez abatido o animal, cuidados deveriam ser tomados no seu preparo para 

o consumo. Primeiro, deveria ser certificado que todo o processo de abate havia sido 
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feito de acordo com as regras. Se alguma das regras não houvesse sido seguida, o 

animal poderia ser declarado terefah, no caso de haver o abatedor ferido a carne, ou 

impróprio em caso de haver defeitos, encontrados apenas após o abate (idem, 

5.3.10.b). 

Em seguida, deveria se cuidar com o tempo em que o animal havia sido abatido. 

Em caso de haver sido abatido no Sábado ou no Yom Kippur, ele não poderia ser 

consumido (idem, 5.3.14.a), muito embora o ato de abatê-lo não fosse considerado 

inválido. 

Por fim, partes do animal não deveriam ser consumidas, tais como o tendão do 

quadril, baseado na história da luta de Jacó com o Anjo (idem, 5.3.89.b; cf. Gen. 

32:32), a gordura e outras partes proibidas pela Torá, além da proibição do consumo 

de carne com leite (idem, 5.3.116.b). 

As regras alimentares descritas no tratado Hullin buscam alinhar o lar israelita 

com o Templo, por aplicar ao primeiro as mesmas regras de uso da carne que eram 

aplicáveis ao Templo. A quantidade de regras existentes, que serão expandidas ainda 

mais no Shulchan Aruch de Yoseph Caró, restringia grandemente o consumo de 

carne, por exigir que a mesma discrição e os mesmos cuidados que havia no Templo 

para o sacrifício, fossem aplicados para os animais não sacrificais, na vida diária do 

povo judeu. 

As regras sacrificais e alimentares encontradas na literatura judaica são 

complexas e dispersas, mas estão primariamente preocupadas com a pureza ritual e 

santidade do povo. O ato de comer carne era enxergado como um ato de júbilo e 

alegria, mas que demandava a aproximação com a divindade, e deveria ser feito de 

acordo com regras estritas. A carne não poderia ser desperdiçada, uma vez que 

representava uma concessão por parte de Deus, pois significava o fim  da vida de um 

animal, para proporcionar vida ao ser humano  (SCHWARTZ, 2001).  
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3 PRÁTICA BÍBLICA DO USO DA CARNE 
 

No capítulo anterior, descrevemos de forma sucinta a multidão de regras 

relacionadas ao consumo da carne nas Escrituras e no corpus da literatura judaica. O 

presente capítulo busca descrever, considerando estas regras, como a carne foi 

utilizada no dia a dia das personagens bíblicas. Buscamos com isto responder à 

pergunta: “A carne fazia parte da dieta normal dos judeus, nos tempos bíblicos?” 

A partir do capítulo anterior, já nos foi possível perceber que nos tempos do 

Segundo Templo, a carne passou a ser um elemento constituinte importante da dieta 

judaica. Daí, a multiplicação de regras quanto às formas de abate, preparo, proibições 

de associação e procedimentos de validação da adequação do animal para o 

consumo.  

Os tempos bíblicos, entretanto, nos apresentam uma visão diferente. Neste 

capítulo, elencamos as situações em que a carne é mencionada nas Escrituras para 

obter uma compreensão diacrônica de seu uso. 

 

3.1 Era Patriarcal 

 

3.1.1 Abraão 

 

Embora Deus tenha permitido o consumo de carne após o dilúvio, na aliança 

feita com Noé, é apenas na história de Abraão que encontramos uma referência 

explícita a uma refeição na qual a carne é o elemento principal. Esta refeição é 

mencionada no encontro do patriarca com os Visitantes no carvalho de Mamre, 

descrito em Gênesis 18. 

De acordo com a narrativa, Abrão pede aos Viajantes com quem se encontrou 

no carvalho de Mamre que parassem em suas tendas, descansassem e se 

alimentassem. Para o alimento, ele prepara pães e um novilho (ר  tenro e“ (בן־ָבָקָ֜

bom”( ְך וָטוב   que é consumido por todos os que ali estavam.   A construção ,(v. 7) (  ַרָ֤

do verso hebraico acentua a escolha do melhor por parte de Abrão. 

A expressão que descreve o novilho (ר  é encontrada trinta e quatro (בן־ָבָקָ֜

vezes na Bíblica Hebraica, sendo que apenas seis não estão no Pentateuco e apenas 

duas, precisamente Gênesis 18:7 e 8, não estão no contexto de sacrifícios. Das 

ocorrências não pentateucanas, cinco estão no livro se Ezequiel, no trecho conhecido 
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como Torá de Ezequiel, no qual os rituais do templo reconstruído e restaurado são 

descritos (Ez.43:19, 23, 25; 45:18; 46:6). O texto restante, é encontrado no livro de 2. 

Crónicas 13:9. 

Na grande maioria destes textos, o novilho é utilizado em cerimônias de 

dedicação, inauguração ou consagração do Templo ou dos Sacerdotes. Isto pode 

indicar que a cena descrita no capítulo 18 está apresentando a consagração de Abrão 

e Sara para a aliança que fora feita. De fato, mesmo a referência a “farinha fina” (  

ֶלת ַמח ֹסָ֔   .no verso 6, carrega uma referência cúltica (WENHAM, 2002) ( ֶקֵ֣

 

3.1.2 Isaque 

 

Já na história de Isaque há elementos que nos permitem entender que a carne 

era utilizada de forma mais contínua.  

Primeiro, a benção que Isaque daria a seu filho é feita em troca de uma comida 

saborosa (  ים ַעמִָּ֜ ַמטְּ ), preparada com carne da caça trazida por  Esaú (Gen. 27:4ss). 

A expressão  ים ַעמִָּ֜  utilizada para descrever a comida que Isaque desejava é  ַמטְּ

encontrada apenas na narrativa atual, ainda que o verbo relacionado  seja comum nas 

Escrituras. Seu sentido básico não está de forma alguma ligado a alimentação cárnea, 

como pode implicar nossa tradução comum guisado. De fato,  a raiz  ָטַעם possui um 

espectro não tão amplo de significados, que está limitado à noção de sabor, gosto, e 

por extensão, julgamento ou discernimento (GRONNINGEN, 1999). O termo é repetido 

cinco vezes na narrativa, o que acentua o caráter essencial desta refeição para o seu 

desdobramento.  

A descrição delicada e a repetição constante da qualidade da comida e gosto 

de Isaque por esta, está em contraste com a descrição da morte na velhice do 

patriarca e o enredo pesadamente negativo da narrativa, com a história do engano 

perpetrado por Rebeca e Jacó. É por isto que o texto indica que a benção está 

condicionada ao prazer que o alimento traria à alma do patriarca (BUTLER, 2008). Esta 

relação de dependência é expressa em hebraico de forma ainda mais enfática:  ּור ַבֲעבֵּ֛

ּות ֶרם ָאמִּֽ ֶטֵ֥ י בְּ ֖ שִּ ךֵ֥ ַנפְּ ָבֶרכְּ ּור A preposição .(Gen 27:4) תְּ  indica “um propósito” e ַבֲעבֵּ֛

advém da raiz  ר  cujo significado básico é de “movimento de um propósito (causa) ,ֲעבֵּ֛

para outro (resultado)” (GRONNINGEN, 1999 p. 644).  
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É preciso cuidado, entretanto, para não se pensar que a carne ou alimento 

exerce aqui algum papel místico, obrigando aquele que recebe a partilhar uma 

benção. A carne, neste contexto, cumpre o papel importante de suprir um desejo de 

Isaac e proporcionar-lhe bem-estar e alegria, antes da morte. É este sentimento de 

alegria pelo esforço do filho em prover aquilo que ele amava ( י תִּ בְּ  é o motivador ( ָאַהֵּ֛

da benção, a qual, parenteticamente, não pertencia a Esaú, mas a Jacó (Gen. 25:33).  

Não se pode tomar este texto como indicativo de que o alimento cárneo havia 

se tornado comum, nos dias de Isaac. O texto não permite esta conclusão, visto que 

o próprio Isaac se espanta do rápido retorno de “Esaú”, quando Jacó rapidamente se 

apresenta com o guisado (v. 20). Isto indica, obviamente, que a carne da caça, que 

Isaac gostava, não estava sempre e facilmente disponível. 

Por outro lado, não se pode deixar de enxergar que o episódio está envolto em 

um contexto de ações negativas e contrárias ao propósito declarado anteriormente 

por Deus. Se é verdade que Rebeca planeja enganar a Isaac, não é menos 

significativo que o próprio Isaac está disposto a ignorar o claro pronunciamento divino 

da primazia de Jacó, em troca de um guisado com carne, caçada por Esaú 

(FRUCHTENBAUM, 2008). 

  

3.1.3 Esaú e Jacó 

 

Os filhos de Isaac, Esaú e Jacó, são descritos de formas distintas, até mesmo 

antagônicas. Do primeiro, o mais velho, nos é dito que era  ה יש ָשֶדָׂ֑ ֵ֣ ד אִּ ַע ַצ֖יִּ ֵ֥ יש ֹיד  ֵּ֛  Gen) אִּ

25:27) “homem perito em caçar, um homem do campo”, enquanto que Jacó é descrito 

como  ים ִּֽ ב ֹאָהלִּ ֖ ם ֹיש  יש ָתָ֔ ֵ֣  homem íntegro, que habitava em tendas”. Isaac“ ,(Gen 25:27) אִּ

tinha predileção por Esaú, pois este gostava de “caçar”. Na cultura antiga, dificilmente 

isto poderia significar mera caça esportiva. De fato, não há dúvidas de que Esaú abatia 

animais de caça para consumo. Não é possível determinar, a partir do texto, a 

frequência desta caça, mas a descrição do jovem indica que era algo comum.  

Não obstante, no episódio da venda da primogenitura, que encontramos em 

Gênesis 25:29-34, no qual os dois jovens estão em um contexto de alimentação, não 

é a caça de Esaú que é compartilhada entre eles, mas o guisado que Jacó havia 

cozido (v. 29). Este guisado é chamado de  ָׂ֑יד ָנזִּ , um termo que aparece apenas seis 

vezes na Bíblia Hebraica (Gên. 25:29, 34; 2. Reis 4:38-40; Ageu 2:12), e não possui 
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relação alguma com carne. De fato, em 2. Reis 4, o conteúdo do  ָׂ֑יד  ,são ervas ָנזִּ

trazidas do campo. Igualmente, no texto de Gênesis 25:34, o ingrediente principal do 

ָׂ֑יד ים) de Jacó é a lentilha    ָנזִּ  .e não a carne ,(ֲעָדשִָּ֔

No capítulo 31, verso 38 de Gênesis, Jacó fala com Labão que ele jamais havia 

comido dos carneiros de seu rebanho, enquanto no mesmo capítulo, encontraremos 

duas menções específicas à comida (46, 54), e em nenhuma delas a referência é a 

carne animal, mas ao pão (v. 54), que comeram e partilharam Labão e Jacó, com suas 

famílias. Dificilmente, a referência no verso 38 indica que Jacó não havia comido carne 

em nenhum momento de sua estada de vinte anos com Labão. Jacó aqui afirma que 

não fez uso sequer de seus direitos determinados pelo costume atestado nas cartas 

de Nuzi, segundo o qual, os pastores poderiam se servir de um percentual dos 

rebanhos de seus senhores para alimentação.  

 

3.1.4 José 

 

No ciclo de José encontramos apenas uma referência ao consumo de carne. É 

no momento em que José recebe a seus irmãos que retornaram com Benjamim, em 

Gênesis 43. No verso 16, José ordena àquele que cuidava de sua casa que levassem 

seus irmãos para sua casa  ַבח ַח ֶטֶ֙ ֹבָ֤  A expressão hebraica utiliza o .(Gen 43:16) ּוטְּ

verbo ָטַבח, cujo significado básico é “abater para alimentação”, em conjunção com o 

substantivo da mesma raiz ֶטַבח, que descreve o status do animal abatido, O verbo é 

utilizado em seu sentido básico de abater em Gênesis 43:16; Êxodo 22:1 e 1. Samuel 

25:11. Todas as referências restantes possuem caráter metafórico ou simbólico, 

ligados à destruição de um povo, como Babilônia em Jeremias 51:40, ou mesmo ao 

Messias em Isaias 53. A ideia por trás do uso deste termo é acentuar a violência da 

ação, cujo resultado é a dilaceração do animal. 

Embora tenhamos outras referências a alimentação na história de José, não há 

qualquer nova menção a alimento cárneo. De fato, toda a narrativa da fome que se 

abateu sobre o Egito e nações circunvizinhas nos dão indicativos de que a carne não 

era utilizada naquele ponto da história pelos hebreus ou mesmo pelos egípcios. A 

fome é descrita como falta de trigo, ou de colheita (Gen. 41:34-36, 47-48), ou de pão 

(v. 54). Os irmãos de José descem ao Egito para comprar “sacos de trigo” (Gen. 42:25) 

e retornam quando aquele trigo termina (Gen. 43). Nos capítulos 46 e 47, encontramos 
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várias referências ao gado de Jacó e seus filhos (vv. 46:6, 32-34; 47:1-3), além do 

gado dos próprios egípcios, que é entregue ao Faraó em troca de mantimento (47:16-

19). Não deixa de ser estranho que nações sofram de fome “gravíssima” (43:1), 

enquanto possuem gado, os quais poderiam abater e consumir, exceto que este não 

fosse um costume dietético, sendo os animais utilizados para leite, ocasiões especiais, 

e sacrifícios, como, aliás, faz o próprio Jacó, ao saber que José vive (46:1). 

 

3.2 Era Mosaica 

 

A era mosaica é caracterizada pela codificação das regras de vida do povo 

judeu, enquanto no deserto, e para além, durante o seu estabelecimento na terra 

prometida por Deus. Por isto, grande parte das práticas alimentares deste período 

está contida nas próprias regras e leis sacrificais, que já estudamos no capítulo 4 desta 

dissertação. 

Nesta seção, portanto, descrevemos algumas situações específicas, nas quais 

a carne aparece como alimento, sem repetir as já analisadas regras de alimentação. 

 

3.2.1 No Egito 

 

A narrativa do período de escravidão no Egito estende-se desde o capítulo 

primeiro de Êxodo até o capítulo 14. Neste longo trecho narrativo, não encontramos 

qualquer menção ao uso de carnes como alimento. Não obstante, podemos afirmar 

que a carne era utilizada como alimento neste período, em vista da queixa dos 

israelitas no capítulo 16:3, segundo a qual eles se assentavam diante das “panelas de 

carne” no Egito. A frase hebraica  ר יר ַהָבָשָ֔ ֵ֣ נּוֶ֙ ַעל־סִּ ֶ֙ ת  בְּ שִּ בְּ não pode ser utilizada para 

determinar a constância do uso da carne - embora o verbo יַָשב  carregue um sentido 

de permanência e continuidade - uma vez que os israelitas estão nitidamente 

exagerando a situação estabelecendo um paradoxo com a situação de escassez no 

deserto. 

É apenas no capítulo 12, com o estabelecimento da Páscoa, que encontramos 

uma referência explícita a uma refeição cujo alimento principal seria a carne. De fato, 

a refeição pascal se confunde a tal ponto com o evento pascoal, que o sacrifício é 

chamado de páscoa, em Êxodo 12:11 e 21. É uma alimentação festiva e redentiva, a 
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ser feita de acordo com regras estritas e específicas, conforme descrevemos no 

capítulo anterior.  

 

3.2.2 No deserto 

 

No deserto, encontramos inúmeras regras quanto ao manuseio de carne, em 

sua maioria no contexto sacrifical. Das poucas descrições de refeições, ainda menos 

descrevem seus componentes.  

Como mencionamos acima, logo após a saída do Egito e a travessia do Mar 

Vermelho, o povo se queixa da falta de carne, reclamando que eles tinham carne à 

vontade no Egito (Gen. 16:3ss). Ocorre que o povo havia levado também gado 

consigo, tornando a queixa estranha, à primeira vista. Deus responde à queixa do 

povo prometendo, primeiramente, o envio de pão do céu (v. 4), mas não faz menção 

alguma à carne, que será encontrada apenas na boca de Moisés, no verso 8. É 

somente após a promessa feita por Moisés no verso 8 que Deus referenda o envio 

das codornizes (v. 12).  

Ao final do dia, Deus envia as codornizes (v. 13), mas não é feita menção a 

continuidade desta provisão, como é feita do maná, em Gên. 16:35.  Efetivamente, 

em todo o restante do livro de Êxodo e em todo Levítico não há menção alguma às 

codornizes, e nem mesmo, à refeições contendo carne, exceto em regulamentos e 

contexto cúltico, até Números 11, quando estas mesmas codornizes reaparecem, sob 

a mesma queixa de falta de carne, dois anos depois (cf. Num. 9:1; 10:35).  

Este intervalo entre os episódios nos fornece um importante indicativo quanto 

ao uso de carne como alimento durante o período do deserto. Pelo menos por dois 

anos, os hebreus não possuíam a seu dispor carne para composição de uma dieta. 

Apenas no deserto de Sim, dois meses após o Êxodo, e em Quibrote-Hataavá, dois 

anos mais tarde, Deus lhes proveu carne, e apenas após reclamarem que não a 

tinham para comer. As lembranças posteriores dos milagres que Deus operou em 

favor do povo no deserto, não fazem menção à continuidade do milagre das 

codornizes, como o fazem do maná. Apenas o Salmo 105:40 lembra que Deus os 

enviou as codornizes, enquanto referências a continuidade do maná, aparecem em 

Deuteronômio 8:6, Josué 5:12, Neemias 9:20, Salmos 78:24, 105:40, além do Novo 

Testamento. 
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Interessante notar que mesmo possuindo gado, cordeiros, e outros animais, 

estes não eram tidos como propriedade do israelita, sobre o qual pudesse dispor para 

alimento. Elas pertenciam a Deus e ao Seu serviço, como se depreende inclusive do 

diálogo entre Moisés e o Faraó. Em Êxodo 10:25 e 26, no qual Moisés explicitamente 

afirma que o gado iria com os israelitas, pois dele eles tomariam “para servir ao Eterno” 

( הָוֵ֣ה ד ֶאת־יְּ  Os hebreus, em Números 11, ao repetirem a queixa contra Deus .( ַלֲעֹב֖

que haviam feito 2 anos antes, especificam que no Egito possuíam peixe à vontade, 

com o qual se fartavam (Núm. 11:5). Esta referência nos permitiria inferir que as 

“panelas de carne” seriam panelas de peixe? É provável que sim. 

 

3.2.3 O Bezerro de Ouro 

 

Êxodo 32 narra o momento em que a comunidade no deserto fabrica um 

bezerro de ouro e se prostitui com ele, em meio a comida e bebida. Que a carne foi 

consumida neste festim, é indicado pela referência ao tipo de ofertas que foram 

apresentadas naquele dia diante do bezerro: ים ָׂ֑ ָלמִּ  Conforme a legislação .(Exo 32:6)  שְּ

levítica posterior, o  ים ָׂ֑ ָלמִּ  era o tipo de sacrifício para comemorações, sendo  שְּ

consumido por todos os que participavam da festa. E isto é acentuado pela 

proximidade do termo  ים ָׂ֑ ָלמִּ ל  com o verbo שְּ  comer. O festim consistia exatamente ֱאֹכֵ֣

na refeição ritual comunal, resultante dos sacrifícios e da bebida, além do folguedo, 

mencionado em Êxodo 32:6.  

É digno de nota que os mesmos animais que Moisés havia dito ao Faraó terem 

destino certo, qual seja, o serviço a Deus, agora são utilizados como refeição sacri fical 

no contexto da apostasia que quase leva o povo a ruina. 

 

3.2.4 Apostasia em Baal-Peor 

 

No episódio narrado em Números 25, é-nos dito que o povo se prostituiu com 

as mulheres moabitas, participando dos sacrifícios aos deuses moabitas e “comendo” 

com eles e se inclinando a estes deuses (Núm. 25:2). 

Não há dúvidas que a referência a “comer” neste verso está no contexto de 

participação em refeições rituais, nas quais animais eram sacrificados, oferecidos aos 

ídolos e sua carne compartilhada entre os participantes (NICHOL, 1978a). 
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3.2.5 Estabelecimento na Terra 

 

Ao chegarem à terra de Canaã, e destruírem Ai, o povo erige um altar no qual 

oferece holocaustos e sacrifícios pacíficos (Josué 8:31). Como vimos no capítulo 

anterior, as ofertas pacíficas eram o sacrifício no qual o ofertante participava da carne 

do animal e, em geral, era parte das festividades tanto privadas como públicas. Por 

isto, a menção a estas ofertas na comemoração do assentamento em Canaã, indica 

que os Israelitas comeram do sacrifício. 

 

 

3.3 Era dos Juízes  

 

3.3.1 Os homens de Gaal 

 

Em Juízes 9:27 está escrito que os homens de Gaal, filho de Ebede, havendo 

se levantado contra Abimeleque, foram ao templo de “seu deus” e ali comeram. A 

referência aqui indubitavelmente é a uma refeição sacrifical, uma vez que o tempo 

indicado dos eventos é  ים ָׂ֑  ou festival da colheita, no qual os sacrifícios de הלּולִּ

primícias eram apresentados, juntamente com os frutos da colheita (KEIL e DELITZSCH, 

2008).  

 

3.3.2 A guerra contra Benjamim 

 

Após o lamentável episódio no qual homens de Gibeá, em Benjamim, se 

levantam e violentam a concubina de um Levita, as demais tribos se reúnem em Mizpá 

para guerrear contra eles (Jz. 20). Após duas derrotas, os filhos de Israel jejuaram e 

ofereceram ao Eterno holocaustos e ofertas pacíficas (Jz. 20:26). À primeira vista 

parece haver uma contradição entre o jejum e a oferta pacífica, a qual, como vimos, 

era comida pelo ofertante, representando o pacto entre Deus e ele. Não obstante, o 

jejum e o oferecimento dos sacrifícios de paz não precisam ser vistos como 

concomitantes. De fato, o texto nos diz que eles jejuaram  ֶרב  ou ,(Jz. 20:26) עד־ָהָעָׂ֑

até a tarde, que era precisamente o tempo do sacrifício, quando, então, eles se 

aproximam de Deus, primeiro oferecendo um holocausto, em expiação dos pecados, 

e em seguida um sacrifício de paz, em celebração da expiação certa. 
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O mesmo procedimento e ritual serão encontrados após a derrota de 

Benjamim, na introdução ao arrependimento do povo de Israel pela destruição 

daquela Tribo, no capítulo 21. Uma vez mais, há a menção ao sinal externo do 

arrependimento, com o choro (v. 2) e os holocaustos e sacrifícios pacíficos que se 

seguem (v. 4). 

 

3.3.3 Elcana e Ana 

 

Há uma rápida menção ao ato de comer na história do nascimento de Samuel. 

De acordo com o texto de 1 Samuel 1:3, Elcana subia anualmente para sacrificar ao 

Eterno. O hebraico diz literalmente יָמה ים׀ יָמִָּ֔ ֵ֣ ָימִּ  ou de dia em dia, sendo o (1Sa 1:3) מִּ

termo dia usado no lugar de ano. Esta mesma expressão é utilizada em Êxodo 13:10, 

Juízes 11:30 e 21:19, para a festa dos Pães Ázimos e Páscoa, período durante o qual 

as famílias subiam ao santuário central para adorar (LANGE, SCHAFF, ERDMANN et al., 

2008).  

Neste contexto, Elcana e sua família subiam ao santuário e ali ofereciam 

sacrifícios a Deus. Elcana era um Levita, e não está claro se a porção que ele dividia 

com sua família era a porção dos sacerdotes, ou a porção normal do sacrifício pascal. 

De qualquer forma, há aqui a menção clara de uma refeição comunal, com partes do 

sacrifício oferecido (1. Samuel 1:4-5). A carne aqui era utilizada, por Elcana, para 

demonstrar sua predileção por Ana, em detrimento a Penina e seus filhos (v. 4). Ana 

recebia uma porção dobrada ou melhor do sacrifício11.  Ana, entretanto, se recusa a 

participar do sacrifício de comunhão com Deus, que celebrava a libertação do povo 

geral, mas a dos primogênitos de forma particular. Isto porque ela não possuía um 

primogênito para festejar a libertação. Ela o fará no verso 18, apenas após receber de 

Eli, a benção da realização das promessas de Deus, no verso 17. Provavelmente, a 

referência no verso 5, não  inclua Ana, mas seja uma menção apenas a Elcana, 

Penina e seus filhos. 

 

 

                                                 
11 O hebraico de 1 Samuel 1:5  é difícil de  traduzir:  ם יִּ ת ַאָפָׂ֑  significa literalmente uma  ָמָנֵ֥ה ַאַח֖
porção de narinas. O sentido seria de algo que faz suspirar, por extenso algo melhor. A 
tradução porção dobrada é uma aproximação contextual. No primeiro caso, a ideia seria 
acentuar a  qualidade da parte destinada a Ana, e no segundo a quantidade. 
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3.3.4 Os filhos de Eli 

 

A carne foi um dos principais motivos da queda dos filhos de Eli, conforme a 

narrativa de 1 Samuel 2. Eles não estavam satisfeitos com a porção do sacerdote, que 

de acordo com a legislação levítica eram o peito e o ombro (Ex. 29:27; Lev. 7:31, 32), 

e roubavam também da porção do ofertante, além de não respeitarem a ordem ritual. 

Seu apetite foi a causa de sua ruína, pois este era a causa de seu desprezo pela oferta 

do Eterno (BALDWIN, 1988). 

 

3.3.5 Unção de Saul 

 

A descrição do encontro entre Samuel e Saul em 1 Samuel 9, inclui uma 

refeição “no alto” (v. 13), que era partilhada pelo povo na ocasião de um determinado 

sacrifício (v. 12). O povo não iria comer, dizem as moças que encontram com Saul, 

até que o profeta abençoasse o sacrifício. O sacrifício era dividido e compartilhado 

entre todos, principalmente entre os convidados, dentre os quais Saul estava (vv. 13-

17). Samuel havia separado a perna do sacrifício, cujos destinatários eram os 

sacerdotes e a oferece a Saul, no tempo determinado (v. 24), indicando a intervenção 

divina naquele encontro (BUTLER, 2010), 

O alimento está aqui em função da festividade e do sacrifício. É o sacrifício que 

provê o alimento para a celebração do povo, que se torna a celebração da aliança de 

estabelecimento da monarquia com a unção de Saul. Neste sentido, é importante se 

destacar o elemento especial e comemorativo da narrativa, tanto celebrando as 

bênçãos de Deus, quanto iniciando o período monárquico. 

Ao despedir Saul, Samuel lhe indica que ao chegar a Gilgal, deve esperar por 

ele para que o profeta ofereça holocaustos a Deus e sacrifícios pacíficos (1. Sam. 

10:8). Em 1. Samuel 11:15, quando Saul é ungido rei em Gilgal, o povo oferece 

sacrifícios pacíficos, sob a benção de Samuel, que os havia convidado para “renovar 

o reino” (v. 14).  
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3.4 Monarquia 

 

3.4.1 A batalha em Micmás 

 

1 Samuel 13 narra a primeira batalha de Saul, após alguns anos de reinado. (O 

texto hebraico de 1 Samuel 13:1 está corrompido). Ela ocorre dois anos após o início 

de seu reinado em Gibeá e Micmás.  De acordo como verso 8, Samuel havia ordenado 

a Saul que aguardar sua chegada por sete dias, para que holocaustos e sacrifícios de 

paz fossem oferecidos por eles. Mas Samuel tardou e Saul se preocupou porque o 

povo começava a dispersar, de modo que ele mesmo oferece os holocaustos e 

sacrifícios (v. 9), descumprindo a ordem expressa do profeta. A atitude de Saul visava 

aparentemente demonstrar aos seus homens que Deus estava de seu lado, 

independentemente de Samuel (GAEBELEIN, KALLAND et al., 1992). 

A narrativa prossegue no capítulo 14, agora focando sobre a ação de Jônatas, 

que se aventura no meio da guarnição filisteia e dela executa vários homens. Esta 

ação, aprovada por Deus, causa grande terror e alvoroço no acampamento Filisteu (v. 

15), reanimando os israelitas que estavam escondidos (v. 22). Saul exige de seu 

exército um voto de não comer pão, até que os Filisteus houvessem sido destruídos 

(v. 24), que é cumprindo por todos, exceto por Jônatas, que nada sabia sobre este (v. 

26).  

Continuada a batalha, as tropas estão de tal forma exaustas e famintas que, ao 

final do dia quando o voto de Saul não mais vigia, elas tomam do espólio dos Filisteus 

os animais e os comem  ם ַעל־ַהָדִּֽ ou “com sangue”(v. 31). O texto hebraico deste verso 

é considerado difícil ou corrompido (KLEIN, 2002), mas o seu sentido básico – 

importante para os objetivos de nosso estudo – é simples e indica que os soldados 

não respeitaram as regras primitivas de não comer carne com sangue (Gen. 9:4-5), 

além de não respeitar também as regras levíticas quanto a não abater a cria com sua 

mãe (Lev. 22:28). A fome causada pela batalha e pelo voto impensado de Saul, fez 

com que o povo desobedecesse completamente às Leis de Deus. 

Não há menção alguma ao oferecimento de ofertas pacíficas, seja por parte do 

povo ou dos sacerdotes, como Aías. Não houve o cuidado de consagrar a carne a ser 

consumida. O episódio inteiro possui uma conotação negativa, incluído o ato de comer 

a carne. Mesmo quando Saul busca reparar o erro do povo, não há menção ao 

holocausto, mas apenas ao ato correto de abater o animal e comê-lo. Ele busca a paz 
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com Deus, através do sacrifício pacífico, mas não pelo sacrifício expiatório que deveria 

precedê-lo.   

Por fim, não deixa de ser interessante que Deus ofereceu mel (v. 26), mas os 

homens preferiram a carne e, por isto, pecaram contra o Eterno. 

 

3.4.2 Com a Pitonisa de Endor 

 

No funesto episódio da consulta à Pitonisa de Endor, registrado em 1 Samuel 

28, Saul e seus servos são fortalecidos por uma refeição preparada pela médium, 

contendo um bezerro cevado e pães ázimos. Logo após este episódio, Saul morre em 

batalha contra os Filisteus (1 Samuel 31). 

 

3.4.3 Davi  

 

No período de Davi encontramos muitas referências às refeições. Não 

obstante, poucas são as passagens as que identificam explicitamente os alimentos 

que faziam parte destas refeições. Quando o fazem, entretanto, mencionam apenas 

“pão”.  

A primeira referência explícita ao uso alimentar da carne está em 1. Samuel 

25:11, na boca de Nabal, que questiona se seria correto tirar dos animais que ele 

havia abatido para seus trabalhadores, no intuito de dá-las a Davi e seus servos. 

Em 2 Samuel 6, Davi faz o transporte da Arca para Jerusalém. A cada seis 

passos da Arca, eram oferecidos holocaustos e sacrifícios (v. 11), mas quando a Arca 

adentrou à casa de Deus, foram oferecidos também sacrifícios pacíficos, e porções 

foram separadas e dadas ao povo, junto com pão e vinho (v. 18). Era um momento de 

consagração e alegria, e a carne era parte do sacrifício pacífico, cujo objetivo era de 

comunhão. 

Quando Davi compra o campo de Arauna, ele o consagra ao Eterno, pela 

construção de um altar e o oferecimento de holocausto e sacrifícios pacíficos (2 

Samuel 24:25). A peste que advieram sobre Israel em decorrência do recenseamento 

de Israel (v. 1), cessa quando Deus mesmo ordena ao anjo da destruição que pare 

(v.16), quando ele se aproxima de Jerusalém. O anjo cessa seu trabalho à beira do 

campo de Araúna, o qual Davi adquire para erigir um altar ao Eterno. Após oferecer o 
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holocausto pelo pecado, Davi oferece o sacrifício de paz, simbolizando a renovação 

da aliança e da comunhão com Deus (v. 25). 

Por fim, na sucessão de Davi (1. Reis 1), Adonias sacrifica bois e outros animais 

para comemorar junto com seus capitães a sua ascensão ao trono, antes que 

Salomão fosse entronizado. A carne, neste contexto, indica celebração e é utilizada 

para demonstra status. Isto é ainda mais enfatizado pelo texto correlato de 1 Crônicas 

29, que narra a coroação de Salomão e as festividades “perante o Eterno” que Davi e 

seus súditos fizeram. Houve milhares de holocaustos e sacrifícios “Ao Eterno” (v. 21) 

e o povo comeu e bebeu (v. 22).  

A menção ao ato de comer imediatamente após os sacrifícios parece indicar 

que os sacrifícios feitos é que foram compartilhados em uma refeição comemorativa.  

De fato, o texto explicitamente chama alguns dos sacrifícios de holocautos ( ות  e ( ֹעלָ֜

outros de sacrifícios  ( ים ָבחִּ  Este último parece ser uma referência aos sacrifícios .( זְּ

de comunhão e de paz, o ים ִּֽ ָלמִּ  uma vez que o final do verso 21 literalmente ,ֶזֵַ֥בח שְּ

diz que os ים ָבחִּ ) foram para todo Israel זְּ ל ִּֽ ָרא  שְּ ָכל־יִּ  enquanto o início diz que os ,( לְּ

holocaustos foram alçados para o Eterno ( ות ַליהוָָׂ֗ה   .( וַַיֲעלֶּ֙ו ֹעלָ֜

 

3.4.4 Salomão 

 

A prosperidade do reino de Salomão  é descrita no capítulo 4 de 1 Reis. Muitos 

serviam ao rei e comiam de sua mesa. Calcula-se que a corte consistia de familiares, 

quinhentos oficias, funcionários e hóspede (ELWELL, 1996), perfazendo um total entre 

dez e quinze mil pessoas (NICHOL, 1978b) e o os versos 22 e 23 deste capítulo 4, 

informam que a provisão diária de alimentos para a corte incluía “... dez bois cevados, 

vinte bois de pasto e cem ovelhas, afora os veados, gazelas, cabras montesas e aves 

cevadas.”   

Na dedicação do Templo, em Jerusalém, Salomão oferece uma quantidade 

impressionante de sacrifícios. De acordo com 1 Reis 8:63, Salomão ofereceu em 

sacrifício pacífico, vinte mil bois e cento e vinte mil ovelhas. Esta quantidade imensa, 

obviamente, era necessária como sacrifício pacífico, porque a carne era 

compartilhada, entre Deus, os sacerdotes e o povo. O número também se refere ao 

total de sacrifícios pacíficos feitos durante a semana de festa, proclamada por 

Salomão.  
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Todos os sacrifícios pacíficos serviram também como alimento durante a festa 

que durou toda aquela semana e mais sete dias, totalizando quatorze dias de 

festividades. Esta festa termina no vigésimo terceiro dia do sétimo mês (2. Crôn. 7:21), 

indicando que seu início se deu no Dia da Expiação, no décimo dia do sétimo mês 

(NICHOL, 1978b). A festa, portanto, inicia-se após os sacrifícios do Yom Kippur, em 

celebração não apenas à dedicação do Templo, mas ao ato expiatório maior de Deus. 

A festividade, portanto, inclui a Festa dos Tabernáculos, que se iniciava no décimo 

quinto dia do sétimo mês (LONG, 1984).   

A festa dos tabernáculos não contém, como vimos acima, previsão de 

sacrifícios pacíficos. Desta forma, Salomão os agrega à festividade, expandindo o seu 

significado para o povo, que agora festeja não apenas o perdão no Yom Kippur, a 

saída do Egito e o tempo no deserto, mas também o estabelecimento definitivo, que 

se completa efetivamente com a finalização da Casa de Deus.  É neste contexto 

triplamente festivo que Salomão oferece ao povo a incomum refeição comunal. 

Por fim, não deixa de ser interessante que o próprio Salomão, em Provérbios 

23:20 apresenta um provérbio segundo o qual o homem   י ֖ ֹזֲלל  ן בְּ ֶָׂ֑֧יִּ י־ָי א  בְּ ֹסִּֽ י בְּ ֵ֥ הִּ ַאל־תְּ

ר  מוָבָשֵ֣  ou não te embebedes com o vinho, e a carne para ti seja sem valor, ou  ָלִּֽ

como o Targum traduz: não sejas como os que se embriagam com o vinho e são 

intemperantes com a carne12.  

 

3.4.5 Reino Dividido 

 

No período da Monarquia dividida, há também poucos exemplos do uso da 

carne como alimento.  

Elias é alimentado por corvos que, a cada manhã e cada noite, trazem-lhe carne 

e pão (2. Reis 17:6). Quando Elias chama Eliseu para ser seu discípulo, Eliseu toma 

a junta de bois com a qual trabalhava arando o campo, a mata e oferece uma refeição 

ao povo (2. Reis 19:21). Este povo, ָע֖ם (1Ki 19:21), provavelmente se refira a sua 

parentela (WISEMAN, 1993)  que participa de um rito sacrifical, cuja ideia é romper com 

a vida antiga (DEVRIES) e ser ungido para o serviço junto ao profeta, como indica o 

uso de termos do contexto cúltico, por exemplo, הּו ָבח ָׂ֗ זְּ  ,.Carro, Poe et al) (1Ki 19:21)  וַיִּ

1993). 

                                                 
12 Aramaico:   לא תהוי כאילין דרווין חמרא וכאילין דאסוטין בבשרא 
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No espectro negativo, Acabe, 2 Crónicas 18:2, oferece uma festa diante de 

Jeosafá e seu povo, com muitos ovelhas e bois. No intuito de persuadi-los a subir para 

a guerra em Ramot-Gilead. O verbo utilizado para persuadir, geralmente possui uma 

conotação de persuadir para o mal (DYBDAHL, 2010), indicando que Acabe utiliza da 

festividade e do banquete para incitar Jeosafá a agir de maneira errada (NICHOL, 

1978b). 

Durante a reforma de Ezequias, o rei restabeleceu o culto da casa de Deus, 

iniciando a reconsagração dos levitas e sacerdotes no primeiro dia do primeiro mês, 

isto é, Nisã que durou oito dias, durante os quais foram oferecidos sacrifícios e 

holocaustos (2. Crôn. 29:1-30). Ao final da reconsagração, o povo trouxe ofertas de 

louvores e sacrifícios pacíficos, como indicado pelos versos 31 e 35 de 2 Crônicas 29. 

Novamente, encontramos o mesmo contexto inaugural estabelecido por Salomão.  

De acordo com o texto de 2 Crônicas, não havia serviço no Templo, desde os 

tempos dos pais, em uma referência ao período dos reis imediatamente anteriores, 

como Acaz, que haviam se afastado de Deus (v. 19). Pelo tempo da reconsagração 

que inclui o período de Páscoa, que não foi celebrada no tempo correto neste ano, 

podemos saber claramente que a Páscoa não era celebrada de forma contínua , 

devido à falta de sacerdotes consagrados, como o capitulo 30:3 declara 

explicitamente. Desta forma, a Páscoa foi celebrada no segundo mês, mesmo que 

alguns não se tenham preparado e purificado para comê-la neste período (2. Cron. 

30:1-18). Durante este período, de sete dias, durantes os quais a Páscoa e Pães 

Ázimos foram celebrados, os levitas comeram das ofertas apresentadas como 

Sacrifícios pacíficos (2. Cron. 30:22). É interessante que os textos mosaicos que 

normatizam as festas de Páscoa e Pães Ázimos, não mencionam estas ofertas 

pacíficas, e elas devem ter sido temporais ou um evento único pelo qual se ratificava 

a disposição do povo de renovar a aliança.  

Quando Ben-Hadad cerca Samaria até o tempo em que há grande fome, ocorre 

um dos episódios mais perturbadores da história de Israel. Conforme narrado em 2 

Reis 6:26-29, duas mulheres combinam de comer a carne de seus próprios filhos , 

chegando a comer um deles cozido (v. 29). Seria este um momento da História em 

que a carne já se havia estabelecido na dieta dos judeus, ou era esta uma situação 

específica, causada pela escassez de trigo e grãos? Talvez a mescla da apostasia 

nacional com uma expansão do costume de comer carne seja importante para explicar 

este evento.  
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Os tempos de apostasia do período em análise são denunciados por vários dos 

profetas literários. Dentre as acusações que encontramos nestes profetas, estão 

incluídas algumas relacionadas com o consumo de carne.  

Amós, por exemplo, acusa aos ricos da nação de se refestelarem, comendo 

cordeiros cevados e novilhos engordados, enquanto os pobres sofrem (Amós 6:4).  A 

carne que os ricos consumiam era de animais sacrificais. Eles não são acusados de 

consumir a carne de animais limpos apenas, mas dos animais que deveriam ser 

oferecidos em sacrifício, ou consagrados. Ao consumirem deitados sobre o leito, em 

suas camas de marfim, indica que os animais não haviam sido levados ao Santuário 

conforme a legislação Mosaica. Neste sentido, a apostasia envolvia também a não 

consagração a Deus dos animais abatidos para alimentação, o que efetivamente, os 

tornava impróprios. 

Este mesmo tipo de acusação é lançado por Deus em Oséias, mas de maneira 

mais geral, ao dizer que Efraim – Israel – sacrificava com a intenção de comer a carne 

e não de ofertar a Deus (Oséias 8:13).  E ainda através de Isaías, que de forma direta 

e clara, expõe a motivação mundana e temporal que habitava o coração daqueles que 

imolavam animais, comer o intuito apenas de comer. Eles, de fato, não atentavam a 

seus atos de quebra da aliança, mas se refestelavam como se nenhum juízo 

impendesse sobre eles (Isaias 22:12-13).  

Dentre as acusações que Deus faz, está a de que o povo utilizava a mesma 

madeira com a qual assavam carne para construir ídolos (Isa. 44:15). Isto parece 

indicar que o povo de Israel no período de Isaías havia se voltado às comidas 

sacrificadas a ídolos de madeira (vv 16-19), que eram fabricados pelos próprios 

israelitas. Pergunta Deus se o povo não percebia que esta mescla era inaceitável para 

Ele (v. 19). 

Ainda pior é acusação feita no capítulo 65:4 de Isaías, e no verso 66:17. 

Segundos  estes versos, havia entre os judeus aqueles que comiam inclusive carne 

de porco e outras abominações proibidas pela lei levítica (LEUPOLD, 1971). Esta atitude 

é a de franca rebelião contra Deus, mas não apenas isto. É a aceitação dos rituais 

das nações vizinhas e a comunhão com os seus deuses (RAWLINSON, 2004a). 
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3.5 O Cativeiro Babilônico 

 

3.5.1 Jeremias 

 

Nos tempos já do cativeiro babilônico, encontramos poucas referências ao 

consumo de carne, exceto no contexto de sacrifícios. Efetivamente, em Jeremias 7:21 

Deus ordena sarcasticamente que o povo de Israel ajuntasse os seus holocaustos aos 

sacrifícios e comesse a carne. Ora, o primeiro deveria ser completamente queimado 

no altar, indicando que ele pertencia completamente a Deus. Já o segundo, os יֶכ֖ם ח  בְּ  זִּ

são uma referência aos sacrifícios de paz, que eram compartilhados entre Deus e o 

ofertante. O povo de Israel estava confundindo o sentido e o propósito dos 

holocaustos, tornando-os como os sacrifícios de paz. De fato, isto indica que ambos 

estavam sendo oferecidos com o propósito único de alimentar ao ofertante e suprir 

seus desejos. Deus lhes diz que façam como lhes aprouver, pois Ele não aceita 

nenhum deles, quando a intenção  não está alinhada com a intenção do céu 

(JAMIESON, FAUSSET et al., 1945). 

 

3.5.2 Ezequiel 

 

Simbolizando a punição que viria sobre Israel, Deus ordena a Ezequiel que 

prepare pães e os cozinhe sobre fezes humanas (Ez. 3:9-12). A esta ordem, Ezequiel 

responde dizendo que sua alma não estava contaminada, pois nunca havia comido o 

que morrera por si mesmo, ou despedaçado por feras, ou carne abominável (v. 14). 

Muito embora a própria mescla de sementes para o preparado do pão pudesse ser 

considerada impura, bem como as fezes humanas, Ezequiel afirma apenas que ele 

jamais comeu carne de forma incorreta. Isto se deve ao fato de que Ezequiel quer 

chamar a atenção divina para o fato de que ele, como sacerdote, era o mais estri to 

dos observadores das leis dietéticas bíblicas, inclusive e principalmente, no que tangia 

a santidade dos sacrifícios (BLOCK, 1997). Ele não havia comido algo que não havia 

sido corretamente abatido, segundo as leis levíticas (cf. Lev. 7:24; 17:15; 22:8), ou 

mesmo que houvessem sido corretamente oferecidos há mais de três dias. O termo 

ּול גִּֽ  utilizado para descrever esta carne abominável é utilizado apenas no contexto , פִּ

da abominação causada pelo tempo sobre a carne do sacrifício (Cf. Lev. 7:18; 19:7) e 

em Isaías 65:4, em paralelo com a carne de porco (DAVIDSON, 1893). Seria esta uma 
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indicação de que estas leis não eram geralmente mantidas, mesmo entre os 

sacerdotes?  

A resposta para a pergunta que encerra o parágrafo anterior aprece ser que 

sim. No mesmo livro de Ezequiel, capítulo 33:25, Deus acusa o povo de comer com o 

sangue, enquanto erguiam os olhos para seus ídolos. O texto hebraico não contém a 

palavra carne, mas o hebraico ם  parece ser uma referência a Levítico 19:26 e  על־ַהָד 

é encontrada também no episódio da violência dos Israelitas sobre os animais filisteus, 

causada pelo voto impensado de Saul, em 1. Samuel 14  (ZIMMERLI, CROSS et al., 

1979; ALLEN, 2002; LANGE, SCHAFF, SCHRÖDER et al., 2008). 

Em resumo, o livro de Ezequiel nos apresenta um quadro no qual o consumo 

da carne, tal como denunciado pelos profetas anteriores, era parte integrante da 

apostasia do povo, que tivera sua alma contaminada, pois davam vazão desenfreada 

a seus desejos, ignorando as próprias leis da aliança. 

 

3.5.3 Daniel   

 

A punição para Jerusalém é o cativeiro babilônico. Um evento que moldaria 

toda a compreensão da identidade de Israel, como um povo. O rei Nabucodonosor 

invade Jerusalém e toma seus filhos cativos, fazendo alguns deles membros da corte. 

Dentre os que foram levados estavam quatro (4) jovens, cujos nomes eram 

Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Estes jovens foram escolhidos para pertencer à 

elite da Babilônia, como conselheiros do rei. E para isto deveriam ser bem 

alimentados, participando da comida lhes era destinada pelo próprio rei. 

O texto hebraico descreve esta comida com um termo encontrado apenas no 

livro de Daniel: ג  O termo é, aparentemente, emprestado do Antigo Persa .ַפת־ַבָ֤

patibaga  (LANGE, SCHAFF, ZÖCKLER et al., 2008; THOMPSON e CARPENTER, 2010), que 

por sua vez deve remontar ao Sânscrito pratibagha  (MONTGOMERY, 1927), cujo 

significado é porção de comida, sem determinar, entretanto, qual a composição desta 

porção. Há evidências de que ela era composta principalmente de vegetais, 

ocasionalmente carne (WALTON, 2009), que eram oferecidas aos ídolos da Babilônia 

(MATTHEWS, CHAVALAS et al., 2000).  

A ocasionalidade do uso de carne precisa ser lembrada ao identificarmos a 

razão da recusa de Daniel em participar dos alimentos da Babilônia. Além disto, é 

preciso lembrar que Daniel não apenas se negou a comer da carne – que não é 
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explicitamente mencionada no texto – mas do pathbagh do rei, compondo toda a 

comida que lhe foi designada, incluindo vegetais (MILLER, 2001).  Por isto, o texto não 

é uma declaração da superioridade da dieta vegetariana per se. 

O texto é muito maior do que isto. De fato, os estudiosos têm apresentado 

várias razões pelas quais Daniel haveria rejeitado a comida do rei , indo desde uma 

declaração de luto e tristeza pelo exílio (EDLIN, 2009), até uma demonstração ao rei 

de que eles não seriam enfeitiçados pelos encantos da Babilônia (CALVIN e MYERS, 

2010). Entretanto, o próprio texto oferece uma resposta para a razão da recusa: 

pureza.  

O termo utilizado para descrever o que Daniel desejava evitar é ל  cujo ,ָגַאֵּ֛

significado é contaminar, de forma não apenas cúltica, mas moral (LEUPOLD, 1949). 

Pelo aspecto cúltico, Daniel não queria participar das comidas oferecidas aos ídolos, 

das quais a mesa do rei era servida. Participar de uma refeição oferecida aos deuses 

era o equivalente a entrar em uma relação de aliança e comunhão com aquele deus 

(WALTON, 2009). Além disto, os animais mortos não teriam sido abatidos de acordo 

com as estritas leis que Deus havia dado ao povo no deserto. O sangue não teria sido 

corretamente derramado em terra, como demandava a lei. As partes não teriam sido 

cortadas de acordo com a legislação sacerdotal, e o animal não teria sido apresentado 

diante do Deus de Israel.  

Moralmente, havia a preocupação com a impureza causada pelo comer de 

animais impuros. A aceitação destes animais equivaleria a abandonar a Lei e o Deus 

que a havia promulgado. Era uma assimilação não forçada, à qual Daniel, nos dizeres 

de Calvino, percebe e se opõe (CALVIN e MYERS, 2010).  

Por fim, certamente Daniel conhecia as profecias que falavam do Exílio e que 

declaravam que toda a comida daquele tempo seria imunda (Oséias 9:3-4). Oséias 

faz menção específica ao pão e aos sacrifícios, indicando com isto o espectro amplo 

da alimentação comum e ritual. Daniel, ciente, destas declarações proféticas, recusa-

se a participar daquilo que seria o pináculo da contaminação: a comida real. 

Em seu lugar, Daniel solicita que lhe sejam dados vegetais e água. O termo 

hebraico  ים ֵּ֛ ֹרעִּ ז  é utilizado apenas no livro de Daniel, no verso 12 e no verso 16. É a 

forma substantivada plural de  ַרּוע  que advém da mesma raiz encontrada em Gênesis ז 

1. O termo é utilizado no Acadiano para as sementes que deverão ser plantadas ou 

comidas por animais (MATTHEWS, CHAVALAS et al., 2000). Seria correto importar este 
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significado acadiano para o hebraico? Ou seria melhor entender o termo a partir da 

raiz comum hebraica זרע, cuja forma substantivada  ַֹרע  quer dizer vegetal e não ,ז 

apenas semente (PFEIFFER, 1962)?  

Seja como for e independentemente da composição do ג  real, Daniel ַפת־ַבָ֤

escolheu uma dieta que abdicava da carne. Por quanto tempo? Antes de 

respondermos a esta pergunta, é preciso lembrar que Daniel era um israelita ou um 

נ  י יִּ  לבְּ ֵּ֛ ָרא   conforme o verso 3.  Além disto, ele era um estrito praticante da Lei, como  שְּ

a própria recusa da comida do rei indica. Desta forma, ele estava, como vimos no 

capítulo anterior, obrigado a comer a páscoa, ou seja, a comer carne. 

Com isto em mente, retornemos à pergunta: Por quanto tempo Daniel se 

absteve de consumir carne e comeu apenas os ים ֵּ֛ ֹרעִּ   ?ז 

O texto do pedido de Daniel a guardião que Asfenaz havia designado, nos 

versos 11-13 dá como prazo para o teste o prazo de dez dias. Entretanto, esse período 

serve apenas para que o próprio guardião veja os resultados da dieta proposta por 

Daniel, conforme o verso 15. Após esta verificação, o verso 16 afirma que dali por 

diante, o guardião lhes proveu com o mesmo alimento dos dez dias, até o fim do tempo 

designado por Nabucodonozor, no verso 5: três anos.  

Por três anos, Daniel se absteve das comidas designadas pelo rei, incluindo as 

carnes servidas em sua mesa. E após este período? 

No capítulo 10:3, datado do terceiro ano de Ciro (535 AEC), Daniel afirma que 

havia estado entristecido por três (3) semanas completas, ou vinte e um dias, e que 

durante este período, ele não havia comido “o pão que desejava, nem carne ou vinho 

vieram à minha boca, nem me ungi...” Seria esta uma indicação de que pelo menos 

Daniel havia adotado uma dieta cárnea durante todo o restante de sua vida? 

De fato, este texto, ao menos aparentemente, milita contra a ideia de que Daniel 

houvesse mantido sua dieta dos primeiros três anos na Babilônia. Não obstante, uma 

análise mais detida do verso e seu contexto nos apontam para uma direção diferente.  

Daniel data seu período de lamento e tristeza como durante três semanas, 

terminando no vigésimo quarto dia do primeiro mês. Desta maneira, retrocedendo 

vinte e um dias, e considerando a contagem inclusiva, o lamento se iniciou no quarto 

dia do mês de Nisã, e se estendeu pela Páscoa e pela festa de Pães Ázimos. As 

referências alimentares no verso 3 estão diretamente ligadas à celebração destas 

duas festas. 
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A Páscoa, como vimos no capítulo anterior, não apenas contém um sacrifício. 

A Páscoa é um sacrifício e a participação se dá justamente pelo comer da carne da 

oferta pascal (Êxo. 12). Imediatamente em seguida a comemoração pascal, está a 

festa dos pães ázimos (Êxo. 12), relembrando a partida apressada do Egito. O único 

item não explicitamente mencionado nas leis de Páscoa é o vinho, embora ele faça 

parte das celebrações, pelo menos no período de Jesus (Mateus 26:27-39), o que 

aponta para uma tradição mais antiga (Cf. LIGHTFOOT (2010)). 

Desta forma, Daniel 10:3 deve ser interpretado dentro do contexto da 

celebração pascal, a qual Daniel desejava celebrar, mas não podia, por estar distante 

do Templo, não mais como cativo, mas como um liberto que por alguma razão 

resolvera ficar na Babilônia.  

O pão que Daniel deseja é descrito como ות  um termo que fora de Daniel , ֲחֻמדֵ֣

aparece apenas e 2 Crônicas 20:25, descrevendo Jóias preciosas. No livro de Daniel, 

o termo aparece três outras vezes (Dan. 10:11, 19; 11:43), com referência a posição 

de Daniel nos Céus: preciosos, grandemente amado. A noção parece ser, então, algo 

grandemente apreciado, amado, que traz alegria. E este era o sentido exato da 

celebração de Pães Ázimos e da Páscoa, algo a ser celebrado e lembrado ano após 

ano (Êxo. 12:14). 

Alguns têm argumentado que na falta do Templo, durante o cativeiro, a Páscoa 

não deve ter sido celebrada (NICHOL, 1978c). Entretanto, o período do lamento de 

Daniel é datado do terceiro ano de Ciro, pelo menos dois anos após o seu decreto 

autorizando o retorno, conforme descrito em Esdras 1. O decreto de Ciro autoriza, 

antes ordena, que seja restabelecido o culto no Templo de Jerusalém (Esdras 1:2-4), 

e no sétimo mês deste primeiro ano, Jesua e Zorobabel erigem um altar a Deus em 

Jerusalém, e oferecem holocaustos, muito provavelmente por ocasião do Yom Teruá, 

ou dia das Trombetas, além do Yom Kippur e Sukkot (Esd. 3:1-4). Que as outras 

festividades, incluindo a Páscoa, haviam sido restabelecidas ao tempo em que Daniel 

teve a visão no terceiro anos de Ciro, é declarado no verso 5 do capítulo 3 de Esdras. 

Daniel havia, por alguma razão, permanecido até 535 AEC na Babilônia e 

ouvira falar das aflições pelas quais o povo que havia retornado dois anos antes 

passava ao tentar reconstruir o Templo de Deus. Além disto, seu próprio desejo de 

celebrar a festa de Páscoa, junto a seu povo, na casa de Seu Deus, se demonstrava 

distante, por conta de sua idade avançada (NICHOL, 1978c). 
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Por isto, o texto de Daniel 10:3 não pode ser utilizado para negar que Daniel 

houvesse escolhido prolongar a sua dieta dos primeiros anos na Babilônia.  

Um elemento adicional do texto de Daniel e da cultura Persa nos permite 

sugerir, ao contrário, que ele efetivamente, por identidade e circunstância, estendeu 

aquele período. Em Daniel 5:11, Daniel é chamado de ין ֵ֣ ֻטמִּ ב ַחרְּ  que pode ser , ַר 

traduzido como Senhor dos Magos, que é exatamente a tradução dos LXX, para o 

texto ἄρχοντα ἐπαοιδῶν μάγων.  Desta forma, o texto nos provê uma identificação 

positiva de Daniel com os magi no tempo de Nabucodonozor, e dos reis persas 

posteriores. Embora Daniel não os chame especificamente de magi, os ין ֵ֣ ֻטמִּ  podem ַחרְּ

ser identificados através do texto de Jeremias 39:3, 11 que os chama de ג  sendo ָמָׂ֑

Nergalsaretser o seu líder (LANGE, SCHAFF, ZÖCKLER et al., 2008). 

Informações sobre os Magi apresentam como característica desta classe de 

pessoas uma dieta vegetariana. Luciano, o sátiro, escrevendo no seu Macrobii 4, 

afirma que os Magi atingiam grande idade, em decorrência de sua dieta especial (apud 

DE JONG (1997)).  

Segundo SIMOONS (1994), o vegetarianismo era uma prática comum entre os 

Magi na Antiga Pérsia. A existência dos Magi no período contemporâneo ao exílio 

babilônico pode ser extraída da referência de Heródoto aos Magi, na corte de 

Astyages, o rei da Média, quando esta foi conquistada por Ciro (DE JONG, 1997). Uma 

vez que Jeremias 39 utiliza o termo hebraico ג  que guarda semelhança com a ,ָמָׂ֑

designação persa magi, para descrever uma das categorias de funcionários do rei da 

Babilônia, não é demais supor a presença de magi na corte babilônica, talvez com os 

mesmos costumes de seus pares persas.  

Mesmo que a similaridade de costumes não possa ser comprovada acima de 

dúvidas, é preciso lembrar que pelo fim do Exílio, pelo menos, os magi babilônios 

tornaram-se magi medo-persas. 

 Daniel é dito ser o “maior dos magi” em Daniel 4:9 e 5:11. Embora isto não 

possa ser tomado como indicativo de que Daniel participava dos rituais dos magi, nem 

mesmo que partilhava de suas ideias e noções religiosas, é possível que ele tenha 

sentido que a participação em sua dieta vegetariana não entraria em conflito com seus 

escrúpulos judaicos.  

 Desta forma, podemos sugerir que Daniel estendeu sua dieta vegetariana dos 

três anos iniciais para toda a sua estadia na Babilônia. Isto, contudo, não pode ser 
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tomado como um absoluto após o fim do exílio, quando o altar em Jerusalém fora já 

reconstruído e as ofertas do Eterno restabelecidas, segundo Esdras 1-3. 

 

3.6 O Retorno do Cativeiro 

 

3.6.1 Esdras 

 

Quando o cativeiro terminou, com os sucessivos decretos de Ciro (538 AEC), 

Dario I (520 AEC) e Artarxerxes I Longimano (457 e 445 AEC), o povo se restabeleceu 

na Judeia, ali permanecendo até a Diáspora, ocorrida após a destruição do Segundo 

Templo pelos Romanos, em 70 EC. 

Como vimos na seção anterior, o primeiro grupo de judeus retornados, 

reconstrói um altar em Jerusalém e sobre ele oferece sacrifícios e holocaustos (Esdras 

3). Entretanto, os sacerdotes haviam sido explicitamente proibidos de comer dos 

holocaustos, até que houvesse um sacerdote puro com Urim e Tumim (Esdras 2:63). 

Com a construção do altar no capítulo 3, pareceria que por aquele tempo, o sacerdote 

mencionado já estava presente, pois o sistema de sacrifícios foi plenamente 

restabelecido, o que incluía as ofertas voluntárias, das quais o Sacerdote participava 

(Esdras 3:5). 

Anos após, quando o Templo é finalizado e dedicado, o povo celebra a páscoa 

no Templo e no tempo determinado e, juntos, comem do cordeiro pascal, além de 

celebrar a festa dos pães ázimos durante os sete dias seguintes (Esdras 6:19-22). 

Teria sido esta a primeira páscoa depois do cativeiro? Considerando o verso 5 do 

capítulo 3, dificilmente. A menção aqui é à primeira páscoa celebrada no templo 

reconstruído. 

 

3.6.2 Neemias 

 

No livro de Neemias, encontramos uma clara referência a uma refeição festiva, 

no capítulo 8:10-12.  A Almeida Revista e Atualizada, verte o texto do verso 10 como 

uma ordem de Neemias para que o povo comesse “carnes gordas”, enquanto a 

Almeida Fiel fala de “gorduras”.  Mas estas traduções embora expressem a felicidade 

do momento, afastam-se do sentido literal do texto. 
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O termo carne não consta do original hebraico. O hebraico  ים ַמנִָּ֜  é um  ַמשְּ

hápax legomenon. Por isto, é difícil estabelecer seu significado preciso. As formas 

associadas, entretanto, aparecem em variados contextos, como a riqueza de um 

campo em Gênesis 27:2 e 29, ou na benção de Moisés a Asher, em Deuteronômio 

33:24, no qual é dito que esta tribo iria “afundar seu pé em óleo” ( ֶמן רַ  ל ַבֶש֖ ֵ֥ ֹטב  ווְּ לִּֽ  .( גְּ

Em Isaías 25:6, Deus fala de uma festa no Seu monte, que seria composta de bebidas 

e  ֖ים ָמנִּ שְּ , que no contexto indica comidas suntuosas, preparadas com tutano ( ֶ֙ים ָמנִּ שְּ

ם ָחיִָּ֔ ֻמֵ֣   .( מְּ

Mesmo que o termo aqui inclua a carne, o próprio período em que o evento 

ocorre, o Ano Novo em Tishrei, ou dia das Trombetas, envolve a celebração com 

sacrifícios de paz. O evento festivo encaixa-se perfeitamente no padrão do uso 

positivo de animais como alimento, dentro do contexto do templo e dos sacrifícios de 

paz e comunhão. 

Em resumo, o termo ים ַמנִָּ֜  está associado diretamente com a alimentação  ַמשְּ

festiva, composta de alimentos preparados com o melhor óleo, ou gordura, que 

poderia ser obtida (CLARKE, 1999). Esta gordura não tem relação alguma com a 

gordura proibida na legislação mosaica, que em hebraico é ֶלב ֵ֥  A .(.Lev. 3:17, etc)  ח 

expressão é um provérbio, cujo significado é “vão e comam e bebam do 

melhor!”(RAWLINSON, 2004b).   

 

3.7 Início da Era Comum 

 

O período inicial da Era Comum é documentado nas páginas do Novo 

Testamento. Deixamos de analisar neste capítulo os Manuscritos do Mar Morto, uma 

vez que as práticas alimentares deste período foram examinadas quando discutimos 

as regras ali encontradas. 

Nos evangelhos, encontramos algumas situações interessantes lidando com 

alimentação e que incluíam alguma forma de alimento cárneo. Nesta seção 

analisamos estas situações. 
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3.7.1 João Batista 

 

João Batista é descrito em termos ascéticos nos evangelhos. De acordo com 

Marcos 1:6, ele caminhava pelo deserto, se vestia com roupas de pele e “comia 

gafanhotos e mel silvestre” (Marcos 1:6; cf. Mateus 3:4). 

De longa data, tem-se discutido a natureza dos “gafanhotos” utilizados por João 

Batista. Eram eles efetivamente os insetos? Há uma antiga tradição que assevera que 

os “gafanhotos” que João Batista comia eram algum tipo de vegetal, como uma vagem 

(cf. NICHOL, 1978d; SCHOLER, 2008). Não obstante o apelo desta posição para os que 

mantêm a necessidade de uma dieta vegetariana, ela possui sérios problemas. 

1) O termo grego ἀκρίς nunca é usado nas Escrituras, ou na literatura grega, 

para outra coisa que não o inseto (NICHOL, 1978d); 

2) O gafanhoto possuía o valor nutritivo necessário para prover o sustento de 

alguém que, como João, estivesse mais interessado em alimentar do que 

ser alimentado (ROBERTSON, 2009). 

3) Epifânio, em Heresias 30.3, afirma que os Ebionitas haviam mudado a 

leitura de ἀκρίς, por escrúpulos vegetarianos (ALBRIGHT e MANN, 2008).  

Dadas estas dificuldades, além de outras, não podemos considerar válida a 

leitura ou a interpretação que faz do gafanhoto um item vegetariano. 

A pergunta correta a ser feita, entretanto, é se o gafanhoto era considerado um 

alimento cárneo nos tempos de João. E para isto, podemos recorrer tanto, apenas por 

similaridade e temporalidade, à comunidade essênia.  

Como vimos no capítulo anterior, a comunidade do deserto de Qunrã era 

composta por Essênios, de acordo com o quase consenso das pesquisas atuais. 

Também vimos que os Essênios, de acordo com as fontes mais antigas, eram 

vegetarianos, abstendo-se de alimentação cárnea. Mas, conforme os manuscritos das 

Regras da Comunidade 12, eles comiam gafanhotos.  

Ademais, tanto o tradado b. Hullin 8.1, quanto o tratado b. Meila 20.1, afirmam 

explicitamente que o gafanhoto não era considerado carne. A Baraita de Meilá 20.1 

registra que o Raban Simeon bem Gammaliel legislava que “aquele que vota não 
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comer carne, está proibido de comer todo tipo de carne..., mas ele está permitido 

comer a carne de peixes e gafanhotos”13. 

Desta maneira, não é preciso nem alterar o texto nem propor uma intepretação 

difícil de justificar, no intuito de explicar o uso de gafanhotos, por parte de João. O 

inseto era permitido pelas leis levíticas (Lev. 11:22, cujo texto na LXX contém o termo 

(ἀκρίς) e seu consumo não era considerado uma quebra do voto de abstenção de 

carne, no tempo circundante a João, nem pela legislação talmúdica. 

A escolha desta dieta por parte de João coincide com o ascetismo de Elias, em 

1. Reis 18 e de Daniel, em seu livro.  Em todos os casos, as histórias estão inseridas 

como introdução ao ofício que eles deveriam exercer. Abster-se de determinados tipos 

de alimento (ou de todo e qualquer tipo de alimento), parece ser um rito preparatório 

para uma missão especial, relacionado à Revelação de Deus. 

 

3.7.2 Jesus 

 

Durante seu ministério, como homem, Jesus estava sujeito à fome e se 

alimentava da comida disponível em Seu tempo e lugar. Várias vezes encontramos 

referências ao Mestre comendo, em refeições a Ele oferecidas, ou em refeições até 

por Ele preparadas. 

Um de Seus mais conhecidos milagres é, sem dúvida, a multiplicação de pães 

e peixes, descrita em Mateus 14:14-20, Marcos 6:37-44, Lucas 9:11-17 e João 6 e em 

um segundo episódio, descrito em Mateus 15:32-38, Marcos 8:1-9. Cristo provê 

alimento para duas multidões de cinco mil e quatro mil respectivamente, contando 

apenas os homens.  

Os textos descrevem que a quantidade de peixes era pequena, em ambos os 

episódios. A ideia é da escassez da provisão, transformada em abundância de 

alimento. É o tomar dos mais comuns alimentos, o pão e o peixe, e transformá-lo no 

mais perfeito banquete.  

Jesus foi convidado para refeições que lhe foram oferecidos (Ex. Mateus 9). 

Não temos informações quanto ao conteúdo destas refeições. Considerando a prática 

                                                 
13 “He who takes a vow against eating meat is forbidden to eat all kinds of meat, and he is 
forbidden to eat the head, feet, windpipe, liver, heart, and fowl; but is permitted to eat the meat 
of fish and locusts.” (b. Meila,6.1.20b. folio 6.1.20b)  
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da hospitalidade encontrada na Bíblia Hebraica, na qual o melhor era oferecido, 

incluindo a carne de um animal cevado (Cf. Gen. 18), podemos supor que a mesa 

destas refeições incluía também animais.  

A parábola do Filho pródigo de Lucas 15 apresenta outro exemplo de como 

Cristo colocou o alimento cárneo em um momento especial: a festa pelo retorno do 

filho que se havia perdido. Nesta parábola, a carne é mencionada no âmbito festivo 

tanto pelo pai (v. 23) quanto pelo filho mais velho (v. 29).  

Próximo ao final de Seu ministério, Jesus participa da Páscoa na qual Ele 

estabelece a Ceia do Senhor (Mateus 2; Marcos 14; Lucas 22; João 13). Nos sinóticos, 

Jesus fala explicitamente de “comer a páscoa” (e.g.: Lucas 22:15ss). Esta expressão 

remonta ao estabelecimento da Páscoa em Êxodo 12, na qual Deus mesmo ordena 

soa Israelitas que “comam da páscoa”, em uma referência à participação na carne do 

cordeiro pascal. Desta maneira, é mandatório concluir que Jesus participou do 

cordeiro pascal, pelo menos nesta páscoa específica, mas muito provavelmente em 

todas as páscoas anteriores, como era requerido pela legislação que Ele mesmo 

estabelecera no Êxodo. 

Por fim, após a sua Ressurreição, Jesus come peixe novamente com seus 

discípulos em duas ocasiões, pelo menos. Ao se encontrar com os discípulos no 

domingo da Ressurreição, conforme narra Lucas 24:38ss, Jesus pede algo para 

comer e toma do peixe assado que lhe é oferecido e come. Já em João 21, é Jesus 

quem prepara o peixe para compartilhar com os discípulos. 

 

3.7.3 Paulo 

 

Em Romanos 14 e 1 Coríntios 8, Paulo discute a questão do efeito que o comer 

carne teria sobre a fé. Mas não sobre a fé daquele que come, mas daquele que não 

come e vê seu irmão comendo. Aparentemente, em ambos os textos, o irmão que não 

queria comer carne, o fazia ou por medo de se contaminar com carnes oferecidas aos 

ídolos (BEET, 1999). Paulo, mesmo entendendo não haver problema no alimento  

oferecido aos ídolos, aconselha ao irmão que comia carne, que o deixasse de fazer 

caso este ano causasse um escândalo ao irmão fraco. 

Em Romanos 14:21, Paulo reedita o conselho de Salomão, aconselhando que 

a carne não deveria ser de importância, quando fizesse um irmão pecar. Noutras 

palavras, o amor entre os irmãos deveria ser o princípio regente inclusive da dieta. 
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4 CONCLUSÃO 
 

Após analisar diacronicamente o testemunho bíblico e da tradição judaica 

quanto às regras de uso e consumo de carne, estamos em posição de tirar algumas 

conclusões. 

Primeiramente, a análise das regras alimentares das Escrituras demonstrou 

uma marcada e precisa tendência restritiva. Isto quer dizer que embora a carne fosse 

permitida a partir de um determinado ponto da História, Deus não havia planejado este 

regime. E as infindáveis regras de consumo acentuam esta relutância divina que, 

mesmo permitindo, restringe. 

A riqueza de detalhes das regras lidando com carne como alimento está 

embasada em aspectos essenciais do relacionamento entre o homem e os animais e 

entre o homem e seu Deus. No primeiro aspecto, é um constante recordar ao homem 

de que ao alimentar-se de um animal, ele efetivamente se contrapõe à ordem natural 

da criação. Ademais, relembram ao homem que este ato antinatural é fruto de seu  ato 

pecaminoso, uma vez que a morte adentrou ao mundo apenas por seu pecado.  Ao 

ter que matar para se alimentar, o homem se distancia do ideal de convivência 

harmônica com o ambiente em que vive e com as criaturas que partilham deste 

ambiente. A permissão original de alimentar-se de animal é marcada pela maldição 

da quebra desta harmonia, impondo sobre animais e homens um relacionamento de 

medo e destruição.  

No segundo aspecto, as regras estão associadas fortemente com o 

relacionamento do homem com seu Deus. O alimento cárneo é a entrada do ser 

humano no reino da morte, afastando-o do seu Criador. Desta forma, este alimento é 

um firme distanciar-se da fonte da vida, alijando a si mesmo da proteção e segurança 

que o relacionamento proporciona. A legislação divina visa, então, reduzir o 

afastamento que a alimentação cárnea gera. E como tal é redentiva. Por outro lado, a 

legislação também tem por objetivo demonstrar a eventualidade e temporalidade da 

alimentação cárnea. Ela demonstra que a carne poderia, emergencial e 

circunstancialmente, fazer parte da dieta, mas jamais se tornar a dieta.  

Uma análise das regras sacrificais fornece informações que complementam o 

quadro acima descrito. Ao contrário do que geralmente se pensa a maioria dos 

sacrifícios não era comida pelo ser humano. Apenas algumas ofertas possuíam partes 

para o Sacerdote e somente o sacrifício de paz era partilhado com o ofertante, e servia 
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como uma refeição festiva. Não se pode subenfatizar este aspecto extremamente 

restritivo. Os animais não estavam à disposição do povo de Israel, eles pertenciam a 

Deus, para serem oferecidos em sacrifício. Se a vida do animal deveria ser tomada, 

esta o seria como substitutiva da vida do próprio ser humano. O ritual elaborado dos 

sacrifícios visava chocar o ofertante com a realidade da importância da vida humana 

e a preciosidade da graça substitutiva. 

No que tange ao sacrifício de paz, que era consumido pelo ofertante, ele 

possuía um aspecto comunal e festivo, não podendo ser deixado de lado pelo 

ofertante. De fato, ele não quereria colocá-lo de lado, uma vez que representava o 

sacrifício de comunhão com a divindade. Este aspecto festivo do uso de carne é 

acentuado nos textos dos períodos históricos subsequentes.  De fato, a própria 

literatura judaica posterior assevera que o durante o período do Templo, a “única 

forma de se rejubilar” era comer carne (b. Pessahim, 2.3.108.b).  Igualmente, a carne 

era utilizada como símbolo de liberdade, permitida apenas quando o povo estivesse  

nas terras seguras da promessa (b. Hulin 5.3.16.b). 

A grande festa comemorativa da liberdade, a Páscoa, obrigava a cada judeu a 

participar do sacrifício do cordeiro pascal. Esta determinação, encontrada em Êxodo 

12, torna impossível a existência de vegetarianos absolutos na nação judaica. Não 

obstante, não é possível se afirmar que o povo judeu, nos tempos bíblicos, fosse um 

povo que fizesse da carne um item essencial de sua dieta.  

O aspecto descritivo de nossa pesquisa mostrou que a carne não era item usual 

da dieta israelita. De fato, as evidências levantadas apontam em uma direção oposta. 

A carne não era item comum nas mesas israelitas, sendo reservada para festividades 

e tempos consagrados.  

Por isto, é preciso diferenciar o uso comunal, ritualístico e esporádico da carne 

do seu uso comum, como item essencial e central da dieta. O israelita não tinha o 

costume de comer carne, exceto em ocasiões especiais, pois, como vimos, embora 

dispusessem de rebanhos, estes pertenciam a Deus e o serviço do templo. A 

alimentação diária, simples que fosse, era composta principalmente por produtos 

vegetais, de acordo com o mandato original de Deus. Era um ato diário de adoração 

e submissão a Deus, e agradecimento por Suas provisões da Terra.  

Quando tomamos este quadro que brota do testemunho alimentar da Bíblia 

Hebraica, é possível entender a razão pela qual a alimentação aparece em momentos 

cruciais da História da Redenção e por que, alguns dos principais homens desta 
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História, vivendo em momentos chaves, decidiram por uma alimentação diferenciada. 

A questão era muito maior do que apenas a subsistência física. Ela envolvia a 

declaração dupla de identidade como povo de Deus e de fidelidade como servo de 

Deus.  

A identidade deveria ser preservada não apenas da idolatria direta, mas 

também da assimilação. Daniel é um claro exemplo neste sentido, como pudemos 

perceber. Ao decidir não se alimentar da ração real ele o faz em uma declaração 

positiva de identidade e em um manifesto contrário à assimilação no mais essencial 

dos aspectos: a alimentação. A questão não envolvia apenas – ou sequer envolvia – 

o vegetarianismo. Era a própria identidade dos jovens como Israelitas dependentes 

de Deus que estava em jogo. Eles confiavam na provisão de Seu Deus, portanto não 

podiam aceitar as provisões do rei da Babilônia.  

Mas Daniel vai um passo além na declaração de sua identidade. Ele, 

aparentemente, decide estender a sua dieta de submissão a Deus, pelo tempo em 

que viveu na Babilônia. No capítulo 10:3 de seu livro, vemos como esta decisão é 

também uma declaração de fidelidade e fé. Por este tempo, o cativeiro já havia 

terminado e os sacrifícios já haviam sido restabelecidos em Jerusalém, mas o Templo 

de Deus ainda estava em ruínas e o povo que para lá havia retornado enfrentava 

dificuldades com os vizinhos da terra. A liberdade, a ser comemorada recorrentemente 

na Páscoa, ainda não era plena e total, conforme Deus havia prometido em Jeremias. 

Por isto Daniel se recusa a participar dos símbolos utilizados nesta data festiva para 

comemorar a liberdade passada, pela falta da liberdade presente. Não lhe era possível 

se alegrar no uso anual e consagrado da carne pascal, nem do pão da fuga, enquanto 

a liberdade não era total. Ele confiava que Deus não deixaria de cumprir sua promessa 

de libertação e demonstrava esta fidelidade à aliança, reclamando do Deus da aliança, 

no tempo de comemoração do início da aliança, o cumprimento da promessa de 

renovação da aliança. 

Daniel foi o profeta escolhido para anunciar os tempos do Messias. João Batista 

anunciou o cumprimento destes tempos. Além desta ligação profética, ambos 

partilham uma escolha alimentar. João, assim como Daniel, escolheu uma 

alimentação que abdicava das delicadezas e prazeres da mesa, adotando uma dieta 

de frugalidade cujos componentes primários eram gafanhotos e mel. 
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Uma última consideração é necessária, especialmente importante para o 

adventismo. Poderiam ser Daniel e João Batista vegetarianos, em vista dos dados 

apresentados pelas Escrituras? Como poderiam ser entendidas as declarações de 

Ellen White, segundo as quais o “alimento cárneo não fizera parte...” da dieta de  

Daniel (WHITE, 1967) e que João viveu um regime “puramente vegetariano” (WHITE , 

1949)? 

Podemos analisar as citações de duas formas. A primeira é simplesmente 

afirmar que Ellen White estava enganada, pois Daniel e João, sendo judeus, estavam 

obrigados a comer a Páscoa e João comeu gafanhoto, conforme o texto bíblico 

explicitamente afirma. O problema desta maneira de enxergar o texto é que ela é  

simplista e não considera os elementos que descortinamos nesta pesquisa. 

A segunda forma de enxergar as citações de Ellen White relacionadas a Daniel 

e João leva em consideração os dados apresentados nos capítulos anteriores. Ellen 

White está correta em afirmar que Daniel não tinha o alimento cárneo como parte de 

sua dieta, porque, conforme detalhamos no capítulo 2, a carne não fazia parte da dieta 

do povo judeu, sendo consumida apenas esporadicamente em ocasiões festivas ou 

dentro do contexto do culto. Novamente, há que se diferenciar o uso ocasional, 

comunal e religioso da carne de seu uso como integrante da dieta. De igual maneira, 

Ellen White está também correta em afirmar que João era “puramente vegetariano” , 

uma vez que, conforme demonstrado no mesmo capítulo 2, o consumo de gafanhoto 

não era considerado quebra do voto de vegetarianismo, no contexto da comunidade 

judaica. 

Ao que nos parece, a noção de Ellen White quanto ao vegetarianismo está mais 

alinhada com a perspectiva judaico-bíblica, segundo a qual quem faz uso de carne em 

contextos específicos e em quantidades pequenas é considerado vegetariano, do que 

com a definição moderna, que exige total abstenção. 

Daniel e João, como vimos, partilharam o privilégio de serem anunciadores do 

Messias e eram biblicamente vegetarianos. O Rabino Abraham Kook declarava que 

nos tempos do Messias o mundo seria novamente vegetariano (apud SCHWARTZ 

(2001)). O Messias já veio.  
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