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1 INTRODUÇÃO 

 

Em diversas partes da história bíblica do Antigo Testamento, Deus é apresentado 

como aquele que zela pelo Seu povo. Pode-se ver nas Escrituras que Ele já usou Seus 

profetas e líderes para demonstrar esse atributo de “zeloso”. Ele também fez uso de 

pragas e povos pagãos que serviram como instrumentos de correção e reconciliação para 

Seu povo constantemente incrédulo, imoral e desobediente. 

Em Números 25 é apresentada uma combinação desses instrumentos divinos, 

onde o “zelo” de Deus encontra seu ápice na atitude de Fineias ao matar duas pessoas, 

defendendo a moralidade da Tenda da Congregação. Na história é possível ver a 

aprovação de Deus sobre a atitude de Fineias quando Deus faz cessar a praga que até 

aquele momento matara 24 mil pessoas, ao removê-la como uma consequência da 

atitude expiatória de Fineias, desviando a ira de Deus sobre o povo (Nm 25:11). 

O texto descreve que Fineias recebeu duas recompensas de Deus: uma “aliança 

de Paz”, isto é, um relacionamento baseado em amizade com Deus; e a outra 

recompensa que tinha uma abrangência maior, para ele e para sua descendência: 

“aliança de um sacerdócio perpétuo” (Nm 25:12-3). Essas duas recompensas, bem como 

os outros detalhes mencionados constituem o objeto de pesquisa deste trabalho. 

 

1.1 Revisão de literatura 

 

Várias são as maneiras de se abordar esse episódio. Alguns autores sugerem que 

toda a trama que se desenvolveu em torno da história de Fineias e seu “zelo” tem 

necessariamente uma relação íntima com o profeta Balaão (WENHAM, 1981, p. 184-5; 

MENDENHALL, 1973, p. 108). Esta relação seria fundamental para se entender melhor 

os propósitos de se usar Fineias como um tipo de Cristo expiador de pecados e que zela 

por seu povo, deixando exemplo para os demais. 

Autores como Mason (2008, p. 220-3) e Wenham (1981, p. 188), ao analisarem 

teologicamente a história de Fineias o colocam como um ideal de israelita a ser seguido: 

“O papel significativo que Fineias exerce ao resguardar o futuro do sacerdócio e a nação”. 

De acordo com eles, esse ideal é ainda mais explícito quando se percebe a recompensa 
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de sacerdócio eterno que todo os israelitas deveriam ganhar (Ex 19:5-9). 

De outra perspectiva e ênfase teológica, Jensen (1980, p. 92) enfatiza que a 

expiação dramatizada por Fineias é essencial na compreensão do episódio de adoração 

a Baal-Peor: “O relato mostra com absoluta clareza que a expiação ou a permanência do 

castigo da mortandade (25:8) foi mediante morte e justiça representativa”. Fineias foi o 

motivo da expiação da praga que assolara os israelitas. 

Carasik (2011, p. 191) sugere que Fineias tenha sido a resposta correta para Deus, 

pois Moisés, que uma vez fora o bravo líder que conduziu 600 mil pessoas para fora do 

Egito, estava sem condições de resolver aquela situação. Ele não levou a recompensa 

que deveria ser sua. Dessa forma, a história de Fineias pode ser estuda a partir da 

finalidade de sua resolução do conflito que estava ocorrendo no acampamento israelita. 

A palavra “zelo” é sempre mencionada na revisão bibliográfica. Para alguns 

autores, ela é central para identificação do significado da história do “sacerdócio 

perpétuo” concedido a Fineias e como Deus trabalha com Seus filhos: “O zelo de Fineias 

para honra do Senhor tornou-se a ocasião para a aliança do Senhor com ele e com seus 

descendentes como verdadeiro sacerdócio de Deus” (GAEBELEIN, 1990, v. 2, p. 921-2). 

A ênfase e importância da palavra “zelo” é bastante trabalhada, sobre perspectivas 

exegéticas quanto à compreensão do significado necessário de algumas outras palavras 

bíblicas; teológicas quanto à teologia de outras partes das Escrituras; e homiléticas 

quanto às implicações para os dias atuais, em Spence (1962, p. 344-54). 

O conceito de “zelo” recebe um tratamento pormenorizado em John Collins (2003, 

p. 3-21). O autor, considerando a moderna hermenêutica e homilética bíblica, trabalha a 

história de Fineias a partir de questões éticas e teológicas sobre o tema da “legitimação 

da violência” na antiguidade. Um comentário, com menos vigor, mas com interessantes 

sugestões de rabinos, sobre o “zelo” de Fineias, aparece em Leibowitz (1996, p. 328-33). 

Gane (2004, p. 726-9) sugere que a história de Fineias também tem uma íntima 

ligação com a contemporaneidade: “quando o povo de Deus está em eminente perigo de 

perder sua conexão com Ele [...]” então Deus pode tomar uma “liderança decisiva de uma 

pessoa fiel e sábia (não fanática ou desequilibrada) para [encabeçar] uma defesa em 

favor de Seu povo”. 

Embora na revisão de literatura se perceba várias maneiras de se tratar a história 
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de Fineias, não se verificou nelas o tratamento que se deve dar aos vários aspectos 

desse evento registrado em Números 25, juntamente com a análise bíblica baseada no 

método histórico-gramatical de interpretação, que é uma perspectiva adventista. 

 

1.2 Problemática 

 

O “zelo” que Fineias demonstrou ao cometer o homicídio na Tenda da 

Congregação, não obstante ser questionável, foi a resposta que Deus esperava de 

Moisés, como líder, e mesmo do povo de Israel? Qual o conceito de “zelo” na história de 

Fineias em Números 25? 

A problemática vai além de conceituar uma palavra, abrangendo outros pontos 

essenciais na história de Fineias: Deus poderia dar fim às mortes ocasionadas pela Sua 

“ira” de outra maneira? Qual é, em realidade, a natureza dessa “ira” em forma de praga 

que matara 24 mil pessoas? Qual o significado de “aliança de paz” que Deus faz com 

Fineias? Qual o sentido de “sacerdócio eterno” concedido à Fineias e sua descendência? 

 

1.3 Hipóteses  

 

Primeiramente, é possível deduzir que o “zelo” que Fineias demonstrou ao 

assassinar duas pessoas em atos imorais dentro da Tenda da Congregação tenha sido 

entendido como o cumprimento da justiça vindicativa de Deus. Isto é, ele cumpriu as 

exigências do Senhor, mesmo quando todos, inclusive Moisés, deixaram de obedecer 

estritamente a ordem de Deus.  

Na referida perícope, o “zelo” de Fineias foi algo positivo, demonstrado pelo 

cuidado com as coisas de Deus, que foi seguido de um elogio e recompensas. Existe 

uma valorização da palavra “zelo”, como se fosse uma chave hermenêutica para a 

compreensão da trama. A única maneira de fazer cessar as pragas era cumprir a 

exigência: morte dos cabeças do povo de Israel. Fineias dramatiza essa exigência e, 

assim, cumprindo os requerimentos divinos. 

A “ira de Deus” foi a demonstração da desaprovação divina contra a desobediência 

dos israelitas quando passaram a cometer idolatria com mulheres pagãs e adorando 
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Baal-Peor. “Aliança de paz” significa relacionamento de amizade entre Deus e Fineias, já 

o “sacerdócio eterno”, concedido à Fineias e sua descendência, é a perpetuidade na 

ministração diante de Deus. 

 

1.4 Objetivos 

 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar exegeticamente a perícope que 

descreve o episódio em que Fineias assassinou duas pessoas dentro da Tenda da 

Congregação, causando um desvio da ira divina sobre o povo de Israel. 

Como objetivos específicos, pretende-se fazer uma análise etimológica das 

palavras “zelo” e “ira”, que são aparentemente centrais na perícope estudada, em seu 

uso no Antigo Testamento, com suas variantes e correlações semânticas; e, por fim, 

analisar o conceito de “aliança de paz” e “aliança de sacerdócio eterno”, com objetivo 

melhor compreensão do tema. 

 

1.5 Justificativa 

 

Em uma época de fundamentalismo religioso, é possível que uma má 

interpretação da aprovação de Deus sobre o homicídio que Fineias cometeu, motivado 

por um “zelo”, seja o pretexto para uma violência religiosa. Dessa forma, vê-se uma 

justificativa de se estudar o texto em questão, que é o de ajudar a dar base teológica 

sobre o referido episódio, sem correr os riscos de uma interpretação equivocada. 

O estudo se justifica também porque se propõe a analisar e esclarecer 

teologicamente um texto de difícil compreensão, cooperando assim com a área da 

hermenêutica bíblica. A exegese que se fará nessa pesquisa poderá lançar bases para 

posteriores estudos relacionados com este tema. 

 

1.6 Metodologia 

 

O método utilizado nesta pesquisa é o da pesquisa bibliográfica. Este trabalho 

usará a versão Almeida Revista e Atualizada segunda edição, da Bíblia Sagrada, 
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publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil no ano de 1993 e reimpressa em 2009. O 

texto hebraico que será a base nas análises morfológicas de palavras importantes é o da 

Bíblia Hebraica Stuttgartensia, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil no ano de 

2009. O texto não apresenta variantes textuais na perícope estudada. 

O método de interpretação bíblica é o histórico-gramatical. Quando a análise for 

morfológica, sintática e de possiblidade de tradução, além de Davidson (2007), com seu 

léxico Analytical Hebrew, e do Dicionário de Hebraico-Português, de 2006, se usará 

também os sistemas de concordância bíblica do programa eletrônico BibleWorks, versão 

9.0.005f.1 (SH), de 2011. A Bíblia em Ordem Cronológica, publicada pela Editora Vida 

Nova de 2000, também ajudará na estrutura da perícope. 
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2 ANÁLISE LITERÁRIA 

 

2.1 Autoria e data 

 

Uma evidência interna ajuda na identificação do autor do livro de Números e, por 

conseguinte, do episódio de Fineias está no capítulo 33:2. Moisés afirma que ele 

escreveu o próprio livro: “Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, 

conforme o mandado do SENHOR; e são estas as suas caminhadas, segundo as suas 

saídas”, uma clara referência a si mesmo (UNGER, 2006, p. 17). 

O livro de Números recebe esse nome porque nele os israelitas foram contados 

duas vezes. Há dois censos importantes que ajudam nessa identificação (UNGER, 2006, 

p. 102). O nome do livro em português é uma tradução da antiga versão grega da 

Septuaginta, que possuía titulação arithmoi, literalmente “números”, em referência aos 

dois censos. A Bíblia Hebraica identifica o livro de Números como bemidbar, que significa 

“deserto”, referência ao caminho que percorreram (DOCKERY, 2001, p. 196). 

A data provável para o episódio de Fineias é o início do século 15 a.C. O 

Comentário Bíblico Adventista (2012, v. 1, p. 171) apoia essa ideia quando descreve que 

o êxodo aconteceu por volta de 1445 a.C., tornando mais claro que o incidente se deu 

poucos anos antes da entrada na Terra Prometida. Os 40 anos em que os israelitas 

gastaram andando pelo deserto desde sua saída do Egito são subtraídos (Ex 16:35) e o 

cálculo para o capítulo 25 do livro justifica a posição para essa data: c. 1405 a.C. 

Há uma precisão quanto ao local dos eventos: foi em Sitim (Nm 25:1). Foi esta a 

última cidade que o povo de Israel acampou antes de atravessar o rio Jordão em direção 

à conquista de Canaã (Js 2:1; 3:1). Sitim distava 12 quilômetros do Jordão (WENHAM, 

1981, p. 185; RIGGANS, 1983, p. 190; MAARSINGH, 1987, p. 91; BUDD, 1984, v. 5, p. 

279; HARRISON, 1992, p. 335). Ela foi escolhida por Deus para estabelecimento de 

alianças, do novo concerto com Israel (Dt 28:69) (MILGROM, 1990, p. 212). 

 

2.2 Delimitação da perícope 

 

 O conhecido Word Biblical Commentary (1984, v. 5, p. xvii) divide o livro de 
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Números em três grandes seções: a primeira, “constituindo a comunidade no Sinai”, que 

começa no 1:1 e termina no 9:14, aborda a dimensão comunitária do povo e caráter de 

teocracia sacerdotal que possuía; a segunda, “a jornada – seus reveses e sucessos”, 

começando no 9:15 e terminando no 25:18, trata da importância da guia divina, e então 

apresenta os aspectos da partida do Sinai, finalizando com os três maiores reveses que 

abalaram a liderança e a autoridade mosaica; por fim, a terceira parte, “preparações finais 

para o estabelecimento”, que começa em 26:1 e vai até 35:34, define um novo começo, 

abordando questões burocráticas da divisão da terra: 

 1:1 - 9:14 (Comunidade do Sinal); 

 9:15 - 25:18 (A Jornada); 

 26:1 - 35:34 (Estabelecimento); 

 36:1-13 [apêndice].  

 Dessa perspectiva, o “zelo” de Fineias aparece na segunda grande seção. O 

Comentário ainda subdivide o texto em várias partes. Os versos que citam a palavra 

“zelo” na história de Fineias (Nm 25:11 e 13) se encontram na última subdivisão 

denominada como “liderança sacerdotal de Fineias”: 

9:15-10:10 (significado de guia); 

10:11-10:36 (partida do Sinai); 

11:1-12:16 (princípio de liderança e autoridade mosaica); 

13:1-14:45 (descrença nos espias verdadeiros); 

15:1-41 (renovação acordo da terra); 

16:1-17:28 (o pecado dos levitas e suas consequências); 

18:1-19:22 (renovação das obrigações levíticas); 

20:1-13, 22-9 (o pecado de Moisés e Arão); 

20:14-21, 21:1-35 (os reveses não mudam as coisas); 

22:1-24:25 (inimigos externos); 

25:1-5 (inimigos internos); 

25:6-18 (liderança sacerdotal de Fineias). 

 Outros teólogos dividem o livro de maneira diferente. Para Olson (1996, p. 5-7), o 

livro de Números apresenta somente dois grandes blocos: o primeiro, “a antiga geração 

de rebelião”, que começa no capítulo 1, se estendendo até ao capítulo 25. Essa primeira 



11 

parte faz referência ao primeiro censo e paralelamente à antiga geração rebelde do povo; 

o segundo, “a nova geração de esperança”, inicia no capítulo 26 e termina no capítulo 

36. Nessa segunda divisão é relatado o segundo censo e as expectativas positivas do 

povo pelo fato de estarem sendo fieis: 

 1-25 (Antiga Geração de Rebelião); 

 26-36 (Nova Geração de Esperança). 

 Entretanto, ele não se preocupa em detalhar estruturalmente o livro, mas em 

comparar narrativamente os dois grandes blocos existentes. Sendo assim, a divisão do 

primeiro bloco (capítulos 1-25), onde estão os versos do presente estudo, apresenta a 

seguinte estrutura: 

 1-10 (censo e marcha no deserto); 

 11-2 (rebelião do povo); 

 13-4 (episódio dos espias); 

 16-7, 20-1, e 25 (rebeliões, pragas e mortes); 

 15 (regulamentos para a futura terra prometida); 

 21 (vitória de Israel sobre Arade, Seom e Ogue); 

 22-4 (esperança e promessa através de Balaão); 

 25 (morte do restante da primeira geração). 

 Para Olson (1996), todo o capítulo 25 é uma grande perícope. Analisando a 

temática da idolatria do povo à Baal-Peor, essa divisão é possível porque todo o capítulo 

trata sobre isso. Entretanto, o autor não utiliza a estrutura cronológica da Bíblia Hebraica, 

tornando difícil uma análise a partir da metodologia de interpretação bíblica seguida neste 

estudo. 

Neste trabalho, se opta por usar a estrutura do Word Biblical Commentary (1984, 

v. 5), porque ele se preocupa em estruturar o texto a partir da análise de perícopes, 

usando a cronologia. Dessa forma, a perícope de estudo é Números 25:6-18 “liderança 

sacerdotal de Fineias”, como proposta pelo Comentário. 

 

2.3 Estruturação da perícope 

 

 Após uma introdução em forma de diálogos entre Deus e Moisés sobre a idolatria 
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do povo, a perícope começa no verso 6, onde há o relato da imoralidade de um israelita 

com uma midianita na Tenda da Congregação. Fineias é o personagem principal da 

solução do problema que se estendeu e teve suas consequências até o verso 9. Dessa 

forma, se justifica o início da perícope no sexto verso, pois, há uma mudança de 

personagens. Fineias toma o lugar de Moisés como o solucionador do problema; o “zelo” 

de Fineias, então, é registrado. 

Nos versos seguintes (v. 10-3), Deus justifica os atos de Fineias dizendo que ele 

fora o motivo do desvio de Sua “ira” para com o povo: “[...] [Fineias] desviou a minha ira 

de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles; de sorte 

que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel [...]” (Nm 25:11). Deus mesmo faz uma 

aliança com Fineias: “Eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência 

depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo; porquanto teve zelo pelo seu Deus 

e fez expiação pelos filhos de Israel” (Nm 25:12-3) e em consequência a praga é retirada. 

Mais à frente no relato, nos versos 14 e 15, há uma explicação técnica, uma 

identificação dos dois mortos do episódio; e termina a perícope com mais um diálogo 

entre Deus e Moisés: “Afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós 

outros quando vos enganaram no caso de Peor [...]” (Nm 25:17-8). Portanto, a estrutura 

da perícope entendida nesse trabalho é a seguinte: 

I – v. 6-9 (Narrativa do zelo de Deus encarnado em Fineias); 

II – v. 10-3 (Deus justifica a atitude de Fineias e faz uma aliança); 

III – v. 14-5 (Explicação técnica. Identificação dos personagens); 

IV – v. 16-8 (Diálogo entre Deus e Moisés: promessa de vingança). 

Em resumo, pode-se ver que todo o incidente com Fineias começa por causa de 

um indivíduo chamado Balaão (capítulos 22-4), que era um adivinho (Js 13:22) e que 

tentara por várias vezes favorecer povos pagãos. Ele foi comprado pelo rei de Moabe 

para pronunciar maldições sobre o povo de Israel. Quando percebeu que estava sendo 

impedido de prejudica-los com suas profecias, elaborou uma estratégia de imoralidade 

sexual e idolatria para enfraquecer os homens das tribos israelitas (Nm 22-4). 

Para reforçar a ligação entre Fineias e Balaão, alguns comentaristas sugerem que 

o local de adoração à Baal-Peor foi o mesmo local onde Balaão fez sua última profecia 

sobre Israel. Isso fica claro quando se lê os capítulos 22 a 24 em conexão com o capítulo 
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25, especificamente um contraste entre Números 23:28 e 25:3. Peor era um monte de 

adoração ao deus Baal. Por isso, se chamava Baal-Peor (Nm 24:2). 

Sua estratégia foi bem-sucedida. Os israelitas começaram a se prostituir com as 

filhas dos moabitas e midianitas, as que conseguiram fazer os israelitas se inclinarem e 

adorarem aos deuses delas (25:1-2). Esse fato acendeu a ira de Deus contra o povo que 

mandara uma praga que resultou na morte de 24 mil pessoas (v. 3). 

O verso seguinte descreve a continuação do diálogo de Deus com Moisés: “Toma 

todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor 

se retirará de Israel” (v. 4). Então, é descrito o comando de Moisés para a execução da 

ordem divina: os juízes de Israel deveriam matar todos aqueles que haviam estado 

envolvidos com idolatria. Parece que a exigência de Deus não foi atendida, pois Moisés 

ordena que cada juiz de Israel matasse os homens de sua própria tribo (Nm 25:5). A partir 

daí uma nova cena começa no relato bíblico, onde aparece Fineias. 

Nesse interim, um homem israelita, que posteriormente foi identificado como Zinri, 

da tribo dos simeonitas (Nm 25:14), trouxe uma midianita, mais tarde identificada como 

Cosbi (Nm 25:15), perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de 

Israel, enquanto eles choravam na frente da Tenda da Congregação (Nm 25:6). 

Vendo essas coisas acontecerem, Fineias, filho de Eleazar, filho de Arão, o 

sacerdote, “levantou-se do meio da congregação, e, pegando uma lança, foi após o 

homem israelita até o interior da Tenda, e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, 

a ambos pelo ventre; então, a praga cessou de sobre os filhos de Israel” (Nm 25:7-9). 

 

2.4 Formas literárias 

 

Diário é a forma literária que predomina em grande parte do livro. Moisés escreveu 

enfatizando os eventos mais significativos que vinham à sua mente, sem muita 

preocupação estilística. Se vê uma história narrativa de “características individuais”: 

“Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do 

SENHOR; e são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas [...]” (Nm 33:2) 

(DOCKERY, 2001, p. 196). 
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Além do material narrativo, Números contém listas de censos (1.5-46; 
3.14-39; 4.34-49; 26.5-51), um manual de organização para 
acampamento e marcha (2.1-31) e regras para as ordens sacerdotal e 
levítica (3.40–4.33; 8.5-26; 18.1-32). Também contém leis de sacrifícios e 
rituais (5.1–7.89; 9.1–10.10; 15.1-41; 19.1-22; 28.1–30.16), instruções 
acerca da conquista e divisão da terra (32.33-42; 34.1–35.34) e leis 
regulamentando heranças (36.1-12). Números contém até mesmo poesia: 
um trecho do “livro das guerras de Javé” (21.14-15), o “cântico do poço” 
(21.17-18), o “cântico de Hesbom” (21.27-30) e os vários oráculos 
proféticos de Balaão (23.7-10, 18-24; 24.3-9, 14-24) (DOCKERY, 2001, p. 
196). 

 

Então, se entende que o livro de Números, apesar de ter uma forma literária 

predominante, apresenta também “exortações, ilustrações, provérbios e cânticos”. 

Números não é “uma mera história, mas torá, instruções para um viver santo. Ainda que 

sejam diversos os estilos literários em Números, o alvo da posse da terra prometida por 

Deus é um fator unificador constante” (DOCKERY, 2001, p. 197). 

 

2.5 Definições de palavras 

 

 Algumas palavras, como “Ira” em referência a Deus e “zelo” em referência a 

Fineias parecem tomar uma ênfase dentro da perícope estudada. Conceitua-las a partir 

de uma análise bíblica sobretudo no Antigo Testamento é de fundamental importância 

para entender melhor o sentido e a intenção do texto. 

 

2.5.1 Conceito de “Ira” 

 

Na Bíblia em Português, a palavra “ira” é traduzida do substantivo feminino 

singular ֵחָמה (chêmah) mais de cem vezes nos textos do Antigo Testamento.1  Em 

Gênesis 27:44, temos uma primeira perspectiva da palavra “ira”, a perspectiva 

antropológica: “[...] fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão [...]”. É 

evidente que a “ira” neste contexto é um sentimento ruim, nutrido passionalmente. 

                                                        
1 (Gn 27:44; Lv 26:28; Nm 25:11; Dt 9:19; 29:22, 27; 2Rs 5:12; 22:13,17; 2Cr 12:7; Et 1:12; Jó 6:4; 19:29; 
Sl 6:2; 19:7; 37:8; 38:2; 78:38; 79:6; 88:8; 89:74; 90:7; 106:23; 140:4; Pv 6:34; 15:1; 15:18; Ct 6:10; Is 24:23; 
27:4; 44:6; Lm 2:4; 4:11 etc.) 
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Essa ideia é pouco diferente do relato de 2Reis 5:12, onde é apresentada a 

indignação, “frustação”, do capitão assírio Naamã logo após receber a instrução de 

banhar-se no rio Jordão, diferente do relato passional do verso anterior: “Não são, 

porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? 

Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação”. 

De uma perspectiva divina, Levíticos 26:28 descreve “ira” como uma 

“condenação”, um “juízo”, uma ação, da parte de Deus contra um determinado grupo de 

pessoas: “Eu também, com furor, serei contrário a vós outros e vos castigarei sete vezes 

mais por causa dos vossos pecados”. Aqui, também não parece ser um sentimento 

passional que antecede uma “confusão”, ou uma “briga” como no caso de Esaú, nem 

mesmo como uma “frustação” do caso de Naamã. 

Parece ficar claro que nesse contexto de Levíticos, “ira” é o que Deus faz contra 

algum determinado povo devido a sua incredulidade, imoralidade etc. (cf. Dt 29:28). 

Deuteronômio 9:19 parece ter o mesmo significado: “Pois temia por causa da ira e do 

furor com que o SENHOR tanto estava irado contra vós outros para vos destruir; porém, 

ainda esta vez o SENHOR me ouviu”. 

Não se deve deduzir que em Deuteronômio 29:23 tenha espaço para que a “ira” 

de Deus seja confundida com sentimento inconsequente: “[...] assim como foi a 

destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o SENHOR destruiu 

na sua ira e no seu furor [...]”. A tese cai por terra quando se considera que o juízo de 

Deus contra Somoda e Gomorra fora premeditado (Gn 18:20-32). 

2Reis 22:13 aponta que um dos motivos da “Ira” de Deus é a desobediência de 

Sua Palavra: “Ide e consultai o SENHOR por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca 

das palavras deste livro que se achou” [...] e o relato continua: “porque grande é o furor 

do SENHOR que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às 

palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito”. 

Ainda em 2Reis 22:17, o motivo de idolatria também aparece como causa da “ira” 

de Deus: “Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me 

provocarem à ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este 

lugar e não se apagará”. 

Finalmente, esse parece ser o conceito adequado para Números 25:11: “Finéias, 
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filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de 

Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles; de sorte que, no meu zelo, não 

consumi os filhos de Israel”. Se percebe que a “ira” de Deus levou a morte de 24 mil 

pessoas. O motivo era claro: estavam em aberta rebelião, e dos Céus Deus tomou 

providências. 

A palavra aparece mais de 300 vezes como tradução de θυμός (tumos) na 

Septuaginta (LXX), dando essa mesma ideia de “condenação”, “juízo” e “cólera” de Deus 

que vem pela desobediência. Na LXX, quase sempre “ira” divina é a punição, seja ela 

com “pragas”, “guerras”, “inimigos poderosos” etc. Essa é a palavra que aparece no texto 

de Números 25:11 em grego. 

No Novo Testamento, a palavra tumos foi usada para descrever a ira de Deus, no 

contexto das mensagens angélicas: “também esse beberá do vinho da cólera de Deus, 

preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, 

diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro” (Ap 14:10; cf. 15:1). De fato, esse 

conceito pode ser utilizado para descrever com certa segurança a “ira” de Deus no 

episódio de Fineias. 

 

2.5.2 Conceito de “zelo” 

 

Outra palavra-chave no episódio de Fineias é “zelo”. É importante conceitua-la 

para clarificar a natureza da “ira” de Deus e justificar a atitude de Fineias. A palavra 

aparece 26 vezes em 25 versos.2 Em todos os casos do Antigo Testamento, a palavra 

tem origem no substantivo ִקְנָאה (qinĕa’h) ou do verbo ָקָנא (qana’) que pode ser traduzido 

literalmente como “ser ciumento”, ou mesmo “zeloso”. Na maioria dos casos, a palavra é 

traduzida do verbo em sua forma intensiva, “piel” ִקֵנא (qine’). 

Acontece que sua raíz, קנא (qn’), que também aparece 40 vezes em 34 versos no 

                                                        
2 (Nm 25:11, 13; Dt 29:20; 2Sm 21:2; 1Rs 14:22; 2Rs 10:16; 19:31; Jó 5:2; Sl 69:9; 79:5; 119:139; Is 9:7; 
26:11; 37:32; 42:13; 59:17; 63:15; Ez 5:13; 23:25; 36:5, 6; 38:19; 39:25; Sf 1:18; 3:8). 
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Antigo Testamento, comporta diferentes possibilidades de tradução.3 Em Gênesis 26:14, 

ela é traduzida por “inveja”, substantivando o verbo que em hebraico está no piel 

imperfeito 3ª pessoa plural masculino. Aqui neste contexto há uma referência ao 

sentimento mesmo de cobiça que os filisteus possuíam sobre o rebanho de Isaque. 

Em outra perspectiva, o mesmo verbo no imperfeito 3ª pessoa, porém do singular, 

foi traduzido como “ciúme”, referindo ao sentimento da estéril Raquel sobre sua irmã que 

era “fecunda” (Gn 30:1). Apesar de haver diferença substancial entre “ciúme” e “inveja”, 

o episódio de Raquel também pode ser entendido como “inveja”, pois cobiçou o que a 

irmã tinha, que era os filhos que tanto almejava para gerar descendência à Jacó: “Vendo 

Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, 

senão morrerei” (Gn 30:1). 

Nesse caso, “inveja” e “ciúme” são palavras correlatas na conceituação. Como 

acontece com os irmãos de José que tiveram “ciúmes” (“inveja”, de fato) daquilo que José 

tinha. Os irmãos queriam o privilégio de ganhar presentes melhores e de ter o favor do 

pai: “Seus irmãos lhe tinham ciúmes [qn’]; o pai, no entanto, considerava o caso consigo 

mesmo” (Gn 37:11). Essa ideia de “inveja” pode ser vista claramente como tradução no 

Salmo 37:1 de Davi: “Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos 

que praticam a iniqüidade” (cf. Pv 3:31; 23:17; 24:1 e 19). 

A ideia se repete em Salmos 73:3: “Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a 

prosperidade dos perversos”. Em Salmos fica mais claro que a inveja também foi um dos 

motivos da desaprovação de Deus sobre o povo israelita: “Tiveram inveja de Moisés, no 

acampamento, e de Arão, o santo do SENHOR” (Sl 106:16). Da mesma forma que Isaías 

11:13 ou Ezequiel 31:9, esse sentimento (de “inveja”) causava a “ira” de Deus. 

A tradução também aparece na parte onde fala sobre relacionamento conjugal: 

“Se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel [...] e o espírito de ciúmes vier sobre ele 

[marido], e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou o tiver, não se 

havendo ela contaminado [...]” (Nm 5:12-4). Neste verso, a palavra    רּוח (ruah) traduzida 

como “espírito”, acompanha qn’: “espírito de ciúme”. Essa construção não tem relação 

                                                        
3 (Gn 26:14; 30:1; 37:11; Ex 20:5; 34:14 [duas vezes]; Nm 5:14 [duas vezes], 30; 11:29; 25:11, 13; Dt 4:24; 
5:9; 6:15; 32:16, 21; 2Sm 21:2; 1Rs 14:22; 19:10 [duas vezes], 14 [duas vezes]; Sl 37:1; 73:3; 78:58; 106:16; 
Pv 3:31; 23:17; 24:1, 19; Is 11:13; Ez 8:3; 31:9; 39:25; Jl 2:18; Zc 1:14; 8:2 [duas vezes]). 
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com “Espírito Santo”, mas de percepção do marido que sente estar acontecendo alguma 

coisa fora do normal (cf. v. 30). 

A ideia que mais parece ter nexo com o texto de Números 25:11 aparece em 

Êxodo 20:5, no mandamento de não fazer “imagem de escultura”: “Não as adorarás, nem 

lhes darás culto; porque eu sou o SENHOR, teu Deus, Deus zeloso”. Nesta parte, a 

palavra “zelo” não pode ser sinônimo de “inveja”, mas apenas a vontade divina em 

preservar o Seu povo e Sua autoridade.  

Assim, Êxodo 25:11 pode ser interpretado como “ciúmes”, no sentido de cuidar de 

alguém, como Deus cuida de Seus filhos. Essa ideia de “cuidado” (“zelo”) vai aparecer 

na repetição dos Dez Mandamentos em Deuteronômio 5:9 e mesmo 6:15. “Porque não 

adorarás outro deus; pois o nome do SENHOR é Zeloso; sim, Deus zeloso é ele” (Ex 

34:14).  

Esse “ciúme” divino é semelhante ao que aparece em Números 11:29, quando 

Josué denuncia para Moisés que alguns israelitas estavam fazendo profecias. “Porém 

Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do SENHOR fosse 

profeta, que o SENHOR lhes desse o seu Espírito!” Aqui a palavra representa não apenas 

o ciúme do tipo do relacionamento conjugal, como já visto em Números 5:12-4, mas de 

cuidado como observado anteriormente. 

 vai ser melhor definido em Salmos 78:58: “Pois o provocaram com os (’qn) קנא

seus altos e o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura”. Neste texto, aparece 

“zelo” como ação (violenta sim, mas no sentido de “juízo”) de Deus sobre alguma 

imoralidade ou idolatria de Seu povo. O mesmo acontece em Deuteronômio 32:16: “Com 

deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram” (cf. v. 21), ou em 

Deuteronômio 4:24: “Porque o SENHOR, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso”. 

A mesma ideia é apresentada em 1Rs 14:22: “Fez Judá o que era mau perante o 

SENHOR; e, com os pecados que cometeu, o provocou a zelo, mais do que fizeram os 

seus pais” (cf. Ez 8:3; 39:25). Em Joel 2:18, esse zelo é visto como uma segurança para 

o povo: “Então, o SENHOR se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo” 

(cf. Zc 1:14; 8:2). No Antigo Testamento, como se vê, esse “zelo” é a atitude de Deus em 

relação ao Seu povo. Porém, a ideia de “cuidado” também é expressa por Elias: 
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Tenho sido zeloso pelo SENHOR, Deus dos Exércitos, porque os filhos 
de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os 
teus profetas à espada; e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida 
[...]Tenho sido em extremo zeloso pelo SENHOR, Deus dos Exércitos, 
porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus 
altares e mataram os teus profetas à espada; e eu fiquei só, e procuram 
tirar-me a vida (1Rs 19:10-4). 

 

Essa ideia, por fim, é o que circunda também todo a perícope de Fineias, apesar 

de ter sido entendida como algo positivo pelo próprio Deus, pois houve uma identificação 

do zelo de Deus com o zelo de Fineias: “Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o 

sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o 

meu zelo entre eles; de sorte que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel” (Nm 

25:11).  

Apesar de a Septuaginta se referir a “zelar” como tradução do verbo παραζηλόω 

(parazêloô) “provocar ciúmes”, no texto grego de Número 25:11 aparece outros dois 

verbos importantes: ζηλόω (zêloô, “queimar com zelo” entre outras possibilidades) e verbo 

ζέω (zeô, “zelar”, “manter o brilho espiritual”), apesar de que parazêloô  não tem muita 

relevância para clarificar a ideia do texto de Fineias. 

No Novo Testamento, a palavra “zelo” em português, aparece 14 vezes em 13 

versos.4 Em todas as ocorrências foi traduzida pelo substantivo masculino singular grego 

ζῆλος (zêlos) ou variantes e substantivações dos verbos já citados ζέω (zeô) e ζηλόω (zêloô), 

comportando possibilidades de tradução. 

Em um sentido negativo significa “inveja”, como em Atos 5:17: “Levantando-se, 

porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, 

tomaram-se de inveja [...]”. Romanos 13:13 vai na mesma direção: “Andemos 

dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e 

dissoluções, não em contendas e ciúmes [...]”. Essa ideia de “ciúme”, paralela com 

“inveja” por ser negativa e condenável por Deus, aparece duas vezes no texto de Tiago 

3:14-6:  

 

Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e 
sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a 

                                                        
4 (Jo 2:17; Rm 10:2; 12:11; 1Co 12:31; 14:1, 39; 2Co 7:7, 11; 8:22; 9:2; 11:2 [duas vezes]; Gl 4:17; Fl 3:6). 
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verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto; antes, é terrena, 
animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há 
confusão e toda espécie de coisas ruins. 

 

Outra ideia negativa de “zelo”, neste caso como “luta partidária”, pode ser vista em 

1Cor 3:3: “Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois 

carnais e andais segundo o homem?” Em 2 Coríntios 12:20: “Temo, pois, que, indo ter 

convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis 

diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, 

detrações, intrigas, orgulho e tumultos”. Claramente, esse “zelo” (“ciúme”), que é obra da 

“carne”, não é algo que faz parte da vida de um convertido: “idolatria, feitiçarias, 

inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções [...]” (Gl 5:20). 

Por fim, zêlos no bom sentido é “ardor” pelas coisas de Deus, como em Romanos 

10:2: “Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com 

entendimento”. 2Co 7:11 também explica dessa maneira esse uso da palavra: “Porque 

quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós que, segundo Deus, fostes contristados! 

Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita! Em tudo 

destes prova de estardes inocentes neste assunto”. 

Assim, “zelo” além de um sentimento, é uma prática, uma atitude: “bem reconheço 

a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está 

preparada desde o ano passado; e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos” (2Co 

9:22). De certa maneira, mesmo esse uso no Novo Testamento ajuda a clarificar o uso 

da palavra “zelo” no Antigo Testamento, especificamente no caso de Fineias. 
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3 ANÁLISE TEOLÓGICA 

 

Uma vez que o profeta Balaão foi impedido por Deus de amaldiçoar os israelitas, 

ele pensou que poderia lançar mão do pagamento que receberia de Balaque sem sofrer 

qualquer juízo da parte do Senhor, caso ele apenas ensinasse aos Moabitas um meio de 

levar os Israelitas a associarem-se à “Baal-peor e com a cultura e ritual da prostituição” 

(MILGROM, 1990, p. 212): Em Números 31, o narrador relata que Balaão foi quem 

secretamente encorajou as mulheres midianitas mencionadas em Números 25 para 

seduzir os israelitas para a apostasia (OLSON, 1996, p. 153). 

O estratagema de Balaão funcionou, porque o povo começou a prostituir-se com 

as filhas dos Moabitas. E, finalmente, muitos foram mortos em razão da prostituição 

espiritual a que foram induzidos pelas mulheres midianitas (Nm 25:9). Através do convite 

estendido aos Israelitas pelo povo pagão, Israel foi introduzido aos sacrifícios dos deuses 

pagãos, e isso incluía o comer dos alimentos sacrificados aos ídolos e inclinar-se diante 

dos mesmos declarando que eram seus seguidores (Nm 25:2). “Eles não foram 

simplesmente ‘convidados’, mas convocados, literalmente ‘chamados’ para as festas de 

sacrifício” (MILGROM, 1990, p. 212). 

A atitude de Israel em se envolver com as mulheres midianitas e seus rituais 

pagãos era uma traição e uma afronta a Deus (MAARSINGH, 1987, p. 91), uma vez que 

a atração sexual levara o povo à participação nas festas de sacrifício no templo de Baal-

Peor, e, em última instância, para os casamentos mistos (Nm 25:6) (MILGROM, 1990, p. 

212). Além disso, “o ritual constituía violação do pacto, em que isso criava ou 

pressupunha uma relação com um deus pagão” (MENDENHALL, 1973, p. 112). 

Em Números 25:3 é mencionado que “juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do 

Senhor se acendeu contra Israel”. A indicação aqui é claramente de uma transferência 

de lealdade de YHWH para Baal, uma vez que a raiz do termo tsâmad, “juntar-se”, foi 

usado no Ugarítico para permanente transferência de propriedade. O termo comum karat 

berit, “atingir um pacto” (como no contexto semelhante de Êxodo 34:12-16), é evitado, 

talvez deliberadamente (MILGROM, 1990, p. 212). 

Israel estava sob o comando de Moisés (Nm 25:4, 10, 16), mas ainda assim o povo 

permanecia sob um governo teocrático. De forma que a prostituição com as mulheres 
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Midianitas não se limitava apenas as questões sexuais, mas a questões espirituais 

porque o envolvimento com prostitutas “tem sentido físico e espiritual” (WENHAM, 1981, 

p.185). O triunfo do povo de Israel foi seguido por severa tentação. Foram vítimas de si 

próprios porque não estavam vigilantes nos assuntos da fé (HARRISON, 1992, p. 334). 

 

3.1 Ordem de Deus 

 

Diante do rompimento do pacto de Israel com Deus, Ele não ficou indiferente. 

“Enquanto Deus é um Deus de amor, Ele é também ciumento para manter seus direitos 

referentes ao acordo de aliança” (HARRISON, 1992, p. 337). O zelo divino é expresso de 

maneira extrema e radical. Deus dá a seguinte ordem: “Toma todos os cabeças do povo 

e enforca-os ao Senhor ao ar livre” (Nm 25:4). 

O Rabino Judah (apud MILGROM, 1990, p. 213) concorda que todos os líderes 

estavam em consenso; eles eram culpados, uma vez que tinham permitido a farsa 

desenrolar-se sem protesto”. Sendo assim, fica claro a desaprovação de Deus para com 

a falta de zelo dos líderes de Israel, e uma vez que “eles profanaram o nome de Deus em 

público por sua adoração idólatra, eles agora deviam santificar o Seu nome em público”. 

 

3.2 Resposta de Moisés 

 

Carasik (2011, p. 190) diz que Moisés como representante direto de Deus, a 

princípio, não falha no zelo necessário para com a ordem de Deus, haja vista que ele 

instruiu os chefes a matarem aqueles que se juntaram a Baal-Peor (Nm 25:5). Talvez 

esses oficiais seriam aqueles que haviam sido designados com “oficiais e juízes de Israel, 

designados por Moisés, como comandantes e juízes de grupos de dez, cinquenta, cem e 

milhares” (Ex 18:21). 

Essa não é a perspectiva de alguns outros teólogos (BROWN; FITZMYER; 

MURPHY, 2007, p. 215). Para eles, Moisés além de ser líder do povo, ainda possuía um 

elemento que agravava ainda mais sua necessária postura zelosa diante desse episódio 

específico com a mulher midianita. Ele mesmo era casado com uma midianita (Nm 
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10:29). É possível que Moises tenha tirado de seus ombros o dever de resolver a situação 

e o colocado sob responsabilidade dos juízes.  

Ainda para estes autores, a ordem de execução não foi clara, e sugerem o texto 

de 2Samuel 21:1-6 (quando Davi entrega alguns da casa de Saul para serem mortos 

como pedido pelos gibeonitas) para ajudar na interpretação da maneira que as pessoas 

deveriam morrer no episódio de Números. 

Não se tem acesso a todas as informações envolvidas no episódio de Números 

25. Contudo, Moisés é apresentado como aquele que “tem um papel estranhamente 

passivo na história” (OLSON, 1996, p. 155). Por isso, se considera que Fineias tenha sido 

a solução para o problema que Moises não resolvera; tinha parentesco com os midianitas: 

 

A tradição explica ausência da resposta de Moisés a esta afronta 
descarada postulando que (1) ele não queria atrair mais atenção a ele, 
iniciando um debate, de 33 anos, ou que (2) “o pecador israelita disse a 
Moisés: Pode um presente (o Midianita) deve ser tomado?” Se você diz 
que é proibido, não é mesmo dar uma Midianita, filha de Jetro? Quando 
Moisés ouviu isso, ficou agitado e desmaiou (MILGROM, 1990, p. 214). 

 

A passividade de Moisés diante do homem que traz a midianita é refletida 

diretamente em toda a congregação. Uma vez que o homem passa com ela não somente 

diante dos olhos de Moisés, mas diante de todas as pessoas presentes na Tenda (Nm 

25:6). Em “todas as interpretações esse episódio [...] concorda que esse ato constitui uma 

escalada de bronze do pecado de Israel, cometida diante do santuário” (MILGROM, 1990, 

p. 214). 

Por causa dessa letargia de Moisés, e idolatria do povo, Deus enviou uma praga 

que matara 24 mil pessoas (Nm 25:9). Milgrom (1990, p. 215) presume com base no 

censo posterior ao episódio que este número inclui o resto da geração mais velha que foi 

condenada a morrer no deserto (Nm 14:29), uma vez que o censo que segue este 

incidente certifica esse número (Nm 26:64-5). 

Entretanto, esse número é diferente daquele que é dado em 1Coríntios 10:8. Paulo 

diz ter morrido apenas 23 mil pessoas: “E não pratiquemos imoralidade, como alguns 

deles o fizeram, e caíram, num só dia, vinte e três mil”. Para harmonizar os dois textos, 

Unger (2006, p. 114) explica que o relato de 1Coríntios exclui os mil líderes que deveriam 
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ser mortos: “Disse o SENHOR a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os 

ao SENHOR ao ar livre, e a ardente ira do SENHOR se retirará de Israel” (Nm 25:4). 

 

3.3 Resposta de Fineias 

 

Leibowitz (1996, p. 329), não sem razão, considera que a ação de Fineias “de 

tomar a lei em suas mãos, tenha constituído um precedente perigoso, do ponto de vista 

social, moral e educacional”, mas como o texto descreve, sua atitude foi fundamental 

para ajudar no afastamento da ira de Deus (Nm 25:5). 

Fineias era responsável pela “guarda do tabernáculo contra a entrada ilegítima, e 

tinham o dever de matar os invasores” (Nm 3-4). Ele ficava na entrada do santuário 

(MILGROM, 1990, p. 211-4). Mas, no episódio Fineias mata um israelita do 

acampamento, e não um possível intruso (WENHAM, 1981, p. 188). Uma vez que Fineias 

vendo o seu proceder, levantou-se do meio da congregação, “pegou uma lança e foi após 

eles até ao interior da Tenda, e os atravessou, ao homem israelita, e a mulher, e 

atravessou ambos pelo ventre” (Nm 25:7). 

Milgrom (1990, p. 215-6) mostra que o ato de aparência extrema e cruel, ganha 

ainda mais estes contornos tendo em consideração que o termo “ventre”, deriva de kovet, 

que quer dizer “vergonha”. Esse é um termo depreciativo para os órgãos genitais. Assim, 

é possível traduzir que a lança “atravessou os órgãos genitais”. Isto é, eles estavam em 

pleno ato sexual dentro da Tenda. 

Com tudo isso acontecendo publicamente, o povo entendeu que ele não os havia 

matado “sem motivo” (CARASIK, 2011, p. 192). O “zelo” de “Fineias mostrou o ciúme ou 

“zelo” do próprio Deus” (RIGGANS, 1983, p. 193). O que Fineias fez pode ser 

considerado “justo” porque ele estava vindicando o próprio Deus: a fé de Israel era 

“baseada no relacionamento entre Deus e seu povo, YHWH tem um absoluto direito 

quanto a lealdade de Israel” (BUDD, 1984, v. 5, p. 280). 

A postura de Fineias foi correta. Os sacerdotes eram como elos entre Deus e o 

homem. “Os sacerdotes, como Fineias, eram representantes de Deus entre Israel e 

deveriam simbolizar o caráter de Deus em sua vida e comportamento” (WENHAM, 1981, 
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p. 185). Além de que “o sacerdote não somente representa Deus para o povo, ele 

representa o povo perante Deus” (WENHAM, 1981, p. 188). 

 

3.4 Recompensa de Fineias 

 

Na história, “o único vislumbre de esperança na história Baal-Peor é o sacerdote 

Fineias” (OLSON, 1996, p. 154). De acordo com a “tradição preservada pelo salmista no 

Salmo 106:28-31, parece possível que Fineias era um dos que atuaram decisivamente 

como ‘juiz’, e que, assim, ganhou para si uma reputação duradoura como um homem 

justo” (BUDD, 1984, v. 5, p. 281). 

O nome de Fineias encontra entre aqueles que Deus fez seus pactos: “Portanto, 

dize: Eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência depois dele 

terão a aliança do sacerdócio perpétuo; porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação 

pelos filhos de Israel” (Nm 25:12-3).  

 

3.4.1 Aliança de paz 

 

Durante todo o tempo, “Deus esteve trabalhando para garantir um relacionamento 

com Israel, enquanto que Israel se rebela adorando outro deus” (OLSON, 1996, p. 153). 

Mesmo quando “as pessoas estavam sofrendo de uma praga enviada pelo próprio ‘Deus 

verdadeiro’ para puni-los por seu comportamento imoral com as filhas dos Moabitas e os 

seus sacrifícios ao deus pagão Baal-Peor” (MANDEL, 2007, p. 323), não voltaram a Deus. 

Deus em seu zelo e ira esteve buscando a integridade e salvação do povo. “Se a 

apostasia não fosse interrompida nesse ponto, a situação ficaria fora do controle e um 

completo caos seria o resultado” (HARRISON, 1992, p. 337). Portando, a reação de Deus 

para com Fineias teria que ser positiva, pois ele agiu de acordo com os intuitos divinos 

para com o povo. 

Deus não se apresenta com uma ira implacável ou imutável, mas ele se apresenta 

como Aquele que após ter sido feita a expiação pelo povo, oferece uma aliança de paz: 

“Literalmente ‘Meu pacto, um pacto de amizade’. Este último significado é confirmado 

pela construção equivalente ‘Meu pacto com Jacó [...] o meu pacto com Isaque [...] o meu 
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pacto com Abraão’ em Levítico 26:42” (MILGROM, 1990, p. 216). Por isso se entende 

que a “aliança de paz” tem esse propósito de relacionamento de amizade, entre a criatura 

(o ser humano) e o Criador (Aquele que toma a iniciativa do restabelecimento do 

relacionamento de lealdade). 

 

3.4.2 Sacerdócio perpétuo 

 

Deus apresenta o motivo de seu sacerdócio: “E ele e a sua descendência depois 

dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo; porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez 

expiação pelos filhos de Israel” (Nm 25:13). Essa ideia é defendida no Comentário Bíblico 

Adventista (2012, p. 996) quando faz uma alusão à João 2:17 e Salmos 69:9: 

“Literalmente, ‘estava zeloso com Meu zelo’. 

O zelo de Fineias culminou em ação, com o objetivo de restaurar a honra do nome 

de Deus, ele agiu como um adequado tipo de Cristo para tirar pecado (Sl 69:9; Jo 2:17). 

Fineias foi o tipo de cristo no sentido de sacerdócio e por ser expiação (WENHAM, 1981, 

p. 188). Então, “o sumo sacerdócio permaneceu na família de Fineias tão longo quanto o 

período do segundo templo” (CARASIK, 2011, p. 193).  

No decorrer da narrativa bíblica é possível encontrar várias evidências do 

cumprimento da promessa do “sacerdócio perpétuo” feita por Deus à Fineias e à sua 

descendência (1Cr 6:1-15; 6:50-3; 9:20; Ed 7:1-5). A narrativa que abrange um maior 

período da descendência de Fineias é a encontrada no livro de Esdras (7:1-5). Há 

confiabilidade pelo fato de Esdras apresentar o seu histórico familiar partindo do seu 

próprio nome e posteriormente lista os seus descendentes: 

Verso 1: Esdras filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Hilquias; Verso 2: filho 

de Salum, filho de Zadoque, filho de Aitube; Verso 3: filho de Amarias, filho de Azarias, 

filho de Meraiote; Verso 4: filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui; Verso 5: filho de 

Abisua, filho de Fineias, filho de Eleazar, filho de Arão. 

Sendo assim, com base na Bíblia em Ordem Cronológica, é possível constatar que 

mesmo após aproximadamente mil anos o “sacerdócio perpétuo” prometido à Fineias 

continuava vigente: Arão 1546 a.C.; Fineias 1467 a.C.; Esdras 458 a.C. Indo até 

provavelmente no tempo de Zacarias, pai de João Batista (Lc 1:5).  
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4 CONCLUSÃO 

 

 O primeiro capítulo apontou a revisão bibliográfica, a problemática da pesquisa, 

bem como seus objetivos, justificativa, hipóteses e metodologia. O segundo capítulo se 

deteve na análise literária: investigação da autoria e data do livro pesquisado; delimitação 

da perícope e sua estruturação interna; formas literárias que ajudassem na compreensão 

da intenção do autor implícito em seu texto. 

Ainda esse segundo capítulo estudou o conceito de “ira” e “zelo” no Antigo 

Testamento. Para a primeira palavra, foi visto que ela representa na maioria das vezes 

como a ação de Deus em fazer Sua justiça acontecer de maneira concreta principalmente 

em um contexto de desobediência e idolatria, ainda mais quando esse grupo de pessoas 

professa Seu nome. Apesar das várias maneiras de se interpretar “zelo”, o episódio de 

Fineias deixa que o conceito para esta palavra é: cuidado que se tem pelas coisas de 

Deus, a ponto de defender com sua própria vida. 

O terceiro capítulo analisou teologicamente toda a narrativa de Números 25, 

especificamente a ordem de Deus em mandar matar as pessoas envolvidas com idolatria; 

a resposta de Moisés, que apesar de diferenças de opinião, parece ter sido muito passiva, 

fraca mesmo; também se analisou a resposta de Fineias, com seu “zelo” pela Tenda da 

Congregação. Por isso, que se entende que ele fora o único a corresponder restritamente 

à vontade de Deus; recompensas que Fineias recebeu de Deus: aliança de paz e 

sacerdócio perpétuo. 

Ainda nessa parte, o trabalhou procurou abordar brevemente o conceito de aliança 

de paz, que é uma aliança de amizade de Deus para com o Seu povo. Em outras 

palavras, é o pacto de relacionamento entre a criatura (o ser humano) e o Criador (Aquele 

que toma a iniciativa do restabelecimento do relacionamento de lealdade). Esse pacto de 

relacionamento também se estende até aos dias de hoje para os demais seres humanos.  

O sacerdócio perpétuo foi a promessa de que Fineias e sua descendência seriam 

honrados pela ministração diante de Deus para sempre, o que foi de fato visto até o 

período Segundo Templo, como foi com Esdras. E pode ter sido estendido até o período 

de Zacarias, pai de João Batista, ou seja, enquanto houve Templo. Ainda hoje, é 

permitido aos homens servir a Deus dessa maneira radical. 
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Quanto à problemática da pesquisa, verificou-se que zelo que Fineias demonstrou 

foi, de fato, a resposta ideal para o cumprimento da vontade de Deus. Tanto é assim, que 

Fineias foi considerado por muitos como um tipo ideal de israelita, e mesmo um tipo de 

Cristo. Esse convite se estende até os dias de hoje, pois  

Quanto à pergunta sobre o conceito de zelo de Deus, embora já tenha sido 

respondida, é necessário concluir dizendo que o zelo é o que Deus espera de todo aquele 

que diz fazer parte de Seu povo e andar segundo Sua proteção. 

Não se sabe ao certo, talvez seja impossível mesmo saber, se Deus poderia dar 

fim às mortes ocasionadas pela Sua ira de outra maneira. Mas, podemos saber que sua 

ira não é idêntica aos sentimentos inconsequentes que os seres humanos possuem. 

Antes, sua ira é a concretização de Seu juízo sobre todos aqueles que estão em idolatria 

e aberta rebelião contra Sua Palavra. 

A primeira hipótese dessa pesquisa está correta: “É possível deduzir que o “zelo” 

que Fineias demonstrou ao assassinar duas pessoas em atos imorais dentro da Tenda 

da Congregação tenha sido entendido como o cumprimento da justiça vindicativa de 

Deus. Isto é, ele cumpriu as exigências do Senhor, mesmo quando todos, inclusive 

Moisés, deixaram de obedecer estritamente a ordem de Deus”. 

A segunda hipótese também pode ser considerada como verdadeira: “O ‘zelo’ de 

Fineias foi algo positivo, demonstrado pelo cuidado com as coisas de Deus, que foi 

seguido de um elogio e recompensas”. Por fim, a terceira hipótese também pode ser 

considerada como verdadeira: “A ‘ira de Deus’ foi a demonstração da desaprovação 

divina contra a desobediência dos israelitas quando passaram a cometer idolatria com 

mulheres pagãs e adorando Baal-Peor”. 
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