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INTRODUÇÃO 

 

Há uma linguagem simbólica no inconsciente, os sonhos são a 

prova de que nós continuamente reinterpretamos a realidade, 

simplificando conceitos de modo simbólico. A alma humana 

possui uma esfera inalienável do lúdico, ela trata de muitos 

assuntos como se fosse uma atividade prazerosa, recreativa, é 

como a linguagem que associa coisas a sons e sinais gráficos que 

chamamos de letras, mas que podem ser representada por 

pictogramas como o antigo egípcio ou como a língua chinesa. A 

mágica também trabalha condensando conceitos invisíveis, tais 

como a paixão, reduzindo a atos simbólicos tais como a poção do 

amor, porque compartilha da mesma natureza simbólica da 

linguagem humana. A consciência mágica, ou a interpretação 

mágica do universo é um fenômeno universal porque faz parte da 

psique humana.  A criança se extasia diante do universo, ela se 

maravilha com a água, com o fogo, com o ruído dos animais da 

floresta, com as estrelas da imensidão, com a beleza do luar ou se 

assusta com a própria voz. Essa capacidade de “encantamento” 

faz parte do modo poético com que nossa alma percebe a vida, 

percebe a existência. O Espírito de Deus usará desta característica 

da alma humana, do desejo do fantástico, da necessidade de 

controlar o incontrolável (as forças da natureza) de enxergar o 

invisível (os poderes espirituais) e o desejo da mudar a própria 

sorte, dirigir o próprio destino para a felicidade (afastar a 

maldição, atrair a benção e a sorte), e todos os símbolos de 

realidade espiritual (transmutação, recriação, reconciliação, 
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redenção, salvação, purificação, regeneração, renascimento)  que 

são válidos e presentes no pensamento mágico  - toda disciplina 

espiritual exercida na Igreja de Cristo – oração, intercessão, 

abstinência do pecado, pureza, santificação, comunhão, adoração, 

meditação, concentração, estudo, disciplina, memória, confiança, 

capacitação, exercício, repetição, controle - tem um análogo 

dentro do pensamento mágico. Um mago se sente em casa ao 

converte-se ao Evangelho, porque as práticas e disciplinas 

espirituais não estão distantes das coisas que estão sendo 

praticadas por milhares de sacerdotes e magos em milhares de 

religiões. Essa SIMILARIDADE não é coincidência. As práticas 

mágicas são, na maioria vãs, quando não prejudiciais aos 

praticantes. A maioria delas, senão todas, conduzem a espíritos 

malignos, associam-se a poderes espirituais, ligam o ser humano 

a invocação de forças ocultas que necessariamente manifestam o 

arcabouço de contrariedades, desgraças e coisas do gênero da 

estrutura invisível de Poderes, Potestades, Domínios e Soberanias. 

Porém a didática oculta nas coisas mágicas é ABUNDANTEMENTE 

utilizada nas Escrituras para falar ao coração do ser humano, esse 

sujeito ao mesmo tempo, religioso, lúdico e mágico. Todo o 

Velho Testamento BEBE até não se conter no imaginário mágico 

dos povos para que as sombras das realidades espirituais e os 

ensinos divinos contidos na Lei e nos Profetas encontre acesso 

aos corações dos povos. É tão envolvente a realidade mágica no 

ser humano que a CIENCIA hoje atua como se fosse ramo da 

mesma. A CIENCIA moderna odeia a DEUS ela anseia substitui-lo 

de modo absoluto, ela age no papel que a  magia tinha nos 

velhos santuários, vindicar o papel humano e a vontade humana 

num mundo maldito, independente da vontade dos deuses. São 

inúmeros os paralelos que poderíamos traçar entre a ortodoxia 

cientifica, a filosofia ou pensamento cientifico e o pensamento 

mágico.  É nesse “mundo” de paralelos que o Espírito de Deus 
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está interessado quando descreve atos proféticos nas Escrituras, e 

que fazem o Velho Testamento INTERESSANTISSIMO. O supremo 

pedagogo vai usar até a exaustão o pensamento mágico para 

ensinar ao mundo de outrora o significado e os paralelos das 

coisas espirituais verdadeiras, das coisas de real valor para a alma 

e a salvação humana, vai revelar a natureza escondida dos 

milagres, irá DESNUDAR a realidade, dura realidade, por detrás 

das cortinas espirituais, vai revelar os segredos das mágicas dos 

farsantes, em especial dos espíritos trambiqueiros, mentirosos, 

impostores, (dos que se diziam dono do mundo e senhores das 

gentes... só que não...)    
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CAPÍTULO 1 

Uma das bases da negação da pessoa de Cristo como pessoa 
histórica é justamente dizer que sua pessoa é uma construção 
mítica um aglomerado de crenças da antiguidade que se somam 
para criar a pessoa de um messias judaico que aglutina tradições 
das religiões persas, gregas e tradições da antiguidade. As figuras 
do deus que morre e ressuscita esta estampada desde antigos 
mitos egípcios de Osíris morto por Seth, planteado por Isís, 
passando por Tamuz, cuja morte era celebrada com um funeral 
religioso tal como o Adonis grego e até ao sacerdote de Diana 
em Nemi, o Rei do bosque. Porém ao conhecermos as profecias 
que o estabelecem seu ministério assim como a essência de sua 
pregação ate o desdobramento do ministério profético pós-
ressurreição, resumido nos mistérios de Apocalipse, estaremos 
diante de uma revelação estarrecedora.  
 
Estarrecedora.  
 
Este estudo usou grande parte das pesquisas de J Frazer, 
antropólogo clássico que faz um esboço do pensamento mágico 
comparando as práticas de milhares de culturas no seu livro O 
Ramo de Ouro.  
 
E se existisse uma cena, um ritual ou culto que pudesse reunir de 
modo resumido as práticas mágicas da antiguidade? Essa é a 
premissa (monumental) de J Frazer. Ele usa uma única cena e 
tenta condensar nela todas as práticas, as filosofias religiosas e 
mágicas da antiguidade.   
 
O RAMO DE OURO  
 

J. G. Frazer 

A cena: 
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Em Nemi, perto de Roma, havia um santuário onde, até os 
tempos imperiais, Diana , deusa dos bosques e dos animais, 
também deusa  da fecundidade, era cultuada,  com com o seu 
consorte masculino, Vírbio. Diana e Virbio. 
A regra do templo era a de que qualquer homem podia ser o seu 
sacerdote e tomar o título do sacerdote - rei do bosque, desde 
que primeiro arrancasse um ramo — o ramo de ouro — de uma 
certa árvore sagrada do bosque em que ficava o templo e, em 
seguida, matasse o sacerdote.  
O pretendente ao sacerdócio tinha que ir até determinada árvore 
sagrada, arrancar-lhe um ramo que seria denominado – ramo de 
ouro, depois desafiaria o sacerdote oficial para um duelo, se 
ganhasse, seria “coroado” ou “consagrado” como um novo 
sacerdote quase vitalício, até que um outro corajoso resolvesse 
roubar um ramo, desafiá-lo e vence-lo. Era essa a modalidade 
regular de sucessão no sacerdócio. O templo ficava perto de um 
belíssimo lago e nele haviam também cerimonias feitas por 
moças virgens que choravam pelo sacerdote morto e por Virbio. 
Diana e Virbio eram a versão Romana de uma lenda de amor 
entre divindades gregas – Afrodite e Hipólito. O objetivo de O 
ramo de ouro é responder a duas perguntas:  
Por que o sacerdote tinha de matar seu predecessor, e por que 
devia, primeiro, colher o ramo? A resposta exigiu uns 30 anos de 
pesquisa da maioria das praticas mágicas da antiguidade. 
Nessa cena Frazer vê a imagem do Rei feiticeiro da antiguidade 
que era responsabilizado pela prosperidade das nações e culpado 
da calamidade publica, eventualmente sendo sacrificado para 
apaziguar os deuses, vê a substituição do Rei antigo que era tido 
como homem-deus, mas que ao sinal de envelhecimento ou 
enfermidade era substituído de modo violento do poder, porque 
um representante divino perdia esse status de demonstrasse 
sinais de fraqueza ou demência,  e poderia  influenciar na 
desgraça nacional. Nessa cena Frazer vê o modo como os antigos 
viam a magia, imitando cenas da natureza, substituindo a 
realidade por simulações, o ramo de ouro ele vê ligado ao culto 
das árvores sagradas, que um dia por sua vez foram tidas como 
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habitáculos do espírito humano, ou de fantasmas, e o cortar do 
galho simulava a perda da imortalidade, ou da proteção do 
‘espirito da floresta” que protegia ao sacerdote, tornando-o um 
mortal. Ele era rei e sacerdote ao mesmo tempo, como muitos 
reis-sacerdotes da antiguidade, ligado a floresta porque a terra 
era ligada a deusas da fertilidade, representados por Diana.  
Nessa cena Frazer enxerga o rito do bode expiatório humano, o 
‘veículo’ e pobre-coitado no qual eram jogados o mal e as 
desgraças e que era sacrificado pelo bem da comunidade, assim 
como o rei-transitório, uma vitima escolhida para ‘simular’ o 
papel do rei por alguns dias, e logo após ser morto como 
oferenda a deuses, para substituir a morte de um membro da 
realeza.  Ao choro das moças por Virbio, ele enxerga desde o mito 
do jardim de Adônis, ao choro por Osíris, Tamuz e os demais 
deuses que morriam por ciúme ou pelo amor de uma deusa 
consorte.  Frazer vê a presença da crença do ‘espírito dos grãos’ 
as sementes tratadas como divinas pelo mistério da germinação, 
espelhado no mistério do ramo de ouro. 
E sim, todas essas coisas podem ser lidas a partir desta cena.  
 
Ele desenvolve muito bem seu argumento, mas a escolha da cena 
não é a mais abrangente. Existe uma cena que incorpora todas 
as tradições do mundo de um modo mais abrangente do que a 
cena que J Frazer escolheu e que em 13 volumes de cerca de 500 
páginas presenteou em 1890 ao mundo pela primeira vez com 
sua volumosa tese:  
 
A CRUZ DO CALVÁRIO 
 
Todas as significados mágicos do mundo da antiguidade estão 
melhor representados pela morte e ressurreição de Cristo do que 
pela cena de Nemi.  
 
O magico do mundo da antiguidade é talvez a maior prova da 
sublimidade, da originalidade e da sabedoria divina em Cristo 
manifesta. Todos os atos proféticos são tão maravilhosamente 
mágicos que iluminam todas as tradições magicas de todas as 
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nações do mundo. Ao ler este estudo você entenderá a história 
MÁGICA jamais contada sobre o miraculoso em Jesus e nas 
Escrituras. Essa frase enigmática criada especialmente para este 
estudo significa que o evangelho magico do mundo pagão ou as 
historias míticas que contem  as realidades similares ao 
evangelho, tais como a ressurreição e a morte de um “deus 
salvador” são somente a ponta de um iceberg de revelação do 
caráter de Cristo similar ao que Don Richardson leu nas culturas 
do mundo no Seu livro o Fator Melquisedeque.  
 
O pensamento mágico sempre remete a si mesma à antiguidade. 
Parece-nos um abismo inalcançável, esse tal de passado, porque 
toda pesquisa etnográfica das praticas religiosas esbarra no que 
dela foi deixado  escrito. E a tradição oral se estabelece por 
papiros-feito-de-gente e habita nas memórias de anciãos, que ao 
morrerem levam consigo as praticas e atos religiosos cuja razão 
eles também desconhecem, porque as receberam de antigos 
mestres que também já pereceram.  
Então o passado sem registro é o quase-o-fim da antropologia 
histórica que se transforma em investigação policial tentando 
como exímia arqueóloga tentar construir sentido a partir dos 
rastros dispersos que encontra em expressões linguísticas, em 
pequenos gestos ou no verso de um cântico ancestral.  
 
O mundo mágico da antiguidade aos tempos moderno distorce 
conceitos divinos, subverte significados sublimes, perverte o 
sentido mais profundo das coisas que que evoca, muitas das 
quais sequer compreende.  
Foi o que Paulo compreendeu das práticas mágicas do mundo 
religioso quando no livro de Romanos declara: 
 
…22E, proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam 
completamente o bom senso 23e trocaram a glória do Deus 
imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do 
ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e 
répteis. 24Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à 

http://bibliaportugues.com/romans/1-22.htm
http://bibliaportugues.com/romans/1-23.htm
http://bibliaportugues.com/romans/1-24.htm
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impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu 
coração, para degradação de seus próprios corpos entre si. … 
 
Transformaram a adoração de Deus na dos ídolos, mudaram ou 
metamorfosearam a gloria de Deus na gloria ou glorificação da 
Criatura. Pegaram a madeira de instrumentos musicais e 
transformaram em instrumentos de tortura. Tomaram ferramentas 
de agricultor e mudaram e armas de guerra ao contrario da 
profecia de Isaias: 
 
4Ele julgará entre as nações e solverá as contendas de muitos 
povos; e estes converterão suas espadas em lâminas de arado, e 
as suas lanças, em foices; uma nação não mais levantará sua 
espada contra outra nação, nem será necessário que se preparem 
para batalhas 
 
Contudo  o material espiritual, a essência inicial era de boa 
qualidade. Os povos possuíam uma visão do verdadeiro, visão 
imperfeita,  doada por misericórdia,   que rejeitaram através de 
fábulas! Distorcendo antigas revelações, originaram a magia. 
“Mataram meus profetas”. E roubaram suas profecias.  Todos os 
conceitos teológicos e princípios doutrinários extraídos das 
paginas do Novo Testamento estão presentes no mundo mágico 
da antiguidade. Redenção, Substituição, Remissão, Divida, 
Pecado, Regeneração, Transformação, Renascimento, Intercessão, 
Salvação até mesmo  Graça,  Favor,  Maldição, Benção, profecia,   
Autoridade espiritual e até mesmo  operação milagrosa ou 
maravilha.  
Aqui se descortina um dos mistérios da pessoa de Cristo. As 
religiões de mistérios da antiguidade possuem cada uma delas 
poucos princípios bíblicos presentes. Mas, a soma de todas as 
religiões do mundo de eras e povos diferentes abrangem  
princípios que Convergem numa Única Pessoa. Que é 
incomparável. E impossível de ser imaginada, concebida 
humanamente ou conceituada. Jesus é impossível de ser 
inventado porque sua doutrina está esboçada em todo o 
mundo magico da antiguidade e é necessário todo ele, 

http://bibliaportugues.com/isaiah/2-4.htm
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absolutamente todo  este mundo mágico, para expressar o 
que ele É.  
 
Para eu compor um personagem que representasse com tamanha 
propriedade os mais profundos conceitos religiosos, míticos e 
mágicos  presentes em todo o mundo em todas as eras eu 
teria que ser um escritor onipresente e onisciente. O termo 
religião de mistério significa que só tem acesso aos segredos dos 
ritos pessoas escolhidas e separadas para isso, algumas num 
processo que dura toda sua vida, de onde vem o conceito do 
sagrado, coisa a que poucos possuem acesso e que menos ainda 
compreendem o que esta acontecendo, segredos guardado por 
sacerdotes e por famílias com base em hereditariedade com a 
obrigatoriedade de guardar os segredos dos ritos enquanto 
viverem e o dever de transmitir tais mistérios somente a 
indivíduos especiais que darão continuidade ao ministério 
mágico enquanto viverem. É impossível ao estranho o acesso a 
tais segredos. Tudo que conhecemos sobre tais religiões é a 
representação visível dos motivos ocultos através de 
elaborados cerimoniais. Através dos atos mágicos, dos ritos, 
cerimonias, liturgias, danças, cânticos, dramatizações, etc.   
 
Como então, poderíamos compor um personagem tão profundo, 
tão cheio de significados, que expressasse com tamanha 
intensidade os anseios mais relevantes das religiões de mistério, 
espalhadas em dezenas de milhares de locais sagrados ao redor 
da terra, representadas em dezenas de milhares de gestos, 
cerimoniais e dramatizações em milhares de culturas, tradições e 
línguas, que perpetuam ritos hereditários e inacessíveis, 
atemporais? Como existir uma figura que pudesse reproduzir em 
seus milagres ritos e cerimoniais que estão em continua mutação, 
transformação e adaptação, no decorrer da história?   
O mais fabuloso antropólogo do universo não teria poder de 
raciocinio que bastasse para ...construção de um sujeito como 
Cristo. 
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CAPÍTULO 2 

O fato de tratarmos do pensamento mágico da antiguidade não 

significa sal aceitação como algo bom, proveitoso ou 

incontaminado.  A Igreja de Cristo foi convocada para um reino 

mágico, diferente do reino existente. Os princípios dentro da 

magia possuem paralelos propositais nas Escrituras, mas, isso não 

é licença poética para práticas mágicas por parte da Igreja de 

Cristo. A Igreja Romana tentou proibir com apoio de um 

imperador romano, Constantino, todos os cultos, locais sagrados, 

bosques, lagos, sacerdócios, práticas e comportamentos dos 

cultos de mistérios, esotéricos, mágicos da antiguidade, 

particularmente em toda a Europa. O pensamento mágico do ser 

humano faz parte de sua imaginação, está escrito lá nos 

meandros de sua psique. É impossível suprimir a 

supersticiosidade humana, o medo de coisas assombrosas, o 

fantástico, do mesmo modo que é desperdício de tempo proibir o 

lúdico. O resultado macabro foi o mais retumbante fracasso. Não 

só não impediu tais práticas, como as aculturou nas doutrinas da 

Igreja Romana.  

O chamado “sincretismo religioso” nada mais é que a 

absorção do mágico pela Igreja, sucumbindo diante de sua 

sedução,  fabricada e mantida por poderes espirituais.  

A mágica nasce na imaginação, ela é uma atividade lúdica. Ela se 

origina na psique humana tentando o domínio da natureza e de 

poderes através de atos que imitam ou substituem as coisas 

desejadas por objetos ou atos que possam reproduzir numa 

escala menor (nem sempre – sacrifícios humanos estão fora desta 

‘numa escala menor’) , numa dramatização, simbolismo ou 
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representação, o que se almejar alcançar. Os “atos mágicos 

divino”, sobrenaturais, espirituais ou celestiais não nascem na 

psique, não são produzidos pelo pensamento humano.  Quando a 

“assembleia dos santos” imagina realizar um ato ‘simulado’ ou 

qualquer coisa como se fosse um ritual, uma liturgia, uma 

dramatização, uma encenação mágica de invocação sobrenatural, 

está repetindo a superstição humana e a vã tentativa de controle 

do universo, em vão. Essa sedução faz com que crentes imaginem 

realizar o que só o Espírito de Deus pode realizar, de modo 

mágico. O sobrenatural não é um sonho louco, é promessa divina 

aos que creem. A operação milagrosa não é produzida por ato 

mágico, fruto de imaginação humana, é ato mágico de Deus, 

acontece quando o real poder de Deus o manifesta, de acordo 

com sua vontade, quando quer, do modo que quer. Operado pelo 

Espírito de Deus. Ele é o único “mago divino” autorizado, ele é 

quem conhece os segredos insondáveis e incomunicáveis ao ser 

humano do Poder Divino. Sem que ele diga: faça, é somente 

imaginação, criatividade mística, que apesar da aparência de ato 

piedoso, é coisa VENENOSA para a fé.  

O mágico e as Escrituras 

Deus nos concede um ministério profético onde tudo o que 

acontece tem um paralelo com a magia, porque deseja alcançar o 

homem supersticioso, deseja confrontá-lo com suas crenças, 

medos e conceitos.  

Romanos 16:25 

Ora, àquele que tem o poder para vos confirmar, pelo meu 

Evangelho, segundo a proclamação de Jesus Cristo, em 

conformidade com a revelação do mistério oculto nos tempos 

passados, 

http://bibliaportugues.com/romans/16-25.htm
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Colossenses 1 

…25 da qual me tornei servo de acordo com a convocação de 

Deus, que me foi outorgada para convosco, a fim de tornar 

completamente conhecida a Palavra de Deus, 26 o mistério que 

esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado 

aos seus santos, 

 

1 Timóteo 3:16 diz que "grande é o mistério da piedade", 

 

Cada ato profético das Escrituras, e tudo que diz respeito a 

pessoa de Cristo possui uma mensagem celestial que se 

assemelha a uma doutrina mágica em alguma religião de mistério 

da antiguidade.  A visão primitiva do mundo é essencialmente 

mágica e a apresentação do Messias para o mundo gentílico será 

deslumbrante em termos de mistérios absolutos e de saberes do 

inefável, agindo nas esferas espirituais e terrenas, para 

maravilhamento dos sacerdote-feiticeiros de toda a terra. Para 

que a doutrina de Cristo fosse mais sublime, mais poderosa e 

mais profunda que qualquer segredo arcano, visão espiritual ou 

sagrada dos povos de toda a terra.   

 

O Inicio do confronto 

Quando os magos egípcios vem a vara de Moisés transformada 

em serpentes, eles não se intimidam. Para o homem moderno 

essa seria um milagre risível, um truque de ilusionismo barato, 

imitado por gurus indianos e fruto de alguma técnica de segurar 

algum musculo da serpente para torna-la imóvel. E pelo que 

parece os magos do Egito dominavam bem a tal técnica. Só que 

http://bibliaportugues.com/kja/colossians/1.htm
http://bibliaportugues.com/colossians/1-25.htm
http://bibliaportugues.com/colossians/1-26.htm
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Moisés não realizava um truque. Era real. Seu bastão era de 

madeira e ganhou vida ao tocar no chão, o que pouca gente para 

imaginar o que está envolvido na dita situação. As varas de Arão e 

de Moisés eram de madeira morta, espécies vegetais sem vida, 

transmutada numa espécime animal, viva. Isso é impossível. Nem 

se os cajados fossem de galhos verdejantes, isso já seria algo 

inexplicável, insólito. Irreal.  Os magos do Egito nem piscaram, 

repetiram o feito, ou realizaram um truque que simulava o 

assombroso, a magia divina, sem muita dificuldade e sem sustos. 

Até que seu mundo começou a virar do avesso através de um 

sinal de poderio que nós não reconhecemos, mas que eles 

enxergaram tão claramente quanto o sol. A vara que Arão jogou 

no chão, transformada em serpente, COMEU as varas ou cobras 

dos assustados magos.  

 

"Quando o faraó lhes pedir que façam algum milagre, diga a Arão 

que tome a sua vara e a jogue diante do faraó; e ela se 

transformará numa serpente". 

Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor 

tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus 

conselheiros, e ela se transformou em serpente. 

O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros; e também 

os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas 

ciências ocultas. 

Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram 

em serpentes. Mas, a vara de Arão engoliu as varas deles. 

Êxodo 7:9-12 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ex/7/9-12
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É nesse momento que os magos enxergaram sua real situação e 

com que tipo de poder estavam lidando. Aquelas cobras que eles 

possuíam e arrastavam como se fossem bastões eram objetos 

mágicos, eram como amuletos, faziam parte do rol de coisas 

consagradas, rituais, pertenciam a um templo específico, 

consagradas a um tipo de divindade que também era 

representada por uma serpente. Basicamente, quem representava 

o lado oculto e poderoso das práticas de maldição e de invocação 

de sortilégios, maldições, imprecações e pragas do gênero. Arão 

pegou a cobra que engoliu animais consagrados a deuses 

malignos, e ela tornou-se novamente um pedaço vegetal sem 

vida. E as cobras mágicas, consagradas em rituais de mistério à 

vingativa e poderosa Meretseguer, guardiã da terra dos mortos, 

as raras serpentes que também representavam a Apep,  

personificação do caos no submundo e um inimigo jurado dos 

deuses (principalmente Rá), personificação do próprio caos, da 

destruição e do mal na mitologia faraônica,  sumiram... para 

sempre... sem deixar rastro algum.   

O primeiro milagre profético, por assim dizer, das Escrituras, é 

cheio de significados aos olhos de todo o panteão de magos e 

feiticeiros de toda a terra.  

Antigos mesopotâmios e semitas acreditavam que as cobras eram 

imortais, porque eles poderiam infinitamente mudam a sua pele e 

aparecem sempre jovem, que aparece com uma roupagem nova a 

cada vez. Os sumérios adoravam um deus serpente ou deusa 

chamada ningishzida , um antepassado de Gilgamesh . Antes da 

chegada dos israelitas , cultos de serpentes estavam bem 

estabelecida em Canaã na Idade do Bronze , por arqueólogos 

foram descobertas serpentes como objetos de culto em várias 

cidades pré-israelitas em Canaã: em Megiddo, Gezer, Hazor , e 

Siquém. Do Egito até a Africa, essa cena é de profundo impacto. 
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Um sinal que mostra o domínio de Deus sobre todo o tipo de 

poder existente.  

As cenas das Escrituras irão se desenvolver para impactar o 

pensamento mágico vigente. Pensamento que moldava a 

imaginação dos povos da antiguidade.  

Numa observação de 1927 dos vilarejos chineses certo estudioso 

narra: 

“A vida das aldeias está submetida ao ritmo das estações. No 

outono e na primavera, realizam-se as assembleias populares, 

reunindo homens e mulheres que se entregam conjuntamente a 

brincadeiras e orgias: concursos para tirar dos ninhos os ovos das 

aves migradoras, lutas, perseguições, danças e cantos  

colheita de plantas silvestres, batalhas de flores, justas em 

que se defrontam moças e moços numa dança ritmada por 

meio de canções improvisadas etc.; comedeiras e bebedeiras 

encerram tais jogos, enquanto se concluem trocas e vendas, à 

semelhança da própria feira. Quando o ano agrícola termina, 

efetuando-se então a volta à aldeia, os homens festejam entre 

si o fim da colheita; a celebração é feita com torneios de 

prendas. A estação morta vai começar; é ela inaugurada pela 

cerimônia do “Grande No”, que anuncia a hibernação dos 

homens e dos animais; disto participam apenas os homens; há 

danças com disfarces animalescos, ao som de um timbale de 

argila, os exorcistas exibem seus talentos, come-se e bebe-se, 

fazem-se apostas, adormece-se, enfim, na embriaguez, depois 

de amplas despesas, cabendo aos anciãos a presidência da 

agitação geral. A festa de “Paqa” fecha o período ativo que 

precede imediatamente o inverno; é celebrada pelos velhos 

da aldeia que, em vestes de luto e com o bastão na mão, 
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convidam os homens a dar início ao retiro, a fim de preparar 

a renovação de outro ano. “ (BUENO, 2011) 

A vida campestre da antiguidade do Egito até Roma, da África à 

Europa, da Mesopotâmia à Ásia, das Américas às Ilhas do pacífico 

é bem representada pela narrativa acima. 

A agricultura era fonte de subsistência e vida, a lavoura um 

motivo de grandiosa alegria, e milhares de religiões e atos 

mágicos ao redor da terra surgiram da observação dos ciclos da 

própria natureza, tais como o inverno, o outono, a primavera e o  

verão. A  Vida humana estava profundamente interligada à terra, 

os ciclos de vegetação interligados a adoração e serviço das 

divindades, a fertilidade humana e sua sexualidade tinha uma 

representação na fertilidade da terra, nos frutos e sua renovação. 

Os reis e governantes se conectavam a terra e ao destino de suas 

comunidades como representantes do divino, sua autoridade era 

mágica, suas vidas eram ritualizadas e seus erros gerariam 

calamidades, tais como  a seca e as enfermidades.   
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CAPÍTULO 3 

CHUVA 

A maldade de Acabe, rei israelita é que ocasiona grande seca em 

Israel, que busca por meio de inúmeros rituais a quebra da 

estiagem que fora iniciada por uma – maldição – do profeta Elias. 

Ele é procurado de modo minucioso, porque compreendiam que 

somente quem amaldiçoava teria o poder de “desamaldiçoar” – O 

profeta Elias invocará a chuva como uma célebre profissão 

mágica da antiguidade, o “fazedor de chuvas” que era realizados 

por feiticeiros especiais em diversas culturas do mundo. Toda a 

cena é do cotidiano mágico de países tão distantes de Israel 

como a Coréia.  

Entre as finalidades de utilidade pública que a magia pode 

alcançar, a mais importante é o suprimento adequado de 

alimentos. Os fornecedores de alimentos — os caçadores, os 

pescadores, os agricultores — recorrem todos a práticas mágicas 

na realização de sua tarefa, como indivíduos privados, em 

benefício próprio. 

Grande progresso foi registrado, porém, quando uma classe 

especial de mágicos foi instituída; quando, em outras palavras, 

um certo número de homens foi isolado com o objetivo expresso 

de favorecer toda a comunidade com a sua habilidade, fosse ela 

dirigida para a cura de enfermidades, para a previsão do futuro, 

para o controle das condições atmosféricas ou qualquer outro 

objetivo de utilidade geral. 



19 
 

Na África, as evidências da transformação de mágicos em 
reis, e particularmente dos feiticeiros da chuva, são 
relativamente abundantes. 
 

Assim,  entre  os  wambugwes,  povo  bantu  da África 

oriental, a forma original de governo era a república familiar, 

mas o enorme poder dos feiticeiros, transmitido 

hereditariamente, os elevou sem demora à condição de 

pequenos senhores ou chefes. Dos três chefes que viviam no 

país em 1894, dois eram muito temidos como magos, e a 

riqueza que possuíam em rebanhos foi quase totalmente 

recebida como presentes dados em retribuição a serviços 

prestados como magos. Sua arte principal era a de fazer 

chover. 

Diz-se dos chefes dos ata-turus, outro povo da África 

oriental, que são apenas feiticeiros, sem qualquer poder 

político. E entre os wagogos, da África oriental alemã, o 

principal poder dos chefes, ao que consta, vem da sua arte de 

fazer chover. Se um chefe não puder fazer chover por si 

mesmo, deve então conseguir chuva com algum conhecedor 

da arte. Na poderosa nação massai, da mesma região, os 

curandeiros são por vezes os chefes, e o supremo chefe dessa 

raça é, quase invariavelmente, um poderoso curandeiro. 

 

O controle mágico da chuva 

Entre as atribuições assumidas pelo mago público em benefício 

da tribo, uma das mais importantes é o controle do tempo, e 

especialmente a de ensejar uma precipitação pluviométrica 

adequada. A água é o primeiro elemento essencial da vida e, na 
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maioria dos países, o suprimento de água depende das chuvas. 

Sem a chuva, a vegetação seca, os animais e homens definham e 

morrem. Por isso, nas comunidades selvagens o fazedor de chuva 

é personagem muito importante, existindo mesmo, algumas 

vezes, uma classe especial de magos cuja finalidade é regular a 

precipitação das águas do céu. Os métodos pelos quais eles 

procuram realizar sua incumbência baseiam-se comumente, 

embora nem sempre, no princípio da magia homeopática ou 

imitativa. Se querem fazer chover, simulam a chuva espargindo 

água ou imitando nuvens; se o seu objetivo é sustar a chuva e 

provocar a seca, evitam a água e recorrem ao calor e ao fogo com 

o objetivo de secar a umidade demasiado abundante. Essas 

tentativas de modo algum se limitam, como poderia imaginar o 

leitor instruído, aos aborígines nus daquelas áreas escaldantes 

como a Austrália central e certas partes da África oriental e 

meridional onde é frequente o sol calcinar, sob um céu azul e 

límpido, a terra hiante e sedenta. Elas são, ou costumavam ser, 

bastante comuns entre pessoas aparentemente civilizadas nos 

climas úmidos da Europa. 

 

Quando as chuvas não chegam na estação adequada, o povo da 

Angoniland central acorre ao chamado "templo da chuva". 

Arrancam a grama e o chefe derrama cerveja num pote, que é 

enterrado no chão, ao mesmo tempo em que diz: "Senhor Chauta, 

endureceste teu coração para conosco, que te fizemos nós? 

Devemos realmente perecer. Dá aos nossos filhos a chuva, eis aí a 

cerveja que te trouxemos". Em seguida, todos bebem da cerveja 

restante, que é dada a provar até mesmo às crianças. Arrancam, 

depois, ramos de árvores, e dançam e cantam pedindo chuva. 

Quando retornam à aldeia, encontram uma vasilha com água 

colocada à porta por uma velha; mergulham nela os ramos e os 
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sacodem para os céus, de modo a espalhar as gotas. Depois 

disso, a chuva certamente virá, em nuvens pesadas. Podemos ver, 

nessas práticas, uma combinação da religião com a magia, pois, 

enquanto a aspersão de gotas d'água com os ramos é uma 

cerimônia puramente mágica, a oração pedindo chuva e a 

oferenda de cerveja são ritos puramente religiosos. No Laos, a 

festa do Ano-Novo é comemorada em meados de abril e dura 

três dias. As pessoas se reúnem nos pagodes, que são iluminados 

e decorados com flores. Os monges budistas realizam certas 

cerimônias e, quando chegam às orações pela fertilidade da terra, 

os fiéis jogam água em pequenos furos no chão do templo, como 

símbolo da chuva que esperam que Buda envie sobre os arrozais 

no devido tempo.  

É interessante observar que, quando se deseja um resultado 

contrário, a lógica primitiva faz com que o feiticeiro do tempo 

observe regras de conduta exatamente opostas. Na ilha tropical 

de Java, onde a rica vegetação atesta a abundância das chuvas, as 

cerimônias para fazer chover são raras, o que não ocorre com as 

que visam sustar a chuva. Quando alguém vai dar uma festa na 

estação chuvosa e convidou muitas pessoas, procura um feiticeiro 

do tempo e lhe pede que "faça subir as nuvens que possam estar 

baixando". Se o feiticeiro concorda em exercer seus poderes 

profissionais, começa por se comportar segundo certas regras, 

tão logo seu cliente se afasta. Deve observar jejum, ficar sem 

beber ou tomar banho; o pouco que come deve ser seco, e, em 

hipótese alguma, pode entrar em contato com a água. O dono da 

festa, por sua vez, bem como seus criados, de ambos os sexos, 

não devem lavar roupas nem tomar banho enquanto durar a festa 

e são obrigados a respeitar, durante toda a sua duração, a mais 

rigorosa castidade. O feiticeiro senta-se numa esteira nova em 

seu quarto e, à frente de uma pequena lâmpada de azeite, 
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profere, pouco antes de a festa começar, a seguinte oração ou 

fórmula mágica; "Avô e avó Sroekoel" (o nome parece escolhido 

ao acaso; por vezes, são usados outros), "volta para a tua terra. 

Akkemat é a tua terra. Põe de lado tua barrica de água, fecha-a 

bem fechada para que não caia nenhuma gota". 

Enquanto murmura essa oração, o feiticeiro olha para cima, 

queimando incenso durante todo o tempo. No sudeste da 

Europa, são observadas, atualmente, cerimônias de fazer chover 

que se baseiam na mesma lógica das mencionadas 

anteriormente. 

Entre os gregos da Tessália e da Macedónia, por exemplo, quando 

a seca dura por muito tempo, é hábito mandar uma procissão de 

crianças dar volta aos poços e fontes da vizinhança. À frente 

caminha uma menina adornada de flores, e suas  companheiras a 

encharcam de água a cada parada, ao mesmo tempo em que 

cantam uma invocação. Da mesma forma em Poona, na Índia, 

quando há necessidade de chuva, os rapazes vestem um de seus 

companheiros apenas com folhas e dão-lhe o nome de rei da 

chuva (Mrüj raja). Dirigem- se então a todas as casas da aldeia, 

cujo dono, ou sua mulher, asperge água sobre o rei da chuva, 

dando ao animado grupo alimentos de vários tipos. Quando 

terminam de visitar todas as casas, despem o rei da chuva de sua 

vestimenta de folhas e banqueteiam-se com os alimentos ganhos.  

A regra da abstinência total, que a prudência e a piedade gregas 

impuseram ao deus Sol, leva-nos a uma segunda classe de 

fenômenos naturais para cima, queimando incenso durante todo 

o tempo. Há um modo totalmente diferente de provocar chuva, a 

que se recorre em casos extremos, quando a seca é muito 

prolongada e a paciência é curta. Nessas ocasiões, abandonam- 

se totalmente os processos da magia imitativa e, demasiado 
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irritadas para desperdiçar o fôlego em orações, as pessoas 

buscam, com ameaças, maldições e até mesmo com a simples 

força física, arrancar as águas do céu do ser sobrenatural que, por 

assim dizer, lhes cortou o abastecimento. 

 

"E, desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao 

reino dos céus, e pela força se apoderam dele" ( Mt 11:12 ) 

Tomar de assalto ao Reino dos céus. 

Um dos conceitos interessantes que Jesus nos concede era na 

verdade uma prática comum dos povos. Para conseguir o “favor” 

de divindades que não queriam conceder seu “favor”.  

Importante citar que muitas vezes o que não era obtido pelos 

sacrifícios e ritos que deveriam ser executados com precisão, era 

que se a “adoração” não surtisse efeito, os fiéis partiriam para o 

uso da “força” para tentar obrigar as divindades a realizarem suas 

necessidades, dai recorriam aos atos mágicos. Os reis eram 

muitas vezes tido como responsáveis pela benção ou  maldição 

de uma nação, e eles eram tido com culpados de ofender ou 

entristecer as divindades nas épocas de pragas, doenças, guerras 

ou seca. 

Os chineses são peritos na arte de tomar de assalto o reino dos 

céus. Assim, quando desejam chuva, fazem um enorme dragão de 

papel ou de madeira para representar o deus da chuva e o levam 

em procissão. Se não chover, o dragão é amaldiçoado e 

destruído. Em outras ocasiões, ameaçam e espancam o deus se 

ele não fizer chover; por vezes, privam-no publicamente da 

condição divina. Por outro lado, se a desejada chuva cai, o deus é 

promovido a uma dignidade superior, por um decreto imperial. 

Mais ou menos no ano de 1710, a ilha de Tsong-ming, que 
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pertence à província de Nanquim, foi assolada por uma seca. O 

vice-rei da província, depois que as habituais tentativas de 

comover o coração da divindade local com a queima de incenso 

mostraram-se inúteis, mandou dizer - lhe que, se não chovesse 

até determinado dia, ela seria expulsa da cidade e o seu templo 

seria arrasado. A ameaça não surtiu efeito junto à teimosa 

divindade; o dia designado chegou e passou, e não choveu. 

Indignado, o vice-rei proibiu que o povo fizesse novas oferendas 

no santuário do deus insensível e mandou fechar e selar as portas 

do templo. Isso produziu, sem demora, o efeito desejado. 

Suspensas as suas fontes de abastecimento, o ídolo não teve 

outra solução senão render- se. A chuva caiu dentro de poucos 

dias, e o deus voltou a gozar do afeto de seus fiéis. 

Como outros povos, os gregos e os romanos procuravam 
conseguir a chuva pela mágica quando orações e procissões 
não surtiam efeito. Os atenienses sacrificavam carne cozida, e 
não assada, às Estações, implorando- lhes que evitassem a seca e 
o calor excessivo, promovendo um tempo moderado e fazendo 
chover no devido momento. É um exemplo interessante da 
combinação de feitiçaria com religião, do sacrifício com a 
magia. Os atenienses achavam vagamente que a água do 
recipiente seria transmitida, pela carne cozida, aos deuses e em 
seguida mandada de volta por eles na forma de chuva. Com o 
mesmo espírito, os prudentes gregos estabeleceram o costume 
de derramar mel, mas nunca vinho, nos altares do deus Sol, 
observando, com muita razão, como era conveniente que um 
deus, do qual tanta coisa dependia, se mantivesse 
rigorosamente sóbrio. 

Existem detalhes maravilhosos nos atos do sacerdócio, nos rituais 
do tabernáculo que contradizem a lógica humana por detrás de 
milhares de atos mágicos do mundo.   
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A primeira proibição divina com relação ao sacrifício, 430 anos 
antes que se iniciasse o serviço de um sacerdócio exclusivo 
concedido através de Moisés e a ESTREITA PROIBIÇÃO DO 
SACRIFÍCIO HUMANO.  

Os atos “mágicos”  divinos são estabelecidos por uma LEI 
maravilhosa. Toda a feitiçaria do mundo é voltada para destruição 
do inimigo. Ela reina sobre a morte, sobre a enfermidade, sobre a 
anulação. Ela capacita os poderosos através da destruição dos 
fracos, ou daqueles que não se ‘endividaram’ o suficiente para 
‘suplantar’ a magia alheia, a invocação maligna de terceiros. A 
cada ato de ataque mágico, a pessoa atacada necessitava se 
defender com uso de ‘recursos’ mais poderosos, o que dependia 
de mais rituais, mais vítimas, até chegar ao nível mais alto que 
seria o sacrifício humano de uma pessoa amada, mesmo um filho 
ou filha.  

A LEI MARAVILHOSA que estabelece todos os rituais do Velho 
Testamento é o perdão e o amor ao próximo: 

 

“Pois toda a Lei se resume num só mandamento, a saber: “Amarás 
o teu próximo como a ti mesmo”  

Os atos similares aos atos mágicos realizados em todo o mundo 
são mudados na sua essência pela “lei do amor”. Esse é a essência 
da manifestação de PODER do Velho Testamento. Livramento, 
Salvação, Preservação, Cuidado, Proteção – sem 
ENDIVIDAMENTO.  

A GRAÇA era reconhecida como Favor dos deuses, que eram 
VOLUVEIS, que podiam mudar a qualquer instante de opinião. A 
LEI estabelece um modo de viver que não podia ser ‘burlado’. A 
LEI divina era o tratado maior de magia para o mundo de 
antiguidade. A lei era uma maravilha, porque o Deus que se 
revelava através dela não mudava nunca de opinião, era FIEL, 
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constante, amoroso, perdoador e suas exigências jamais retiravam 
o foco da JUSTIÇA.   

 

Os detalhes da personalidade divina estavam dispersos até em 
suas oferendas, em suas oblações.  

 

E a sua libação será a quarta parte de um him para um cordeiro; 
no santuário, oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. 
Números 28:7 

E de vinho para a libação oferecerás a terça parte de um him 
ao Senhor, em cheiro suave. Números 15:7 

Holocausto é de cada sábado, além do holocausto contínuo, e a 
sua libação. Números 28:10 

E de vinho para libação prepararás a quarta parte de um him, 
para holocausto, ou para sacrifício para cada cordeiro; 
Números 15:5 

E de vinho para a libação oferecerás a metade de um him, 
oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Números 15:10 

 

Era tanto vinho derramado nas libações divinas que o Deus de 
Israel só podia estar vivendo BEBADO. E mesmo BEBADO ele 
nunca renegava seus valores. Ele não tinha mudança, nem 
variação, diferente de todos os outros deuses da antiguidade!  

 

Tal como o mágico pensa que pode fazer chover, assim 

também imagina que pode fazer com que o sol brilhe e que 

pode apressar ou retardar seu poente. Quando ocorria um 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/nm/28/7+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/nm/15/7+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/nm/28/10+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/nm/15/5+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/nm/15/10+
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eclipse, os ojibwas imaginavam que o sol estava sendo 

extinto. Por isso, lançavam aos ares flechas com pontas 

incendiadas, esperando com isso reacender a sua luz 
agonizante. Os sencis do leste do Peru também lançavam 
flechas ardentes ao sol durante um eclipse, mas, ao que tudo 
indica, faziam-no não tanto para reacender a sua luz, mas 
para expulsar um animal antigo que imaginavam estar em 
luta com o astro. Por vezes, o modo de fazer com que o sol 
brilhe é o inverso do sistema usado para fazer chover. 

Assim, os habitantes de Timor sacrificam ao sol uma vítima 
branca ou vermelha, e uma vítima negra à chuva. Alguns dos 
nativos da Nova Caledônia afogam um esqueleto para ter 
chuva, mas o queimam para fazer brilhar o sol. 
 

Quando a névoa se tornava muito densa nas serras do Peru, as 
índias costumavam sacudir barulhentamente os ornamentos de 
prata e cobre que usavam no peito e sopravam contra a névoa, 
esperando com isso dispersá-la e fazer com que o sol brilhasse 
através dela. Outra maneira de produzir o mesmo efeito era 
queimar sal ou espalhar cinzas no ar.  

 

Jerônimo de Praga, viajando entre os pagãos lituanos em 
princípios do século XV, encontrou uma tribo que adorava o sol e 
venerava um grande martelo de ferro. Os sacerdotes lhe 
disseram que certa vez o sol desaparecera por vários meses 
porque um poderoso rei o havia encerrado numa torre alta e 
fortificada; mas os signos do zodíaco haviam arrebentado a torre 
com aquele martelo e libertado o sol. Por isso adoravam o 
martelo. 
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CAPÍTULO 4 

MALDIÇÃO 

Há vários Doramas coreanos que nos concedem a visão oriental, 

que remonta da antiguidade, sobre o ato mágico, sobre a 

maldição, sobre a sorte e o azar.  A maldição é mostrado as vezes 

como um misto de destino,  ou como fruto de um  ato maligno 

proposital,  ou fruto da culpa de um ato mesquinho do 

personagem principal.  Algumas vezes os personagens herdam de 

nascimento uma condição alheia á sua vontade que atrai para ele 

a má-sorte, a desgraça, o infortúnio, fazendo com que seus 

caminhos conduzam a algum tipo de tragédia ou sofrimento.  

Em “Mirror of the Witch - Espelho da Feiticeira – 마녀보감”  

 

Um jovem médico real tenta mudar o destino de uma princesa 

amaldiçoada. A Rainha Sim (Jang Hee Jin) não consegue ter filhos 

e acaba recorrendo à xamã (feiticeira) Hong Joo (Yum Jung Ah). 

Hong Joo ajuda a Rainha a dar à luz gêmeos, através de magia 
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negra,  um menino e uma menina, Soon Hwae (Yeo Hoi Hyun) e 

Seo Ri (Kim Sae Ron). Mas a feitiçaria cobra seu preço e Seo Ri é 

amaldiçoada, quem a ama e dela se aproxima, morre. Esse 

Dorama nos auxilia a enxergar como os antigos viam o papel dos 

amuletos, dos sortilégios e dos pactos. Um espírito maligno 

estava presente na maioria dos eventos que envolviam a feitiçaria, 

a “quebra” de um feitiço ocasionava grande dor na xamã, porque 

sua alma estava envolvida nas maldades que realizava.   

Em outro Dorama, Lucky Romance é sobre um moço rico, 

traumatizado e arrogante e uma moça simples e sofrida. Je Soo 

Ho (Ryu Jun Yeol) é um jovem CEO, conhecido por ter um elevado 

QI e ser o gênio por trás de uma empresa de desenvolvimento de 

jogos. Shim Bo Nui (Hwang Jung Eum) luta há anos para sustentar 

a irmã mais nova que está em coma num hospital depois de 

sofrer um acidente de trânsito. Para isso, não mede esforços para 

trabalhar em vários empregos ao mesmo tempo, assim como não 

perde a fé no restabelecimento da saúde da irmã nunca.  

 

O grande diferencial de Lucky Romance é a protagonista 

extremamente supersticiosa: Shim Bo Nui segue à risca todas as 

recomendações e conselhos de seu xamã, pois acredita ser a 

pessoa mais azarada do mundo, que possui ligada a ela uma 

maldição. A cada consulta ao seu xamã mais angustiada fica, em 
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nenhum momento há uma saída ou meio de fuga de seu amargo 

destino. Seu xamã a orienta a passar uma noite com alguém do 

signo de tigre, horóscopo chinês, num determinado prazo, mas 

ela compreende que sua presença é o suficiente para desgraçar a 

vida de quem dela se aproximar, assim como de sua irmã.  

A cada momento nos dramas coreanos vemos o desfile de antigas 

superstições e crenças. Toda vez que uma tragédia está para 

acontecer com um dos protagonistas veremos um prato, copo, 

espelho, caindo misteriosamente como se movido por uma mão 

invisível. Faz parte do universo mágico, do universo fantástico das 

crenças da antiguidade tais coisas como presságios de má-sorte, 

como se ‘yokais’ invisíveis derrubassem os objetos para alertarem 

parentes e pessoas próximas de acidentes que ocorreriam em 

breve.   

E aqui temos início a uma emocionante e espetacular aventura de 

conhecimento bíblico, dentro do fantástico mundo das Escrituras, 

em particular o do Velho Testamento.  

 

O termo MALDITO era um estado de amargura espiritual, por 

assim dizer.  

Ele evoca desgraça anunciada, azar, infortúnio, sina, destino 

infernal, sombrio. O termo compreende um destino tenebroso. 

Alguns atos “mágicos” ou superstições dos povos pode-nos 

auxiliar a compreender a magnitude do que Paulo afirma quando 

diz que CRISTO SE FEZ MALDIÇÃO por nós. Como se decidisse 

fazer tudo que dá azar ou má-sorte aos olhos de uma cultura, 

num único momento. Jesus é aquele que quebra  o famoso 

espelho, ao passar por debaixo da escada, depois de cruzar com o 

gato preto, na idade temerosa de 33 anos [segundo os japoneses 
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*akudoshi (厄年) significa anos críticos ou anos de calamidade. 

Os japoneses acreditam que certas idades são consideradas se 

azar e que as pessoas ficam mais suscetíveis à desgraças, 

infortúnios ou doenças. As idades de azar para os homens são 25, 

42 e 61, e para as mulheres 19, 33 e 37, embora existam 

variações dependendo da região no Japão. As idades de 42 para 

homens e 33 para as mulheres são consideradas as mais críticas e 

significa honyaku (grande calamidade). Talvez seja porque os 

números 42 e 33 são números que foneticamente transmitem 

azar. O número 42 pode ser pronunciado “shi-ni”, que tem o 

mesmo fonema da palavra “morte”, e e 33, quando pronunciado 

como “Sanzan” significa “duro”, ” terrível “, ou “desastroso”. 

No ano de yakudoshi, os japoneses costumam ir à santuários 

para uma cerimônia para afastar o sofrimento e azar 

(yakubarai).] Jesus então é essa pessoa amaldiçoada, após ter 

dormido com a cabeça para o norte, o que atrai a morte, por que 

os mortos são enterrados com a cabeça para o norte. Jesus é esse 

individuo marcado pelo azar, pós ter cortado as unhas de noite, já 

que isso também atrai a morte, é a pessoa irresponsável que após 

ter assobiado e tocado flautas de noite, o que atrai cobras e 

fantasmas, ainda soluçou 100 vezes seguidas, porque aí ele ia 

morrer. Ele é aquele que  não jogou o sal sobre o ombro ao 

entrar em um funeral,  atraindo  a morte e os espíritos para perto 

dele, após ter cruzado com corvos e gatos pretos, que  são sinal 

de mal agouro. Ele, tendo escrito seu nome com tinta vermelha, o 

que também mata,  deixado arroz no prato, depois de ter visto 

uma aranha na mata, também não escondeu o polegar após 

passar o carro fúnebre. Jesus não salgou sua porta com sal após 

um mendigo vir à sua porta, o que traria má sorte e infortúnios 

financeiros para seu lar. Jesus é o cara, que após ter tirado fotos 

nós túmulos, já que isso atrairá má sorte, perturbando o repouso 

dos mortos, após ter tirado uma foto posando no meio dos 
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outros, porque em fotos de três pessoas, já  que aquela que 

aparece no meio morre primeiro. Jesus colocou um espelho 

virado em direção a cama, que rouba a alma de quem assim faz,  

respondeu a uma pessoa enquanto dormia, comeu enguia com 

“umê” em conserva, comeu tempuá com melancia e  estreou 

sapatos novos a noite.  Todas essas são superstições japonesas. 

Como judeu Jesus também estava sujeito a uma “superstição”,  

mais consistente  que teve origem numa revelação de Deus. 

Como se morrer ainda não fosse ruim o suficiente, as Escrituras 

declaram uma maldição geral para determinado tipo de morte: 

“maldito aquele que for pendurado num madeiro”. Isso se adequa 

a quem foi amarrado, enforcado ou CRUCIFICADO. Jesus morre, 

sem culpa de ter morrido, de acordo com a tal “lei” ou regra que 

o torna MALDITO.  

Maldição especial dentro do Velho Testamento: 

Se um homem, culpado de um crime que merece a pena de 

morte, é morto e suspenso a uma árvore, seu cadáver não poderá 

permanecer na árvore durante a noite;  tu o sepultarás naquele 

mesmo dia, pois o que for pendurado num madeiro está debaixo 

da maldição do desprezo de Deus. Sendo assim, não tornarás 

impura a terra que o Eterno, o SENHOR, teu Deus, te dá como 

herança! 

Juízes 5:23,24 

Tomarei o remanescente de Judá, que decidiu partir e residir no 

Egito, e todos morrerão no Egito. Cairão pela espada ou pela 

fome; desde o menor até o maior, morrerão pela espada ou pela 

fome. Eles se tornarão objeto de maldição e de pavor, de 

desprezo e de afronta.  

Jeremias 44:12 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jz/5/23,24
https://www.bibliaon.com/versiculo/jeremias_44_12/
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A maldição é tema corrente no Velho Testamento. O mundo 

sempre foi compreendido pelos povos como sendo 

absolutamente mágico.  Isso significava que na visão do homem 

antigo, objetos poderiam conter poderes ou espíritos, tais como 

árvores, imagens de coisas existentes poderiam ser manipuladas 

para causar dano ou trazer uma benção para aquilo que 

representavam, assim como bonecos que representavam inimigos 

e eram cortados, queimados, perfurados, ou pequenas estátuas 

de animais que eram colocadas em segurança em ou em locais 

considerados sagrados para que um rebanho fosse protegido ou 

preservado.  

Há uma estrada trilhada pela maldição.  

A primeira vez que enxergaremos tal conceito, veremos que não é 

ela não será emitida ou promulgada por um ser humano. A 

primeira maldição é dada pela boca de Deus, concedida contra 

Satanás. 

Gn  3  14  Então o SENHOR Deus disse à serpente: Porquanto 
fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais 
que todos os animais do campo; sobre o teu ventre 
andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida.  

 

A segunda instancia da maldição é a do mundo terreno, da terra. 

Adão simboliza o ser humano e a humanidade, porém não é 

amaldiçoado pelo que fez, Seus atos amaldiçoaram a terra.   

    

Gn  3  17  E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua 
mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, 
dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa 
de ti; com dor comerás dela todos os dias da tua vida.  
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O terceiro momento é quando Caim mata Abel e ele é o primeiro 

ser humano “amaldiçoado” ou que recebe a alcunha de “maldito”. 

Deus diz que ele está maldito desde o lugar em que o sangue de 

Abel derramou-se e foi absorvido pelo solo. Aqui começa o 

princípio espacial da maldição.  

Gn  4  11  E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua 
boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão.  

 

Do caminho do assassinato até onde ele estava, duas dimensões, 

a espacial e a temporal, desde o momento e desde o lugar em 

que assassinou seu irmão. Aos olhos de habitante da Ásia da 

antiguidade seria como se Caim estivesse interligado por uma 

amarra invisível ao local e a o ato que cometeu. O lugar onde 

Abel morreu tornou-se amaldiçoado, num nível mais profundo 

que a terra que recebeu uma maldição geral. Era uma “porção 

profética ruim” especifica. Temos o que denominamos de 

“revelação geral de Deus” através do universo e da natureza e 

denominamos de “revelação específica” a revelação de Cristo, o 

evangelho; Nesse caso de Caim teríamos o que poderíamos 

chamar de “maldição especifica”.   

Em Genesis temos a primeira visão de uma maldição humana: 

Gn  9  25  E disse: Maldito seja Canaã; servo dos servos seja aos 
seus irmãos.  
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Quando Noé sabe que ficou nu após ficar bêbado e sabe que um 

de seus filhos convidou aos outros para zombarem de sua 

situação, ao invés de cobri-lo.  

Num outro momento Deus esclarece que a maldição contra quem 

estivesse debaixo de sua proteção redundaria em maldição.  Que 

o ato de lançar uma maldição contra uma pessoa denominada 

bendita, traria a maldição sobre quem a realizasse. 

Gn  12  3  E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os 
que te amaldiçoarem; e em ti serão benditas todas as 
famílias da terra.  

 

Em outro instante veremos que era crido que uma maldição 

poderia ser TRANSFERIDA ou REQUISITADA se fosse a 

necessidade de proteger alguém. 

Gn  27  12  Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus 
olhos como enganador; assim trarei eu sobre mim 
maldição, e não bênção.  

Gn  27  13  E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua 
maldição; somente obedece à minha voz, e vai, traze-
mos.  

 

A Lei Mosaica não impedia o ato de amaldiçoar! Os próprios 

Salmos e os ditos dos Profetas são cobertos de maldições.  Porém 

havia uma ordem com relação aos pais que era em extremo 

severa: 

Ex  21  17  E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente 
será morto.  
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Outra instancia era que ninguém poderia sobre nenhuma 

hipótese lançar pragas, praguejar ou intencionar amaldiçoar a 

Deus, e nem maldizer aos governantes: Quando Caifás manda 

bater no rosto de Paulo é a desse texto que ilegitimamente ele se 

utiliza porque as autoridades não deveriam ser desrespeitadas.  

Ex  22  28  A Deus não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu 
povo não maldirás.  

 

A diferença ente maldizer e amaldiçoar é como raiva e ira. Elas 

intentam que coisas ruins aconteçam com alguém, mas a 

maldição exige vingança, exige retribuição, ela é a palavra 

revestida de horror, enseja a morte e o tormento, sem prazo para 

término. A maldição procura a eternidade da desgraça. É similar 

as versões dos contos de fada. Maldizer é parente próximo da 

maldição, elas nascem no mesmo lugar, compartilham de uma 

natureza similar, baseadas na mágoa, no rancor, na afronta, na 

dor da injustiça cometida, ou no caso do coração perverso, no 

DESEJO NÃO realizado.   

Na antiguidade a cegueira, a surdez ou qualquer deformidade ou 

incapacidade física eram imaginadas como fruto do pecado dos 

parentes ou pessoal. Normalmente entendiam a pessoa como 

portadora de uma maldição ancestral ou familiar. 

Lv  19  14  Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante 
do cego; mas temerás o teu Deus. Eu sou o SENHOR.  

 

Existia então um grupo de pessoas PROSCRITAS nas 

comunidades. Eram tidas como amaldiçoadas, todas as pessoas 

com deficiências, doenças graves, tais como a lepra.    
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A maldição toma tamanho vulto no entendimento dos povos que 

haviam homens que eram “amaldiçoadores profissionais”. 

Nm  22  11  Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra; 
vem agora, amaldiçoa-o; porventura poderei pelejar 
contra ele e expulsá-lo.  

Nm  22  12  Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem 
amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito.  

 

 

Nm  5  18  Então o sacerdote apresentará a mulher perante o 
SENHOR, e descobrirá a cabeça da mulher; e a 
oferta memorativa, que é a oferta por ciúmes, porá 
sobre as suas mãos, e a água amarga, que traz 
consigo a maldição, estará na mão do sacerdote.  

Nm  5  19  E o sacerdote a fará jurar, e dirá àquela mulher: Se 
ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste 
de teu marido pela imundícia, destas águas 
amargas, amaldiçoantes, serás livre.  

Nm  5  21  Então o sacerdote fará jurar à mulher com o 
juramento da maldição; e o sacerdote dirá à 
mulher: O SENHOR te ponha por maldição e por 
praga no meio do teu povo, fazendo-te o SENHOR 
consumir a tua coxa e inchar o teu ventre.  

Nm  5  22  E esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas, 
para te fazer inchar o ventre, e te fazer consumir a 
coxa. Então a mulher dirá: Amém, Amém.  

Nm  5  23  Depois o sacerdote escreverá estas mesmas 
maldições num livro, e com a água amarga as 
apagará.  

Nm  5  24  E a água amarga, amaldiçoante, dará a beber à 
mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para 
amargurar.  
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Nm  5  27  E, havendo-lhe dado a beber aquela água, será que, 
se ela se tiver contaminado, e contra seu marido 
tiver transgredido, a água amaldiçoante entrará 
nela para amargura, e o seu ventre se inchará, e 
consumirá a sua coxa; e aquela mulher será por 
maldição no meio do seu povo.  

Nm  22  6  Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, 
pois mais poderoso é do que eu; talvez o poderei 
ferir e lançar fora da terra; porque eu sei que, a 
quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu 
amaldiçoares será amaldiçoado.  

Nm  22  11  Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da 
terra; vem agora, amaldiçoa-o; porventura poderei 
pelejar contra ele e expulsá-lo.  

Nm  22  12  Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem 
amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito.  

Nm  22  17  Porque grandemente te honrarei, e farei tudo o 
que me disseres; vem pois, rogo-te, amaldiçoa-me 
este povo.  

Nm  23  7  Então proferiu a sua parábola, e disse: De Arã, me 
mandou trazer Balaque, rei dos moabitas, das 
montanhas do oriente, dizendo: Vem, amaldiçoa-
me a Jacó; e vem, denuncia a Israel.  

Nm  23  8  Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E 
como denunciarei, quando o SENHOR não 
denuncia?  

 

E a própria Lei  instituía MALDIÇÕES: 

Maldito o homem que fizer imagem de escultura, ou de fundição, 

abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um 

lugar escondido; que desprezar a seu pai ou a sua mãe; que 

remover os limites do seu próximo; que fizer que o cego erre de 

caminho; que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da 
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viúva; que se deitar com a mulher de seu pai, porquanto 

descobriu a nudez de seu pai; que se deitar com algum animal; 

que se deitar com sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe; 

que se deitar com sua sogra;  que ferir ao seu próximo em oculto; 

que aceitar suborno para ferir uma pessoa inocente; que não 

confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. 

Deuteronômio 27:15-26 

 

Essa questão remete diretamente ao caráter mágico dos povos, a 

questão das crenças, saberes e superstições. A religiosidade da 

antiguidade dependia gerar temor, medo, respeito às divindades. 

O termo maldição significava um sinal de alerta que mesmo 

consciências mais endurecidas poderiam compreender. Se não 

havia o amor humano numa dimensão mais profunda, havia a 

reverencia e a profunda consciência que maldições jamais 

deveriam ser desprezadas ou ignoradas.  

A maldição reflete consequências dos poderes espirituais 

desconhecidos da antiguidade. Os efeitos do pecado, da 

transgressão. Algo entrou no mundo quando Adão pecou, uma 

hoste de demônios, de poderes descomunais invadiu o glorioso e 

verdejante planeta terra. Paulo compreendia a alteração, a 

mudança espiritual do universo, que ficou submisso, sujeito a 

forças destruidoras, a vontades e desejos alheios ao ser humano. 

De tal modo que personifica a criação dizendo que a mesma 

GEME aguardando a manifestação dos filhos de Deus, a 

manifestação de uma geração BENDITA que não é sujeita a 

maldição! Jesus olhando para o estado espiritual da terra 

declarou solenemente: - O mundo jaz no maligno.  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/dt/27/15-26
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Existe uma diferença entre a maldição geral, àquela que recai 

sobre o mundo natural e a que recai sobre o ser humano de 

modo pessoal. A maldição do mundo não é necessariamente a 

maldição do ser humano. Deus tem o cuidado de anunciar que o 

homem, Adão, expressando a humanidade, não é MALDITO. Deus 

não declarou que o PECADO no cosmos, ou mesmo o ato de 

desobediência ao estatuto da árvore do Conhecimento do bem e 

do Mal tornou a humanidade MALDITA. A terra foi tornada 

MALDITA, significando viver num mundo complicado de se viver, 

capaz de gerar dores, fome, sede, lugar onde se manifestam 

enfermidades, doenças, fraquezas, danos. Lugar onde seremos 

enterrados. Porém, quando CAIM MATA ABEL é dito MALDITO ÉS 

TU.  

As maldições de Deuteronomio mostram um principio espiritual, 

o mesmo que CAIM quebrou, que é o resumo de toda Lei: O 

desprezo ao “Amarás a teu próximo como a ti mesmo”. Todas as 

regras que conduzem a maldição pessoal, a desgraça individual 

estão relacionadas diretamente ou não com o desprezo do ser 

humano. Até as práticas religiosas condenadas levariam a 

exploração, a mentira, e a prostituição, e talvez ao sacrifício 

humano, assim eram o caráter dos deuses nos dias da 

promulgação da Lei por Moisés.  
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CAPÍTULO 5  

A COISA MALDITA 

O termo amaldiçoado Em hebraico, pelo menos seis palavras são 

utilizadas para especificar tipos ou formas de maldição: ALAH, 

Este vocábulo aparece cerca de 35 vezes no Antigo Testamento e 

sempre descreve uma maldição com origem na quebra da aliança 

com Deus QALAL. Este termo aparece cerca de 130 vezes no 

Antigo Testamento. O sentido básico de sua raiz quer dizer 

“diminuir”, “lidar desdenhosamente”, “ridicularizar”, “zombar”. 

Significa desejar a alguém uma posição inferior ou rebaixá-la de 

seu estado, ‘ARAR, “Com base no acadiano ARÃRU, ‘capturar, 

prender’, e no substantivo IRRITU, ‘armadilha, funda’, Brichto, 

seguindo Speiser, apresenta a interpretação de que o hebraico 

Arar significa ‘prender (por encantamento), cercar com 

obstáculos, deixar sem forças para resistir’, além de QABAB, 

NAQAB e ZA’AM. Em grego, aparecem quatro: ANATHEMA, coisa 

separada, oferenda, consagrado – ou destinado a perdição, 

separado para a destruição,  KATARAOMAI, amaldiçoar, 

penalidade imposta, condenação KAKOLOGEO, maldizer, desejar 

o mal a alguém  e RHAKA – insensatez, vazio, desprovido.  

No mundo mágico da antiguidade significava o objeto maldito, 

que carregava a maldição, a presença de poderes que trariam 

desgraças. Atos humanos poderiam amaldiçoar alguém, pessoas 

poderiam nascer malditas, destinadas a uma vida de infortúnios, a 

realização de determinados atos mágicos, o tocar coisas 

proibidas, desprezar determinados rituais, não realizar 

determinadas superstições, poderiam contaminar a sorte de toda 

uma comunidade. Pessoas malditas poderiam ‘compartilhar’ de 
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sua maldição com outras pessoas. Poderes invocados por 

feiticeiros poderiam incorporar-se a alguém, que adoeceria, que 

sofreria grandes perdas.  Nós podemos ver o medo profundo das 

maldições no episódio com Balaão e os reis de Midiã, e de um 

modo idêntico ao pensamento mágico da antiguidade a situação 

de Acã, soldado israelita que toma de uma capa e objetos da 

cidade de Jericó que foi amaldiçoada. "Verdadeiramente, fui eu 

que pequei contra Iahweh, Deus de Israel, e eis o que fiz: Vi entre 

os despojos um belo manto de Senaar e duzentos siclos de prata 

e uma barra de outro pesando cinquenta siclos; cobicei-os e os 

tomei. Estão escondidos na terra, no meio da minha tenda,, e a 

prata está embaixo" (Josué 7,20-21). 

 

Depois dessa confissão, "todo Israel" tomou a inteira família de 

Acã e aquilo que tinha pego entre os despojos e "o apedrejou e 

os queimou e os cobriu de pedras" (Josué 7,24). 

O Anátema 

O pecado de Acã tem a ver com o Anátema (em hebraico 

'herem'). Anátema significa “consagrado”, nesse caso, “separado” 

e por consequência “intocável”.  Através desse preceito o povo de 

Israel se comprometia a renunciar a toda presa de guerra: os 

homens e animais são mortos, os objetos preciosos pertenceriam 

ao santuário. 

Os sítios ou lugares amaldiçoados estavam presentes na 

declaração da Lei, nos objetos que não poderiam ser tocados e 

até nos rituais de purificação com relação aos mortos pelos quais 

os sacerdotes não poderiam se contaminar para que seu 

ministério abençoador não fosse interrompido. Acã toma de um 

objeto de uma cidade amaldiçoada e por sua causa a derrota 
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alcança pela primeira vez ao pequeno exército de Israel. A coisa 

maldita e seus efeitos não possui representação maior na história 

das Escrituras e até em paralelos na literatura de outras, que a 

cena em que furtivamente o soldado israelita toma objetos de 

Jericó e enterra perto de sua tenda. Mesmo enterrada e 

escondida, a coisa era tão contaminada por algo invisível, um 

poder amaldiçoante desconhecido, que era o bastante para 

causar a morte de 2000 soldados. Era o bastante para impedir a 

continuidade de uma campanha vitoriosa e colocar em risco a 

segurança de uma nação. 

Aquilo que aconteceu com Acã é comum em milhares de culturas. 

O conceito de “sagrado” ou “intocável”, do terreno que não se 

pode entrar, da coisa que não se pode mover, do objeto que não 

pode ser guardado, do túmulo que não pode ser profanado, do 

corpo ou coisa que não pode ser vista, similar ao conteúdo das 

doutrinas mágicas e religiosas dos povos da antiguidade. Os 

gentios que leram tais passagens bíblicas compreendem 

perfeitamente o que  acontecia. Em milhares de culturas haverá, 

para complementar o conceito, a figura do “bode expiatório 

humano”, criminoso ou escolhido para carregar os pecados da 

comunidade que morrerá de modo cruel para que a comunidade 

se livre de um destino similar.  A visão é mágica, O Espírito Santo 

mostra algo que havia em Jericó, algo tão maligno, que 

contaminava até os bens ali utilizados.  A morte dos familiares da 

pessoa envolvida e mesmo a destruição de todas as suas posses é 

um rito mágico. Acã abre as portas para um mundo que é 

experimentado por milhares de povos pagãos, um mundo de 

magia ritual, um mundo de coisas mágicas e desgraças causadas 

por atos de desrespeito ao desígnio de deuses ou a quebra de 

regras espirituais. Em Acã nós vemos vários mistérios, o 

envolvimento de um homem num ato de ganancia, despreza 
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ordens divinas, preservando coisas malditas, abre um caminho ou 

coloca sobre uma condição de desgraça a toda uma nação, 

gerando morte de milhares de soldados, mesmo este exército 

estando debaixo de uma PROMESSA DIVINA, pertencendo a um 

povo separado, estando debaixo do poder de proteção espiritual 

de um sacerdócio. O que ele faz resulta numa situação tão 

desgraçada, tão perniciosa espiritualmente que a necessita da 

morte RITUAL da família do envolvido.   

Deus não age com base em TABUS. Em preceitos, tradições 

humanas e nem age desprovido de compaixão ou misericórdia. 

Ele nunca faz algo desnecessário, ele não entristece ao ser 

humano, sem grave motivo e sem que haja necessidade.  A morte 

de Acã ou de sua família foram TRANSITÓRIAS, elas são juízo 

imediato debaixo da LEI, mas no contexto da eternidade Deus é 

poderoso para ressurreição, pela Graça é poderoso para justificar 

e pela misericórdia, para restaurar em tempo futuro a família que 

pereceu, ainda que tenha ocorrido há 3500 anos atrás. Nem por 

isso menos DOLOROSAS aos nossos olhos, ou menos 

impactantes.   

Algo sinistro e maligno está acontecendo com a terra, algo 

oculto, e os atos divinos tem uma ordem, ele se movimenta 

através de seus profetas com uma intenção clara de salvação. O 

resgate da humanidade é uma coisa complexa.  Os paralelos dos 

atos divinos com os atos mágicos da terra são propositais.   

O QUE HAVIA EM JERICÓ que a tornou “intocável”?  A cidadela já 

existia desde eras imemoriais.. Jericó é agora um montículo de 

três hectares chamado de Tell es-Sultão, localizado ao lado de 

abundante manancial conhecido como Fonte de Eliseu. O 

montículo foi escavado por Charles Warren (1868), Ernest Sellin 

(1907-1911), Jonh Garstang (1929-1936) e a senhorita Kathleen 



45 
 

Kenyon (1952-1958). O primeiro escavador concentrou sua 

atenção apenas no montículo, enquanto o segundo realizou 

descobertas suficientes para despertar um grande interesse geral. 

Mais tarde Jonh Garstang desenterrou partes de quatro cidades 

que tinham existido sucessivamente no lugar desde o ano de 

3000 a.C. Ao escavar até a base do montículo encontrou vestígios 

de civilizações da antiguidade extraordinária, as mais antigas que 

se tem encontrado na Palestina. Sua destruição aconteceu em 

cerca de 1400 a.C. O que revela uma existência, até sua 

destruição,  de pelo menos 1600-2000 anos. Mais antiga que 

Jerusalém, Alepo, Susã, Varanasi, Atenas, Beirute, Byblos, Menfis, 

Nekeb, Quingdao ou Kirkuk. 

Por 2000 anos os habitantes de Jericó realizaram atos mágicos 

que incluíam sacrifícios de crianças e prostituição cultual. As 

muralhas da cidade e talvez todas as casas da cidadela eram 

estabelecidas por “rituais de fundação” que significava que os 

primeiros filhos/filhas seriam mortos, como um ato mágico de 

proteção, e colocados em jarros que seriam incorporados a base, 

a pedra angular, a primeira base de construção de uma 

construção, ou das partes novas de uma antiga pré-existente.  E é 

por esse ato terrível que Josué estará trazendo a memória dos 

israelitas quando impuser uma nova maldição sobre os 

escombros de Jericó: 

Disse Josué: “E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: 

“Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e 

reedificar esta cidade de Jericó; sobre seu primogênito a fundará, 

e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas.” (Josué 6:26).  

Josué amaldiçoou Jericó e disse que quem a reedificasse perderia 

seu filho primogênito quando fundasse a cidade e o filho mais 

novo quando colocasse suas portas. Anos se passaram até que 

um homem chamado Hiel, betelita, resolveu reedificar Jericó, no 
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mesmo lugar privilegiado de antes, e a maldição se cumpriu. “Em 

seus dias Hiel, o betelita, edificou a Jericó; em Abirão, seu 

primogênito, a fundou, e em Segube, seu filho menor, pôs as suas 

portas; conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério 

de Josué, filho de Num." (1 Reis 16:34). Hiel perdeu seu filho mais 

velho quando fundou Jericó e o mais novo no final da construção, 

quando as pesadas portas foram assentadas.   

 

Havia uma forte razão para que a cidadela maldita não fosse 

reedificada. Ela era diante do Espírito de Deus, que presenciou e 

testemunhou milhares de sacrifícios de crianças no período de 

2000 anos, um memorial doloroso, uma visão do inferno e da 

tragédia do pensamento mágico num mundo sufocado pela 

superstição.   
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Todo esse conjunto de coisas que envolvem Acã, conduzindo ao 

sacrifício de crianças levam as bases dos muros e a chamada 

PEDRA ANGULAR. Eram as principais fundações dos muros, das 

portas de entrada de uma cidade, dos pórticos de uma casa, eram 

as principais pedras de edifícios, das bases de altares e das 

COLUNAS dos templos da antiguidade. Elas também são as 

pedras centrais dos arcos. Essas bases eram construídas com 

argamassa e outras pedras, eram consagradas por rituais, e na 

antiguidade eram túmulos de sacrifícios de primogênitos.  

Não somente na antiguidade. Uganda é um país com cerca de 20 

milhões de crianças e jovens vivendo uma situação de violência 

humana. Onde muitas pessoas ainda acreditam que colocar a 

cabeça de uma criança na fundação de um prédio resultará em 

prosperidade para sua construção. Se o prédio a ser construído 

for comercial, a prática é mais comum ainda há relatos sobre 

crianças jogadas vivas sob a fundação de algumas obras. O 

governo local não nega o problema, mas, oficialmente admite 50 

mortos entre 2006 e 2011 e o desaparecimento de 300 crianças. 

 

"A pedra que os edificadores rejeitaram, foi posta como pedra 

angular" (Salmos, 118:22) 
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Quando o Espírito de Deus concede essa revelação a Davi, a 

respeito do ministério de Cristo, da rejeição do Messias, essa 

realidade mágica estará sendo referenciada mais uma vez. 
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At 4.11 O apóstolo Pedro diz: Este Jesus é a Pedra rejeitada por 

vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Ef 2.20 

Paulo diz: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e 

profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a Pedra Angular. 1ª Co 

10.4 E beberam todos da Pedra espiritual que os seguia e a 

Pedra era Cristo. 1ª Pe 2.4 diz: E chegando-vos para Ele pedra 

Viva, reprovada na Verdade pelos homens, mas para com Deus 

eleita e preciosa. 6 Pois na Escritura se diz: Vede, ponho em Sião 

uma Pedra Angular, eleita e preciosa; e quem nela crer não será 

confundido. Mt 21.42 Jesus diz: Nunca leste nas Escrituras; A 

pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a Pedra 

Angular; o Senhor fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. 

Is 28.16 Portanto assim diz o Senhor Deus: Vede, assentai em Sião 

uma pedra, uma já provada, pedra preciosa de esquina, que 

está bem firme e fundada; aquele que crer não será 

confundido 

 

A religião da antiguidade baseava suas crenças em práticas para 

protege-los dos poderes de espíritos dos mortos, que dominavam 

grande parte do seu pensamento. Na religiosidade mágica CRIAM 

que somente daquele modo poderiam ser preservados da ira e da 

maldade de poderes que desconheciam. Faziam por ordens de 

feiticeiros-sacerdotes, e tal oferenda era algo de muito VALOR, 

porque o sacrifício humano na antiguidade era o mais alto nível 

de sacrifício oferecido aos espíritos dos mortos, fossem eles 

somente espectros errantes, ou divinizados e oferecidos às 

divindades. Eram dois os grupos principais ao qual temiam, 

deuses de origem mítica e aos mortos.  Nas transformações da 

religião da antiguidade, sempre em mutação, haverá um 

momento que tanto na Mesopotâmia quanto na África e no 
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restante do mundo somente REIS ou reis-feiticeiros poderão 

realizar ou exigir sacrifícios humanos. Jericó é de um tempo 

anterior a este. O mundo onde os profetas do Velho Testamento 

vivem é hediondo em práticas religiosas.  

Ao imaginarmos pais e mães chorando diante de uma fundação, 

que continha os restos de uma criança amada, podemos entender 

a PROFUNDIDADE da parábola e dos termos “quem CRER na 

PEDRA”  não será CONFUNDIDO. Quem “beber da Pedra”, 

lembrando os ritos onde vinho era derramado sobre a fundação, 

onde os que participavam do rito tomavam uma bebida ritual.      

Jesus substitui toda a maldade mágica, todo o panteão de 

imaginação mágica depravado da antiguidade. Ele representa em 

si mesmo a essência das religiões da antiguidade, para resgatar o 

ser humano do mágico para o celestial, do mistérios de maldade 

para os mistérios de Sabedoria de Deus.  
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CAPÍTULO 6 

O HOMEM MÁGICO 

 

Não há diferenciação em milhares de culturas, em especial na 

africana, da função de sacerdote e mago/feiticeiro.  Quando o 

Espírito Santo propor o sacerdócio Levítico, é diante deste 

resumido quadro mágico mundial que ele estará 

apresentando-se. O fenômeno da magia é internacional e 

atemporal, ele é imemorial, seus primeiros registros se perdem na 

história assim como as tradições que deram origem aquilo que as 

antigas civilizações praticavam.   

Confúcio sabia da importância dos ritos para os chineses e por 

isso defendia sua importância entusiasticamente. Ele 

compreendera que o ritualismo era uma tendência entre os 

chineses e não apenas um fenômeno religioso ou intelectual; do 

mais alto governante até o povo, a sociedade como um todo se 

governava e estruturava-se em torno de seus ritos e costumes, 

criando assim os padrões para sua estabilidade e continuidade. 

Por conta disso, uma das principais obras por ele resgatadas foi o 

Liji (Livro dos ritos), no qual se descreve 

aspectos diversos da vida chinesa, desde a arte de governar até as 

regras de vestuário e etiqueta. 
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Figura 7.1: A palavra li, em sua grafia antiga. Esse ideograma 

representa a junção de três sinais: o vaso de bronze, “obter” e 

“conhecimento”. Li significaria, portanto, algo como “obter 

conhecimento (ou revelações) por meio de oferendas (ou 

sacrifícios)”. Como vaso de bronze era considerado o ápice das 

técnicas antigas de fundição, o significado do ideograma aponta 

para uma devoção ao saber, tanto no sentido intelectual, quanto 

no sentido espiritual. Por causa disso, a tendência a traduzir li 

como 

ritual (no sentido religioso) foi muito grande entre os primeiros 

tradutores ocidentais do chinês; contudo, li pode ser 

compreendido também como “cultura”, se entendermos que ela 

pode significar uma devoção aos saberes antigos. 

O Espírito de Deus conhecia essa visão mágica, a imaginação 

mágica, o pensamento ou ortodoxia mágica do pensamento 

humano.  
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No pensamento mágico da antiguidade existem lugares na terra 

onde poderes maravilhosos são manifestos, portais dos deuses, 

santificados ou consagrados porque neles pisou fisicamente um 

antigo deus ou pela presença de um espírito poderoso.  

Essa é a exatamente a intenção do Espírito ao conceder-nos cena 

do monte Sinai, a aproximação com o pensamento mágico da 

antiguidade. A revelação de Deus é também para os gentios, 

tinha em mente provocar neles o sentimento de admiração, de  

consciência do sagrado, numa visão que já compreendiam.  

5 Deus continuou a dizer: “Não te aproximes daqui; tira as 

sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra 

santa”. Exodo 3.5 

Muitos povos da antiguidade criam que  determinadas entidades 

malignas eram dotadas de grande poder de destruição, 

causadoras de males e enfermidades e mesmo a morte, 

habitando pedras, árvores, montanhas, lagos, rios, determinados 

vales. 

Essa é a visão “mágica” por detrás do texto de Apocalipse: 

E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha 

das quatro pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, 

A qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: Solta os quatro 

anjos, que estão presos junto ao grande rio Eufrates. 

E foram soltos os quatro anjos, que estavam preparados para a 

hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos 

homens. 

Apocalipse 9:13-15 

http://bibliaportugues.com/exodus/3-5.htm
https://www.bibliaonline.com.br/acf/ap/9/13-15
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Essa relação do mágico-religioso dos povos será ESSENCIAL  em 

vários momentos para COMPREENDERMOS o que está 

acontecendo em Apocalipse (fica aqui a dica)  

O mundo religioso da antiguidade é sempre mágico. Lado a lado 

da crença no favor ou na ajuda dos deuses, os magos geralmente 

sacerdotes, também realizavam práticas de controle de 

elementos, adivinhatórias, precatórias ou de maldição.  

Juízes 4:14,15 

Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor, acremente 

amaldiçoai aos seus moradores; porquanto não vieram ao 

socorro do Senhor, ao socorro do Senhor com os valorosos. 

Bendita seja entre as mulheres, Jael, mulher de Héber, o queneu; 

bendita seja entre as mulheres nas tendas. 

 

Nós, ocidentais, ao lermos sobre um anjo, o anjo do Senhor, 

amaldiçoando, temos quase uma convulsão teológica. Associar 

anjos, espíritos ministradores que realizam as ordens divinas, a 

maldição, a praguejar, a invocar uma maldição, é mágico demais 

para nossas imaginações. Muitos teólogos identificam ainda o 

“anjo do Senhor” com Cristo, numa manifestação ainda no Velho 

Testamento, meio assim que “dissimulado”, “disfarçado”,  o que 

TAMBÉM não facilita em nada entender essa aparente 

CONTRADIÇÃO.  As ESCRITURAS não pertencem a uma  geração, 

antes a todas. Assim como a todas as tribos, raças, nações e 

povos.  Deus está escolhendo os cenários, as dramatizações, as 

cenas proféticas e aquilo que diz de modo a ensinar as coisas 

celestiais ao mundo mágico de então. Ele está declarando 

profecias e ASSOMBRANDO a magos, ele está traduzindo 

propósitos eternos de modo a IMPACTAR essa consciência mítico-

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jz/4/14,15
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mágica, e traduzindo sua vontade para a imaginação mágica do 

mundo de então. 

O ato de amaldiçoar era realizado por agentes humanos. Por 

sacerdotes de mistério, por feiticeiros, por amaldiçoadores 

profissionais ou por reis-feiticeiros. Ler que um ser celestial, 

sobrenatural, desconhecido pela maioria das mitologias, os anjos, 

proclamaram uma maldição era algo muito, muito, muito 

impactante.    

 As religiões tinham os cantos, as liturgias, as preces e orações, 

danças e louvores para honrar ou apaziguar os deuses, contudo 

em cada templo de então havia uma segunda tradição, a 

tradição mágica, que era a da realização de simpatias, uso de 

amuletos, da escrita  mágica, uso de objetos mágicos capazes 

de afastar poderes malignos e atrair a boa-sorte e o uso 

corrente de feitiços de toda espécie.  

Algumas orações e louvores do livro de Salmos assemelham-se as 

“formulas mágicas” das liturgias existentes. O Espírito de Deus 

concede uma FORMA  que seja CONTEMPORANEA.  Que seja 

PRÓXIMA ao que os povos fazem.  

Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te 

confiarás; a sua verdade será o teu escudo e broquel. 

Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia,. 

Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que 

assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, 

mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e 

verás a recompensa dos ímpios. 

Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua 

habitação. 

Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 
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Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te 

guardarem em todos os teus caminhos. 

Salmos 91:4-11 

Esse texto é mágico em toda sua essência. Na forma, na 

aparência, na entonação! As palavras facilitam decorar, e recitar. 

parece um mantra indiano na língua hebraica. O caráter mágico 

do salmo 91 é tão evidente que até a tradição cristã produziu 

uma “superstição”.  Milhares abrem as Escrituras na página do 

Salmo 91 e imaginam que a simples “recitação” e deixar os textos 

à mostra na sala ou local separado é o bastante para “proteção” 

contra todo o mal.   

O fato do Espírito de Deus escolher apresentar promessas, 

profecias, esperanças, revelações divinas, coisas espirituais em 

forma “mágica” não é desculpa para realizar “mágica” através das 

Escrituras.  

O pensamento mágico é fruto da imaginação humana, lidando 

com coisas espirituais, dissimulando conceitos, distorcendo 

realidades espirituais normalmente com apoio de poderes 

externos de ordem maligna, de origem maligna. O mundo mágico 

se baseia em interpretações e práticas com base em práticas 

mágicas que são iniciados na antiguidade, cuja origem se perdeu.  

O pensamento profético tem origem, não em mistérios da 

antiguidade ou práticas mágicas. Elas se originam no Espírito de 

Deus que é a FONTE das operações espirituais e das afirmações, 

da Sabedoria, do Conhecimento manifestado. O pensamento 

profético é fruto da IMAGINAÇÃO DE DEUS, se origina nele, 

diretamente nele.   

.  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/91/4-11
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No Egito antigo a prática religiosa e a prática mágica se 

confundem de tal modo que todos suas construções funerárias, 

em especial as pirâmides e catacumbas, são cobertas de escrita 

mágica, que era a tentativa formalizada de alterar o destino do 

morto, através de textos mágicos que pudessem ‘confundir’ ou 

“apagar” previamente os pecados dos  mortos antes que 

entrassem no mundo do além egípcio e tivessem que 

NECESSARIAMENTE passar pelo rito do julgamento, da pesagem 

do coração, conforme descrito no Livro dos Mortos.  

A escrita na parede do salão de festas de Nabucodonosor e o 

significado delas é a estas práticas mágicas que estão sendo 

referenciadas. A ESCRITA MÁGICA nas pirâmides, que tinha o 

intuito de “influenciar” o julgamento das divindades, feita por 

mãos humanas e estampadas nos túmulos, em amuletos, papiros 

ou nas paredes. 

Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de 

ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do 

templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, 

os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. 

Então trouxeram os vasos de ouro, que foram tirados do templo 

da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, 

os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. 

Beberam o vinho, e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, 

de bronze, de ferro, de madeira, e de pedra. 

Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem, e 

escreviam, defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio 

real; e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. 
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Daniel 5:2-5 

O Espírito Santo inverte o papel das “escrita mágica”.  Será Deus 

que escreverá um edito celestial,  não por mãos humanas, mas 

por meio de um anjo, as palavras que mudarão, não o julgamento 

dos deuses, antes o destino de um homem.  

Então dele foi enviada aquela parte da mão, que escreveu este 

escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu: MENE, MENE, 

TEQUEL, UFARSIM.  Esta é a interpretação daquilo: MENE: Contou 

Deus o teu reino, e o acabou. TEQUEL: Pesado foste na balança, e 

foste achado em falta. PERES: Dividido foi o teu reino, e dado aos 

medos e aos persas. 

Daniel 5:24-28 

Outra vez o Espírito de Deus concede uma FORMA mágica a uma 

profecia, extraindo a visão do julgamento dos oráculos egípcios, 

em particular do mais sagrado de todos eles, O LIVRO DOS 

MORTOS. A mais profunda convicção da religiosidade egípcia, o 

mais estabelecido na filosofia, sabedoria e mágico do Egito era a 

certeza de um julgamento da essência humana, após a sua morte, 

pelos seus deuses. Na religião egípcia, Maat ou Ma'at é a deusa 

da verdade, da justiça, da retidão e da ordem. É a deusa 

responsável pela manutenção da ordem cósmica e social, filha (ou 

mãe) de Rá e esposa de Toth. Ela é representada como uma 

jovem mulher ostentando uma pluma de avestruz na cabeça, a 

qual era pesada contra o coração (alma) do morto no julgamento 

de Osíris. 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/dn/5/2-5
https://www.bibliaonline.com.br/acf/dn/5/24-28
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Uma seção do Livro dos mortos escrita em papiro e mostrando a 

"Pesagem do coração" em um tuat e usando a pena de Maat 

como peso na balança. 

“pesado fostes na balança e achado fostes em falta” 

Naquela noite Belsazar morreria. E junto dele o império 

babilônico.  

Os textos mágicos nas paredes tinham também a intenção de 

afastar ladrões de túmulos com requintadas maldições, temidas 

por muitos. “Regiões celestiais” na terra poderiam ser geradas 

com uso de amuletos especialmente preparados para isso, 

segundo pensamento coreano da antiguidade, e a função milenar 

dos milhares de bandeiras ou flamulas com dizeres mágicos 

pendurados em centenas de templos xintoístas, taoístas e 

budistas. No Tibete essa função é exercida por quadros e 

pinturas, em determinados templos do Japão são figuras tais 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_dos_mortos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tuat
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como dragões, leões e raposas que guardam os santuários, que 

protegem o conjunto religioso, magicamente.  

Os animais eram divinizados na antiguidade pela crença na 

transformação ou migração da alma. Acreditavam que uma mago 

poderia guardar a alma ou parte espiritual fora do corpo em 

forma de uma árvore ou de animal,  assim como que os espíritos 

dos ancestrais mais distantes, e divinizados, assumiriam no 

presente a forma de determinados animais sagrados.  

 

A associação de homens a animais pode ter se desenvolvido a 

partir da crença na transmigração das almas. Em muitas culturas, 

as almas dos reis mortos transferem-se, ao que se acredita, 

para os animais, e, por vezes, reis vivos podem estar neles 

encarnados. Um vestígio dessa ideia sobrevive na heráldica 

europeia. 

Quando os animais viventes ou Querubins nos forem 

apresentados no livro de Ezequiel é a essa realidade mágica que 

estarão referenciando. A visão dos Querubins é 

PROPOSITALMENTE inundada de conceitos mágicos da 

antiguidade. 

No antigo oriente era frequente a representação duma divindade 

montada num animal. Na Mesopotâmia estas imagens remontam 

ao terceiro milênio, na Ásia menor ao segundo. Na época do 

profeta Ezequiel, na metade do primeiro milênio antes de Cristo, 

encontra-se este tipo de imagem na Assíria. Os animais 

portadores da divindade podem ser dragões, touros, leões ou 

seres mistos, como leões alados com chifres de touro. 

Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma 

grande nuvem, com um fogo revolvendo-se nela, e um 
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resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como de cor 

de âmbar, que saía do meio do fogo. 

E do meio dela saía a semelhança de quatro seres viventes. E esta 

era a sua aparência: tinham a semelhança de homem. 

E cada um tinha quatro rostos, como também cada um deles 

quatro asas. 

E cada qual andava para adiante de si; para onde o espírito havia 

de ir, iam; não se viravam quando andavam.  

E, andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles; e, 

elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as 

rodas. 

Para onde o espírito queria ir, eles iam; para onde o espírito tinha 

de ir; e as rodas se elevavam defronte deles, porque o espírito do 

ser vivente estava nas rodas. 

Andando eles, andavam elas e, parando eles, paravam elas e, 

elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte 

deles; porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. 

Ezequiel 1:4...21 

Sem aprofundar muito o tema, sem interpretar a visão de 

Ezequiel, o pensamento mágico imaginava almas transformadas 

em animais sagrados, que esses animais eram imortais e 

transcendentes, que essas almas podiam atuar fora do corpo 

humano e ao mesmo tempo estar em contato com seu possuidor, 

que o espirito/alma podia entrar e possuir objetos, que esses 

objetos podiam conter a essência de um ser humano, vivo, ou 

morto. Porque a essência espiritual humana da pessoa viva, em 

geral dos feiticeiros e magos era capaz de compartilhar objetos, 

plantas e animais e as coisas vivas ou inanimadas podiam conter 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ez/1/4-21
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igualmente a essência ‘imortal’ de parentes ou pessoas que já 

haviam morrido.  

A visão de Ezequiel 1.4-21 traduz realidades espirituais próximas 

a que os povos acreditavam, mas possui detalhes que mudam 

profundamente seus conceitos sobre coisas celestiais. Ela é uma 

visão espiritual, misteriosa e mágica, refletindo mistérios que 

levam os povos  a reverem suas crenças. Os animais viventes não 

agem com independência, não representam forças opostas, não 

são psicologicamente afetados,  como “deuses múltiplos com 

esquizofrenia”, apesar das quatro faces não se comportam como 

seres individuais, se interligam de modo misterioso à rodas que 

foram construídas num lugar espiritual desconhecido, mas que 

não são criação humanas! As coisas desta esfera espiritual se 

interligam e são poderosíssimas, brilham, emitem raios, 

subordinadas a alguém que tem mais poder ainda.  

A ideia da “externalidade da alma”, ou da possibilidade de um 

espírito se transformar num “animal mágico” será repetida em 

verso e prosa na visão que João Batista teve sobre Jesus: 

32 E João testemunhou, dizendo: “Vi o Espírito descendo do céu 

como uma pomba e permaneceu sobre Ele”.  Jo1.32 

A alma externa nos costumes populares 

 

A ideia de que a alma pode ser depositada por um período 
mais longo ou mais curto de tempo em algum lugar seguro 
fora do corpo encontra-se nos contos populares de muitas 
raças. Resta demonstrar que ela não é um simples ornamento 
destinado a embelezar um conto, mas sim um artigo real da 
fé primitiva, que deu origem a uma série de costumes que lhe 
correspondem. 

http://bibliaportugues.com/john/1-32.htm


63 
 

Certo dia, James Macdonald estava sentado na casa de um chefe 
hlubi, esperando pelo grande homem, que estava ocupado com a 
ornamentação de sua pessoa. Um nativo apontou para um par de 
magníficos chifres e, dirigindo-se a ele, disse: 
 

"Ntame tem sua alma nesses chifres". Os chifres haviam 
pertencido a um animal que havia sido sacrificado e eram 
considerados sagrados. Um mago os havia prendido ao teto para 
que protegessem a casa e seus moradores contra os trovões. "A 
ideia", acrescenta o Sr. Macdonald,  "não é estranha ao 
pensamento sul-africano. No sul da África, a alma de um 
homem pode morar no teto de sua casa, numa árvore, numa 
fonte de água ou num abismo da montanha". 
 

Nos contos folclóricos, a vida de uma pessoa está, por vezes, 
tão ligada à vida de uma planta que, se esta murchar, a morte 
da pessoa ocorrerá imediatamente. Da mesma forma, entre os 
nativos do rio Pennefather em Queensland, quando um visitante 
se torna muito agradável e se despede, uma efígie sua, de cerca 
de um metro ou um metro e vinte, é cortada em alguma árvore 
de madeira bem macia, como a Canarium australasicum, de modo 
a ficar voltada para a direção tomada pelo estrangeiro que se 
tornou tão popular. Depois disso, pelo estado da árvore, os 
nativos deduzem o correspondente estado de saúde de seu 
amigo ausente, cuja doença ou morte são, na crença dos 
nativos, pressagiadas pela queda das folhas ou da árvore. Em 

Uganda, quando uma nova aldeia real, com suas numerosas 
casas, era construída para um novo rei,  árvores eram plantadas 
na entrada principal pelos sacerdotes de cada uma das principais 
divindades, e oferendas eram colocadas, sob cada árvore, para o 
deus a ela correspondente. A partir de então, as árvores eram 
cuidadosamente tratadas e vigiadas, pois se acreditava que, 
com seu crescimento e florescimento, da mesma forma 
cresceriam e floresceriam a vida e o poder do rei. 
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Mas, na prática, como nos contos folclóricos, não é apenas a 
objetos inanimados ou plantas que se acredita que 
ocasionalmente uma pessoa se possa unir por esse tipo de 
laços de simpatia física. Esses mesmos laços, ao que se supõe, 
podem existir entre um homem e um animal de tal modo que 
o bem-estar de um dependa do bem-estar do outro e que, 
quando o animal morre, o homem também morre. A analogia 
entre o costume e os contos é ainda mais próxima porque, tanto 
nos contos como para o costume, o poder de afastar dessa 
maneira a alma do corpo e guardá-la num animal é, com 
frequência, privilégio especial dos magos e bruxas. Assim, os 
iacutos da Sibéria acreditam que todo xamã ou mago guarda sua 
alma, ou uma de suas almas, encarnada num animal, que é 
cuidadosamente escondido do mundo. "Ninguém pode 
encontrar minha alma externa", disse um famoso mago, "ela 
está escondida muito distante, nas montanhas de Edjigansk." 
Apenas uma vez por ano, quando as últimas neves se derretem e 
a 

terra se torna negra, essas almas externas dos magos aparecem, 
na forma de animais, nos lugares habitados pelos homens. Elas 
perambulam por toda parte, mas só os magos as veem. As mais 
fortes caminham com ousadia e ruído, as fracas se esgueiram 
rápida e furtivamente. Com frequência brigam entre si, e o mago 
cuja alma é vencida adoece ou morre. Os magos mais fracos e 
mais covardes são aqueles cujas almas estão encarnadas na forma 
de cães, pois o cão não dá descanso ao seu duplo humano, 
morde-lhe o coração e destrói-lhe o corpo. Os magos mais 
poderosos são aqueles cujas almas externas têm a forma de 
garanhões, gamos, ursos negros, águias ou javalis. Os samoiedas 
da região de Turukhininsk afirmam que todo xamã tem um 
espírito familiar na forma de um javali, que ele leva por toda parte 
numa correia mágica. Com a morte do animal, o próprio xamã 
morre. Contam-se histórias de batalhas entre magos que 
enviam seus espíritos à luta antes de se encontrarem 
pessoalmente.  
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Na Melanésia, um curandeiro nativo estava atendendo a um 
doente. Nesse momento, "uma grande águia voou sobre a casa, e 
Kaplen, meu caçador, ia atirar nela, quando o curandeiro deu um 
salto, evidentemente alarmado, e disse: 'Oh! Não dispares! É o 
meu espírito (niog, literalmente "minha sombra"). Se disparares, 
eu morro'. Em seguida, disse ao velho doente: 'Se vires um rato 
esta noite não o espantes, é o meu espírito (niog); ou uma 
cobra que virá esta noite, também ela é o meu espírito' ". Não 
se sabe se o curandeiro em questão, como o gigante ou o 
feiticeiro dos contos, mantinha seu espírito permanentemente na 
ave ou no animal, ou apenas o transferia temporariamente para 
aquelas criaturas com o objetivo de habilitar-se para melhor 
realizar a cura, enviando, talvez, sua própria alma numa ave ou 
num animal para buscar e trazer de volta a alma perdida do 
paciente. De qualquer modo, ele parece ter achado, como o 
gigante ou o feiticeiro dos contos, que a morte do pássaro ou do 
animal provocaria também a sua própria morte. 

 

A teoria da alma externa depositada num animal parece ser muito 
comum no oeste da África, particularmente na Nigéria, nos 
Camarões e no Gabão. Na segunda metade do século XIX, dois 
missionários ingleses, estabelecidos em San Salvador, capital do 
reino do Congo, perguntaram repetidamente aos nativos se 
haviam visto o estranho e grande bode originário do leste 
africano que Stanley havia dado a um chefe em Stanley Pool, em 
1877. Mas suas indagações foram infrutíferas, pois nenhum nativo 
admitia ter visto o animal.   

Alguns anos depois, os missionários descobriram por que não 
lhes fora possível obter nenhuma resposta. Ao que constataram, 
todos acreditavam que os missionários pensavam que o espírito 
do rei de Salvador estava encerrado naquele bode e desejavam 
apossar-se do animal para exercer uma influência maligna sobre 
Sua Majestade. Essa crença, do ponto de vista dos selvagens do 
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Congo, era bastante natural, já que, naquela região, alguns chefes 
ligam, regularmente, sua sorte à de um animal. 

 Entre os índios da Guatemala e de Honduras, o nagual ou 

naual é "o objeto animado ou inanimado, geralmente um 

animal, que tem uma relação paralela com um determinado 

homem, de modo que o bem-estar do homem depende da 

sorte do nagual". De acordo com um autor antigo, muitos índios 

da Guatemala "são levados pelo diabo a acreditar que sua vida 

depende da vida desse ou daquele animal (que consideram o seu 

espírito familiar), e acham que, quando o animal morrer, eles 

também têm de morrer; quando o animal é escorraçado, seu 

coração se acelera; quando ele enfraquece, também os índios 

enfraquecem; e mais, aconteceu que, por uma ilusão que só pode 

ser obra do diabo, eles apareceram na forma desse animal (que é 

comumente, pela sua escolha, um gamo, uma corça, um leão, um 

tigre, um cão, uma águia) e, sob essa forma, receberam tiros e 

foram feridos". 

Um mago ficaria assombrado com a visão do Espírito Santo 

descendo como Pomba sobre Cristo.. Porque era assim que 

muitos acreditavam acontecer. Há toda uma PEDAGOGIA nas 

visões do Espírito de Deus, em que a experiência de vida dos 

ouvintes é levada em conta para a aquisição de novos saberes. 

Muitos dos povos a quem será apresentado o Evangelho possui 

um contexto brutal de magia, um vasto conhecimento, vivencia e 

experiência mágica. O mistérios das Escrituras não despreza essa 

vivencia ou essa experiência. Só coloca no devido lugar os 

significados e significantes, amadurece conceitos, aperfeiçoa os 

saberes, estabelece os vínculos necessários, reaproveita o que for 

possível e descaracteriza o que não for proveitoso no mundo 

mágico para edificação dos ouvintes.  



67 
 

A fundição da prata e a indústria da siderurgia da 
antiguidade – A escoria...  
 
18 Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em 

escórias; todos eles são bronze, e estanho, e ferro, e chumbo no 

meio do forno; em escórias de prata se tornaram. 

Ezequiel 22.18 

A siderurgia da antiguidade era cercada de significados mágicos, 

porque ela era uma ciência de transformação de materiais através 

do fogo cuja tecnologia era de conhecimento de confrarias 

especializadas. As forjas e fornos da antiguidade tinham um 

caráter sagrado, as famílias que cuidavam da fabricação de armas 

e instrumentos tinham o status de sacerdotes. Na China a 

siderurgia e a transformação de minérios ganhou contornos 

místicos de magia num grau elevado, e até determinadas forjas 

eram consagradas, passavam por rituais para que delas fossem 

forjadas instrumentos de guerra com capacidades sobrenaturais, 

assim como trajes para proteção, armaduras sagradas. As 

armaduras eram vestimentas que recebiam o reforço do ferro, e 

também a proteção mágica de rituais.  

Os técnicos em fundição que trabalhavam com cobre, prata, ouro 

e materiais metálicos eram de famílias consideradas capacitadas 

por divindades, os saberes e segredos da fundição eram tido 

como saberes sagrados que haviam sido passados por revelação 

de deuses com poder sobre o fogo. 

Quando Moisés necessita de trabalhadores especializados para a 

construção do tabernáculo nós podemos visualizar como o 

homem da antiguidade enxergava a necessidade de capacitação 

divina para realização de certos ofícios.  
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Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem 

chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo 

de Judá. 

E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, 

ciência e em todo o lavor, e para criar invenções, para 

trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre, e em lapidar de 

pedras para engastar, e em entalhar madeira, e para trabalhar 

em toda a obra esmerada. 

Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros; a ele e a 

Aoliabe, o filho de Aisamaque, da tribo de Dã. 

Encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda a obra de 

mestre, até a mais engenhosa, e a do gravador, em azul, e em 

púrpura, em carmesim, e em linho fino, e do tecelão; fazendo 

toda a obra, e criando invenções. 

Êxodo 35:30-35 

Essa visão do ‘mágico divino’ da essencialidade da inspiração 

divina para exercer tais ofícios é também conectada a Hirão, 

judeu e fenício, que realizará os serviços do templo de Salomão.   

A conexão entre o ofícios especializados e a magia é tão 

acentuada que a Maçonaria invoca essa cena da construção do 

templo de Salomão, amalgamado ao sobrenatural chamado de 

Bezalel para traçar as origens do movimento maçon, e a ideía de 

‘transcendência’ ou ‘filosofia mágica’  das agremiações de 

trabalhadores especializados da idade média.   

A forja ou o forno e a siderurgia da antiguidade é uma ciência de 

transformação que inspirará o surgimento da ALQUIMIA, que 

atingiu sua cultura maior na idade média e na China da 

Antiguidade. Os alquimistas buscavam algo além da 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ex/35/30-35
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transformação do chumbo em ouro. Eles ansiavam encontrar a 

chave da IMORTALIDADE, através da absorção das propriedades 

de um “ouro mágico” criado através de sua ciência oculta.  Os 

chineses criam que a imortalidade podia ser encontrada através 

de um processo que envolvia a fundição, ouro, uma substancia 

especial e o encontro com espíritos que chamavam de “os oito 

imortais”. O processo que os reis das antigas dinastias ansiavam 

era uma substancia misturada com ouro que ao consumida lhes 

concedesse a “passagem” para uma dimensão sobrenatural onde 

se encontra a imortalidade.  Uma forja consagrada poderia criar 

instrumentos mágicos. Poderia gerar um produto a base de 

mercúrio denominado “divino cinábrio”, que ao invés de matar 

poderia tornar um ser humano semelhante aos deuses.  

 
A compreensão do caráter “mágico” das forjas e siderurgias da 

antiguidade Nos conduz diretamente a “forja” de Nabucodonosor 

e os amigos de Daniel, onde o Espírito é que “diviniza” a si 

mesmo, e protege “divinamente” aos três jovens.  

Essa interpretação mágica da siderurgia nos conduz à força da 

visão de Daniel: 

9 Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um 

ancião de dias se assentou; a sua veste era branca como a neve, e 

o cabelo da sua cabeça como a pura lã; e seu trono era de 

chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente.  

10 Um rio de fogo manava e saía de diante dele; milhares de 

milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante 

dele; assentou-se o juízo, e abriram-se os livros.  

Uma forja celestial onde rios de fogo manam do trono no livro de 

Daniel. 

https://biblia.gospelmais.com.br/daniel_7:9
https://biblia.gospelmais.com.br/daniel_7:9
https://biblia.gospelmais.com.br/daniel_7:9
https://biblia.gospelmais.com.br/daniel_7:9
https://biblia.gospelmais.com.br/daniel_7:10
https://biblia.gospelmais.com.br/daniel_7:10
https://biblia.gospelmais.com.br/daniel_7:10


70 
 

Quando os jovens Sadraque, Mesaque e Abdnego são lançados 

na fornalha de Nabucodonosor, ele os vê sem dano e havia um 

quarto ser semelhante ao filho dos deuses que caminhava em 

meio ao fogo.  

O fogo fala-nos de um poder tremendo, a força mais destruidora 
conhecida pelo ser humano. Ele é considerado sagrado por 
diversas religiões, e seu caráter mágico se estendia até o culto 
nos lares gregos, onde do mesmo modo que no tabernáculo de 
Moisés, existia uma  fogueira acesa na sala que deveria ser 
mantida viva por muitos anos. O fogo sagrado do tabernáculo foi 
aceso de modo sobrenatural na primeira oferta do santuário. E 
permaneceu aceso por mais de 400 anos até que a chama se 
extinguiu em Siló. 
 

Ainda nessa visão de transformação, a mudança de estados, a 
ciência da coloração de tecidos, a fabricação de perfumes, a 
fabricação do vinho, e até arte culinária da antiguidade possuíam 
caráter sagrado.  
Então podemos imaginar o impacto do primeiro milagre de 
Cristo.  
 
3 Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm 

mais vinho". 

6 Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus 

para as purificações cerimoniais; em cada pote cabiam entre 

oitenta e cento e vinte litros. 

7 Disse Jesus aos serviçais: "Encham os potes com água". E os 

encheram até a borda. 

9 e o encarregado da festa provou a água que fora transformada 

em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os 

serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo 
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11 Este sinal milagroso, em Caná da Galileia, foi o primeiro que 

Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos 

creram nele. 

Jo 2.3...11 

Abertura do ministério de Jesus é absurdamente mágica. É 

propositalmente uma das coisas mais desejadas pelo panteão de 

místicos de toda a terra. Ele suplanta no primeiro movimento de 

seu poder a tudo que qualquer mortal poderia fazer, fazendo o 

que nunca foi realizado, algo simples, mas grandioso, além dos 

feitos dos maiores magos, sacerdotes de mistérios e reis-

feiticeiros da terra. Ele transforma a matéria sem vida, a água, em 

algo que só pode ser produzido a partir de matéria orgânica, da 

vida vegetal já desenvolvida em forma de frutos, produto cuja 

qualidade exige cuidados desde a terra onde uma videira é 

plantada, até os processos para colher, esmagar, filtrar, conservar, 

armazenar e maturar as uvas. E o realiza o milagre com tamanha 

precisão que os pais são chamados para receber um elogio da 

qualidade do vinho que Jesus havia criado a partir de água 

razoavelmente limpa.  

 

O Universo é essencialmente mágico em todas as suas 

dimensões, não do tipo de magia imaginada pelos antigos, mas 

segundo a magia de Deus, seu poder maravilhoso que sustenta 

toda a existência. Aos olhos da magia da antiguidade nós leremos 

uma ordem mágica que será confrontada contra outra e mais 

poderosa ordem mágica, a dos PROFETAS.  A didática divina irá 

contrastar o mágico das coisas com o mágico que ele possui,  

seguindo os  passos da perdição humana nas entranhas do 

místico e do fantástico, guiados à dimensão do sobrenatural por 
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guias errados. Deus vai contrastar os encantamentos dos magos 

com o encantamento de sua pessoa, vai deixar claro que o poder 

das palavras dos magos e feiticeiros não é nada diante da 

palavra inspirada na boca de seus profetas, que a maldição 

lançada pelo feitiço de milhares de artífices especializados em 

mistérios ancestrais, repassados de geração em geração de 

pessoas dedicadas e consagradas a tais mistérios, disciplinadas 

por práticas espirituais e mágicas, nada poderão contra o tipo 

excelente de poder que ele deseja manifestar. O caráter 

mágico dos profetas atesta-os como magos que não podem ser 

vencidos em batalhas de poderes, atestam-no os feiticeiros do 

Egito quando invocam poderes da requintada sabedoria egípcia 

que um dia seria exportada a todo o continente africano, 

sendo humilhados pela tremenda e espantosa força do sinais 

miraculosos operados por Moisés.  

A força e inspiração em atos mágicos está presente em todo o 

mistério das atividades sacerdotais. As roupas e os rituais de 

consagração de um sacerdote judeu são similares a de milhares 

de sacerdócios mágicos ao redor do mundo. O mistério da arca 

que não pode ser tocada, o misterioso objeto que só pode ser 

visto por sumo-sacerdotes faz referencia a todo tipo de objeto 

mágico que um dia foi adorado e reverenciado na terra da 

antiguidade. Mas apesar dos paralelos do poder do Espírito com 

as coisas consagradas de modo mágico nas regiões vizinhas, os 

simbolismos e atos rituais dos sacerdotes segundo a Lei realizam 

exatamente aquilo que deles se espera. São magia que 

funciona porque não são baseadas na imaginação, em tradições 

ou traduções de sonhos de antigos magos, pelo contrário, são 

atos mágicos que foram determinados por Deus. Essa é a grande 

diferença entre pegar um ramo de hissopo e molhá-lo com 

sangue de cordeiro e aspergi-lo depois no inicio  das colheitas, e 
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os rituais de sangue de uma virgem para obtenção de boa safra 

dos Astecas. Deus ergue o tabernáculo  na terra com uma missão 

que poucos compreendem. A religião da antiguidade é regida por 

sacrifícios humanos, em toda a extensão da religiosidade humana. 

A maioria destes sacrifícios conforme uma impressionante 

integração realizada por J Frazer em seu livro “O Ramo de Ouro”, 

em algum instante referenciava ao ciclo produtivo da terra. A 

abundancia das colheitas significava vida e a magia da 

antiguidade em inúmeros casos atrelava tanto a sexualidade 

humana como a vida humana, ao ciclo das estações, das chuvas e 

das colheitas.  A abundancia das terras de Canaã que eram “terra 

onde mana o leite e o mel” era um produto direto da bondade de 

Deus, fruto de um ministério nacional,  de um sacerdócio que era 

centralizado, visível, reconhecido pela maioria dos povos – onde a 

abundancia PERENE, assim foi por cerca de 1000 anos, JAMAIS 

DEPENDEU de qualquer sacrifício humano. Quando Israel iniciou 

seu sacerdócio os sacrifícios humanos de fundação eram comuns 

em toda a região. Mas, com o passar dos anos as religiões 

vizinhas foram sendo MUDADAS.  Influenciadas por uma 

‘realidade mágica’ onde significados espirituais profundos eram 

demonstrados de modo suavizados, onde os rituais são cheios de 

significados, mas não incorporam CRUELDADE.  São ATOS 

MÁGICOS semelhantes aos ritos mágicos de milhares de culturas, 

mas não INVOCAM INJUSTIÇA, não invocam o mal, a destruição, a 

enfermidade, a praga, a derrota, não pregam a INIMIZADE. 

A INIMIZADE era a base de toda a filosofia mágica da 

antiguidade.  Tudo visava evitar o dano, causar o dano, impedir 

ou anular o ato inimigo, aprisionar pessoas, submeter alguém a 

sua vontade, alcançar bens, prosperidade á custa do qualquer 

coisa, até mesmo a alma alheia.  
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No Tabernáculo todos os atos mágicos, todos os rituais, todo o 

conteúdo lúdico, todas as representações espirituais conduzem 

ao perdão, à reconciliação, a justiça. Seus sacrifícios não evocam 

ou convocam morte de ninguém e só se aproximam do 

tabernáculo quem admite suas próprias falhas.  Nele não se busca 

poder para destruir, antes perdão por ter amado menos do que 

se devia amar.  Perdão pela injustiça que foi realizada contra 

outrem.    

Os sinais dados pelo sacerdócio são mágicos porque os israelitas 

necessitam perceber que todos os conceitos do mundo mágico 

de então são por Deus utilizados de modo PLENO, concedendo 

PLENITUDE às coisas mágicas imaginadas.  

Os montes eram sagrados e consagrados à dezenas de 

divindades, zonas sagradas, portais dos deuses, lugares 

reservados nos quais se erguiam templos e se faziam sacrifícios 

tornado assim superior, sagrado e mágico pela presença de 

algum tipo de espírito,  enaltecido assim pela visão de um 

sacerdote ou mago, ou reverenciado pela literatura religiosa que 

declarara que esse ou aquele lugar havia sido visitado 

pessoalmente pela divindade adorada. Então o Deus verdadeiro 

descerá e caminhará no monte Horebe e o conceito de montanha 

sagrada difundido por tantas religiões será somente uma 

parábola e uma representação daquilo que ocorreria 

verdadeiramente quando Javé se encontrasse com seu profeta, 

Moisés, na entrega da lei, ou quando ordenasse que outro profeta 

saísse do interior de uma caverna porque o esperava do lado de 

fora para com ele conversar. 

A responsabilidade pela prosperidade estava atrelada a postura e 

equidade dos reis da antiguidade. Essa integridade foi depois 

acrescida aos demais membros da família real, de modo que os 
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príncipes deveriam agir com legitimidade para que a ira dos 

deuses não destruíssem a comunidade. Davi vê atônito a morte 

de milhares de israelitas consumidos por uma praga que os 

fulminava quando os tocava, e seus olhos são abertos para que 

veja uma operação angelical que envolve um ato seu que 

desrespeitava uma ordem divina acarretando imediata maldição.  

Num dorama coreano de ficção histórica pessoas sofrem com 

uma praga causada por feitiçaria, mas culpam a chegada de uma 

forasteira, princesa do reino, porque acreditam que ela é 

amaldiçoada. O rei manda que ela seja queimada, para que a 

praga cesse, o que felizmente não acontece porque a salvam no 

ultimo instante.   

Temos que compreender que, apesar da universalidade do 

pensamento mágico, que é tal como o lúdico, uma dimensão da 

psique humana, a inspiração dos atos mágicos do mundo todo 

foram profundamente afetados pelas operações milagrosas e as 

realidades espirituais que são referenciadas ao tabernáculo. Há 

um impacto mundial nas crenças, na literatura e nos conceitos 

que certamente serão releituras dos eventos do tabernáculo e das 

coisas que os profetas realizaram debaixo do poder do Espírito. 

Aquilo que acontece em centenas de lugares do mundo desde 

aproximadamente a saída de Israel do Egito tem heranças em 

rituais e lembranças dos judeus dispersos pelo mundo, e suas 

histórias fantásticas contadas por peregrinos nas muitas 

migrações das tribos de Israel dispersas pelo mundo. Se 

observarmos atentamente algumas práticas rituais e até algumas 

práticas mágicas elas serão muito próximas a cenas que ocorriam 

diariamente tanto no tabernáculo como no templo.  
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A magia ou seus paralelos estarão presentes desde o modo como 

Jesus expulsa aos demônios até aos desdobramentos das 

profecias de Apocalipse. Ela está bem representada nos sinais e 

prodígios da mentira realizados pelo falso profeta, na cena da 

ressurreição da besta ferida ou vivificação de sua  imagem, um 

ato de magia tentado por milhares de magos, está presente nos 

enfeites e no cálice erguido nas mãos da prostituta-feiticeira que 

monta o dragão. O ato de Jesus tomar das mãos ao livro e a 

abertura dos selos são atos mágicos, ou atos proféticos com 

paralelo a atos mágicos, porque cada coisa que Jesus fará para 

cumprimento das profecias foi feito nas nações citadas pelas 

Escrituras em algum instante de suas existências como atos 

mágicos. Os selos quebrados remetem a livros  que deveriam ficar 

selados ou lacrados para sempre, lembram-nos a mágica caixa de 

Pandora que aberta trás o sofrimento aos homens, a 

transmutação do universo, a Nova Terra e o Novo Céu são como 

um ato de ALQUIMIA, onde Deus transforma ou transmuta o 

universo com base no seu tremendo poder. A cidade é feita de 

Ouro PURO, suas ruas são de ouro fazendo referencia ao fato de 

que o ouro era usado em atos de magia em todo o mundo, era 

buscado como objetivo dos alquimistas e magos que gastaram 

milhares de anos em busca de fórmulas que pudessem fabricá-lo 

e outro tanto em processos que pudessem falsificá-lo, para lucrar 

com a ingenuidade alheia. A metalurgia foi um ofício sagrado da 

antiguidade, havendo forjas que até foram consagradas com 

sacrifícios para que a partir delas pudessem ser forjados objetos 

mágicos ou armas especiais. A magia fez tudo que estava ao seu 

alcance, para alcançar a imortalidade. Milhares de soberanos 

dedicaram suas vidas a busca de um elixir da imortalidade, essa 

era a tônica de centenas de rituais, a prolongamento da vida de 

príncipes, reis, nobres. (A "imortalidade corporal", o fim supremo 

dos mestres taoístas, era habitualmente obtida quando se 
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absorviam os elixires preparados em laboratório (cf. Needham , V, 

2, pp. 93 s.). ) 

A ressurreição é o ato mágico mais inconcebível de todos, além 

de todos os recursos, práticas e poderes mágicos exercidos por 

muitos. Ela é o limite que não pode ser ultrapassado pelo homem, 

marca de um tipo de poder cuja origem verdadeiramente  é Deus.  

A destruição da morte, melhor, sua convocação pela boca de 

Deus em Apocalipse é um assombro, uma loucura, um devaneio, 

um ato de poder absoluto; o desejo da magia é o do exercício de 

uma fantástica autoridade que não foi concedida a nenhum 

habitante nem desta terra e nem do além, somente aquele que 

venceu todas as coisas. A sua autoridade sobre poderes 

espirituais é o que foi tentado com orações, rituais, amuletos, em 

vão. O nome de Jesus possui em si todas as representações do 

ideário mágico desde o tempo do Egito, ele representa as 

palavras secretas, os feitiços mais remotos, as escritas mágicas 

nas paredes dos túmulos que tentavam tirar o discernimento de 

Tiamat, seu nome possui a força que os amuletos chineses, 

coreanos, indianos e japoneses não possuem, podendo 

verdadeiramente CONTROLAR PODERES ESPIRITUAIS, na suprema 

ofensa a todo poder mágico vigente, revelando uma dignidade 

que nenhum tipo de superstição possui.  

Cada cena que envolve o ressurreto é propositalmente de magia 

insinuada. Um dos princípios da magia é que poderes podem ser 

transmitidos pelo toque em objetos ou pessoas dotadas de 

poderes. Mesmo inadvertidamente o toque em uma “coisa 

mágica” pode manifestar poderes extraordinários, geralmente 

para a desgraça de quem a ousou tocar. A mulher com fluxo de 

sangue entra dentro do domínio da imaginação mágica 

quando toca a Jesus e é instantaneamente curada.   
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A ceia do Senhor seria considerada de mal-agouro, um elemento 

amaldiçoado, um ‘banquete maldito’ pelo pensamento mágico da 

antiguidade. Porque depois dele, só aconteceriam tragédias.  
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CAPÍTULO 7  

O BANQUETE MALDITO 

Na vida do rei Artaxerxes II, Plutarco conta que Parisatis, a rainha-

mãe, envolvida nas teias e intrigas políticas da corte persa, decide 

eliminar a nora, a rainha Estatira, dado o ciúme e a inveja que 

nutria por ela. Para o efeito, organiza um banquete de 

reconciliação. Escreve Plutarco, baseado em Ctésias e em Dínon, 

que, apesar de reconciliadas, as duas rainhas temiam-se 

mutuamente, pelo que apenas comiam o que a outra também 

comia e que era servido sempre pelas mesmas mãos. Mas ainda 

assim Parisatis conseguiu introduzir veneno na refeição, 

oferecendo à nora um pedaço de carne contaminada. Estatira 

acabou envenenada, no meio de fortes convulsões e grandes 

sofrimentos. (Plutarco). 

Segundo Plutarco, também a biografia de Alexandre-o-Grande foi 

influenciada pelo distúrbio ocorrido durante um banquete em 

que pai e filho se defrontaram, ao ponto de Alexandre se ter 

retirado com a mãe da casa paterna e refugiado na Ilíria, 

enquanto Olímpia era levada para o Epiro. Na sequência destes 

acontecimentos, será relatada a morte de Filipe. Na mesma 

passagem cita um outro banquete, em que Alexandre promove 

um concurso de bebida de vinho, acaba por terminar na morte de 

quarenta e dois dos convivas 

Também na vida de Crasso, Plutarco informa que foi com um 

banquete que Orodes, o rei dos Partos, comemorou, juntamente 

com Artavasdes, o rei arménio, a derrota romana em Carras, no 

ano 53 A.C. Segundo o relato plutarquiano, os reis orientais 

assistiam então a uma representação de As Bacantes de Eurípides, 
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viam a cena em que a rainha Agave surge com a cabeça de 

Penteu. Terá sido precisamente nessa ocasião que um mensageiro 

entrou no salão com a cabeça de Crasso, que foi aproveitada pelo 

ator que interpretava Agave, de modo a conferir mais realismo ao 

momento. Mas, os acontecimentos deste festim pressagiam 

também o castigo que acabou por cair sobre Orodes e a 

crueldade demonstrada ao longo da sua vida 

A utilização do banquete como tema narrativo ou eixo diretor da 

descrição dos eventos foi já reconhecida como uma das 

características do estilo plutarquiano, com particular presença no 

seu texto “Vidas”. A título de exemplo da sua importância, 

podemos referir o inesquecível passo da vida de António, em que 

o autor descreve o ambiente no palácio de Cleópatra, em 

Alexandria, o qual contribui para que o casal protagonista do 

texto fosse conhecido entre os seus contemporâneos como “os 

da vida inimitável” 

O motivo do festim maldito, em particular, aparece nas literaturas 

antigas desde muito cedo. Apresentamos alguns exemplos. Já na 

Odisseia, no canto em que Circe recebe os companheiros de 

Ulisses, lemos que a feiticeira os assentou e lhes serviu queijo, 

cevada, mel e vinho, aos quais juntou terríveis drogas, cujo 

objetivo era transformá-los em porcos. O banquete de Circe tem, 

portanto, um objetivo nefasto, anunciando a desgraça que está 

para acontecer aos companheiros de Ulisses. No mesmo poema, 

o desenlace da história do regresso de Ulisses a Ítaca dá-se com a 

organização de um banquete, onde, desde o início, a tragédia 

espreita. O Poeta refere-se lhe do seguinte modo: - Mas,  

nenhuma refeição podia ser mais desgraciosa do que aquela que 

uma deusa e um homem forte estavam prestes a oferecer-lhes. 
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Noutra cena da literatura grega lemos sobre Licáon que este era 

um rei piedoso e que por isso mesmo os deuses o visitavam 

amiúde. Os filhos do rei, contudo, quiseram saber se as visitas da 

casa eram efetivamente deuses, pelo que mataram uma criança e 

misturaram as suas carnes com as da vítima que havia sido 

preparada para o banquete. Os deuses, horrorizados com o que 

viram, fulminaram os culpados. Uma variante do mito, porém, 

reza que, tanto Licáon como os filhos, eram ímpios e que, um dia, 

Zeus decidiu testar o grau da impiedade do homem. Visitou-o, na 

forma de um camponês, e Licáon, suspeitando de que poderia 

tratar-se de um deus, decidiu pôr o hóspede à prova, servindo-lhe 

a carne de uma criança num banquete. A ira de Zeus levou a que 

Licáon fosse fulminado. 

Outro mito em que pontificava o tema do banquete aziago era o 

das Leucípides. A história destas filhas de Leucipo e sobrinhas de 

Tíndaro – primas, portanto, de Helena e de Clitemnestra, as 

esposas dos Atridas – resume-se à luta que, por sua causa, opôs 

os Dioscuros, seus primos, a dois outros primos, filhos de Afareu. 

No festim que Castor e Pólux ofereceram em Esparta a Eneias e 

Páris, quando estes visitaram Menelau com o objectivo de raptar 

Helena, os filhos de Afareu, motivados pelo vinho que haviam 

ingerido, censuraram os Dioscuros por se terem casado sem 

terem oferecido um dote ao tio. Insultados, Castor e Pólux 

reagiram e a discussão acabou num violento confronto, que levou 

à morte de um dos gémeos, bem como de dois dos seus primos.  

Como se confirma, são vários os episódios mitológicos gregos, As 

Histórias de Hérodoto são, aliás, particularmente ricas nesta 

temática. O autor inclui uma série de banquetes, supostamente 

factuais – o que não é linearmente exacto –, em que a desgraça é 

a protagonista. Independentemente da fatualidade, interessa-

nos destacar a pertinência da sua presença na narrativa. A 
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propósito da egípcia Nitócris, por exemplo, o “Pai da História” 

refere que, depois de lhe terem matado o irmão e entregado o 

poder, a rainha convidou os egípcios que considerava terem sido 

os assassinos do parente a participarem num sumptuoso festim. 

Enquanto eles se banqueteavam, a rainha fez cair sobre eles as 

águas do rio, através de uma conduta secreta. 

Em Heródoto, encontramos também o relato de um banquete 

que evoca os mitos de crianças cozinhadas, acima referidos. No 

mesmo livro, Heródoto relata também um plano de Creso e Ciro 

para aniquilar os Masságetas, seus inimigos. Estes são 

neutralizados através de um lauto banquete que lhes é oferecido. 

O abuso da comida e da bebida deixa-os totalmente incapazes de 

reagir contra os Persas que os atacam.  

É ainda em Heródoto que encontramos relato de um outro festim, 

igualmente marcado pelo desfecho funesto, apesar de essa não 

ter sido uma intenção premeditada, como acontece com outros 

casos. Trata-se do momento em que Amintas, rei da Macedónia, 

convida os Persas a banquetearem-se na sua casa. Estes, saciados 

de comida e de bebida, pedem ao anfitrião que, à maneira persa, 

as mulheres do palácio se juntem aos convivas, ainda que esse 

não seja um costume grego. Amintas acaba por anuir, mas os 

convidados, embriagados, não se refreiam e começam a exceder-

se no seu comportamento, em relação às mulheres presentes. É 

então que Alexandre, o filho de Amintas, engendra um plano para 

inverter a situação a seu favor: faz sair as mulheres do festim e 

substitui-as por outros tantos mancebos, vestidos de mulheres e 

armados de punhais. Estes acabam por matar os Persas, 

marcando o festim com sangue.  

À semelhança de outros episódios herodotianos, também neste 

reconhecemos a influência da mitologia, mais concretamente do 
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mito das bodas de Deidamia e Pirítoo, acima referido. No livro IX 

do mesmo historiador, regista-se outro episódio ainda 

particularmente revelador das contaminações temáticas na 

historiografia antiga. Trata-se da história da túnica de Xerxes. 

Heródoto conta que a rainha Améstris, mulher de Xerxes, teria 

oferecido ao marido uma túnica feita pelas suas próprias mãos. O 

rei, porém, viu-se obrigado a oferecê-la à nora, Artainte, por 

quem estava apaixonado, e que era também filha da cunhada do 

rei, por quem ele se havia enamorado antes. Ao tomar 

conhecimento do que se passara, Améstris elabora o seu plano de 

vingança e para o efeito aproveita a festa de aniversário do rei, 

pois sabia que nessa o monarca estava obrigado a atender a 

todos os pedidos que lhe fossem feitos nessa ocasião.  

Améstris decide pedir ao marido que lhe seja entregue a cunhada, 

mãe de Artainte, que considerava ser a culpada daquela situação. 

Améstris deixa então emergir a vingança de uma forma atroz 

sobre aquela que considera sua rival, concretizada com a 

mutilação sádica e impiedosa do nariz, das orelhas, dos lábios, da 

língua e dos seios da cunhada. A ocasião que proporciona 

tamanha barbaridade é precisamente a do banquete real ou “Ceia 

Real”, como Heródoto lhe chama. Em contexto herodotiano, 

poderíamos citar ainda o banquete aziago de Atagino, pouco 

antes da batalha de Plateias, em que um persa prevê a desgraça 

dos seus conterrâneos no confronto que se aproxima, permitindo 

o contraste entre a alegria da refeição tomada em comum por 

Persas e Gregos e a morte que se anuncia e aproxima  

É ainda da historiografia romana que nos chega o relato de pelo 

menos mais quatro exemplos de festins fúnebres. O primeiro 

decorreu durante o principado de Cláudio e diz respeito ao 

processo que desencadeou a execução da sua mulher, a 

imperatriz Valéria Messalina. É na sequência de um banquete 
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orgíaco de características trágico-dionisíacas que Messalina é 

acusada de ter praticado bigamia e conspirado contra o 

imperador. Estas acusações acabarão por levar a imperatriz à 

morte, bem como muitos dos que com ela se envolveram no 

festim báquico. O segundo exemplo data do final do mesmo 

principado. Ou melhor, marca o final desse mesmo principado, 

dado que Suetónio levanta a suspeita de Cláudio ter sido 

envenenado durante um banquete que se realizou no Capitólio. O 

terceiro caso data do principado de Nero e refere-se ao homicídio 

de Britânico, precisamente o filho de Messalina e Cláudio. Tácito 

conta, pormenorizadamente, que foi durante um banquete que o 

jovem príncipe foi envenenado por Nero, através de uma 

estratégia digna da que Plutarco regista para o episódio de 

Parisatis e Estatira. É ainda através de Tácito e Suetónio que 

ficamos a saber que o mesmo Nero maquinou a morte da própria 

mãe, Agripina Menor, a quem atraiu a um banquete para depois a 

fazer entrar num navio preparado para naufragar. Quatro 

situações fúnebres, germinadas em outros tantos festins. 

Podemos encontrá-lo, por exemplo, nas culturas do mundo 

bíblico, em diversos episódios e textos. Na história de José, a 

morte do padeiro-mor da corte egípcia é decretada enquanto 

decorre o banquete de aniversário do faraó. No livro dos 

Juízes, o relato da vida de Sansão, recorre ao tema por duas 

vezes. A primeira enquadra o relato do casamento do herói 

com uma filisteia. Sansão oferece um banquete, em que propõe 

um enigma a um grupo de jovens. Estes, incapazes de decifrar o 

que lhes foi apresentado, decidem chantagear a mulher de 

Sansão, para que ela obtenha do marido a resposta desejada. A 

filisteia cede e trai o marido. Sansão acaba por revelar-lhe a 

resposta e a mulher transmite-a aos interessados. Irado por ter 

sido enganado, Sansão mata os jovens. A segunda vez 

contextualiza o episódio da morte do herói. Conta-se que os 
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príncipes dos Filisteus se reuniram para oferecer um sacrifício a 

Dagon e celebrar um banquete. É nesse contexto que Sansão, já 

cego graças à traição de Dalila – o motivo de Dalila como que 

repete o da mulher filisteia na história do mesmo herói –, se 

coloca sob as colunas do templo e fá-lo ruir, esmagando todos os 

que se encontravam no seu interior. No livro de Judite, texto 

judaico que nos chegou na sua versão grega. Apesar de 

enquadrado no tempo de Nabucodonosor (secs. VII-VI a.C.), a 

composição deste “romance” deverá datar do século II a.C., mais 

especificamente do tempo de Antíloco Epifânio IV (168-163 a.C.). 

O texto gira em torno de uma bela judia, epónima dos próprios 

Judeus, que decide tomar parte ativa no conflito que opõe Assiro-

babilónios a Hebreus/Judeus, matando um dos generais inimigos. 

Para isso, Judite aceita participar num banquete organizado pelo 

inimigo Holofernes, que, vencido pelo vinho, acaba decapitado às 

mãos da bela mulher. No livro de Daniel, encontramos também 

um episódio que assume a forma do festim maldito. Trata-se do 

banquete de Baltasar, no qual o rei babilónio, depois de ter 

abusado do vinho, decide fazer introduzir no festim os vasos de 

ouro e prata que Nabucodonosor havia tirado do templo de 

Jerusalém. Depois de todos os convivas terem bebido pelos 

objetos referidos, decidem louvar os deuses de Babilónia. É nesse 

momento que surge do nada uma mão humana que escreve nas 

paredes do palácio uma frase enigmática. É o profeta Daniel 

quem acaba por decifrar o seu significado, por indicação da 

rainha. O enigma anunciava o fim de Baltasar. Diz o texto que “na 

mesma noite, foi morto Baltasar, rei dos caldeus”. Uma vez mais, 

o banquete serve de pretexto para o anúncio da desgraça. Há 

ainda dois outros banquetes bíblicos aziagos que não podemos 

deixar de referir neste estudo, dada a pertinência do seu 

enquadramento e dos motivos a que dão forma. O primeiro deles 

é o celebre “Banquete de Herodes”, que assinala o aniversário do 



86 
 

tetrarca Herodes Ântipas e que motiva a execução de João 

Baptista. Reconhecemos nesta história, aliás, vários motivos 

comuns à que assinalámos acima, a propósito de Xerxes, Améstris 

e Artainte. São diversos os elementos comuns entre o relato 

de Heródoto e o que encontramos nos Evangelhos de Mateus 

e de Marcos. Estes referem que o tetrarca da Galileia se 

comprometeu publicamente, no dia do seu aniversário, em 

oferecer à filha de Herodíade o que a jovem pedisse como 

recompensa por ter dançado nessa ocasião. A princesa, que Flávio 

Josefo identifica como sendo Salomé, é instigada pela mãe a 

pedir a cabeça do Baptista num prato. A forma como a 

narrativa é apresentada sugeriu já vários estudos, em particular de 

autores com formação jungiana, que a relacionam com os 

antigos mitos telúricos (qualquer narrativa com forças ou 

poderes espirituais/divinos ligados a natureza  ou a terra) , 

centrados nas figuras da mãe e da filha. Mas a sua estrutura 

recorda igualmente o episódio herodotiano do livro IX, em que 

Ântipas se assume como alter-ego de Xerxes, Herodíade de 

Améstris e Salomé de Artainte. A comunhão dos dois casos faz-se 

com o banquete maldito, que acaba por suscitar a desgraça de 

alguém. O que nos parece indubitável é a semelhança tópica do 

leit motiv (motivo principal, fio que conduz a trama 

narrativa, que dá sentido à narrativa). Foi já notado que o 

banquete de Herodes prefigura uma inversão da Ceia. Assim 

poderá ser entendido, se tivermos em conta a inclusão de ambos 

os episódios nos mesmos Evangelhos, bem como a 

funcionalidade de cada uma das narrativas na economia dos 

textos em que se inserem. Mas consideramos que a Última Ceia, 

tal como vem narrada nos textos sinópticos, configura igualmente 

um outro banquete aziago. Não é em torno desse banquete 

que se anuncia, processa e concretiza a traição de Jesus de 
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Nazaré por Judas Iscariotes, que acaba com a prisão do 

Nazareno e sua posterior condenação e execução? 

O BANQUETE DIVINO 

. Segundo as velhas crenças religiosas, alguns alimentos podiam 

dar vida eterna. 

· Os gregos acreditavam que os deuses usavam um alimento 

chamado ambrosia. Quem dele comesse se tornava imortal, 

ganhando uma vida eterna. Esse alimento tinha certa ligação com 

um néctar.  

·  Para os hindus, esse alimento divino da imortalidade seria 

o amrita ou soma.   

 ·  No zoroastrismo, o haoma seria a bebida equivalente ao 

soma.   

·   Segunda a mitologia nórdica, havia um pomar, onde 

as maças podiam dar vida eterna.  

 ·  Na mitologia chinesa, encontramos os pêssegos da 

imortalidade. . 

 

Os banquetes da antiguidade estavam profundamente 

conectados com as divindades. Havia um caráter litúrgico nos 

rituais dos banquetes oferecidos as divindades. As escrituras 

denominam esses banquetes oferecidos as divindades de 

‘oferendas ou oblações’. São similares as ofertas do santuário, as 

ofertas previstas pela lei.  Perceba que a totalidade das ofertas é 

feita de itens comestíveis? Tudo era ‘alimento’, farinha, azeite, 

cordeiros, bodes, touros, novilha. Os frutos das primícias, fosse o 
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que fosse, tudo poderia ser colocado na mesa de uma família. 

Havia no interior do tabernáculo uma mesa na qual eram postos 

pães que eram diariamente renovados, chamada de ‘mesa dos 

pães da proposição’ que também eram itens culinários. Tanto que 

um dia ao passar fome durante uma expedição Davi tomou os 

pães que iriam ser trocados e os comeu... num sábado... 

O BANQUETE MÁGICO 

Antes de prosseguir, milhares de ‘banquetes’ seriam realizados no 

mundo estranho de então. Dentre eles vamos as piores 

representações. Os oficiantes dos banquetes realizados em honra 

de Baal, Astaroth, Tamuz, El e outros vestiam-se a rigor. Possuíam 

vestes, treinamento, eram exímios cozinheiros. As refeições 

oferecidas eram reais, eram preparadas com carinho, com rituais, 

com temperos, com ingredientes muitas vezes EXCLUSIVOS. Se 

pudesse diria que a culinária nasceu nos templos. Os 

sacerdotes-cozinheiros ou as oficiantes das oferendas faziam 

‘banquete dos deuses’ que significa mais ou menos o que 

compreendemos hoje em dia, uma comida sofisticada, pratos e 

iguarias preparados segundo receitas exclusivas que somente 

determinadas autoridades ou clérigos poderiam participar. 

Perceba a cena, os oficiantes com roupas exclusivas para o 

evento, usando recipientes separados para isso e a participação 

no ritual era algo permitido somente a determinada camada da 

nobreza, muitas vezes somente os reis participavam desta 

comilança ou banquete, que também era acompanhado de ritos 

musicais, danças, cantos e orações. Aquilo fortalecia a unidade 

entre os soberanos da antiguidade e seus deuses, como se 

somente aos reis em virtude de sua origem celestial fosse dado o 

direito de participar de tais banquetes. A reivindicação da realeza 

de muitos povos do oriente da antiguidade era fortalecida pelo 

direito que eles tinham ao banquete dos deuses. Tal prática 
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adquiria um caráter místico maligno quando misturado com 

necromancia. Chegamos no banquete MÁGICO.  Além do culto 

aos mortos, oferecido aos mortos, havia o culto onde os mortos 

eram convidados a participar. Em rituais de magia. Onde 

feiticeiros e magos invocavam poderes e forças do além, 

ingerindo drogas e ervas para conexão com o mundo dos mortos. 

Veremos essa cena pelo menos duas vezes nas Escrituras. Com 

Saul e a Pitonisa e com  Balaão.  Os profetas falam da ‘oferta aos 

demonios’. Paulo fala sobre a participação da Igreja na festa pagã 

da deusa Diana e fala sobre ‘comunhão entre a mesa de Cristo e a 

mesa dos demônios’ que vai passar diretamente por esse aspecto 

dos banquetes religiosos da antiguidade. Invocação de poderes 

em um ambiente que lembra um BANQUETE. As primeiras 

manifestações espiritualistas que dão origem ao espiritismo 

moderno são ao redor de uma MESA DE JANTAR.  Nos templos 

da antiguidade acontecia uma mistura de rituais que misturava o 

consumo de ervas, afrodisíacos, alimentos especiais e sexo.  

Algumas festividades ou banquetes eram não somente regados a 

vinhos misturados com especiarias. Estavam envolvidas em festas 

carnais, festas sensuais. Veremos uma destas festas acontecendo 

no Livro de Daniel, o sensual banquete de Belsazar.  E no mais 

pérfido nível, temos os ritos que envolviam ‘banquetes humanos’ 

oferecidos as divindades. Foram esses tais ‘banquetes’ que 

queimaram crianças às divindades cananeias, em especial a Ball-

Ecrom e a Tamuz, que culminaram com a expulsão sumária das 

sete antigas nações que habitavam a terra prometida.   

A outra questão envolvia a oferta de alimentos aos mortos, que 

eram normalmente divinizados ou transformados em guardiões 

mágicos ou espirituais das famílias. Quanto maior a antiguidade 

do patriarca, maior sua autoridade espiritual, sua honra e no 

panteão de uma extensa linha de espíritos honrados através da 
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Oferenda, que era não somente um ato de louvor ou respeito mas 

também uma premente necessidade no mundo antigo. A 

oferenda aos mortos deveria ser realizada, acima de todas as 

coisas, porque eles necessitariam daquilo para continuar 

existindo, havia uma crença de que por transmutação, 

transubstanciação ou de outro modo, por espiritualização os 

alimentos eram realmente devorados pelas entidades, que 

sentiriam fome e degenerariam em formas malignas, em 

entidades do mal, spectros, sombras, demônios, se não 

recebessem suas oblações, oferendas e ofertas nos tempos 

devidos.  O jantar dos mortos, o banquete dos mortos era a 

obrigação PRINCIPAL dos filhos primogênitos. Os cemitérios com 

parentes próximos jamais deveriam ficar em locais onde não 

fossem acessíveis, a noção de propriedade da antiguidade nasce 

da terra dos ancestrais, locais onde os antepassados estavam 

enterrados, que deveriam por direito mágico e religioso pertencer 

aos descendentes para que este pudesse realizar os ritos de 

oferenda de alimentos. 

Todas essas cenas vão se somando para que possamos 

compreender o mundo espiritual, religioso e mágico de 

significados que envolvem a Ceia de Cristo. É um jantar de 

comunhão, possui a lembrança de coisas fatídicas, é ao mesmo 

tempo um anuncio profético da morte de Cristo, é uma referencia 

direta a oferenda aos mortos, que inclusive fou estabelecida 

como ORDENANÇA para lembrar de sua morte até que ele 

retorne, representando cabalmente a essência da oferenda aos 

espíritos dos antepassados, pois Jesus é o antepassado maior de 

toda a raça humana, pois Adão procede dele. Quanto mais antigo 

ao ancestral, mais divinizado ele se tornava, tal como os Voduns 

adorados pelas tribos africanas da costa cerde, e nas regiões de 

Benin, que invocam como deuses os patriarcas mortos que 
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remontam de uma era imemorial Jesus atende perfeitamente a 

todos os pressupostos, sendo ele mesmo o mais antigo dos seres 

viventes, cujas saídas são desde a eternidade, atendendo o 

mesmo tempo a questão de parentesco, através do processo de 

filiação divina através da adoção, pelo qual somos feitos filhos de 

Deus, numa realidade espiritual que atende com folga a todas as 

premissas mágicas destas visões religiosas. A ceia é profunda em 

significados e paralelos ela é um banquete divino porque os que 

dela participam tem comunhão com divindade através de Cristo! 
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CAPÍTULO 8 

Sobre a árvore 

Ainda no tema, dessa visão do mágico-pedagógica das Escrituras, 

na falta de termo melhor, voltando ao livro de Daniel é 

justamente a crença no ‘espírito das árvores’ na visão mágica da 

antiguidade que nos levará a entender a profundidade da visão 

da árvore gigantesca que é cortada, simbolizando a queda e a 

loucura do rei Nabucodonosor.  

10/11 “Vi uma árvore muito alta no meio dum campo; e ia-se 

tornando sempre cada vez mais alta, em direção aos céus, até que 

podia ser vista por toda a gente no mundo. 12 As suas folhas 

eram frescas e verdes, os seus ramos vergavam sob o peso de 

frutos abundantes, frutos que podiam servir de alimento para 

toda a gente. Os animais selvagens descansavam à sua sombra e 

os pássaros faziam os ninhos nos seus ramos. Todo o mundo 

dependia dela. 

13/15 Durante o meu sono, vi um anjo de Deus que desceu do 

céu e gritou: ‘Derrubem a árvore; cortem-lhe os ramos, sacudam-

lhe as folhas e espalhem os frutos. Espantem os animais que 

viviam à sua sombra e afugentem os pássaros das ramagens; 

deixem no entanto o cepo e as raízes no chão, ligado com cadeias 

de ferro e de bronze; deixem que a erva cresça à volta. Será 

molhado pelo orvalho, e essa erva alimentará tanto os animais 

selvagens como ele próprio! 16/17 Durante sete anos a sua 

natureza alterar-se-á: não será mais um homem; passará a ser 

como um animal. Isto é decretado pelos vigilantes, por mandado 

dos santos.  



93 
 

 

Na história religiosa da raça ariana na Europa, o culto das árvores 

teve um papel importante. Nada podia ser mais natural, pois, no 

alvorecer da história, a Europa estava coberta de imensas florestas 

primevas, onde as clareiras esparsas devem ter parecido 

pequenas ilhas num oceano verde. Germanos interrogados por 

César haviam viajado pela floresta Negra sem jamais ter sabido 

onde ela acabava. 

O culto das árvores 

 

O Rei Assurbanípal, da Assíria, "o rei do mundo 

 
 

( . .. ) que subjugou todo o gênero humano", com suas 
divindades, o disco solar e a árvore da vida. Esse baixo-relevo do 
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palácio de Assurbanípal em Nimrod (século IX a.C.) mostra o rei 
duas vezes, de ambos os lados dos emblemas sagrados. 
 

British Museum, Londres. 

 

No reinado de Henrique II, os cidadãos de Londres ainda caçavam 

o javali na floresta de Hamps-tead. Autores clássicos fazem 

muitas referências a florestas italianas hoje desaparecidas. Na 

Grécia, belos bosques de pinho, carvalho e outras árvores ainda 

perduram, em certas áreas, mas são simples fragmentos das 

florestas que cobriam grandes extensões na Antiguidade e que, 

em época mais remota, se poderiam ter estendido por toda a 

península grega, de costa a costa. Entre os celtas, o culto do 

carvalho pelos druidas é conhecido de todos, e a palavra 

antiga que usavam para santuário parece ser idêntica, na sua 

origem, ao latim nemus ("bosque") que ainda sobrevive no 

nome de Nemi. Em Uppsala, a velha capital religiosa da 

Suécia, havia um bosque sagrado em que todas as árvores 

eram consideradas divinas. Os eslavos pagãos cultuavam 

árvores e bosques. Os lituanos só se converteram ao cristianismo 

em fins do século XIV, e, até a data de sua conversão, o culto 

das árvores tinha lugar destacado entre eles. Alguns lituanos 

reverenciavam os carvalhos notáveis e outras árvores de 

grande copa, das quais recebiam respostas oraculares.  

As árvores e os oráculos, a profecia interligada a floresta e a 
árvore, dai o sonho de Nabucodonosor, um ORÁCULO que é 
determinado por meio de uma árvore gigantesca... 

Outros mantinham bosques sagrados próximo de suas aldeias ou 
de suas casas, onde até mesmo quebrar um galho teria sido um 
pecado.  
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Será num “bosque sagrado” que Jesus realizará sua mais 
poderosa intercessão, no Getsemani, um pomar com olivas.  

Provas da existência generalizada do culto à árvore na Grécia e na 
Itália antigas são numerosas.  

Existe no culto das árvores a reminiscência e a evocação da árvore 
do Conhecimento do Bem e do Mal e a esperança da árvore da 
Vida.  

No santuário de Esculápio em Cós, por exemplo, era proibido 
cortar os ciprestes, sob pena de uma multa de mil dracmas.  

Esta prática mágica leva-nos direto aos guardas da Vinha em 
Cantares que recebem ao final 1000 moedas de prata! Pela 
guarda da Vinha: 

Cantares de Salomão 8:12 

Quanto à minha própria vinha, ó Salomão, trato eu dela, leva pois 

as tuas mil peças de prata, e eu darei duzentas aos guardas que 

se ocupam dela. 

Mas talvez em nenhuma outra parte do mundo antigo essa forma 
milenar de religião tenha sido melhor preservada do que no 
próprio coração da grande metrópole. No Fórum, o agitado 
centro da vida romana, a figueira sagrada de Rómulo era 
adorada até os dias do império, e, quando seu tronco murchou, 
a consternação espalhou-se pela cidade.  Mas é necessário 
examinar em detalhe as noções em que o culto das árvores e das 
plantas se baseia. Para os antigos, o mundo em geral é dotado de 
alma, e árvores e plantas não constituem exceção à regra. O 
antigo acha que possuem uma alma como a sua, e trata-as 
como se assim fosse. Um vegetariano da  Antiguidade, Porfírio, 
escreve: "Eles dizem que o homem primitivo levava uma 
existência infeliz, pois a sua superstição não se limitava aos 
animais, estendia-se às plantas. Por que seria o abate de um boi 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Cantares%20de%20Salom%C3%A2o+8:12&version=OL


96 
 

ou de uma ovelha um crime maior do que a derrubada de um 
abeto ou de um carvalho, já que uma alma existe também 
nessas árvores?" Da mesma forma, os índios hidatsas da 
América do Norte acreditam que todos os objetos naturais 
têm seu espírito, ou, melhor dizendo, a sua sombra. Um certo 
respeito a essas sombras é necessário, mas não na mesma 
proporção para todas. Por exemplo, a sombra do choupo, a mais 
alta árvore do vale do Alto Missouri, era considerada como 
dotada de uma inteligência própria que, se abordada da maneira 
adequada, podia ajudar certos empreendimentos dos índios; mas 
as sombras dos arbustos e matos eram de pouca importância. 

A esses espíritos fazem-se ofertas de bolos, vinho e carne de 
porco, sobre montes de pedras empilhadas sob a árvore. Na 
China é costume, desde tempos imemoriais, plantar árvores sobre 
sepulturas para fortalecer a alma do morto e salvar seu corpo da 
decomposição; e como o cipreste e o pinheiro, sempre verdes, 
são considerados como dotados de maior vitalidade do que 
outras árvores, são, de preferência, escolhidos para esse objetivo. 
Assim, as árvores plantadas sobre as sepulturas são por vezes 
identificadas com as almas dos mortos. Na maioria desses casos, 
se não em todos, considera-se o espírito como incorporado à 
árvore, animando-a, e sofrendo e morrendo com ela. Mas, de 
acordo com outra opinião, provavelmente posterior, a árvore não 
é o corpo mas simplesmente a morada do espírito da árvore, que 
pode deixá-la e voltar para ela à vontade. 

Não são poucas as cerimônias observadas quando do abate 
de uma árvore assombrada que se baseiam na crença de que 
os espíritos têm o poder de deixar a árvore quando quiserem 
ou em caso de necessidade. Um oficial francês em missão na 
região habitada pelos primitivos mois da Indochina 
testemunhou uma dessas cerimônias propiciatórias, 
realizadas pelos nativos antes de derrubar uma árvore. Narra 
ele: "Aconteceu por vezes, durante nosso levantamento 
geodésico, sermos obrigados a cortar uma árvore que 
interrompia o campo de visão de nossos instrumentos. Uma 
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cena muito interessante precedia o ato de destruição. O 
'capataz' de nossos carregadores mois se aproximava da 
árvore condenada e lhe dizia mais ou menos o seguinte: 
'Espírito que fizeste desta árvore o teu lar, nós te adoramos e 
viemos pedir tua misericórdia. O mandarim branco, nosso 
implacável senhor, cujas ordens não podemos deixar de 
obedecer, mandou-nos derrubar a tua habitação, tarefa que 
nos enche de tristeza e só realizamos a contragosto. Conjuro-
te a partir imediatamente deste lugar e procurar uma nova 
residência, e imploro-te que esqueças o mal que te fizemos, 
pois não somos donos de nós mesmos'". 
 

Portanto, a árvore é considerada, em certos casos, como o corpo 
e, em outros, apenas como a casa do espírito que nela se instala; 

e, quando lemos sobre árvores sagradas que não podem ser 
cortadas por serem a morada de espíritos, nem sempre é possível 

dizer com certeza de que maneira a presença do espírito nas 

árvores é concebida. 

 

Se as árvores têm alma, necessariamente são sensíveis, e cortá-
las é uma operação cirúrgica delicada, que deve ser feita com a 
maior consideração possível pelos sentimentos das árvores que 
sofrem, pois, sem esse cuidado, podem voltar-se contra o 
operador inábil e dilacerá-lo. Quando um carvalho é derrubado, 
"solta gritos ou gemidos que podem ser ouvidos a mais de 
um quilômetro de distância, como se fosse o gênio da árvore 
que se lamentasse. E. Wyld, Esq., ouviu-os várias vezes". 
Observações semelhantes foram registradas em muitas outras 
partes do mundo. 

Esse ideário mágico é certamente uma das razões dos sinais que 
Jesus produziu em seu ministério que se associavam com árvores. 
Fosse da maldição da figueira, fosse a presença engraçada de  
Zaqueu nos galhos de uma árvore para ouvir sua pregação, seja 
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na primeira frase que um cego diz ao receber o dom da visão por 
um milagre de Cristo: 

Marcos 8:24 

O homem olhou em volta: “Sim! Vejo homens mas 

não os distingo bem; parecem árvores que andam de um lado 

para o outro.” 

São paralelos mágicos de um evangelho pregado a um mundo 
mágico. Compreendida num caráter de agricultura pelos ouvintes 
judeus, e animista pelos gentios! Em um mundo mágico onde 
objetos, árvores e rios possuem vida, a parábola da vinha é de um 
significado muito mais profundo do que imaginamos 

João 15:5 

Sim, eu sou a videira, e vocês são os ramos. Aquele que viver em 

mim e eu nele produzirá muito fruto. Pois sem mim nada podem 

fazer. 

Na Coréia, as almas daqueles que morrem de peste ou à beira da 
estrada e das mulheres que morrem de parto instalam-se 
invariavelmente nas árvores. 

Nos conduz a cena de Raquel morrendo e sendo enterrada aos 
pés de um carvalho na entrada de Belém. 

Quando uma árvore passa a ser vista não mais como o corpo do 
espírito que a habita, mas simplesmente como a sua morada, que 
pode abandonar quando quiser, registra-se um avanço 
importante no pensamento religioso: O animismo está se 
transformando em politeísmo. Em outras palavras, em lugar de 
considerar cada árvore como um ser vivo e consciente, o homem 
passa a ver nela simplesmente uma massa sem vida, inerte, 
ocupada durante um período mais longo ou mais curto por um 
ser sobrenatural que, estando em condições de passar livremente 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Marcos+8:24&version=OL
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jo%C3%A3o+15:5&version=OL
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de árvore para árvore, goza de um certo direito de posse ou 
senhorio sobre elas e, deixando de ser a alma da árvore, passa a 
ser um deus da floresta. Tão logo o espírito da árvore se 
desliga, assim, de cada árvore em particular, começa a 
modificar a sua forma e a assumir o corpo de um homem, em 
virtude de uma tendência geral do pensamento primitivo de 
dar a todos os seres espirituais abstratos uma imagem 
humana. Desse modo, na arte clássica, as divindades da 
floresta são retratadas sob forma humana, sendo o seu 
caráter silvestre indicado por um ramo ou algum outro 
símbolo igualmente óbvio. Mas essa modificação não afeta o 
caráter essencial do espírito da árvore. Os poderes que exercia 
como alma incorporada à árvore continua a tê-los como deus das 
árvores. 

A adoração do Bosque remete ao Éden, do mesmo modo que a 
deusa mãe remete a Eva, “mãe dos viventes”. 

Acredita-se que as árvores, ou os seus espíritos, proporcionem a 

chuva e o sol. Quando o missionário Jerônimo de Praga procurou 

convencer os pagãos lituanos a derrubar seus bosques sagrados, 

numerosas mulheres cercaram o príncipe da Lituânia para impedir 

que o fizesse, dizendo que, com as matas, ele estava destruindo a 

casa do deus do qual costumavam obter chuva e sol. Os 

mundaris, de Assa, acham que, se uma árvore do bosque 

sagrado é derrubada, os deuses silvestres demonstram seu 

descontentamento sustando a chuva.  

Da mesma forma, os espíritos das árvores fazem com que as 
plantações cresçam. Entre os mundaris, toda aldeia tem o seu 
bosque sagrado, e "as divindades do bosque são responsáveis 
pelas colheitas, recebem honrarias especiais em todas as 
grandes festas agrícolas". 

Os negros da Costa do Ouro têm o hábito de sacrificar ao pé de 
certas árvores altas e acham que, se uma delas for derrubada, 
todos os frutos da terra perecerão.  
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No norte da Índia, a Emblica officinalis é uma árvore  
sagrada.  No  dia  11  do  mês  de  falgun (fevereiro)  são  
feitas  oferendas  ao  pé  dessas árvores: uma fita vermelha ou 
amarela é atada à volta de seus troncos e orações lhes são 
dirigidas pela fertilidade das mulheres, dos animais e da 
terra. Na cidade de Qua, perto da velha Calabar, havia uma 
palmeira que assegurava a concepção a qualquer mulher 
estéril que comesse um de seus frutos. Na Europa, a árvore de 
maio, ou mastro enfeitado de flores e fitas da festa da 
primavera a 1.° de maio, tem ao que se supõe, poderes 
semelhantes em relação às mulheres e animais.  

 

 

Maibaum: a tradição da árvore de maio na Baviera 

 

Curiosidades maio 1, 2016  

Maibaum: a tradição da árvore de maio na Baviera  

Conheça um pouco da tradição do Maibaum e a despedida do 

frio na região 

http://www.destinomunique.com.br/category/curiosidades/
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Em Munique onde geralmente tem uma praça com Biergarten ou 

mercadinho ao céu aberto, tem sempre um mastro bem alto e 

relativamente fino, todo enfeitado e pintado nas cores azul e 

branca, chamado Maibaum, em português Árvore de Maio. 

Por muito tempo me perguntei o que era isso quando vim morar 

na cidade, pesquisei o que significava, mas não me dava por 

satisfeita com o que isso realmente significava até os dias de hoje 

no cotidiano na cidade. É um costume local muito antigo. 

O Maibaum marca a entrada de uma época próspera na cidade, a 

chegada do calor com a primavera e o início da época da 

colheita. Aqui na Baviera, ele tem o mastro nas cores azul e 

branca que simbolizam as cores da bandeira do estado, além de 

prosperidade. 

Todos esses referenciais vão se entrelaçando para que 

compreendamos porque as Escrituras possuem tanta referencias a 

árvores. Porque várias parábolas e cenas evocam a presença de 

árvores tidas como sagradas por tantos povos. Porque as visões 

do espírito de Deus concedida aos profetas do Velho testamento 

utilizavam-se das figuras das árvores. O Espírito traduz conceitos 

espirituais em costumes e conceitos que possam ser 

compreendidos no mundo mágico tanto da antiguidade como de 

hoje.  

Nos ensinamentos esotéricos, a árvore, era um símbolo perfeito 

para a vida em si, todos invocavam de algum modo a imagem da 

árvore da vida. Ela representava para os povos a plenitude do 

universo, pois afinal de contas tudo que existe é cheio de espírito: 

Simbolizava igualmente a árvore do mundo. Seu tronco é 

enraizado na “mãe Terra”, sua poderosa copa carrega a 

http://www.destinomunique.com.br/biergarten/
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diversidade dos seres da criação. Por dentro da sua semente, 

imaginavam,  havia todas as espécies de plantas e animais. No 

antigo Egito, na Mesopotâmia e na Grécia, as estrelas também 

eram consideradas seus frutos. A árvore da vida daria alimento e 

cura para todos os seres. Ela seria imortal e também concederia 

imortalidade às almas dos homens, ou através das suas frutas (são 

elas que o grego Hérakles rouba dos Hespérides e são elas que 

Iduna, a deusa germana da primavera doa ao Asos), ou através do 

seu suco (Hamoa na Pérsia antiga, Soma na Índia e na região celta 

germana a calda do caldeirão sagrado). Seria ela que também 

ofereceria a onisciência e iluminação. Há cerca de 2600 anos que 

Zaratustra, o sumo sacerdote persa falou: “Para a alma, ela é o 

caminho para o paraíso”. A árvore da vida ou do mundo, 

amplamente ramificado, representava a estrutura espiritual do 

cosmo. Místicos imaginam a sua estrutura física no universo 

percebida através de padrões com telescópios ou microscópios 

Especialmente a Cabala judaica e o Vedas da Índia antiga, 

enfatizavam a natureza espiritual da árvore da vida/do mundo: 

Em ambas as tradições, a árvore do mundo cresciam de cima 

(mundo espiritual) para baixo (mundo de manifestações 

materiais). Esse arquétipo da árvore também se revela na 

geografia, não apenas na vegetação, mas também, por exemplo, 

na geografia dos estuários de rios ou no crescimento do sistema 

nervoso ou da circulação sanguínea de animais. Especialmente no 

cérebro humano, estas redes parecem a copa de uma árvore, com 

a coluna como tronco – o que já tinha importância nas escrituras 

antigas do Egito e ainda no ensino da Yoga (Kundalini). Na 

maioria dos mitos, a árvore da vida está vigiada por um dragão 

ou uma serpente, que simbolizam o espírito da terra ( a terra 

“pastoreia” a dádiva da vida). Como também nos povos indígenas 

do Havaí, a árvore da vida e a arvore do conhecimento eram a 

mesma. A árvore da vida dá alimento para todos os seres, o que 
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inclui também alimento espiritual. Assim, xamãs siberianos 

procuram a árvore da vida para subir através dela para o mundo 

espiritual. Assim, Odin levou para o seu povo as runas da árvore. 

Assim, a formação de druidas aconteceu na floresta. Assim, Buda 

procurou a árvore para a iluminação.  

Podemos a luz da imaginação mágica compreender os recursos 

que o Espírito santo usou para abraçar o mundo mágico. 

Na Bíblia, podemos observar uma variedade de árvores. No 

Antigo Testamento, por exemplo, encontramos diversas espécies. 

Vejamos: Amendoeira (Números 17.8; Eclesiastes 12.5); Acácia 

(Êxodo 36.20); Aloés (Salmo 45.8); Amoreira (2 Samuel 5.23); 

Carvalho (1 Reis 13.14); Cedro do Líbano (Isaías 40.6); Figueira 

(Juízes 9.10); Macieira (Cantares 2.3); Murta (Isaías 41.19); Oliveira 

(Is. 41.19); Olmeiro (Deuteronômio 34.3); Palmeira (Deuteronômio 

34.3); Romeira (1 Samuel 14.2); Sicômoro (1 Reis 10.27); Terebinto 

(Isaías 6.13); Zimbro (1 Reis 19.4). As árvores eram usadas para 

simbolizar pessoas, governantes e reinos, como na profecia que 

assemelhou a queda de Faraó e sua massa de gente ao corte de 

um majestoso cedro (Ez 31.3), bem como na profecia de Daniel 

relativa à enorme árvore que representava o domínio “no reino da 

humanidade”. (Dn 4.10-26) O homem justo é assemelhado a uma 

árvore plantada junto a correntes de água (Sl 1.3), cuja folhagem 

é luxuriante e cujos frutos continuam a crescer até mesmo na seca 

(Jr 17.8). Jesus usou árvores em algumas das suas ilustrações, 

destacando a necessidade de se produzir frutos em verdadeira 

justiça, como João Batista fizera antes dele. (Mt 3.10; 7.15-20). 

Visto que as árvores frutíferas eram tributadas na Palestina, 

naquele tempo, uma árvore improdutiva (virtualmente morta) era 

uma carga indesejável para o proprietário, e, por isso, devia ser 

cortada e destruída. (Lc 13:6-9) Em Judas 12, as pessoas imorais 
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que se infiltram na congregação cristã são comparadas a árvores 

infrutíferas no outono, que já morreram duas vezes. Serem 

descritas como “duas vezes mortas” talvez seja um modo enfático 

de expressar que elas estão completamente mortas. Ou, poderia 

significar que estão mortas de dois pontos de vista. Elas são 

estéreis ou infrutíferas, e estão literalmente mortas, não 

possuindo nenhuma vitalidade. 
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CAPÍTULO 8  

O REI TRANSITÓRIO 

http://www.destinomunique.com.br/wp-content/uploads/2016/05/Maibaum-Baviera-Alemanha.jpg
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A outra cena das Escrituras de extrema profundidade é a frase 

final da profecia dada a Daniel na revelação divina do sonho de 

Nabucodonosor, da estátua gigantesca. 

Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que 

não será jamais destruído; e este reino não passará a outro 

povo; esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo 

subsistirá para sempre, 

Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem 

auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata 

e o ouro; o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois 

disto. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. 

Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face, e adorou a 

Daniel, e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e 

perfumes suaves. 

Daniel 2:44-46 

Daniel recebeu a revelação de um sonho que o rei havia 

esquecido, narrando-lhe o sonho e a sua interpretação. O rei ficou 

tão emocionado, não assombrado que tratou a Daniel como se 

fosse uma divindade. Como se ele fosse de descendência ou de 

caráter divino. Ele presta adoração a Daniel como se prestasse 

adoração a outros deuses de babilônia. Faz a ele uma oferenda de 

alimento, exige que sacerdotes queimem diante dele incenso 

como se fosse uma divindade viva.  Fazia parte do caráter 

mágico-religioso de então considerar o receptáculo da presença 

de uma entidade sobrenatural, de um espírito, fantasma ou 

divindade, objeto, árvore ou animal, ser considerado SAGRADO 

em virtude daquilo que ele CONTINHA. Nabucodonosor 

reconheceu que em Daniel habitava uma presença sobrenatural, 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/dn/2/44-46
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espiritual, divina. Logo, ele, aos olhos do rei e de TODA 

BABILONIA,  também tinha se tornado – SAGRADO.  

Na revelação dada a Daniel nós leremos sobre a chegada de um 

REINO ETERNO. Para entender a profundidade dessa expressão é 

necessário compreender além da esfera politico-administrativa, 

além das questões do estado, reino e impérios da antiguidade.  

Segundo Frazer, o homem realmente criou deuses à sua 

semelhança e, sendo mortal, naturalmente supôs que suas 

criaturas estivessem sujeitas à mesma triste condição. Assim, os 

groenlandeses acreditavam que um vento podia matar o seu deus 

mais poderoso, e que ele certamente morreria se tocasse em um 

cachorro. Quando ouviram falar no Deus cristão, logo 

perguntaram se ele nunca morria e, sendo informados de que 

não, ficaram muito surpresos, dizendo que deveria ser um deus 

realmente muito bom. 

Até mesmo os grandes deuses do Egito não estavam a salvo da 
sorte comum. Também eles envelheciam e morriam, pois, como 
os homens, eram formados de um corpo e uma alma e, como os 
homens, estavam sujeitos a todas as paixões e fraquezas da carne. 
É certo que seus corpos eram modelados de matéria mais etérea 
e duravam mais do que os nossos, mas não podiam resistir para 
sempre ao assédio do tempo. A idade convertia seus ossos em 
prata, sua carne em ouro e seus cabelos azuis em lápis lázuli. 
Quando chegava a sua hora, deixavam o animado mundo dos 
vivos para reinar como deuses mortos sobre homens mortos no 
melancólico mundo de além-túmulo. Até mesmo suas almas, 
como as almas dos homens, só podiam resistir depois da morte 
enquanto seus corpos não se decompusessem; era portanto tão 
necessário preservar-lhes os corpos quanto os cadáveres dos 
homens comuns para que, com a matéria divina, o espírito divino 
também não chegasse a um fim prematuro. Os supremos deuses 
da Babilônia, embora aparecessem aos seus fiéis só em sonhos e 
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visões, também eram concebidos como humanos em sua forma 
corpórea, humanos em suas paixões e humanos em seu destino, 
pois, como os homens, nasciam no mundo e, como os homens, 
amavam, lutavam e morriam. 

A eliminação do rei divino 

 

Reis que são mortos quando sua força decai. 

 

Se os altos deuses, que vivem distantes das agitações da vida 
terrena, devem finalmente morrer, não se pode esperar que um 
deus que tenha sua morada num frágil tabernáculo de carne 
escape à mesma sorte, embora tenhamos ouvido falar de reis 
africanos que se imaginavam imortais em virtude de suas 
feitiçarias. Os povos primitivos, como já vimos, acreditam que 
sua segurança e mesmo a segurança do mundo depende da 
vida de um desses deuses- homens ou encarnações humanas 
da divindade. É natural, portanto, que tenham o maior cuidado 
com a vida do rei, como medida de preservação de suas 
próprias vidas. Mas, por mais cuidado que tiverem, será 
impossível impedir que o homem-deus envelheça, se torne 
fraco e acabe morrendo. Seus fiéis têm de aceitar essa triste 
necessidade e enfrentá-la da melhor maneira possível. O perigo 
é formidável, pois, se o curso da natureza depende da vida do 
homem-deus, que catástrofes podem ocorrer com o 
enfraquecimento gradual de seus poderes e a extinção final 
deles pela morte? Só há uma maneira de evitar esses perigos. O 
homem-deus deve ser morto tão logo demonstre sintomas de 
que os seus poderes estão começando a diminuir, e sua alma 
deve ser transferida para um vigoroso sucessor antes que tenha 
sido seriamente prejudicada pela temida degeneração. As 
vantagens de eliminar, dessa forma, o homem- deus, em lugar 
de permitir que morra de velhice ou de doença, são bastante 
óbvias para o antigo. Primeiro, se o homem-deus morre do que 
chamamos de morte natural, isso significa, de acordo com o 
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antigo, que a sua alma abandonou voluntariamente o corpo e 
se recusa a voltar, ou, mais comumente, que foi arrancada, ou 
pelo menos retida em suas andanças, por um demônio ou 
feiticeiro. Em qualquer desses casos, a alma do homem-deus 
está perdida para seus fiéis, e com ela desaparece a 
prosperidade destes, e a sua própria existência corre perigo. 
Mesmo que pudessem recapturar a alma do deus agonizante no 
momento em que deixa o seu corpo pela boca ou pelas narinas 
e transferi-la para um sucessor, isso não atingiria os objetivos 
desejados, pois, se o rei morresse de doença, sua alma 
necessariamente deixaria o corpo no último estágio de 
debilidade e exaustão, e, assim enfraquecida, continuaria a 
arrastar uma existência lânguida, inerte, em qualquer corpo 
para o qual fosse transferida. Mas se eles próprios eliminarem o 
rei, os fiéis podem, em primeiro lugar, ter certeza de capturar 
sua alma no momento em que deixa o corpo e transferi-la a um 
sucessor adequado. 

Em segundo lugar, eliminando-o antes que sua força natural 
diminua, estarão seguros de que o mundo não sofrerá a mesma 
decadência do homem-deus. Todos os objetivos são, portanto, 
atendidos, e evitados todos os perigos, com a eliminação do 
homem-deus e a transferência de sua alma, ainda em pleno vigor, 
para um sucessor digno. 

Os reis místicos do fogo e da água, do Camboja, não podem 
morrer de morte natural. Assim, quando um deles adoece 
seriamente, e os anciãos acham que não se pode curar, matam-no 
a punhaladas. O povo do Congo acreditava, como já vimos, que, 
se seu pontífice chitóme perecesse naturalmente, o mundo 
desapareceria com ele, e a terra, mantida por seu poder e mérito, 
seria imediatamente aniquilada. Assim sendo, quando ele adoecia 
e sua morte tornava-se provável, aquele que estava indicado para 
sucedê-lo entrava na casa do pontífice com uma corda ou uma 
clava e o estrangulava ou golpeava até a morte. Os reis etíopes de 
Méroe eram adorados como deuses, mas, sempre que os 
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sacerdotes assim o desejavam, enviavam um mensageiro ao rei, 
anunciando-lhe que havia chegado a hora de morrer; sua 
autoridade para emitir tal ordem encontrava fundamento num 
suposto oráculo dos deuses. A ordem foi sempre obedecida até o 
reinado de Ergámenes, contemporâneo de Ptolomeu II, rei do 
Egito. Tendo recebido uma educação grega que o libertou das 
superstições de seus concidadãos, Ergámenes aventurou-se a 
desobedecer a ordem dos sacerdotes e, entrando no Templo de 
Ouro com um grupo de soldados, passou-os a fio de espada. 
 

O hábito de eliminar os reis divinos aos primeiros sintomas de 
debilidade ou velhice existiu até recentemente, se é que chegou 
mesmo a desaparecer totalmente, e não apenas hibernar, entre os 
chiluks do Nilo Branco. A região em que vivem os chiluks é quase 
que totalmente coberta de pastagens, e, por isso, a principal 
riqueza é constituída por seus rebanhos, embora também 
plantem, em quantidades consideráveis, uma variedade de 
painço, conhecida como milhete da Índia. Embora os chiluks 
sejam principalmente pastores, não são nômades, vivendo em 
muitas aldeias fixas. A tribo conta atualmente com cerca de 
quarenta mil almas, e é governada por um único rei (rei), cuja 
residência é em Fachoda. Seus súditos cuidam muito bem dele, 
cumulando-o de honrarias. 

Reis que são mortos ao fim de um prazo determinado 

Nos casos que descrevemos até agora, o rei ou sacerdote 
divino conserva sua função com o assentimento do povo até 
que alguma deficiência evidente, algum sintoma visível de 
má saúde ou envelhecimento, mostre sua incapacidade de 
cumprir os deveres divinos; mas só quando tais sintomas são 
claros é ele eliminado. Há certos povos, porém, que julgam 
pouco seguro esperar até mesmo pelo mais leve sinal de 
decadência, e em lugar disso preferem matar o rei enquanto 
ainda está em pleno vigor.  
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Temos as cidades refugio que abrigavam os homicidas presos até 
a morte do sacerdote. A decadência do rei/sacerdote vai 
descortinar o significado da enfermidade lançada sobre Cristo! 

Assim, fixam um prazo para o seu reinado, findo o qual ele 
tem de morrer. Esse prazo é bastante curto, para excluir a 
possibilidade de degeneração física durante o reinado. Em 
certas regiões do sul da Índia, o período fixado era de doze anos. 
Assim, de acordo com um velho viajante que percorreu a 
província de Querala, cerca de vinte léguas a nordeste do cabo 
Comorim, "há uma casa de orações dos gentios, onde há um 
ídolo por eles muito respeitado, e, a cada doze anos, celebra- se 
uma grande festa para esse ídolo, à qual os gentios comparecem 
como se fossem a um jubileu. Esse templo tem muitas terras e 
muitas rendas: é um negócio de grandes proporções. A província 
tem um rei, cujo reinado dura apenas doze anos, de jubileu a 
jubileu. O comportamento do rei é, quanto a isso, sábio, ou seja: 
quando os doze anos se completam, no dia da festa, reúnem-se 
muitas pessoas, e muito dinheiro é gasto para dar comida aos 
brâmanes. O rei faz com que seja erguido um catafalco de 
madeira, forrado de seda e, nesse dia, vai banhar-se num 
tanque com grandes cerimônias e muita música, depois do 
que se dirige ao ídolo e faz orações, sobe ao catafalco e ali, à 
frente de todos, com facas muito afiadas, começa cortando o 
nariz, depois as orelhas, os lábios e todos os seus membros, e 
o máximo de carnes que pode cortar de si mesmo, lançando 
tudo isso fora, apressadamente, até que tanto sangue se 
derrama que ele começa a desmaiar, quando então corta a 
própria garganta. Realiza esse sacrifício para o ídolo, e quem 
desejar reinar durante doze anos e sofrer esse martírio por 
amor ao ídolo tem de estar presente, presenciando o 
acontecimento, e daquele lugar o levam, como rei". 

Quando os reis estavam condenados à morte ao término de um 

certo prazo, era natural que procurassem delegar o penoso 
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dever, juntamente com alguns dos privilégios da soberania, a 

um substituto que sofresse em seu lugar.  

A transferência do dever de morrer pelo seu país talvez tenha sido 
praticada pelos sultões de Java. 
 

Isso pelo menos explicaria uma cena estranha, testemunhada 
na corte de um deles pelo famoso viajante Ibn Battuta, 
natural de Tânger, que visitou as Índias holandesas na 
primeira metade do século XIV. Diz ele: "Durante minha 
audiência com o sultão, vi um homem que tinha na mão uma 
faca semelhante à que é usada por um colhedor de uvas. 
Colocou- a contra o próprio pescoço e falou durante muito 
tempo numa língua que eu não compreendi. Depois disso, 
segurou-a com as duas mãos e cortou a própria garganta. Sua 
cabeça caiu no chão, tão afiada era a lâmina e tão grande a 
força por ele empregada. Fiquei estarrecido com esse 
comportamento, mas o sultão me disse: 'Ninguém faz isso, 
em seu país?' Respondi: 'Jamais vi tal coisa'. Ele sorriu e 
respondeu: 'São escravos nossos e se matam por amor a nós'. 
Mandou em seguida que levassem o corpo e o queimassem. 
Os oficiais, os dignitários, os soldados do sultão e o povo em 
geral compareceram à cremação. O soberano fixou uma 
pensão bastante liberal para os filhos do morto, para sua 
mulher e seus irmãos, que receberam muitas honrarias 
devido ao seu comportamento. Alguém que estava presente à 
audiência em que ocorreu o fato descrito informou-me que o 
discurso feito pelo homem que se sacrificara falava de sua 
dedicação ao monarca.  

Disse que desejava imolar-se por afeição ao soberano, como 

seu pai havia feito por amor do pai do príncipe, e seu avô 

também fizera por amor do avô do príncipe". Podemos 

conjeturar que  antigamente os sultões de Java, como os reis 

de Querala, estavam condenados a cortar a própria garganta 

ao término de um determinado prazo, mas que 
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posteriormente passaram a delegar o dever, doloroso, 

embora glorioso, de morrer pelo seu país aos membros de 

uma certa família, que, como recompensa, recebiam generosa 

assistência durante toda a vida e um belo funeral. 

Jesus cumprirá esse ato mágico invertendo de modo maravilhoso 
os valores humanos nele incorporados. Ele é o justo morrendo 
pelo bom, ele é o Rei que entrega sua vida pelos escravos, ele é 
aquele que se oferece voluntariamente pelos pecados cometidos 
não por ele mesmo, mas pelos de sua nação. Ele não se entrega 
para perpetuação de seu reino, para manutenção de seu status 
quo, antes para que através de sua morte seu reino possa ser 
doado, como herança aos seus súditos a quem através da morte 
dignifica e exalta tornando-se não superior a eles em virtude de 
seu sacrifício, antes igual, elevando o ser humano a estatura que 
ele tinha antes de vir ao mundo, ou a nova que recebe como 
titulo, filho de Deus.  
 

Há também algumas razões para supor que o reinado de 
muitos dos antigos soberanos gregos era limitado a oito 
anos, ou pelo menos que, ao cabo de cada período de oito 
anos, uma nova consagração, uma nova unção de graça 
divina, era considerada como necessária para permitir-lhes o 
bom desempenho de seus deveres civis e religiosos.  

A constituição de Esparta determinava que, a cada oito anos, os 
éforos escolhessem uma noite clara e sem luar e, sentando-se, 
observassem os céus em silêncio. Se durante essa vigília vissem 
um meteoro ou estrela cadente, deduziam que o rei havia 
pecado contra a divindade e o suspendiam de suas funções 
até que o oráculo deifico (De Delphos)  ou o olímpico (De 
Olimpos) o restabelecesse no cargo. Esse costume, que tem 
toda a aparência de ser muito antigo, não foi letra morta nem 
mesmo no período final da monarquia espartana, pois, no século 
II a.C., um rei, que se havia tornado desagradável ao partido 



114 
 

reformista, foi deposto sob várias acusações forjadas, entre as 
quais a alegação de que o pressago sinal havia sido visto. 

Lucas 10 

17 Então, os setenta e dois discípulos retornaram muito felizes e 
relataram: “Senhor! Até os demônios se submetem ao nosso 
comando, em teu Nome”. 18 Ao que Jesus lhes revelou: “Eu vi 
Satanás caindo do céu como relâmpago 

 

É a esse costume  ao qual faz referencia Jesus quando fala da 
queda do reino passageiro, quando afirma que via satanás cair do 
céu como se fosse uma estrela cadente, ou um meteoro, ou um 
raio, estava profetizando sob a luz do pensamento mágico que 
Satanás estava para perder o reino que usurpou no Éden! 

 

Esta é uma sobrevivência, sob forma atenuada, de uma instituição 

que pode ter desfrutado outrora de grande significação, e lança 

uma luz importante 

Sobre as restrições e limitações impostas antigamente, pela 
religião, aos reis dórios. Qual era exatamente a importância de 
um meteoro na opinião dos antigos dórios, dificilmente 
podemos ter esperanças de determinar; mas uma coisa é 
clara: consideravam-no como um sinal tão sombrio e 
ameaçador que seu aparecimento em certas circunstâncias 
justificava, e até mesmo exigia, a deposição do rei.  

Esse medo exagerado de um fenômeno natural tão simples é 
comum a muitos selvagens até hoje, e dificilmente estaremos 
errados supondo que os espartanos o herdaram de seus 
ancestrais bárbaros, que podem ter visto com consternação, em 
muitas noites estreladas nas florestas da Alemanha, um meteoro 
cruzar o céu. 

http://bibliaportugues.com/kja/luke/10.htm
http://bibliaportugues.com/luke/10-17.htm
http://bibliaportugues.com/luke/10-18.htm
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Na Babilônia, em tempos históricos, o reinado era praticamente 
vitalício, mas, em teoria, ao que parece, era apenas anual. Isso 
porque todos os anos, no festival de Zagmuk, o rei tinha de 
renovar seus poderes segurando as mãos da imagem de Marduck, 
em seu grande templo de Esagil, na Babilônia. Mesmo quando a 
Babilônia ficou sob o domínio assírio, os monarcas da Assíria 
deviam legitimar sua pretensão ao trono todos os anos indo à 
Babilônia e realizando a antiga cerimônia na festa do Ano-
Novo. 

Alguns deles acharam tão incômoda essa obrigação que, em 

lugar de cumpri-la, preferiram abrir mão do título de rei, 

contentando- se com outro, menos importante, de governador. 

Parece, além disso, que em épocas remotas, embora não no 

período histórico, os reis da Babilônia, ou seus predecessores 

bárbaros, perdiam não apenas a coroa, mas também a vida, 

depois de um ano de  monarquia. Pelo menos é essa a conclusão 

a que as evidências que se seguem parecem levar. De acordo 

com o historiador Beroso, que, como sacerdote babilónico, 

falava com amplo conhecimento, celebrava-se anualmente na 

Babilônia um festival chamado Sacaea. Começava no décimo 

sexto dia do mês de lous e durava cinco dias. Durante a festa, 

senhores e criados trocavam de lugar, passando os segundos 

a dar ordens e os primeiros a obedecer-lhes. Um prisioneiro 

condenado à morte era vestido com as roupas do rei, sentado 

no seu trono, e podia dar as ordens que desejasse, beber, 

comer, divertir-se e dormir com as concubinas do rei. Mas, ao 

fim dos cinco dias, era despido de suas vestes reais, flagelado 

e enforcado ou empalado. Durante seu breve reinado, tinha o 

título de Zoganes. 

Se na Babilônia, antes do alvorecer da história, o próprio rei 
costumava ser imolado no festival de Sacaea, é natural supor que 
Sacaea não fosse outra senão Zagmuk ou Sakmuk, a grande festa 
do Ano-Novo, durante a qual, até os tempos históricos, o poder 
do rei tinha de ser formalmente renovado por uma cerimônia 
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religiosa no templo de Marduck. Uma reminiscência da festa de 
Zagmuk parece perdurar na crença dos iezídis de que, no dia do 
Ano-Novo, Deus senta-se em seu trono, ordenando os 
decretos para o novo ano, atribuindo aos dignitários as suas 
várias funções e entregando-lhes credenciais, com a sua 
assinatura e selo.  

Essa compreensão de que, na Babilônia, o prisioneiro condenado 

que vestia as roupas reais era imolado como um substituto do 

rei pode ser reforçada pela prática da África ocidental, onde, 

nos funerais de um rei, os escravos costumavam ser vestidos 

como ministros de Estado e, em seguida, sacrificados como 

tais em lugar dos verdadeiros ministros, seus senhores, que 

compravam por uma soma de dinheiro esse privilégio de 

morrer por procuração. Esses sacrifícios de substitutos foram 

testemunhados por um missionário católico em Porto Novo, na 

Costa dos Escravos. Os banyoros ou bakitaras, de Uganda, 

tinham um notável costume, que parece indicar que, até 

tempos recentes, observavam o hábito semelhante de limitar 

a um só ano o reinado e a vida de seus monarcas. 

O costume é assim descrito pelo Cônego Roscoe: 

 

"Aproximadamente na época do ano em que o rei havia sido 
enterrado, o monarca reinante disse a Bamuroga que preparasse 
uma festa para o falecido rei. Bamuroga escolheu um homem 
pobre do clã babito para representar o rei morto, e o escolhido 
passou a viver regiamente no túmulo do rei e a ser chamado pelo 
nome do monarca que representava, pois se acreditava ser ele o 
velho rei ressuscitado. Vivia no túmulo, era festejado e cumulado 
de honrarias e tinha pleno uso das mulheres do túmulo, isto é, as 
viúvas do velho rei. O monarca reinante mandava -lhe presentes e 
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ele retribuía com bênçãos que enviava ao rei, à terra e aos 
animais. Distribuía à vontade presentes de vacas pertencentes ao 
rei e, durante oito dias, viveu ele mesmo como um rei. No nono 
dia, foi retirado do túmulo e estrangulado, e não se ouviu mais 
falar dele. Era uma cerimônia anual". Parece provável que esse 
falso rei que reinava por oito dias todos os anos fosse um 
substituto do próprio rei, que, dessa forma, morria anualmente na 
pessoa de seu substituto. Em tempos mais remotos, o rei talvez 
não tivesse outra escolha senão morrer ele próprio ao final de um 
breve reinado de apenas um ano. 

Alternativas à eliminação do rei Reis temporários 
 

Em certos lugares, a forma modificada do antigo costume de 
regicídio que parece ter predominado na Babilônia foi ainda mais 
amenizada. 
 

O rei ainda abdicava anualmente por um curto período de tempo 
e seu lugar era ocupado por um soberano mais ou menos 
nominal; este, porém, ao final de seu breve reinado, já não era 
morto, embora por vezes um simulacro de execução ainda 
pudesse sobreviver como lembrança da época em que ele era 
realmente eliminado. 
 

No mês de méac (fevereiro), o rei do Camboja abdicava, todos os 

anos, por três dias. Durante esse tempo, ele não exercia sua 

autoridade, não tocava nos selos, nem mesmo recebia as rendas 

que lhe eram devidas. Em seu lugar ficava um rei temporário, 

chamado de sdach méac, isto é, rei de fevereiro. O papel de rei 

temporário era hereditário entre os homens de uma família 

remotamente ligada à casa real: os filhos sucediam aos pais, os 

irmãos mas novos aos mais velhos, tal como na sucessão real. 

Num dia favorável, fixado pelos astrólogos, o rei temporário era 

levado pelos mandarins em procissão triunfal. Era conduzido 
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sobre um dos elefantes reais, sentava-se no palanquim real e era 

escoltado por soldados que, vestidos de forma apropriada, 

representavam os povos vizinhos do Sião, do Anam, do Laos e 

assim por diante. Em lugar da coroa de ouro, usava um gorro 

branco de pala, e os seus símbolos do poder, em vez de serem 

de ouro incrustados de diamantes, eram de madeira tosca. 

Depois de prestar homenagem ao verdadeiro rei, de quem 

recebia seu mandato de três dias, juntamente com toda a receita 

recolhida durante esse período (embora esse último costume 

tenha sido deixado de lado por algum tempo), desfilava em 

procissão em torno do palácio e pelas ruas da capital. No terceiro 

dia, depois da procissão habitual, o rei temporário dava ordens 

para que os elefantes esmagassem sob seus pés a "montanha de 

arroz", que era uma armação de bambu, cercada de montes de 

arroz. O povo catava e recolhia o arroz espalhado, do qual todos 

levavam consigo um pouco para assegurar uma boa colheita. Um 

pouco desse arroz era também levado ao rei, que o mandava 

cozinhar e o oferecia aos monges. 
 

No Sião, no sexto dia da lua no sexto mês (fim de abril) é 
nomeado um rei temporário, que durante três dias desfruta das 
prerrogativas reais, enquanto o verdadeiro soberano fica trancado 
em seu palácio. Esse rei temporário envia seus numerosos acólitos 
em todas as direções para que se apossem e confisquem tudo o 
que encontrem no bazar e nas lojas abertas. Até mesmo os navios 
e juncos que chegam ao porto nesses dias passam a ser de sua 
propriedade e têm de ser resgatados. O falso rei vai para um 
terreno no meio da cidade e para ali também é levado um arado 
dourado, puxado por bois enfeitados. Depois que o arado é 
ungido e os bois são esfregados com incenso, o falso rei traça 
nove sulcos com o arado, no que é seguido pelas damas idosas 
do palácio, que vão espalhando as primeiras sementes da 
estação. Tão logo os nove sulcos são abertos, a multidão de 
espectadores se precipita e luta pelas sementes que acabaram de 
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ser semeadas na crença de que, de mistura com as sementes de 
arroz, virá uma colheita abundante. Depois, os bois são 
desatrelados, e, à sua frente, são colocados arroz, milho, sésamo, 
bananas, cana-de-açúcar, melões, etc. Aquilo que os bois 
comerem primeiro constituirá, segundo a crença comum, um 
gênero caro no ano seguinte, embora certas pessoas interpretem 
o presságio de maneira contrária. Durante todo esse tempo, o rei 
temporário fica encostado a uma árvore com o pé direito sobre o 
joelho esquerdo. Por ficar assim num pé só, é conhecido 
popularmente como o rei perneta, embora seu título oficial 
seja phaya phollathep, "senhor das hostes celestiais". É uma 
espécie de ministro da agricultura; todas as disputas sobre 
campos, arroz, etc, lhe são submetidas. Há, além disso, outra 
cerimônia na qual personifica o rei, realizada no segundo mês do 
ano (que cai na estação fria) e que dura três dias. Nessa ocasião, 
ele é levado em procissão a um lugar a céu aberto, em frente ao 
templo dos brâmanes, onde vários mastros foram levantados, 
como os mastros de maio, e sobre os quais se balançam os 
brâmanes. Enquanto estes se balançam e dançam, o senhor 
das hostes celestiais tem de ficar de pé, sobre apenas um dos 
pés, num palanque de tijolos, forrado de tecido branco e 
adornado de tapeçarias. O falso rei fica em cima de um 
suporte de madeira dotado de uma cobertura dourada, com 
um brâmane de cada um dos lados. Os brâmanes que dançam 
têm consigo chifres de búfalo com os quais tiram, de um 
grande recipiente de cobre, água que aspergem sobre os 
espectadores. Acredita- se que isso trará boa sorte, fazendo 
com que as pessoas vivam em paz e tenham tranqüilidade, 
gozem de boa saúde e sejam prósperas. O tempo durante o 
qual o senhor das hostes celestiais tem de ficar sobre um dos 
pés é de cerca de três horas. Acredita-se que isso "ponha à 
prova as disposições dos devattas e dos espíritos". Se ele 
baixar o pé, "estará sujeito a perder suas propriedades, e sua 
família poderá ser escravizada pelo rei, pois isso é 
considerado como um mau presságio, prenunciando a 
destruição do Estado e a instabilidade do trono. Mas, se ele 
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aguentar com firmeza, acredita-se que tenha conquistado 
uma vitória sobre os espíritos malignos, e lhe é conferido o 
privilégio suplementar, pelo menos ostensivamente, de 
confiscar qualquer navio que entre na baía durante aqueles 
dias e ficar com sua carga, bem como o privilégio de entrar 
em qualquer loja da cidade e levar o que quiser". Eram esses 
os deveres e os privilégios do rei perneta siamês até meados 
do século XIX ou mais tarde ainda. 

 

Alguns aspectos relativos a esses reis temporários merecem 
comentário especial antes de passarmos às evidências seguintes. 
Em primeiro lugar, os exemplos mostram claramente que só 
são transferidas para o substituto temporário do rei as 
funções mágicas ou divinas. Isso se evidencia pelo detalhe de 
que, ao manter levantado o seu pé, o rei temporário do Sião 
conquistava uma vitória sobre os maus espíritos e, se o deixasse 
pousar no chão, punha em risco a existência do Estado. A 
cerimônia cambojana dos elefantes pisando a "montanha de 
arroz" e a cerimônia siamesa de dar início à aradura e à 
semeadura da terra são encantamentos destinados a propiciar 
uma seara abundante, como se percebe pela crença de que 
aqueles que levarem para casa um pouco do arroz pisoteado ou 
da semente espalhada terão uma boa colheita. Além disso, 
quando o representante siamês do rei manobra o arado, o povo o 
observa 
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ansiosamente, não para ver se abre um sulco reto, mas para 
marcar o ponto exato de sua perna a que chega a barra de sua 
roupa de seda, pois disso parecem depender as condições do 
tempo e a colheita na estação seguinte. Se o senhor das hostes 
celestiais levanta sua saia acima do joelho, o tempo será chuvoso 
e as plantações poderão ser prejudicadas. Se deixa a roupa 
arrastar-se até o calcanhar, haverá uma seca. Mas haverá bom 
tempo e boas colheitas se a barra da roupa ficar exatamente no 
meio da sua canela. O curso da natureza, e com ele a felicidade 
ou desgraça do povo, tem, portanto, uma ligação extremamente 
íntima com os menores atos ou gestos do representante do rei. 
Mas a tarefa de fazer com que as plantações cresçam, assim 
transferida ao rei temporário, é uma das funções mágicas que 
devem ser cumpridas pelos reis na sociedade primitiva. A 
exigência de que o falso rei fique em um pé só sobre um suporte 
elevado num campo de arroz talvez significasse originalmente um 
encantamento para fazer com que as plantações crescessem 
bastante, e em boa posição. 

Vimos como o rei temporário é nomeado anualmente de acordo 
com o costume. Em outros casos, porém, a nomeação é feita 
apenas para atender a uma emergência, como, por exemplo, 
para proteger o verdadeiro rei de um mal real ou potencial, 
que é desviado para um substituto que ocupa o seu lugar no 
trono por um breve período. A história da Pérsia nos oferece 
exemplos desses substitutos ocasionais do Xá. 



Um deles relaciona-se com o Xá Abas, o Grande, o mais 
eminente de todos os reis persas, que reinou de 1586 a 1628 de 
nossa era. Seus astrólogos advertiram-no de que, no ano de 
 

1591, um sério perigo pairava sobre ele, e o rei tentou contorná-
lo abdicando do trono em favor de um certo infiel, de nome 
Yussuf, provavelmente um cristão. O substituto foi 
devidamente coroado e, durante três dias, a acreditar nos 
historiadores persas, não só usou o nome do rei, como 
também gozou da sua condição e do seu poder. Ao fim desse 
breve reinado, foi executado: a vontade das estrelas foi 
cumprida com esse sacrifício, e Abas, que reassumiu seu 
trono numa hora mais propícia, teve de seus astrólogos a 
promessa de um longo e glorioso reinado. 

 

Voltando ao texto de Daniel,  

Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino 
que não será jamais destruído; e este reino não passará a 
outro povo; 

Podemos compreender o anuncio de um rei que não seria 
TEMPORÁRIO. Jesus se assentará para sempre num trono como 
uma divindade que não pode ser deposta, que não pode ser 
substituída. Todos os reinos humanos são temporários, todas as 
transferências de poder ou identidade real passavam por um rito 
de renovação, e para expiação da maldade nacional, ou casos de 
degeneração da saúde do soberano, eram necessários ritos de 
substituição, onde ou o rei seria deposto e um novo assumiria 
seu posto, ou um rei temporário seria coroado, como se fosse 
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um ‘bode expiatório’ para levar os pecados da nação e assim 
legitimar sua continuidade no trono.  Ou ritos de conexão entre 
o rei e a divindade teriam que ser realizados continuamente para 
reafirmação da ligação entre o rei e sua ascendência divina.  

Jesus assumirá em sua pessoa messiânica todas as visões 
religiosas, míticas e mágicas da antiguidade, todos os 
simbolismos creditados aos reis do passado. Sua ascendência 
divina real, sublime que nos reis era imaginada, nele será uma 
verdade incontornável, seu nascimento anunciado tanto por 
profecias, centenas delas, como acompanhado de uma estrela 
que era sinal da chegada de um grande soberano, sua perfeição 
em santidade, onde não se negava a aproximação humana, mas 
o vivendo em sua alma o que o rito da ‘intocabilidade’ 
significava, a separação de sua essência espiritual do pecado 
humano A terra, a saliva, o abraço, o toque de prostitutas, a 
algazarra das crianças, o alvoroço de uma multidão, a abstenção 
de praticas de purificação meramente humanas, ele transcende 
as inúteis tentativas de preservarem a ‘decência’ ou a 
‘transcendência’ dos homens-deuses ou dos reis-divinos 
misturando-se as gentes sem se contaminar. A paixão de Jesus o 
torna igual ao rei desvalido, enfermo, o que teria que ser 
rejeitado ou condenado a morte, e assim é realizado com 
perfeição profética, sem aceita substituto para tal humilhação 
publica, para a execração, para a tortura e mesmo morte. Jesus é 
o rei enfermo, quando crucificado de modo profético em três 
línguas estava escrito – Rei dos judeus -  cumprindo nele o terror 
supremo dos soberanos da Ásia, que escondiam veementemente 
qualquer sinal de cansaço, ou de enfermidade para não serem 
mortos pelos próprios nobres ou oficiais da corte. Jesus então é 
tornado rei temporário, apesar dele ser o rei eterno, e cumprindo 
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o tempo de seu pesadelo, toma pelas próprias mãos a vida que 
derramou para purificar o mundo do qual é o dono das terras, 
incluindo o monte no qual morreu. Quando ele ressuscita dos 
mortos cumpre os rituais de renovação dos reis do mundo 
inteiro, reassume sua coroa para sempre, do mesmo modo que 
os reis do mundo o fazem, temporariamente.  A perfeição da 
representação da religiosidade mágica é suprema quando Jesus 
toma sobre si a nossa enfermidade. Quando ele adoece. Quando 
ele sofre. Isso é inadmissível para os reis da antiguidade. Seria 
seu fim, seria sua destituição sumária. Então Jesus faz o que 
nenhum rei do mundo pode realizar. É rejeitado, é deposto, é 
morto e retorna curado, entronizado, imortal para exercer um 
domínio que jamais passará.  
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Capítulo 9 

O sacrifício do filho do rei 

 

Um detalhe a notar sobre os reis temporários descritos acima é 
que, no Camboja, eles vêm de uma família que parece estar 
ligada por parentesco à família real. Se a interpretação dada aqui 
à origem desses reinados temporários é correta, podemos 
compreender facilmente porque o substituto do rei deve, em 
certos casos, ser da sua mesma raça. Quando o rei conseguiu que 
a vida de outra pessoa fosse aceita em sacrifício, em lugar da sua 
própria vida, teve de mostrar que a morte desse outro serviria 
tão bem aos propósitos visados quanto o sacrifício do próprio 
rei. Ora, era como deus, ou semideus, que o rei tinha de morrer; 
portanto, o substituto que morria em seu lugar tinha de ser 
investido, pelo menos para essa ocasião, dos atributos divinos do 
rei. Isso, como acabamos de ver, ocorria certamente no caso dos 
reis temporários do Sião e do Camboja: eram investidos das 
funções sobrenaturais que, numa fase anterior da sociedade, 
eram atributos específicos do rei. Mas ninguém poderia 
representar melhor o rei em seu caráter divino do que seu 
próprio filho, que poderia compartilhar da condição divina de 
seu pai. Ninguém, portanto, mais indicado para morrer pelo rei e, 
através dele, por todo o povo, do que o filho do rei. 

De acordo com a tradição, Aun ou On, rei da Suécia, sacrificou 

nove de seus filhos a Odin, em Uppsala, para que sua vida fosse 

poupada. Depois de ter sacrificado o segundo filho, recebeu do 

deus a resposta de que poderia viver enquanto lhe sacrificasse 

um de seus filhos a cada nove anos. Ao sacrificar o sétimo filho, 
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ainda vivia, mas estava tão fraco que não podia andar e tinha de 

ser levado numa cadeira. 

Ofereceu então o oitavo, e viveu mais nove anos, deitado numa 
cama. Depois, sacrificou o nono filho, viveu outros nove anos, 
mas de tal modo que tinha de beber de um chifre como uma 
criança pequena. Quis, então, sacrificar seu último filho a Odin, 
mas os suecos não permitiram. Morreu, portanto, e foi enterrado 
em Uppsala. 
 

Um costume semelhante existiu entre alguns chefes chaggas, no 

monte Kilimanjaro, na África oriental. A respeito deles "diz-se 

que, antigamente, quando um chefe estava seriamente doente, 

sacrificava primeiro animais, em grande número, aos seus 

ancestrais; em seguida, sacrificava aos ancestrais dos chefes que 

haviam sido vencidos e mortos, e, finalmente, aos ancestrais de 

todos os que havia matado na guerra. O grande chefe Rongoma 

sacrificou a Ruwa até mesmo seu primogênito, e o mesmo se diz 

de outros chefes, em tempos antigos". 

Entre os semitas da Ásia ocidental, o rei, num momento de 
perigo nacional, dava por vezes seu próprio filho em sacrifício 
pelo povo. Assim, Filo de Biblos, em sua obra sobre os judeus, 
diz: "Era costume antigo numa crise de grande perigo dar o 
governante da nação ou da cidade o seu filho bem-amado para 
morrer por todo o povo, como um resgate oferecido aos 
demônios vingadores, e esses filhos assim oferecidos eram 
sacrificados com ritos místicos". Assim Cronus, a quem os 
fenícios chamam Israel, sendo rei da terra e tendo um único filho, 
chamado Jeud (pois, na língua fenícia, Jeud significa 
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"unigénito"), vestiu-o com roupas reais e o sacrificou num altar, 
em tempo de guerra, quando o país corria grande perigo diante 
do adversário. Quando o rei de Moab foi sitiado pelos israelitas e 
corria grande risco, tomou seu primogênito, que deveria reinar 
em seu lugar, e sacrificou-o como uma oferenda candente sobre 
a muralha. 

 Entre os semitas, porém, a prática de sacrificar filhos não se 

limitava aos reis. Em tempos de grande calamidade, como a 

peste, a seca ou a derrota na guerra, os fenícios costumavam 

sacrificar uma pessoa querida a Baal. ''A história fenícia", diz um 

autor antigo, "está cheia desses sacrifícios." Crianças eram 

publicamente imoladas pelos cartagineses até a época do 

proconsulado de Tibério, que fez crucificar os sacerdotes nas 

árvores ao lado de seus templos. 

 

Não obstante, o costume continuou sendo observado 
secretamente até a época de Tertuliano. Entre os cananeus, ou 
habitantes aborígines da Palestina, que os israelitas 
conquistaram mas não exterminaram, o sombrio costume de 
queimar suas crianças em honra de Baal ou Moloch parece ter 
sido praticado regularmente. Quando o cronista hebreu registrou 
a maneira pela qual Shalmaneser, rei da Assíria, sitiou Samaria 
durante três anos e a tomou, levando Israel em cativeiro, explica 
que isso foi um castigo divino que caiu sobre seu povo por este 
ter sido complacente com os costumes malignos dos cananeus. 
Eles haviam construído edificações elevadas em todas as suas 
cidades, levantado pilares e mastros sagrados (asherim) em todas 
as altas colinas e sob todas as árvores verdes g ali queimavam 
incenso à maneira dos pagãos. "E esqueceram todos os 
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mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens moldadas, 
até mesmo dois bezerros, e fizeram um Asherah, e adoraram 
todas as hostes celestiais e serviram a Baal. E fizeram com que 
seus filhos e filhas passassem pelo fogo, e usaram 
encantamentos e adivinhações." 

Podemos, portanto, deduzir com segurança que um costume de 

permitir aos reis que matassem seus filhos como substitutos, 

num sacrifício indireto, não seria excepcional nem 

surpreendente, pelo menos em terras semitas, onde em 

verdade a religião parece ter, em certa época, recomendado 

ou concitado todos os homens, como a um dever para com 

seu deus, a tirarem a vida do filho mais velho. E estaria 

totalmente de acordo com a analogia se, muito depois de ter 

sido o bárbaro costume abandonado por outros, continuasse a 

ser observado por reis que permaneceram, sob muitos aspectos, 

como representantes de um mundo desaparecido, como 

pináculos solitários resistindo à montante devastação das águas 

sob as quais jaz o passado. 

Deus é o Senhor e rei supremo sobre toda a Criação. A morte de 
Jesus é a vindicação mágica do supremo sacrifício do mais 
honrado dos homens, o príncipe herdeiro. A sociedade da 
antiguidade valorava os seres humanos de acordo com sua 
posição social ou nascimento. De todas as vítimas sacrificiais os 
mais sublimes, importantes e poderosos sacrifícios eram dos 
filhos dos reis. Isso significava aos olhos de uma geração mágica 
da antiguidade o sacrifício supremo, o mais doloroso, a maior 
oferenda que um reino poderia oferecer, tendo em vista a 
questão de que o rei não poderia morrer porque já representava 
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em pé de igualdade a divindade que uma nação invocava.  A 
morte humana era aos olhos divinos uma terrível abominação. 
Na antiguidade isso acontecia em momentos de tremenda 
calamidade, porém os sacrifícios humanos foram sendo 
transferidos para os bode-expiatórios humanos.   
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Capítulo 10 

A EXPULSÃO DE DEMONIOS NA ANTIGUIDADE – O BODE 

EXPIATÓRIO 

Esses costumes parecem indicar a transformação gradual de uma 
velha cerimônia mágica num rito religioso, com seus aspectos 
característicos de oração e sacrifício. Não obstante, por trás 
desses acréscimos recentes, como poderíamos considerá-los, 
parece possível em muitos casos, embora não em todos, 
discernir o núcleo em torno do qual se formaram, a ideia original 
que tendiam a disfarçar e, com o tempo, a transmudar. Essa ideia 
é a transferência do mal do homem para uma substância 
material que pode ser lançada dele como uma roupa velha.  

Os animais são empregados, com frequência, como veículo para 

a transferência ou o desaparecimento do mal. Assim, entre os 

majhwars, raça dravídica do sul de Mirzapur, se alguém morre de 

doença contagiosa, como a cólera, o sacerdote da aldeia vai à 

frente do enterro levando nas mãos uma galinha, que solta na 

direção de alguma outra aldeia, como um bode expiatório, para 

carregar para lá a infecção. Ninguém, a não ser outro sacerdote 

muito experiente, ousaria tocar ou comer essa galinha. 

Homens por vezes desempenham o papel de bodes 
expiatórios, atraindo sobre si os males que ameaçam outros. 
Um antigo ritual hindu descreve como as angústias da sede 
podem ser transferidas de um homem doente para outro são. 
O operador coloca os dois sentados de costas um para o 



 

131 
 

outro, o enfermo com o rosto voltado para o leste e o 
homem são com o rosto para o oeste. Em seguida, mexe um 
caldo numa vasilha colocada sobre a cabeça do paciente e dá 
o caldo ao outro homem para que o beba. Dessa forma, ele 
transfere o sofrimento da sede da alma sedenta para a outra, 
que recebe esse sofrimento em lugar da outra.  

Em 1590, uma feiticeira escocesa chamada Agnes Sampson foi 
condenada por ter curado um certo Robert Kers de uma 
enfermidade "sobre ele lançada por um feiticeiro do oeste, 
quando estava em Dumfries, enfermidade que ela tomou sobre 
si, suportando-a com grandes grunhidos e sofrimentos até a 
manhã, quando então se ouviu um grande barulho dentro de 
casa". O barulho foi feito pela bruxa, em suas tentativas de 
transferir a doença, por meio de roupas, dela para um gato ou 
um cachorro. Infelizmente, a tentativa fracassou em parte. A 
bruxa errou o animal e atingiu Alexander Douglas de Dalkeith, 
que morreu em conseqüência disso, enquanto o doente original, 
Robert Kers, ficava curado.  

Em Travancore, quando um rajá se aproxima de seu fim, 
procura um santo brâmane, que consente em assumir os 
pecados do moribundo pela soma de dez mil rupias. Assim 
preparado para imolar-se no altar do dever em um vicário 
sacrifício, pelo pecado alheio, o santo é levado ao quarto do 
rajá e abraça o moribundo, dizendo- lhe: "Ó rei, aceito 
carregar todos os seus pecados e enfermidades. Possa Vossa 
Alteza viver por muito tempo e reinar com felicidade". 
Tendo assim, com nobre devoção, arcado com os pecados do 
sofredor, e também com as suas rupias, ele é mandado para 
fora do país e nunca mais terá permissão para voltar. Muito 
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semelhante a esse costume é o velho costume galês 
conhecido como "comer o pecado". 

De acordo com Aubrey, "no condado de Hereford havia um 
velho costume de, nos funerais, contratar pessoas pobres que 
arcavam com todos os pecados do morto. Lembro-me de que 
um dos que se prestavam a isso vivia numa cabana na estrada de 
Rosse. (Era um pobre-diabo, comprido, magro, feio, lamentável.) 
Quando o corpo do morto era levado para fora da casa e 
colocado no catafalco, um pedaço de pão era entregue ao 
comedor de pecados, por cima do cadáver, e também uma tigela 
de bordo (taça dos mexericos) cheia de cerveja, que ele devia 
beber, e seis pence em dinheiro, em troca dos quais ele assumia 
(ipso facto) todos os pecados do defunto, libertando-o (ou 
libertando-a) de ter de caminhar depois de morto. . . Esse 
costume (embora raramente observado em nossos dias) era 
ainda assim respeitado por certas pessoas, até mesmo na época 
do mais rigoroso governo presbiteriano; em Dynder, volens 
nolens, o pároco daquela paróquia, parente de uma mulher ali 
falecida, mandou realizar fielmente essa cerimônia, de acordo 
com o testamento dela". 

Na Europa, o receptáculo mais comum para a enfermidade e 
para todos os tipos de problemas é a árvore. Com frequência 
o que sofre do mal prega-lhe uma cunha, uma cavilha ou um 
prego, acreditando que, com isso, prega na madeira a 
doença ou a dor. Assim, na Boêmia um tratamento para a 
febre é pregar uma cunha numa árvore ao mesmo tempo em 
que são pronunciadas as palavras "Prendo-te aqui para que 
nunca mais possas sair atrás de mim". 
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Do ato de prender a desgraça numa árvore ou em qualquer 
pedaço de madeira ao de pregá-la numa pedra, num portal ou 
numa parede, vai apenas um passo. Na entrada de Glen Mor, 
perto de Port Charlotte, em Islay, vê-se uma grande rocha, e 
afirma-se que quem ali pregar um prego estará para sempre 
salvo de dores de dentes. A grande peste que devastou o mundo 
antigo no reinado de Marco Antonino ter-se-ia originado da 
curiosidade e da ambição de alguns soldados romanos que, ao 
saquearem a cidade de Selêucia, encontraram um buraco estreito 
num templo e, levianamente, ampliaram a abertura, na esperança 
de encontrar um tesouro. O que saiu dali, porém, não foi 
nenhum tesouro, mas a peste. Havia sido aprisionada num 
compartimento secreto pela arte mágica dos caldeus, e então, 
libertada de sua prisão pelo ato irrefletido de saqueadores, 
estendeu-se pelo exterior e espalhou a morte e a destruição do 
Eufrates ao Nilo e ao Atlântico. 
 

A cerimônia simples na qual a superstição dos camponeses 
europeus vê até hoje um grande remédio para a peste e a febre, 
bem como para a dor de dente, nos vem da Antiguidade remota, 
pois era realizada solenemente, de tempos em tempos, pelo mais 
alto magistrado de Roma, para conter a devastação da peste ou 
evitar um desastre que ameaçava as bases da vida nacional. 
 

No século IV a.C, a cidade de Roma foi assolada por uma grande 
peste que durou três anos, matando alguns dos mais altos 
dignitários e grande número de plebeus. O historiador que 
registra essa calamidade nos informa que, depois que se 
ofereceu em vão um banquete aos deuses e quando nem os 
conselhos humanos nem a ajuda divina se mostraram capazes de 
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mitigar a violência da epidemia, decidiu-se, pela primeira vez na 
história romana, instituir espetáculos dramáticos como meio 
adequado de apaziguar a ira das potências celestes. Assim, 
mandou-se buscar atores na Etrúria, que dançaram números 
simples e moderados ao som de uma flauta. Mas nem mesmo 
esse espetáculo novo divertiu, comoveu ou emocionou os deuses 
mal-humorados. 

A peste continuava a matar, e, no momento mesmo em que os 

atores procuravam dar o máximo de si no circo à margem do 

Tibre, o rio amarelo elevou-se numa enchente irada e arrastou 

atores e espectadores, que esperneavam em meio às águas cada 

vez mais profundas, para longe do espetáculo. Era evidente que 

os deuses desprezavam tanto as peças quanto as orações e 

banquetes e, em meio à consternação geral, chegou- se à 

conclusão de que era necessária uma medida mais drástica para 

pôr fim ao flagelo. Os velhos se recordaram de que uma peste 

havia sido contida, no passado, enfiando-se um prego numa 

parede; assim, o Senado resolveu que, como medida 

extrema, depois de terem fracassado todos os outros 

recursos, um magistrado supremo seria nomeado, com a 

única finalidade de realizar essa cerimônia solene. A 

nomeação foi feita, o prego foi cravado e a peste acabou se 

extinguindo, mais cedo ou mais tarde. Que melhor prova da 

virtude salvadora de um prego? 

Falamos do princípio primitivo da transferência de males para 
outra pessoa, animal ou coisa. O exame dos meios utilizados, de 
acordo com esse princípio, para livrar as pessoas de seus 
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problemas e sofrimentos, levou-nos a constatar que, em Roma, 
meios semelhantes haviam sido adotados para libertar toda a 
comunidade, graças a um único golpe de martelo, dos males 
diversos que a afligiam. Pretendemos, agora, mostrar que essas 
tentativas de acabar de uma só vez com os sofrimentos 
acumulados do povo não são raras ou excepcionais, mas que, 
pelo contrário, foram feitas em muitas terras, e que, de 
ocasionais, tendem a passar a ser periódicas e anuais. Os 
esforços dos povos primitivos para se livrarem de todos os 
seus problemas de uma só vez tomam, geralmente, a forma 
de uma grande caçada e expulsão dos demônios ou espíritos 
que, segundo acreditam, são as causas de todas as aflições. 
Eles acham que, se puderem deitar fora esses seus malditos 
atormentadores, poderão recomeçar a vida, felizes e 
inocentes. As tentativas públicas de expulsar os males 
acumulados de toda uma comunidade podem ser divididas 
em duas classes, dependendo de serem os males expulsos 
imateriais e invisíveis ou de estarem eles encerrados num 
veículo material ou bode expiatório. A primeira pode ser 
chamada de expulsão direta ou imediata dos males; a 
segunda, de expulsão indireta ou mediata, ou ainda, 
expulsão por bode expiatório.  

Vamos examinar primeiro a expulsão imediata dos males de toda 
uma comunidade. Tais expulsões podem ocorrer em ocasiões de 
enfermidades ou desgraças generalizadas, embora tendam a 
passar de ocasionais a periódicas. Passa-se a considerar 
desejável um expurgo geral de espíritos malignos em épocas 
fixas, habitualmente uma vez por ano, de modo que as 
pessoas possam recomeçar suas vidas. Na Europa cristã, o 
velho costume pagão de afastar os poderes do mal em certos 
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períodos do ano sobreviveu até a época moderna. Feiticeiros 
e magos eram considerados como particularmente malignos nos 
doze dias que iam do Natal à Noite de Reis, na véspera do Dia de 
São Jorge, na véspera do 1.° de Maio (Noite de Walpurgis) e na 
véspera do Solstício de Verão. Medidas especiais  de precaução 
tinham de ser tomadas nessas ocasiões. 

Assim, na longa e espaçosa Piazza Navona, em Roma, na véspera 
da Epifania, reúne-se grande multidão, que faz um barulho 
ensurdecedor. Pouco depois do jantar, grupos de jovens desfilam 
pelas ruas, tendo à frente bonecos de massa e títeres, e 
procuram fazer o maior alarido possível. Dirigem-se, partindo de 
diferentes bairros, para a Piazza 
 

Navona, onde se unem para provocar um ruído terrível. Os 
instrumentos musicais prediletos nesse concerto de loucos 
são as cornetas de brinquedo, das quais, juntamente com 
tamborins, sinetas e outros instrumentos semelhantes, as 
lojas têm o cuidado de se abastecer bem, preparando-se para 
o pandemônio daquela noite. A cerimônia é realizada em 
honra a uma certa feiticeira antiga, mítica, de nome Befana, 
cuja efígie, feita de trapos, é colocada pelas mulheres e 
crianças nas janelas, na Noite de Reis. Seu nome, Befana, é 
evidentemente uma corruptela popular de Epifania, o nome 
eclesiástico da festa; vista, porém, em conexão com as festas 
populares que examinamos, podemos acreditar que tenha 
origem mais pagã do que cristã. De fato, podemos imaginar 
que ela anteriormente era uma bruxa e que o barulhento 
ritual da Piazza Navona é apenas um resquício da expulsão 
anual das feiticeiras feita nessa época do ano. 



 

137 
 

Nas ilhas Shetland, o Yule, ou feriados de Natal, começava sete 

dias antes do Natal propriamente dito e durava até Antinmas, 

isto é, o vigésimo quarto dia depois dessa data. Na linguagem de 

Shetland, esses feriados são conhecidos como "os Yules". Na 

primeira noite, chamada de Tul-ya's e'en, sete dias antes do 

Natal, certos duendes malignos, aos quais os habitantes dão o 

nome de trows, "receberam permissão de deixar suas moradas 

no coração da terra e viver, se isso lhes agradar, entre as 

moradas dos homens". Assim, no último dia dos feriados, ou seja, 

o vigésimo quarto dia depois do Natal, que, naquelas ilhas, 

recebe o nome de Ph-helly-a', Uphellia ou Uphaliday, "as portas 

eram todas abertas, e realizavam-se pantomimas de perseguição 

a criaturas invisíveis. Muitas jaculatórias eram pronunciadas, e 

exibiam-se objetos de ferro, 'pois os trows não suportam a vista 

do ferro'. Lia-se e citava- se a Bíblia. As pessoas movimentavam-

se em grupos ou casais, nunca sozinhas, e as crianças eram 

cuidadosamente protegidas ou bentas por 'velhas comadres', 

vigilantes e experientes. Pobres trows, seu período de liberdade e 

de divertimento terminou e, na vigésima quarta noite, eles se 

retiram para a sua sombria morada debaixo do solo, raramente 

tendo oportunidade de reaparecer, e sem gozar da mesma 

liberdade, até que os Yules voltem". 

Chegamos agora à segunda classe de expulsões, na qual as 

más influências estão materializadas numa forma visível ou, 

pelo menos, se supõe que se tenham descarregado sobre um 
meio material que age como veículo para afastá-las das 

pessoas, da aldeia ou da cidade. Em Munzerabad, no distrito de 
Mysore, no sul da Índia, quando há ocorrência de cólera ou 
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varíola, os habitantes se reúnem para conjurar o demônio da 

doença, fazendo com que penetre em uma imagem de madeira, 
que levam, em geral à meia- noite, para a aldeia vizinha. Os 

habitantes desta passam, da mesma forma, a imagem para 
outros vizinhos, e assim o demônio é expulso de aldeia após 

aldeia até chegar às margens de um rio, onde é final-mente 
lançado. Os aldeões russos procuram proteger-se contra 

epidemias que atingem os homens ou os animais traçando 
com um arado um sulco em torno da aldeia. O arado é 

arrastado por quatro viúvas e a cerimônia é realizada à noite; 
todos os fogos e luzes devem ser apagados enquanto se 

realiza a cerimônia. Acredita-se que nenhum espírito impuro 
possa passar através do sulco assim traçado. 

O veículo do afastamento dos demônios pode ser de vários 
tipos. Um dos mais comuns é um pequeno navio ou barco. 
Assim, no distrito sul da ilha de Ceram, quando alguma 
doença se abate sobre toda uma aldeia, faz-se um pequeno 
navio que é enchido de arroz, fumo, ovos, etc., doados por 
todo o povo e no qual se coloca uma pequena vela. Quando 
tudo está pronto, um homem grita: "Ó doenças, ó varíolas, 
febres, caxumbas, etc., que nos visitaram por tanto tempo e 
tanto nos castigaram, mas que agora deixam de nos 
atormentar, fizemos esse navio para vocês e colocamos nele 
provisões suficientes para a viagem. Não faltará a vocês 
comida nem folhas de bétel, nem nozes de areca nem 
tabaco. Partam; naveguem para longe de nós e nunca mais 
voltem; procurem uma terra que seja longe daqui.  

Que todas as marés e todos os ventos levem vocês rapidamente 
para lá, para tão longe que possamos viver bem e com saúde 
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para o futuro, que jamais voltemos a ver o sol se levantar para 
vocês". Em seguida, dez ou doze homens levam o barco para a 
praia e deixam que se afaste ao sopro da brisa, convictos de que 
estão livres para sempre das enfermidades, ou, pelo menos, até 
que elas voltem. Se a doença volta a atacá-los, terão a certeza de 
que não se trata da mesma enfermidade, mas de outra, diferente, 
que, no devido tempo, eles afastarão pelo mesmo processo. 
Quando perdem de vista o barco cheio de demônios, os 
carregadores voltam à aldeia, e um homem grita: "As doenças 
foram embora, desapareceram, foram expulsas, e partiram 
no barco". Com isso, todos deixam suas casas correndo, 
repetindo uns para os outros as mesmas palavras, alegremente, 
fazendo soar os gongos, os sinos e chocalhos. 

Com frequência o veículo que afasta os males ou os 
demônios colecionados por toda uma comunidade é um 
animal ou bode expiatório, e pode acontecer que o bode 
expiatório seja um homem. Por exemplo, de tempos em 
tempos os deuses costumavam advertir o rei de Uganda de 
que seus inimigos, os banyoros, estavam fazendo feitiços 
contra ele e seu povo com o objetivo de matá-los por meio 
de doenças. Para evitar essa catástrofe, o rei mandava um bode 
expiatório até a fronteira com Bunyoro, a terra dos inimigos. O 
bode expiatório consistia em um homem e um rapaz ou em 
uma mulher e seu filho, escolhidos devido a alguma marca ou 
defeito físico que os deuses haviam notado e pelos quais as 
vítimas seriam reconhecidas. Com as vítimas humanas eram 
mandados também uma vaca, um bode, uma ave e um cão. Uma 
forte guarda escoltava-os até a terra que o deus havia indicado. 
Ali os membros das vítimas eram quebrados, e elas eram 
deixadas para morrer lentamente em terra inimiga, uma vez 
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que não poderiam sequer arrastar- se de volta para Uganda, 
tal o seu estado. Achava-se que, com isso, a enfermidade ou 
a peste haviam sido transferidas para as vítimas, e também 
devolvidas, em suas pessoas, à terra de onde vinham. Da 
mesma forma, depois de uma guerra, os deuses por vezes 
aconselhavam o rei a mandar de volta um bode expiatório a fim 
de libertar os guerreiros de algum mal que se tivesse associado 
ao exército. Uma das escravas, bem como uma vaca, um bode, 
uma ave e um cão eram escolhidos entre os cativos e 
mandados para a fronteira do país de onde procediam. Ali, 
eram mutilados e abandonados à morte. Depois disso, o 
exército era declarado expurgado e pronto a voltar à capital. Em 
ambos os casos, certas ervas eram esfregadas nas pessoas e nos 
animais, em seguida atadas às vítimas, que levavam o mal de 
volta consigo. Expulsões públicas mediatas do mal ocorrem a 
intervalos regulares. Anualmente, no início da estação das secas, 
os ilhéus de Nicobar atravessam suas aldeias carregando o 
modelo de um navio. Os demônios são expulsos das cabanas e 
dirigidos para bordo do pequeno barco, que é então lançado no 
mar, aguardando-se que o vento o leve para longe. A cerimônia 
foi descrita por um catequista, que a presenciou em Car Nicobar 
em julho de 1897. Durante três dias, prepararam- se duas 
embarcações bastante grandes, com o formato de canoas, 
dotadas de velas e carregadas de certas folhas que tinham a 
valiosa propriedade de expulsar os demônios. Enquanto os 
jovens se dedicavam a esse trabalho, os exorcistas e as pessoas 
mais velhas sentavam-se numa casa, entoando canções, em 
turnos; muitas vezes, porém, saíam, dirigiam-se à praia e, 
armados com paus, proibiam que o demônio se aproximasse da 
aldeia. O quarto dia da solenidade tinha o nome de into-nga-
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siya, o que significa "expulsão dos demônios pelas velas dos 
barcos". À noite, todos os aldeões se reuniam; as mulheres 
traziam cestos de cinzas e ramos de "folhas que expulsam os 
demônios". Essas folhas eram então distribuídas a todos, velhos e 
moços. Quando tudo estava pronto, um grupo de homens fortes, 
assistido por uma guarda de exorcistas, levava uma das 
embarcações até o mar, do lado direito do cemitério da aldeia, e 
a colocava flutuando na água. Tão logo retornavam, outro grupo 
de homens levava a outra embarcação para a praia e também a 
colocava flutuando no mar, desta vez à esquerda do cemitério. 
Uma vez lançados ao mar os barcos carregados de demônios, as 
mulheres jogavam cinzas, da praia, e toda a multidão gritava: 
"Navegue para longe, demônio, navegue para longe, não volte 
nunca mais!" Se o vento e a maré eram favoráveis, as canoas se 
afastavam rapidamente, e, naquela noite, todos festejavam com 
grande alegria, porque o demônio havia partido na direção de 
Chowra. Uma semelhante expulsão dos demônios é feita uma vez 
por ano em outras aldeias de Nicobar, mas a cerimônia é 
realizada, nos diferentes lugares, em diferentes ocasiões. 

No Dia da Expiação, que era o décimo dia do sétimo mês, o 
sumo sacerdote judaico colocava as duas mãos na cabeça de 
um bode vivo, confessava todas as iniquidades dos filhos de 
Israel e, tendo com isso transferido os pecados do povo para 
o animal, mandava-o embora para o deserto. 

O bode expiatório sobre o qual os pecados são periodicamente 
descarregados também pode ser humano. No Sião, era costume 
escolher, num determinado dia do ano, uma mulher 
desgastada pela vida devassa e levá-la numa liteira pelas 
ruas ao som de tambores e oboés. 
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A multidão insultava -a e atirava-lhe lixo; depois de levada 
por toda a cidade, ela era jogada num monturo ou numa 
moita de espinhos fora da cidade e proibida de voltar a esta. 
Acreditava -se que a mulher atraía sobre si, dessa forma, 
todas as influências malignas do ar e os maus espíritos. 
 

Os bodes expiatórios humanos, como iremos ver adiante, 
eram bem conhecidos da Antiguidade clássica, e até mesmo 
na Europa medieval o costume parece sobreviver ainda. Na 
cidade de Halberstadt, na Turíngia, havia uma igreja da qual se 
dizia ter sido fundada por Carlos Magno. Ali, todos os anos, 
escolhiam um homem, supostamente manchado pelos mais 
ignominiosos pecados. No primeiro dia da Quaresma, ele era 
levado à igreja vestido de luto e com a cabeça coberta. Ao 
término do serviço, era expulso da igreja. Durante os quarenta 
dias da Quaresma perambulava pela cidade, descalço, sem entrar 
nas igrejas ou falar com ninguém. Os padres se revezavam para 
alimentá-lo. Depois da meia-noite, ele podia dormir na rua. Na 
véspera da Sexta-Feira Santa, depois da consagração dos santos 
óleos, ele era readmitido na igreja e absolvido de seus pecados. 
Davam-lhe, então, dinheiro. Era chamado nessa ocasião de 
Adão, e acreditava-se que estava agora em estado de graça. 
 

Por vezes o bode expiatório é um animal divino. Os habitantes 
de Malabar adotam a mesma reverência que os hindus têm pela 
vaca, e matá-la e comê-la é por "eles considerado como um 
crime tão hediondo quanto o homicídio ou o assassínio 
premeditado". Não obstante, "os brâmanes transferem os 
pecados do povo para uma ou mais vacas; são então levados 
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para longe tanto as vacas como os pecados de que estão 
carregadas, para o lugar determinado pelos brâmanes". 

Finalmente, o bode expiatório pode ser um homem divino. 
Assim, em novembro, os gondes da índia cultuam Ghansyam 
Deo, o protetor das plantações, e afirma- se que, na sua 
festa, o próprio deus baixa no corpo de um de seus 
adoradores, que é subitamente tomado de um ataque e, 
depois de vagar sem rumo, corre para a selva, onde se 
acredita que, se permanecer entregue a si mesmo, morrerá 
louco. Vão buscá-lo e trazem- no de volta, mas ele não 
recupera o juízo por mais um ou dois dias. Acredita-se, 
assim, que um homem é escolhido como bode expiatório 
para pagar pelos pecados de toda a aldeia. No Templo da Lua, 
os albaneses do Cáucaso oriental mantinham alguns escravos 
sagrados, dentre os quais muitos eram inspirados e faziam 
profecias. Quando um deles evidenciava sintomas excepcionais 
de inspiração ou insanidade, e vagava solitário pelos bosques, 
como o gonde na selva, o sumo sacerdote mandava prendê-lo 
com uma corrente sagrada e o sustentava com todo o luxo e 
conforto durante um ano, ao final do qual ungia-o com 
unguentos e o levava ao sacrifício. 

(A Tourada é o resultado cultural de 

um rito de Bode Expiatório!) 

 

Um homem cuja função era sacrificar essas vítimas humanas e a 

quem a prática havia conferido a destreza necessária a isso 

avançava da multidão e atirava uma lança sagrada sobre a vítima, 
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atravessando-lhe o coração. Da maneira pela qual o homem 

imolado tombava, deduziam-se presságios quanto ao bem-estar 

da comunidade.  Em seguida, o corpo era levado a um certo 

lugar, onde todos o pisavam como cerimônia purificadora. Essa 

última circunstância indica claramente que os pecados eram 

transferidos para a vítima, tal como o sacerdote judeu transferia 

os pecados do povo para o bode expiatório colocando as mãos 

sobre a cabeça do animal. E como se acreditava que o homem 

estava possuído pelo espírito divino, temos, no caso, um 

exemplo indubitável de um homem-deus morto para eximir o 

povo dos pecados e das desgraças. 

 Sobre bodes expiatórios 

 

Em primeiro lugar, não há dúvida de que a expulsão imediata e a 
expulsão mediata do mal têm a mesma intenção, ou seja, quer 
sejam os males considerados como invisíveis, quer estejam 
materializados numa forma física, essa é uma circunstância 
totalmente subordinada ao objetivo principal da cerimónia, que 
é simplesmente obter a eliminação total de todos os males que 
assolam um povo. Se faltava algum elo para ligar os dois tipos de 
expulsão, ele nos seria proporcionado por práticas como a de 
mandar os males embora numa carroça ou num barco. Nesse 
caso, os males são invisíveis e intangíveis, e, por outro lado, há 
um veículo visível e concreto para levá-los para longe. O bode 
expiatório nada mais é do que esse veículo. Em segundo lugar, 
quando se realiza periodicamente uma eliminação geral dos 
males, o intervalo entre as celebrações das cerimónias é, 
habitualmente, de um ano, e a época do ano em que elas são 
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feitas coincide em geral com uma mudança nítida de 
estação, como o início ou fim do inverno nas zonas árticas e 
temperadas e o início ou fim da estação das chuvas nos 
trópicos.  

Nos conduz a observação de Jesus sobre os tempos e as 
estações. 

Mas ele, respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a 
tarde, dizeis: Haverá bom tempo, porque o céu está 
rubro. 
E, pela manhã: Hoje haverá tempestade, porque o céu 
está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir 
a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? 
Mateus 16:2,3 

A maior mortalidade que essas modificações climáticas podem 
provocar, especialmente entre os selvagens mal-alimentados, 
malvestidos e mal-abrigados, é atribuída por eles à ação dos 
demônios, que por isso devem ser expulsos. Por essa razão, nas 
regiões tropicais da Nova Bretanha e do Peru, os demônios são, 
ou eram, expulsos ao início da temporada chuvosa; no litoral 
desolado da Terra de Baffin, eles são expulsos à aproximação 
do violento inverno ártico.  

Quando a tribo adotou a agricultura, a época da expulsão geral 
dos demônios coincide, naturalmente, com uma das épocas do 
ano agrícola, a semeadura ou a colheita.  

O inicio do ministério de Jesus é a época de semeadura. E seu 
ministério é marcado pela expulsão de demônios. O final da sua 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/16/2,3
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obra na terra é a época da Colheita segundo o livro de 
Apocalipse onde Satanás é expulso dos céus. 

A visão mágica dos povos sobre épocas determinadas para 
expulsão nacional dos demônios nos auxilia a compreender o 
impacto do ministério de expulsão de demônios de Jesus.  

Certas comunidades agrícolas da índia e os kooshs hindus 
realizam sua eliminação geral dos diabos na colheita, outros 
povos o fazem por ocasião da semeadura. Mas qualquer que 
seja a estação do ano em que se realiza, a expulsão geral dos 
demônios marca habitualmente o início do novo ano. Antes 
de entrar num novo ano, as pessoas se preocupam em eliminar 
os problemas que foram motivo de preocupação no passado; é 
por isso que em tantas comunidades o início do novo ano é 
marcado por uma expulsão solene e pública dos espíritos 
malignos.  

 

E navegaram para a terra dos gadarenos, que está defronte da 
Galiléia. 

E, quando desceu para terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da 
cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de 
demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer 
casa, mas nos sepulcros. 
E, quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, e 
dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do 
Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. 
Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele 
homem; pois já havia muito tempo que o arrebatava. E 
guardavam-no preso, com grilhões e cadeias; mas, quebrando as 
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prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. 
E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: 
Legião; porque tinham entrado nele muitos demônios. 
E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. 
E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos; e 
rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles; e concedeu-lho. 
E, tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a 
manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-
se. 
E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram, e 
foram anunciá-lo na cidade e nos campos. 

E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. 
Acharam então o homem, de quem haviam saído os demônios, 
vestido, e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus; e temeram. 
E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo 
aquele endemoninhado. 

E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que 
se retirasse deles; porque estavam possuídos de grande temor. E 
entrando ele no barco, voltou. 

E aquele homem, de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe 
que o deixasse estar com ele; mas Jesus o despediu, dizendo: 
Torna para tua casa, e conta quão grandes coisas te fez Deus. E 
ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus 
lhe tinha feito. 

Lucas 8:26-39 

Jesus anuncia a chegada de um tempo divino, de uma estação de 
libertação da terra dos poderes das trevas. Seu ministério é 
diante do pensamento mágico da antiguidade o anuncio 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/8/26-39
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evidente de um tempo de mudanças espirituais tremendas. Por 
isso Jesus fica revoltado quando os fariseus demonstram 
tamanha ignorância espiritual.  A  libertação dos cativos, a 
manifestação do poder contra os demônios era sinal temporal, 
profético, mágico, celestial mais do que suficiente para 
compreenderem que época era a que eles estavam vivendo!  

 

Mas como essas épocas naturalmente coincidem com as 
mudanças de estação, não se segue que a transição da caça ou 
da vida pastoril para a vida agrícola implique qualquer 
modificação na época da celebração desse grande rito anual. 

Ou sofisticadas no pensamento moderno dos rituais de 
passagem de ano.  

Em terceiro lugar, devemos observar que a expulsão pública e 
periódica dos demônios é habitualmente antecedida, ou 
então seguida, de um período de liberalização dos costumes, 
durante o qual as restrições comuns da sociedade são postas 
de lado, e tudo, com exceção dos crimes mais graves, é 
permitido. Na Guiné e em Tonquim, esse período antecede a 
expulsão pública dos demônios, e a suspensão do governo 
ordinário de  Lassa antes da expulsão do bode expiatório é 
talvez um resquício de um período semelhante de 
licenciosidade generalizada. Entre os hos da Índia, tal período 
segue-se à expulsão dos demônios. Há poucas indicações quanto 
a se precedia ou sucedia à expulsão dos males entre os 
iroqueses. De qualquer modo, o extraordinário relaxamento 
de todas as regras comuns de comportamento nessas 
ocasiões é explicado, sem dúvida, pela eliminação geral dos 
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males que a precede ou antecede. De um lado, quando uma 
eliminação geral dos males e uma absolvição de todos os 
pecados está na iminência de ser realizada, os homens se sentem 
estimulados a dar rédeas às suas paixões, confiantes em que a 
próxima cerimônia eliminará os pontos negativos que estão 
se acumulando tão rapidamente. 

Essa visão da ‘liberalidade’ mágica concedida aos povos antes da 
“expulsão coletiva” de demônios esclarece-nos alguns dos 
acontecimentos da época de Apocalipse. Anunciam o tempo do 
fim. Essa Liberalidade dos costumes, desenfreada age como uma 
profecia, como um marcador de tempo. O mesmo tipo citado por 
Jesus: 

8Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. 
Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas 
coisas são o início das dores. 
9"Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e 
serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa vocês serão 
levados à presença de governadores e reis, como testemunho a 
eles. 
10E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas 
as nações. 
11Sempre que forem presos e levados a julgamento, não 
fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente 
o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que 
estarão falando, mas o Espírito Santo. 
12"O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e 
o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus 
pais e os matarão. 
13Todos odiarão vocês por minha causa; mas aquele que 
perseverar até o fim será salvo. 
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Mc 13.8-13 

 

Por outro lado, quando a cerimônia acabou de ser realizada, a 

mente dos homens se sente livre da sensação opressiva, sob a 

qual opera geralmente, de uma atmosfera carregada de 

demônios. Na primeira reação de alegria, ultrapassam os limites 

comumente impostos pelos costumes e pela moral. Quando a 

solenidade é realizada na época da colheita, o sentimento de 

satisfação que provoca é reforçado pelo estado de bem-estar 

físico proporcionado por uma reserva abundante de alimentos. 

Em quarto lugar, o uso de um homem ou animal divino como 
bode expiatório deve ser registrado em especial; na realidade, 
temos nesse caso, diretamente, o costume de expulsar os males 
apenas na medida em que se acredita serem eles transferidos 
para um deus que é posteriormente imolado. Há boas razões 
para supor que o costume de empregar um homem ou 
animal divino como bode expiatório público é muito mais 
difundido do que se poderia pensar pelos exemplos citados. 
Como já observamos, o costume de imolar um deus data de 
um período tão remoto da história humana que, em épocas 
posteriores, mesmo quando o costume continua a ser 
praticado, é passível de interpretação errônea. O caráter divino 
do animal ou homem é esquecido, e ele passa a ser considerado 
apenas como uma vítima comum. Isso tende a ocorrer 
especialmente quando é o homem divino o sacrificado. Quando 
uma nação se torna civilizada, se não abandona totalmente os 
sacrifícios humanos, pelo menos escolhe como vítimas apenas 



 

151 
 

aqueles que, de qualquer modo, seriam condenados à morte. 
Assim, a imolação de um deus pode, por vezes, ser 
confundida com a execução de um criminoso.  

Se perguntarmos por que um deus que morre deve ser escolhido 

para tomar sobre si e levar consigo os pecados e sofrimentos do 

povo, poderíamos responder que, na prática de usar a divindade 

como bode expiatório, temos uma combinação de dois costumes 

que foram, numa determinada época, distintos e independentes. 

Vimos, de um lado, que era hábito imolar o deus humano ou 

animal com o fito de salvar sua vida divina do enfraquecimento 

resultante da velhice. Por outro lado, vimos que também era 

hábito proceder à expulsão geral dos males e pecados uma vez 

por ano. Ora, se ocorresse às pessoas combinarem esses dois 

costumes, o resultado seria a utilização do deus que morre 

como bode expiatório. 

Em todo pensamento mágico, mesmo na fusão de conceitos 

mágicos devido a evolução do pensamento religioso da 

antiguidade, JESUS AINDA ASSIM CUMPRIA NELE TODA A 

ESSENCIA MITICA E MÁGICA DOS RITUAIS. NÃO HÁ 

NEHUMA FIGURA RELIGIOSA QUE POSSA CONGREGAR EM SI 

TAMANHA CATARSE, TAMANHA COMPLEXIDADE MÁGICA, 

TAMANHA ABRANGENCIA DE CONCEITOS RELIGIOSOS, 

RITUAIS, SAGRADOS, COM TAMANHA EXTATIDÃO E 

PROFUNDIDADE. 
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Originalmente, ele não era morto para eliminar o pecado, mas 
para salvar a vida divina da degeneração da idade. Mas, já 
que ele tinha de ser morto de qualquer modo, pode ter surgido 
a ideia de aproveitar a oportunidade para lançar sobre ele o 
peso dos sofrimentos e dos pecados do povo para que ele os 
pudesse levar consigo para o mundo desconhecido de além-
túmulo. 

O uso da divindade como bode expiatório elimina a 
ambiguidade que, como já vimos, parece pairar sobre o 
costume folclórico europeu de "levar embora a Morte". 
Mostramos haver razão para acreditar que, nessa solenidade, 
a chamada "Morte" fosse originalmente o espírito da 
vegetação, que era morto anualmente na primavera para que 
pudesse renascer com todo o vigor da juventude. Mas, como 
dissemos, há certos aspectos da cerimônia que não são 
explicáveis apenas por essa hipótese: referimo-nos às 
manifestações de alegria com que a efígie da Morte é levada 
para ser enterrada ou queimada e ao medo e à repugnância que 
por ela manifestam os que a levam. Esses aspectos, porém, 
tornam-se imediatamente compreensíveis se supusermos que a 
Morte não era apenas o deus da vegetação que morre, mas 
também um bode expiatório público, sobre o qual foram 
lançados todos os males que haviam afligido o povo no último 
ano. A alegria, nessa ocasião, é natural e adequada; e, se o deus 
que morre aparentar ser o objeto de um temor e de uma aversão 
que são devidos não a ele, mas aos pecados e infelicidades de 
que está carregado, isso surge apenas da dificuldade de 
distinguir ou, pelo menos, de marcar bem a distinção entre o 
carregador e sua carga. Quando a carga é de caráter daninho, o 
seu portador será temido e evitado como se ele próprio estivesse 
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imbuído dessas propriedades perigosas das quais é, por assim 
dizer, apenas o veículo. Da mesma forma, vimos que os barcos 
carregados de enfermidades e pecados são temidos e evitados 
pelos povos das índias holandesas. Mais uma vez, a concepção 
de que, nesses costumes populares, a Morte é tanto um bode 
expiatório quanto o representante do espírito divino da 
vegetação é apoiada pela circunstância de que a sua expulsão é 
sempre celebrada na primavera e principalmente pelos povos 
eslavônios. Isso porque o ano eslavônio começa na primavera e, 
dessa forma, num de seus aspectos, a cerimônia de "levar 
embora a Morte" seria um exemplo do costume generalizado de 
expulsar os males acumulados durante o ano velho quando se 
inicia um novo ano. 

Bodes expiatórios humanos na Antiguidade clássica 

O bode expiatório humano na Roma antiga 

 

Estamos agora preparados para observar o costume do bode 
expiatório humano na Antiguidade clássica. Todos os anos, 
no dia 14 de março, um homem vestido de peles era levado 
em procissão pelas ruas de Roma, espancado com longas 
varas brancas e expulso da cidade. Era chamado de Mamúrio 
Vetúrio, isto é, "o velho Marte", e, como a cerimônia era 
realizada no dia anterior à primeira lua cheia do antigo ano 
romano (que começava a 1.° de março), o homem vestido de 
peles deve ter representado o Marte1 do ano passado, que era 
expulso ao início de um novo ano. Ora, Marte era 
originalmente não um deus da guerra, mas da vegetação. Era 
a Marte que o camponês romano orava pedindo 
prosperidade para sua plantação e suas vinhas, suas árvores 
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frutíferas e seus bosques; era a Marte que o colégio 
sacerdotal dos irmãos Arvais. cuja função era sacrificar em 
favor do crescimento das plantações, dirigia quase que 
exclusivamente as suas preces, e era a Marte que um cavalo 
era sacrificado em outubro para assegurar uma colheita 
abundante. Além disso, era a Marte, sob o seu título de 
"Marte das florestas" (Mars silvanus), que os agricultores 
ofereciam sacrifícios pelo bem-estar de seus rebanhos. Na 
cerimônia romana de expulsão, o representante do deus 
parece ter sido tratado não só como uma divindade da 
vegetação, mas também como um bode expiatório. Sua 
expulsão implica isso, pois não há razão pela qual o deus da 
vegetação deveria ser, nessa qualidade, expulso da cidade. Mas 
seria outra a situação se ele fosse também um bode expiatório — 
seria então necessário expulsá-lo para além dos limites da cidade 
para que ele pudesse levar para outras terras a sua carga de 
sofrimentos. E, de fato, Mamúrio Vetúrio, ao que parece, era 
expulso para a terra dos oscos, inimigos de Roma. Os golpes 
com os quais o "velho Marte" era expulso da cidade eram, ao que 
tudo indica, administrados pelos sacerdotes dançarinos de 
Marte, 

Os sálios. Assim, a 14 de março de cada ano Roma testemunhava 
o curioso espetáculo da encarnação humana de um deus 
expulsa, pelos próprios sacerdotes desse deus, a pauladas, da 
cidade. O rito torna-se pelo menos inteligível se aceitarmos a 
teoria de que o homem espancado e expulso representava a 
desgastada divindade da vegetação que tinha de ser 
substituída por uma divindade jovem e fresca, ao início de 
um novo ano. Os sacerdotes dançarinos do deus ganharam o 
nome de sálios pelos saltos ou danças que lhes cabia executar 
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como uma cerimônia religiosa solene, todos os anos, no 
Comitium, o centro da vida política romana. Duas vezes por ano, 
em março, mês da primavera, e em outubro, mês do outono, eles 
cumpriam esse dever sagrado; e, ao fazê-lo, invocavam Saturno, 
o deus romano da semeadura. Como os romanos semeavam o 
cereal tanto na primavera como no outono, e, até hoje, na 
Europa, os camponeses supersticiosos costumam dançar e saltar 
na primavera com o objetivo de fazer com que as plantações 
cresçam bastante, podemos conjeturar que os saltos e danças 
realizados pelos sálios, os sacerdotes do antigo deus italiano da 
vegetação, destinavam-se igualmente a intensificar o 
crescimento do cereal graças à magia homeopática ou imitativa. 
Da mesma forma, "os nativos de Aracan dançam para tornar 
propícios os espíritos que, na sua crença, presidem à 
semeadura e à colheita. Há épocas definidas para isso, e 
podemos dizer que, aos seus olhos, isso é, como era, um ato 
religioso". Outro povo que dançava para conseguir boas 
colheitas eram os índios tarahumaras do México. As duas 
principais danças desses índios, a rutuburi e a yumari, lhes 
teriam sido ensinadas pelo peru e pelo veado, 
respectivamente. São dançadas por vários homens e 
mulheres (os dois sexos ficam separados um do outro 
durante a dança), enquanto o xamã canta e sacode sua 
maraca. Mas, "não é necessário um grupo muito grande para 
orar aos deuses através da dança. Por vezes a família dança 
sozinha, o pai ensinando aos filhos. Quando realizam o 
trabalho agrícola, os índios muitas vezes escolhem um 
homem para dançar a yumari perto da casa, enquanto outros 
fazem os trabalhos nos campos. É curioso ver um homem 
sozinho realizando o seu exercício de devoção ao som de sua 
maraca, diante de uma casa aparentemente deserta. O solitário 
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fiel está cumprindo sua parte do trabalho geral, atraindo a 
chuva fertilizadora e afastando as desgraças, enquanto o 
resto da família e seus amigos plantam, capinam, limpam ou 
colhem. À noitinha, quando retornam dos campos, podem 
juntar-se ao dançarino solitário por algum tempo, mas quase 
sempre ele continua sozinho, dançando toda a noite e cantando 
até ficar rouco. Os índios disseram-me que esse é o trabalho 
mais cansativo, e mesmo exaustivo, para eles. O culto solitário 
também é observado pelos que vão caçar veados ou esquilos 
para uma festa comunal: cada caçador dança a yumari sozinho 
em frente de sua casa durante duas horas para garantir o sucesso 
da caçada. Ao separar o cereal para brotar, para que se possa 
preparar o tesvino, o dono da casa dança durante algum tempo 
para que o cereal possa brotar bem". Outra dança faz com que 
cresçam o capim e o cogumelo e multiplica veados e coelhos; de 
outra, ainda, espera-se que tenha o efeito de juntar as nuvens do 
norte e do sul para que se choquem e desçam como chuva. 

 

Em muitas partes da Alemanha, da Áustria e da França, os 

camponeses ainda estão, ou estavam até recentemente, 

habituados a dançar e dar saltos para fazer crescer as 

plantações. Esses saltos e danças são por vezes executados 

pelos dançarinos imediatamente antes ou depois da semeadura; 

muitas vezes, porém, são executados num determinado dia do 

ano, que, em certos lugares, é o Dia de Reis (6 de janeiro) ou a 

Festa da Candelária (2 de fevereiro) ou a Noite de Walpurgis, ou 

seja, a véspera do 1.° de Maio, o Dia da Primavera. Mas, ao que 

tudo indica, a época preferida para essas cerimônias é o último 

dia do Carnaval, ou seja, a Terça-Feira Gorda. Nesses casos, os 
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saltos e danças são realizados por todos em sua própria 

intenção, isto é, todos pulam e dançam alegremente para que 

suas plantações de cereais ou de linho venham a crescer 

bastante. Por vezes, porém, na Europa moderna, tal como na 

Roma antiga (se estamos certos), o dever de dançar para que as 

colheitas progredissem era atribuído a grupos de homens que 

desempenhavam tais funções em benefício de toda a 

comunidade. 

Quanto a essas mascaradas e desfiles, tais como eram, ou ainda 
são, celebrados na Europa moderna, podemos dizer em geral 
que, originalmente, sua finalidade parece ter sido a de estimular 
o crescimento da vegetação na primavera e afugentar as 
influências demoníacas, ou outras, que, de acordo com a crença, 
se poderiam ter acumulado no inverno ou no ano precedente. 
Esses dois motivos de estímulo e de expulsão, fundidos e talvez 
mesmo confundidos, parecem explicar os estranhos costumes 
dos mascarados: o grande alarido que fazem e os golpes 
desfechados contra inimigos invisíveis ou contra as pessoas 
visíveis e concretas de seus semelhantes. Nesse último caso, os 
golpes poderiam servir como meio de libertar, pela força, os que 
estão sendo golpeados por demônios ou forças malignas que a 
eles se apegam invisíveis. 

Aplicando essas conclusões ao costume romano de expulsar o 

Mamúrio Vetúrio, ou o velho Marte, todos os anos, por ocasião 

da primavera, podemos dizer que elas reforçam a teoria que vê 

nesse velho Marte a divindade desgastada da vegetação expulsa 

seja para dar lugar a uma personificação mais jovem e mais 

vigorosa da vida primaveril, seja, talvez, para favorecer o retorno 
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da mesma divindade, revigorada e renovada pelo tratamento a 

que foi submetida. Na medida em que se supunha que o velho 

Marte levava consigo as debilidades acumuladas e outros males 

do ano anterior, assim também serviria ele como um bode 

expiatório público, como a efígie no costume eslavônio de "levar 

embora a Morte", que parece não só representar o espirito da 

vegetação do ano anterior, mas também servir como o bode 

expiatório que leva consigo uma pesada carga de sofrimento, de 

infelicidade e de morte. 

O bode expiatório humano na Grécia antiga 

 

Na Grécia antiga, também há registros do uso de bodes 
expiatórios humanos. Na cidade em que nasceu Plutarco, 
Queronéia, uma cerimónia desse tipo era realizada pelo principal 
magistrado, na sede do governo e por todo chefe de família, em 
sua casa: era a chamada "expulsão da fome". Um escravo era 
açoitado com varas de agnus castus e posto na rua com as 
palavras: "Fora com a fome, e que entrem a riqueza e a saúde". 
Quando Plutarco ocupou o cargo de principal magistrado de sua 
cidade, realizou essa cerimónia na sede do governo e registrou a 
discussão a que o costume deu origem posteriormente. 

Entre os poderes que devem ser respeitados estão os espíritos 

dos mortos, porque eles ainda podem afetar os vivos, para o 

bem ou para o mal. Mas na Grécia civilizada o costume do bode 

expiatório assumiu formas mais sombrias do que o inocente rito 

presidido pelo amável e pio Plutarco. 
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Sempre que Marselha, uma das mais movimentadas e brilhantes 
das colônias gregas, era assolada por uma peste, um homem das 
classes mais pobres costumava oferecer- se como bode 
expiatório. Durante todo um ano ele era mantido às expensas 
públicas, sendo alimentado da melhor maneira possível. Ao 
término desse prazo, era vestido de roupas sacramentais, 
adornado com ramos sagrados e levado por toda a cidade, 
enquanto eram ditas orações para que todos os males do povo 
pudessem cair sobre sua cabeça. Era então lançado para fora da 
cidade ou apedrejado até a morte, pelo povo, fora das muralhas. 
Os atenienses mantinham regularmente um certo número de 
pessoas degradadas e inúteis às expensas públicas e, quando 
ocorria uma calamidade como a peste, a seca ou a fome, 
sacrificavam dois desses párias como bodes expiatórios. Uma 
das vítimas era sacrificada para os homens, e a outra, para as 
mulheres. Eram levadas em procissão pela cidade e, em seguida, 
mortas. Ao que tudo indica, eram lapidadas fora da cidade. 

Mas esses sacrifícios não se limitavam a ocasiões 
extraordinárias de calamidade pública: todos os anos, 
durante a Targélia, festa celebrada em maio, duas vítimas, 
uma para os homens e outra para as mulheres, eram levadas 
para fora da cidade e lapidadas até a morte. A cidade de 
Abdera, na Trácia, era publicamente purificada uma vez por 
ano, e um dos seus habitantes, especialmente designado, era 
apedrejado até a morte como bode expiatório ou como 
sacrifício peia vida de todos os outros; seis dias antes de sua 
execução, era excomungado, "para que somente ele arcasse 
com os pecados de todos". 

Tal como praticado pelos gregos da Ásia Menor no século VI a.C., 
o costume do bode expiatório era o seguinte: quando uma 
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cidade sofria de peste, fome ou qualquer outra calamidade 
pública, uma pessoa feia ou deformada era escolhida para 
assumir os males que afligiam a comunidade. Era levada a um 
lugar adequado, onde figos secos, um pão de cevada e queijo lhe 
eram dados. Comia-os. Em seguida, era espancada várias vezes 
nos órgãos genitais com cebola albarrã e ramos de figueira 
silvestre e outras plantas, enquanto as flautas executavam 
determinada música. 

Jesus encarnará com perfeição o conceito do bode expiatório do 

Velho Testamento. 

O mistério de Azazel 

(professores de escola bíblica - uma maravilha da sabedoria 

divina mais ou menos escondida nas páginas do Velho 

Testamento) 

Não é bem o assunto do verso, mas aproveito para esclarecer um 

mistério, já que estamos falando das cabras.  

7 Depois pegará os dois bodes e os apresentará ao Senhor, à 

entrada da Tenda do Encontro.  

8 E lançará sortes quanto aos dois bodes: uma para o Senhor e a 

outra para Azazel.  

9 Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará 

como oferta pelo pecado.  
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10 Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será 

apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será 

enviado para Azazel no deserto.  

O mundo do Velho Testamento acontece de modo pleno no 

interior da África, é Nova Orleans nas áreas de Vudu, é o interior 

da Romenia, de várias ilhas do arquipélago japonês, é parte da 

Ásia, da Índia, está viva em vilas da Mongólia, da Rússia, do 

Paquistão. Acontece hoje em áreas nobres de Nova York, em 

rituais macabros em fazendas do Arkanas. Terreiros de Ubanda e 

e Candomblé, nos ritos das bruxas escocesas, nas festas a deusa 

morte do México, nas procissões de sacrifícios do Peru. Cito as 

que me ocorrem de memória.  

Vivemos num mundo mágico, um mundo que busca a magia, 

que exerce desde a antiguidade a prática de adoração a ídolos 

que são atos de magia, de busca de poderes, de forças 

sobrenaturais, que não significam verdadeira adoração a Deus. A 

maioria busca desse ídolos o mesmo que se busca em objetos 

mágicos. Um talismã. Trocam libações, ofertas, oferendas por 

recompensas.  

 

Há em alguns o desejo de realizar o bem, de servir aos deuses 

com gratidão. Embora sirvam a deuses que não são deuses, Deus 

contempla o anseio destas pessoas de conhecerem e servirem ao 

Deus verdadeiro. E em algum momento, pelo seu tremendo 

amor, os afastará da mentira os conduzirá a Verdade.  
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Quando o tabernáculo está erguido e os rituais estão sendo 

realizados, o mundo da época é completamente mágico. A 

filosofia é uma sombra, não existe o materialismo ainda, ou uma 

ciência separada, todo evento físico é algo sobrenatural, tudo 

tem origem no divino, não há uma segunda ou terceira 

explicação para os eventos biológicos, físicos, climáticos. O 

mundo moderno caminhou no sentido contrário, destituiu Deus 

de seu cargo e concedeu a Razão a detentora de status divino, 

insurgindo-se contra a própria ideia de Deus, mas isso é um mal 

da humanidade, sua Soberba. A Soberba é uma praga. Mas sem 

levar em conta a ciência enferma, e sua loucura pela excesso de 

sua arrogância, não havia no mundo antigo nenhuma outra 

divisão. Tudo era essencialmente mágico. 

 

E não concebiam CRER em DEUS sem atos, sem rituais, sem 

cenas, sem representações. Porque o ser humano não 

compreenderia as coisas invisíveis sem um tutorial, sem alguma 

representação visível. Essa é a escola do Velho Testamento. 

 

Uma das representações mais enigmáticas, o mais misterioso ato 

litúrgico, ato sacerdotal é a cena dos dois bodes.  

 

De tudo que se faz no tabernáculo, nada se equivale em mistério. 

Um enigma. O ato representa algo além da imaginação e mesmo 

após os escritos dos profetas e apóstolos do Novo testamento 



 

163 
 

ainda é dificílimo explicar a profundidade do que tal coisa 

representa. Porque só conhecemos PARCIALMENTE a história de 

nossa Salvação.  

Essa é grande verdade. Jesus não nos esclareceu todos os 

detalhes sobre a salvação e nem o Espírito nos revelou.  

Tem coisas que talvez seja melhor não sabermos. 

Então vou até onde creio que é possível chegar, e a partir daí, 

retorno sem respostas.  

Um dos bodes será sacrificado, já compreendemos a 

representação do sacrifício. A Cruz.  

O outro bode não morrerá. Será enviado ao deserto para alguém 

que faz oposição ao Senhor cujo nome é Azazel. E o será enviado 

por meio de SORTES. Será sorteado aleatoriamente quem vai e 

quem fica. O “destino” se encarregaria de “decidir” aquilo que a 

vontade de Deus deixou, por assim dizer “indefinido”.  

 

Azazel não tem significado unânime nem em hebraico. E não 

termina com EL, como as palavras que se relacionam a Deus em 

hebraico. Só o som é que é parecido (עזאזל) 

Os dois bodes são considerados uma única obrigação, um único 

evento, um único ritual. São representantes de uma única 

realidade espiritual. 
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A morte do calvário é muito mais complicada que imaginamos. A 

missão de Cristo envolvia não somente o nosso universo e não 

somente a nossa dimensão.  

«no qual também foi [Jesus] pregar aos espíritos em prisão, os 

quais noutro tempo foram desobedientes, quando a 

longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé...» (I Pedro 

3:19-20) 

«Pois por isto foi o Evangelho pregado até aos mortos...» (I Pedro 

4:6) 

Atos 2:27 e Atos 2:31, que declaram explicitamente que Cristo 

não seria deixado no Hades, e que a sua carne não veria a 

corrupção. 

Efésios 4:8-10 também diz: "Por isso diz: Quando ele subiu ao 

alto, levou cativo o cativeiro, Deu dons aos homens. (Ora que 

quer dizer isto: Ele subiu, senão que também desceu aos lugares 

mais baixos da terra? Aquele que desceu é também o que subiu 

muito acima de todos os céus, para encher todas as coisas.)" 

Este versículo é uma paráfrase de Salmos 68:18,: "Subiste ao alto, 

levaste cativos os prisioneiros; Recebeste dons dos homens, 

Mesmo dos rebeldes, para Deus Jeová habitar entre eles." 

E finalmente 

Apoc 1:17 Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele 

colocou sua mão direita sobre mim e disse: “Não tenha medo. Eu 

sou o Primeiro e o Último. 18 Sou Aquele que Vive. Estive morto, 
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mas, agora estou vivo para todo o sempre! E tenho as chaves da 

morte e do Hades[f]. 

A vitória sobre o poder das trevas tinha duas partes. Uma era o 

sacrifício do Calvário. Cabrito sendo sacrificado. A segunda, bem 

mais sinistra, envolvia um CONFRONTO dentro da região da 

morte, dentro de lugares e regiões espirituais por nós 

desconhecidas, onde eventos proféticos também não revelados, 

ocorrerão. Num mundo que não conhecemos, numa dimensão 

que abrigava ou ainda abriga aos mortos, imaginada com 

separações, com regiões de vários nomes no grego e no 

hebraico, Jesus realizou coisas que não estão descritas nas 

Escrituras. Coisas das quais só sabemos os resultados. Pregou o 

Evangelho aos mortos. Não sabemos se a todos ou se somente 

par os que morreram no Diluvio. Não sabemos qual o grau de 

consciência, de suas almas ou de seus espíritos. A realidade que 

se descortina é a de consciência após a morte, que já tinha sido 

referenciada na parábola de Lázaro. Mas só que em Lucas era 

somente uma parábola, aqui é um evento profético e não uma 

parábola. 

Algumas denominações se abrigam em visões doutrinárias 

especificas sobre a morte para não comentar ou meditar em tais 

versos. Há uma doutrina sobre o “sono da morte” em que os 

mortos não estariam conscientes. Há a visão do 

“desaparecimento” do espírito/alma humana e que ele só seria 

“recomposto” durante a segunda vinda de Cristo.  

Mas não é isto que os textos nos conduzem a entender.  
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Não temos respostas absolutas porque Deus encobriu para nós 

seres humanos parte dessas realidades. Seu amor, sua graça e 

sua misericórdia são maiores e mais profundas que o abismo 

sobre o qual vivemos.  E em seu maravilhoso amor ele 

simplesmente foi até o pior lugar do universo, para o mais 

distante deserto. Ai a beleza do segundo bode.  

VIVO. 

Ele desceu lá como se fosse um morto. Só que a morte não tinha 

direitos sobre ele. Ele SUBVERTEU o sistema. Ele deu um “loop” 

na programação, ele destruiu a morte de dentro dela mesma, ele 

afrontou a dimensão das trevas, ele entrou voluntariamente na 

prisão e em vez de ficar encarcerado ou preso, explodiu as suas 

portas e detonou o império das trevas. Lá no hades, ou região da 

morte, Jesus simplesmente fez o que já tinha feito lá sobre o 

cume do Hermon. Transfigurou-se. Lá ele cumpre o mistério do 

profeta que morreu no interior do grande peixe. Jesus é o único 

ser humano que morto intercedeu a Deus e Deus o escutou de 

dentro da morte. Porque ainda que fisicamente morto, Jesus 

estava numa condição única, estava ESPIRITUALMENTE VIVO. 

Jesus era um semimorto, um vivo entre os mortos, “fingindo de 

morto” por assim dizer. 

 

Prenderam o cara errado. Ele não é uma alma sujeita às leis da 

vida e da morte, aos mistérios do universo ou a algum tipo de 

administração da morte exercida pelo tal do Azazel. Azazel 

significa, Condenação, Desolação. Tanto faz se era um espírito da 
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alta administração do inferno, uma potestade ou se outro nome 

para Satanás. Não devia ter recebido aquele bode.  

Essa é a representação simples por detrás do segundo bode. O 

bode que por sua vez simbolizava a IMORTALIDADE. Jamais seria 

capturado novamente. Jamais seria oferecido pela segunda vez 

como sacrifício. Os cabritinhos tinham que ser gêmeos, ou 

idênticos. Mesmo que fosse achado, no próximo ano, já não se 

enquadraria nas condições.  

É a voz do texto de apocalipse: 

Apoc 1:17 Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele 

colocou sua mão direita sobre mim e disse: “Não tenha medo. Eu 

sou o Primeiro e o Último. 18 Sou Aquele que Vive. Estive morto, 

mas, agora estou vivo para todo o sempre! E tenho as chaves da 

morte e do Hades]. 

Estive morto? O bode vivo nunca morreu.  

Na verdade por um instante esteve morto sim. 

Outra beleza das representações das Escrituras 

Do instante em que os dois bodes são separados e até que sobre 

eles sejam lançadas as sortes. Até o instante em que os ossos, 

moedas, pedras ou seja lá o que forem sejam lançados pelo 

sacerdote até cair no manto, chão, ou na mão, até este instante 

desgraçado, os dois estão mortos.  
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É a importante figura que falta para completar a perfeição da 

profecia citada em Apocalipse.  

Jesus é encarna o príncipe herdeiro, representa o bode sobre o 

qual os pecados são transferidos, padece terrivelmente, vence e 

subjulga o mal.  
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Capítulo 11 

Jesus também une em si a figura de Rei e Sacerdote. 

Essa combinação de funções sacerdotais com autoridade real é 

conhecida de todos. A Ásia Menor, por exemplo, foi sede de 

várias grandes capitais religiosas, habitadas por milhares de 

escravos sagrados e governadas por pontífices que tinham 

uma autoridade ao mesmo tempo temporal e espiritual, 

como os papas na Idade Média. Zela e Péssimo foram dessas 

cidades dominadas por sacerdotes. Também os reis teutônicos, 

nos velhos tempos do paganismo, parecem ter desempenhado 

funções e conhecido poderes de sumos sacerdotes. Os 

imperadores da China ofereciam sacrifícios públicos, cujos 

detalhes eram regulados pelos livros rituais. O rei de Madagáscar 

era o mais alto sacerdote do reino. Na grande festa do Ano-

Novo, quando um boi era sacrificado em prol da felicidade do 

reino, o monarca presidia ao sacrifício pronunciando preces e 

ações de graças enquanto seus assistentes abatiam o animal. Nos 

Estados monárquicos que ainda mantêm sua independência, 

entre os galas da África oriental, o rei faz sacrifícios no alto das 

montanhas e regula a imolação das vítimas humanas. A pálida 

luz da tradição revela uma união semelhante do poder temporal 

com o espiritual, de atribuições reais e sacerdotais, nos reis 

daquela aprazível região da América Central cuja antiga capital, 

hoje sepultada sob a densa vegetação da floresta tropical, é 

assinalada pelas imponentes e misteriosas ruínas de Palenque. 
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Mas, ao dizermos que era comum que os reis antigos fossem 

também sacerdotes, estamos longe de ter esgotado os aspectos 

religiosos de suas funções. Naquela época, a divindade que 

envolvia um rei não era uma simples figura de retórica, mas a 

expressão de uma crença concreta. Os reis eram reverenciados, 

em muitos casos, não apenas como sacerdotes, ou seja, como 

intermediários entre o homem e o deus, mas propriamente como 

deuses, capazes de conceder aos seus súditos e adoradores, 

bênçãos que habitualmente se supõe estarem fora do alcance 

dos mortais e que só podem ser obtidas, quando o são, pela 

oração e pelos sacrifícios oferecidos a seres invisíveis e sobre-

humanos. Assim, esperava-se, em muitos casos, que os reis 

proporcionassem chuva e sol nas devidas estações, fizessem 

crescer as plantações e assim por diante.  

Festa chamada Sacaea,  

J Frazer faz um apanhado de relatos e reconstrói uma antiga 
festa babilônica da Antiguidade. Pelo fato de não compreender a 
transcendência do mágico nas Escrituras, o desejo do anuncio de 
verdades espirituais em meio a um mundo mágico ele erra em 
várias conclusões, pois não possui o conhecimento suficiente 
sobre a pessoa de Cristo e da consequente abrangência de suas 
representações. Por isso pensa que as religiões da Mesopotâmia 
influenciaram as festas bíblicas ou a construção da figura do 
Messias. As Escrituras vão muito além nos seus paralelos com o 
mundo mágico, mítico e religioso da antiguidade do que a 
semelhança com essa ou aquela festa pagã. Ela transita entre 
todos os mundos, literários, sociais, religiosos, míticos e mágicos,  
propositadamente. As profecias na boca dos profetas, as visões 
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do espírito de Deus e qualquer ato miraculoso ou prodígio 
profético desde o instante em que Arão joga sua vara que se 
transforma em serpente na frente dos magos egípcios, até a 
ressurreição de Cristo, são atos de afronta, de comparação, de 
desmitificação, de aprofundamento de milhares de anos de 
religião, debaixo do descalabro da loucura humana. E todas as 
formas religiosas da antiguidade serão contrastadas com as 
verdades espirituais e as revelações dadas pelos profetas, sem 
ficar absolutamente nada de fora. E com Tamuz e Ishtar ou 
Astarte, não seria diferente.  Os profetas enfrentaram os mitos 
religiosos ainda em sua formação, a história da profecia bíblica 
acompanha os ritos mágicos, as religiões em transformação, a 
fusão de conceitos, a mudança de rituais, as visões cosmológicas 
e toda imaginação mágica da humanidade. Ishtar será ‘convidada 
para dançar’ pela vida e profecia na boca de Oséias, através da 
história de Gomer, as deusas da fertilidade serão expostas no seu 
caráter de prostitutas e de devassidão sexual inúmeras vezes 
deixando bem claro o conteúdo de licenciosidade dos cultos e 
seu caráter comercial. Os sacrifícios humanos serão execrados e 
até as cidades cuja religião se baseou na morte de crianças será 
tida como coisa maldita, destinada a destruição. Tamuz será 
objeto do choro de mulheres Israelitas e isso conduzirá a rejeição 
de um casamento espiritual, do abandono de uma presença 
santa e sobrenatural do templo, a shekinah, a glória divina, que 
dará as costas a uma geração que de costas para a arca do 
concerto, chorava a morte de um deus inexistente. Quando Ester 
nascer,  haverá um acerto de contas profético com esse amante 
falsificado, divindade figurativa, consorte e amante sem poder, 
que inclusive morre na história mítica,  que só servia para 
atender os anseios da esposa-deusa insaciável e apoiar a 
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legitimação do trono de outro, até que a próxima festa ocorresse, 
ao menos,  de rei-temporário qualquer.     

Festa de Sacaea 

Era realizada na Babilônia durante cinco dias do mês de lous, a 

partir do décimo sexto dia desse mês. Durante a sua realização, 

tal como nas Saturnais, amos e servos trocavam de lugar, e os 

segundos passavam a dar as ordens aos primeiros. E, em todas 

as casas, um dos criados, vestido como um rei e com o título 

de Zoganes, era quem mandava. Além disso, tal como nas 

Saturnais em sua forma original, quando um homem era vestido 

como Rei Saturno em roupagens reais e podia dar livre curso às 

suas paixões e caprichos, para, em seguida, ser executado, 

também na festa babilônica um preso condenado à morte, que 

provavelmente também usava momentaneamente o título 

de Zoganes, era ataviado com vestes reais e podia agir como 

déspota, usar as concubinas reais e entregar-se à orgia e ao 

desregramento sem limites, para depois ser despido de suas 

roupas reais, açoitado e enforcado ou crucificado. 
 

Ora, a festa chamada Sacaea, descrita pelo sacerdote babilônio 
Beroso no primeiro livro de sua história da Babilônia, foi, 
plausivelmente, identificada com a grande festa babilônica do 
Ano-Novo, chamada de Zakmuk, Zagmuk, Zakmuku ou 
Zagmuku, e que se tornou conhecida em épocas mais recentes 
graças a inscrições. A festa do Ano Novo, que ocupava pelo 
menos os primeiros onze dias de nisan, incluía provavelmente o 
equinócio da primavera. Era realizada em honra de Marduk, ou 
Merodach, o principal deus da Babilônia, cujo grande templo de 
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Esagila, no centro da cidade, constituía o centro religioso da 
solenidade. Ali, numa câmara esplêndida do vasto edifício, 
acreditava -se que todos os deuses se reuniam nessa época, sob 
a presidência de Marduk, com o objetivo de determinar os 
destinos do novo ano, especialmente o destino do rei. Nessa 
ocasião, o rei da Babilônia tinha de renovar, anualmente, o seu 
poder real, segurando as mãos da imagem de Marduk, em seu 
templo, como se indicasse que recebia o reino diretamente da 
divindade e não poderia, sem a assistência e a autoridade 
divinas, conservá-lo por mais de um ano.   

Outro  aspecto  notável  dessa  festa  babilônica  do Ano-Novo 
parece ter sido o casamento cerimonial do deus Marduk. Um 
hino relacionado com a solenidade diz que o deus "se apressou 
para seu casamento". A festa era muito antiga, pois era 
conhecida de Gudéia, um velho rei da Babilônia do Sul, reino 
que floresceu de dois a três mil anos antes do início da nossa 
era, e é mencionada numa antiga descrição do Grande 
Dilúvio. Num período muito posterior, é repetidamente 
mencionada pelo Rei Nabucodonosor e por seus sucessores. 
Infelizmente, as informações sobre essa festa babilônica do Ano-
Novo que nos chegaram tratam principalmente de seu aspecto 
mítico e pouca luz lançam sobre a maneira pela qual era 
celebrada. Portanto, sua identidade com a festa Sacaea deve 
permanecer, no momento, como uma hipótese mais ou menos 
provável. Em seu favor podemos alegar a declaração muito 
significativa de que o destino do rei era determinado pelos 
deuses, sob a presidência de Marduk, na festa de Zakmuk ou do 
Ano Novo. Se lembrarmos que a característica central da festa 
Sacaea parece ter sido a de prolongar a vida do rei por mais um 
ano graças ao sacrifício vicário de um criminoso na cruz ou na 
forca, poderemos compreender que o período era crítico para o 
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rei e que bem pode ter sido considerado como decisivo para seu 
destino durante os doze meses seguintes. A cerimônia anual da 
renovação do poder do rei pelo contato com a imagem do deus, 
que constituía um aspecto destacado da festa de Zakmuk, seria 
realizada, muito adequadamente, logo depois da imolação ou 
sacrifício do rei temporário, que morria em lugar do verdadeiro 
monarca.  

Outro argumento em favor da identidade das duas festas é 
proporcionado pela conexão que se estabeleceu entre ambas e a 
festa judaica Purim. A festa Purim era, e ainda é, realizada no 
décimo quarto e no décimo quinto dias de adar, o último mês do 
ano judaico, que corresponde aproximadamente ao mês de 
março. Assim, a data coincide aproximadamente, embora não 
exatamente, com a da festa de Zakmuk babilónica, que caía 
uma quinzena depois, nos primeiros dias do mês seguinte de 
nisan. Se o elo que liga a festa Purim com a festa de Zakmuk é 
razoavelmente forte, a cadeia de evidências que relaciona a festa 
judaica com a Sacaea é bem mais forte.  

A identidade é proposital. Os judeus estão em sua diáspora em 
Susã, espalhados por cidadelas da antiga Babilônia, sob nova 
direção, o recém chegado império Medo-Persa. Na diáposra os 
judeus não possuem organização administrativa, não possuem 
sacerdócio e nem poderio militar. Não possuem soldados ou 
identidade nacional. Estão indefesos, espalhados, sobreviventes 
das tragédias espirituais que viabilizaram as tragédias sociais que 
culminaram em guerra e destruição nacional. As sinagogas 
nasceriam nessa situação.  O Espírito então criará uma heroína,  
não uma personagem de ficção mítica como Astarte. Mas de 
carne e sangue,  da mais baixa classe social existente na época, 
na pior situação social e familiar que poderia ser concebida, 
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cativa, prisioneira, escrava, órfã. E a partir dessa premissa, reconta 
a essência do amor espiritual verdadeiro, descortina o significado 
de eleição, deixa uma história que mostra a providencia, a 
separação, os princípios de dignificação.  O livro de Ester é o 
evangelho pregado a Babilônia e ao mundo persa. .  

Os dois dias de festa, de acordo com o autor do Livro de Ester, 
deveriam ser mantidos para sempre como "dias de banquetes e 
de alegria, e de todos mandarem presentes uns aos outros e, aos 
pobres, dádivas". E esse caráter alegre da festa parece ter sido 
sempre conservado. Na verdade, a festa Purim já foi descrita 
como as bacanais judaicas, e que nessa época, tudo seria 
permitido, desde que contribuisse para a alegria e a felicidade da 
festa. Há uma deturpação posterior, após a diáspora judaica, do 
sentido da celebração original.  Autores do século XVII afirmam 
que, durante os dois dias, e especialmente na véspera do 
segundo dia, os judeus não faziam outra coisa senão comer e 
beber até não poderem mais, tocar, dançar, cantar e divertir-se; 
em particular, travestiam-se: homens e mulheres trocavam de 
roupa e, assim fantasiados, corriam pelas ruas como loucos, 
desafiando abertamente a lei de Moisés, que proíbe 
expressamente aos homens se vestirem como mulheres e 
vice-versa. Esse exagero era uma brincadeira acrescida aos 
festivais originais.  Se examinarmos a narrativa que pretende 
explicar a instituição da festa Purim, veremos este parentesco, 
não confundir com origem, babilónico, como também certas 
analogias singulares com as próprias características da festa 
Sacaea. (a base desse parágrafo é uma abordagem original de 
George Frazer, que não conhecia Fator Melquisedeque, nem a 
variedade das representações bíblicas do Evangelho nas áreas 
lúdicas, de dança, artísticas, literárias, culturais e mágicas, Frazer 
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não era biblicista – A festa de Ester viria a sofrer influencias 
mundanas – ela se transformou numa espécie de carnaval após a 
idade média -  mas entre a festa original e sua ‘deturpação’ há 
uma período de cerca de 1500 anos – os acontecimentos do livro 
de Ester são de cerca de 470 anos a. C – os relatos de 
interpretação carnavalesca são de 1700 d. C ).   

O Livro de Ester versa sobre a sorte de dois homens, o vizir Hamã 
e o desprezado judeu Mordecai, na corte de um rei persa. 
Mordecai, pelo que a história nos diz, ofendera mortalmente o 
vizir, que, por isso, mandara levantar um alto patíbulo, no qual 
esperava ver seu inimigo enforcado, enquanto ele próprio 
acreditava que receberia a mais alta marca do favor real: a 
permissão de usar a coroa e as vestes reais e, assim 
paramentado, atravessar as ruas montado no cavalo do 
próprio rei, seguido por um dos mais nobres príncipes, que 
deveria proclamar à multidão sua exaltação e glória 
temporárias. Mas as intrigas do maldoso vizir fracassaram e 
resultaram precisamente no oposto do que ele havia esperado e 
desejado, pois as honras reais que ambicionava foram 
concedidas ao seu rival Mordecai, tendo sido ele, vizir, enforcado 
no patíbulo que preparara para seu inimigo. Há nessa história 
uma reminiscência, mais ou menos confusa, do Zoganes da 
festa Sacaea, ou seja, do costume de investir um homem 
comum das insígnias da realeza por alguns dias e em 
seguida dar- lhe morte no patíbulo ou na cruz.   

Porque Mordecai simbolizará uma realidade futura – A paixão e 
morte do Messias - com base nas histórias que os babilônicos 
escutavam desde o nascimento.  
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Frazer observou que, correspondentes aos dois aspirantes rivais à 
realeza temporária, há, na narrativa judaica, duas rainhas rivais, 
Vasti e Ester, uma das quais ascende à alta condição de que a 
outra é apeada. Além disso, devemos notar que Mordecai, o 
candidato à realeza simulada que obtém êxito, e Ester, a 
candidata bem-sucedida à condição de rainha, são ligados por 
laços estreitos de interesse e sangue, pois são primos. Isso 
sugere que, na história original, ou no costume original, podem 
ter figurado dois pares de reis e rainhas, dos quais um par é 
representado na narrativa judaica por Mordecai e Ester, e o outro, 
por Hamã e Vasti.  

Há um patamar de paralelos que vão se desdobrando no 
decorrer do livro de Ester.   

O nome Mordecai, que não tem sentido em hebraico, é apenas 
uma forma levemente modificada de Marduk ou Merodach, 
nome do principal deus da Babilônia, cuja grande festa era o 
Zakmuk; e mais, admite-se geralmente que Ester é, da mesma 
forma, equivalente a Ishtar, a grande deusa babilónica chamada 
pelos gregos de Astarte e conhecida também como Ashtaroth. 

O Espírito de Deus recontava de modo magistral a história de 
Marduk e Ishtar através de Mardoqueu e Ester! A doçura com que 
ele retrata aspectos da história e da providencia são uma 
releitura da devassidão de um modo muito casto. A essência das 
festas possui significados espirituais, mas o que se fazia era puro 
bacanal. A religiosidade da antiguidade tem motivos bons, 
mas de prática abominável. Ao aproximar-nos do mundo 
mágico o Espírito age como quem esculpe gemas preciosas, com 
olhar crítico, com habilidade de um mestre, ele trabalhará as 
histórias para deixar o que do contexto da imaginação mágica 
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humana, não está envenenado. O que não é mortal ao consumo 
espiritual, o que não foi deturpado.  

Todas as Escrituras mergulham de cabeça, por assim dizer, neste 
contexto mágico da antiguidade, e somente o Espírito de Deus 
poderia nadar em águas tão contaminadas pela espiritualidade 
pagã e nos conceder os recursos evangelísticos necessários para 

falar de coisas espirituais verdadeiras, a partir de um contexto 
tão religioso.  

Zoganes da festa de Sacaea pode ser visto em Aman e Mordecai. 
Zoganes, durante seus cinco dias de função, personifica não 
apenas um rei, mas um deus, fosse ele o babilónico Marduk ou 
qualquer outra divindade ainda não identificada. A união das 
personagens divina e real numa única pessoa é tão comum que 
não nos devemos surpreender de encontrá-la na antiga 
Babilônia. 

E a interpretação de que o rei simulado da festa Sacaea morria 
como um deus na cruz ou na forca não é nova. O arguto e 
erudito Movers observou, há já muito tempo, que "estaríamos 
esquecendo a significação religiosa das festas orientais e a 
ligação da festa Sacaea com o culto de Anait se tratássemos 
como simples brincadeira o costume de fantasiar um escravo de 
rei. Podemos considerar como certo que, com a dignidade real, o 
rei da festa Sacaea assumia também o caráter de um governante 
oriental representante da divindade, e que, quando buscava o 
prazer com as mulheres do harém do rei, desempenhava o papel 
do próprio Sandan ou Sardanapalo. De acordo com as antigas 
idéias orientais, o uso das concubinas reais constituía um 
título de pretensão ao trono, e sabemos, por Dio, que o rei de 
cinco dias tinha plenos direitos ao harém". 
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Unindo as tradições mágicas da antiguidade 

 “Também inclinamo-nos a encarar com simpatia a conjetura 
suplementar de Movers de que uma escrava pudesse ser 
escolhida para desempenhar o papel da rainha divina, associada 
ao papel de rei divino que cabia ao Zoganes, e que 
reminiscências dessa rainha sobreviveram no mito ou na lenda 
de Semíramis. De acordo com a tradição, Semíramis era uma bela 
cortesã amada pelo rei da Assíria, que a desposou. Ela 
conquistou o coração do rei a tal ponto que o convenceu a 
ceder-lhe o reino por cinco dias e, tendo assumido o trono, 
empunhado o cetro e envergado as vestes reais, organizou um 
grande banquete no primeiro dia, mas, no segundo, fez encerrar 
o marido na prisão ou o mandou matar e, a partir de então, 
reinou sozinha. Além disso, já se mostrou que o culto da deusa 
persa Anait não só foi modelado pelo culto de Astarte em geral, 
mas que corresponde também à modalidade particular desse 
culto que se associava especificamente ao nome Semíramis.” 

“A identidade de Anait com a mítica Semíramis é evidentemente 
provada pela circunstância de que o grande santuário de Anait 
em Zela, no Ponto, foi, na realidade, construído sobre um 
túmulo de Semíramis. Provavelmente o antigo culto da deusa 
semita tivesse perdurado mesmo depois de ter sido o seu nome 
semita Semíramis ou Astarte modificado para o nome persa 
Anait, talvez em obediência a um decreto do rei persa Artaxerxes 
II, que difundiu esse culto pelo oeste da Ásia. É muito 
significativo não só que a festa Sacaea fosse realizada 
anualmente nesse antigo local de culto de Semíramis ou Astarte, 
como também que toda a cidade de Zela houvesse sido 
primitivamente habitada pelas escravas e prostitutas 
sagradas, governada por um sumo pontífice que a 
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administrava mais como um santuário do que como uma 
cidade. Podemos supor que, anteriormente, esse rei sacerdote 
tivesse, ele próprio, encontrado morte violenta durante a festa 
Sacaea, como o amante divino de Semíramis, enquanto o papel 
da deusa era desempenhado por uma das prostitutas 
sagradas.” 

A probabilidade de que assim fosse fica muito fortalecida 
pela existência do chamado túmulo de Semíramis sob o 
santuário. Isso porque os túmulos de Semíramis, distribuídos 
por toda a Ásia ocidental, teriam sido os túmulos de seus 
amantes, aos quais ela enterrava vivos. Segundo a tradição, a 
grande e sensual Rainha Semíramis, receosa de contrair 
matrimônio legal para que seu marido não a privasse do poder, 
admitia em seu leito os mais belos soldados, mas para 
depois destruí-los. Ora, essa tradição é uma das indicações mais 
seguras da identidade da Semíramis mítica com a deusa 
babilónica Ishtar ou Astarte. O famoso poema épico 
babilónico que narra os feitos do herói Gilgamesh nos conta 
como, quando este se vestiu com os trajes reais e colocou 
sua coroa na cabeça, a deusa Ishtar tomou-se de amores por 
ele e o cortejou para seu consorte. Mas, Gilgamesh rejeitou 
suas insinuações insidiosas, pois conhecia o triste destino de 
todos os seus amantes, e censurou a cruel deusa, dizendo: 

 

"A Tamuz, o amante da tua juventude, Fizeste-o chorar a cada 
ano. Ao colorido pássaro allallu amaste: Nos bosques ele está, e 
se lamenta: Ó minhas asas!' Amaste o leão de força perfeita, Sete 
vezes sete armadilhas lhe preparaste. Amaste o cavalo que pelos 
campos se alegrava E com chicote e esporas e rédeas o fizeste 
marchar. E o obrigaste a andar por sete duplas horas, Forçando-o 
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quando estava cansado e sedento. À tua mãe, a deusa Silili, 
fizeste-a chorar. Também amaste um pastor do rebanho,  Que 
constantemente te enchia a taça para as libações E todos os dias 
abatia carneiros para ti. Mas tu o golpeaste e o transformaste 
num lobo Para que seus próprios companheiros o perseguissem 
E seus próprios cães o estraçalhassem". 

O herói também conta o fim miserável de um jardineiro a serviço 
do pai da deusa. O desafortunado camponês foi honrado com 
o amor da deusa, mas quando ela se cansou dele, 
transformou-o em aleijado, de tal modo que ele não se 
podia levantar da cama. Gilgamesh receia, portanto, ter a 
mesma sorte de todos os antigos amantes da deusa e rejeita os 
favores que ela lhe oferece. Mas não é apenas o mito de Ishtar 
que se assemelha assim à lenda de Semíramis; o culto da 
deusa era marcado por um desregramento que encontra eco 
no caráter licencioso que a tradição atribui à rainha. 
Inscrições, que confirmam e complementam as evidências de 
Heródoto, nos dizem que Ishtar era servida por prostitutas de 
três diferentes classes, todas dedicadas ao seu culto. Na 
verdade, há motivos para se acreditar que essas mulheres 
personificavam a própria deusa, já que um dos nomes a elas 
dado é aplicado também a Ishtar. Assim, dificilmente podemos 
duvidar de que a Semíramis mítica seja substancialmente uma 
forma de Ishtar ou Astarte, a grande deusa semita do amor e 
da fertilidade; e, se assim é, podemos supor, com uma margem 
pelo menos razoável de probabilidade, que o sumo pontífice de 
Zela, ou o seu representante, que desempenhava o papel de rei 
da festa Sacaea no santuário de Semíramis, perecia como um 
dos infelizes amantes da deusa, talvez como Tamuz, a quem 
ela fez "chorar a cada ano". Encerrada a sua breve e 
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meteórica carreira de prazer e glória, seus ossos seriam 
colocados no grande túmulo que cobria os restos de muitos 
deuses mortais, seus antecessores, aos quais a deusa havia 
honrado com o seu amor fatal. 

 

O Messias  um dia representará um dia todas essas realidades 
espirituais, deturpadas. A igreja será chamada a Noiva, que 
desprovida de divindade é convidada a participar da natureza 
divina. Ishitar é deusa, a Igreja é humana. Ela se unia a 
humanidade através da prostituição cultual. Deus se unirá a 
humanidade através de uma virgem pelo Espirito de Deus, sem 
uso de energia sexual. O Messias será o sacerdote e rei, de 
acordo com milhares de tradições mágicas, porém também será 
sacrifício e vida, sem necessitar de um substituto, um rei 
temporário, um escravo que assuma as suas funções para depois 
morrer. Ele que nasceu para ser rei caminha para o patíbulo da 
cruz sem aceitar seu livramento. Em vários povos a imagem do 
deu que morre ou do deus que precisa morrer é uma constante. 
E também uma necessidade. Ao observar os ciclos da natureza e 
reimaginar os deuses sobre a ótica da mortalidade humana, de 
suas paixões e dramas, o mundo mágico entendeu que a vida na 
terra dependia de que parte dos seus deuses deixassem de 
existir, mesmo que por um período. Fosse ao olhar as estações 
ou mesmo o dia e a noite, o ocaso do sol, e o amanhecer. 
Compreendiam que se seu deus morresse sua energia se 
derramaria sobre os grãos, e plantações e sobre a terra e ela 
seria a partir disso renovada. E que após esse ‘derramar’ de 
energia, fruto de sua morte, ele ressurgiria para dar continuidade 
a sua existência. Os cultos de lamentação da antiguidade por 
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Osíris, Adônis, Tamuz, Hipólito ou Virbio,  onde virgens choravam 
sua morte cósmica, são fruto dessa imaginação mágica. Jesus 
cumprirá esse anseio imaginado, de modo espiritual. Já 
estava no script. De certo modo as religiões declaram isso, elas 
possuem o germe da revelação divina, elas traduzem, ainda que 
dissimuladamente, todas elas, o que somente Cristo poderia 
realizar na cruz do calvário.  O mundo mágico tem origem em 
coisas espirituais, mas que foram corrompidas pela maldade 
espiritual e humana. O mágico significa contato com entidades, 
poderes, seres espirituais que comunicam seus saberes, suas 
doutrinas, seus pensamentos com os seres humanos. Nenhum 
antropologista ousa passar do limite psicológico das práticas 
mágicas. Porém profetas ultrapassam esse limite. O que não foi 
escrito pelos etnógrafos é que o mundo do além, o mundo 
mágico possui VOZ.  Há influencia, há doutrinas, existe algo 
externo ao ser humano que lhe dirige as práticas mágicas. As 
possessões e os transes não são danças inocentes, nem rituais 
silenciosos. Os sacerdotes e feiticeiros ouvem e veem coisas,  e 
são por visões, revelações, e vozes, orientados.  O espiritual 
verdadeiro se perdeu num mundo de vozes malignas. O 
pensamento mágico da humanidade e suas práticas de feitiçaria 
e magia, são fruto de desprezar as verdadeiras revelações divinas 
e as substitui-las pela doutrina dos espíritos, poderes, entidades 
e vozes.  A religião humana nasce dessa rejeição de valores 
espirituais verdadeiros, e da substituição por uma espiritualidade 
corrompida.  Então, quando as mulheres choram por Adônis, o 
choram pelo senhor errado.  Porque suas religiões apontam para 
uma realidade que só possui significado em Jesus, que só se 
torna verdadeira na história da redenção.   
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Ali, no grande santuário da deusa em Zela, seu mito se traduzisse 
regularmente em ação: a história de seu amor e a morte de 
seu divino amante eram dramatizadas ano a ano numa 
espécie de auto, por homens e mulheres que viviam por 
algum tempo, e por vezes morriam, no papel dos seres 
visionários aos quais personificavam. A intenção desses 
dramas sagrados, podemos ter certeza, não era divertir nem 
instruir uma audiência ociosa tal como também não era seu 
objetivo gratificar os atores, a cujas baixas paixões davam rédeas 
durante algum tempo. Eram ritos solenes que imitavam os 
atos de seres divinos, porque o homem imaginava que tal 
mímica lhe permitiria arrogar- se as funções divinas e 
exercê-las em benefício de seus semelhantes. Na sua maneira 
de pensar, as operações da natureza eram realizadas por 
personagens míticas muito semelhantes a ele mesmo, e, se lhe 
fosse possível assimilar-se aos deuses completamente, 
também seria capaz de dispor de todos os seus poderes.  

Foi esse, provavelmente, o motivo original da maior parte dos 
dramas religiosos, ou mistérios, entre os povos primitivos. Os 
dramas são encenados, os mistérios são representados, não para 
ensinar aos espectadores as doutrinas do credo, e menos ainda 
para diverti-los, mas com a finalidade de produzir aqueles efeitos 

naturais que são representados em disfarce mítico. Numa 
palavra, são cerimônias mágicas, e seu modo de operação é a 
mímica ou a simpatia.  

O mistério da piedade é que Jesus realizará a dramatização 
suprema, para que através de sua morte a todos pudesse atrair 
para si. A cruz é então a apresentação espiritual mais significativa 
da história da religião da antiguidade, porque: 
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 16Sem dúvida, grande é esse mistério da fé: Deus foi manifestado em 

carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre 

as nações, crido no mundo e recebido acima na glória. I TM 3.16 

Irá agregar em si todos os elementos espirituais nos quais os 
gentios bebiam, viviam, celebravam, cultuavam, acreditavam. 

Jesus é sacerdote e rei, rei transitório e rei eterno, é justo e 

justificador, é de ascendência divina, derrama sua vida divina, 
sofre a paixão da morte pelo indigno, pelo órfão, pelo escravo, a 
quem chama para participar de sua realeza, ressuscita com 
autoridade, torna-se sacrifício e oferenda eterna, oferece sua 
carne e sangue como alimento e bebida espirituais, ele é o rei 
que enferma, apesar de ser o príncipe herdeiro que é perfeito, 
ele é deposto pelos seus para ser coroado pela obediência, ele 
assume a postura de um bode expiatório, deixa-se enfermar, 
ainda que possua a natureza divina, ele cumpre o desígnio d a 
morte da divindade, e realiza o impossível que é tornar os que 
dele participam, imortais.   

 

Provavelmente não erraremos ao supor que muitos mitos 
que hoje conhecemos apenas como mitos tiveram outrora 
sua contrapartida na mágica; em outras palavras, que 
costumavam ser representados como um meio de produzir na 
realidade os fatos que descreviam em linguagem figurativa. As 
cerimônias, com frequência, desaparecem, ao passo que os mitos 
sobrevivem, e cabe-nos deduzir a cerimônia morta a partir do 
mito vivo. Se os mitos são, num certo sentido, reflexos ou 
sombras dos homens projetados nas nuvens, podemos dizer que 
esses reflexos continuam visíveis no céu e nos informam dos 

http://bibliaportugues.com/1_timothy/3-16.htm
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feitos dos homens que ali os projetaram muito tempo depois 
que os próprios homens não só estão fora do alcance de nossa 
visão, como também mergulhados para além do horizonte. 

Jesus é a sombra divina projetada sobre a terra dos homens. 
Ele é o reflexo divino que projeta luz sobre a escuridão da 
psique e sobre os mitos do ser humano.   
 

Frazer então encontrou um principio, um elo que une as histórias 
míticas do Oriente. 

“A conclusões a que chegamos em relação à lenda de 
Semíramis e de seus amantes são provavelmente válidas 
para todas as histórias semelhantes que circulavam na 
Antiguidade por todo o Oriente. Em particular, podemos supor 
que se aplicam aos mitos de Afrodite e Adônis, na Síria, e de Ísis 
e Osíris, no Egito. Se pudéssemos estabelecer as origens dessas 
histórias, talvez comprovássemos que, em cada caso, um casal 
humano representava, todos os anos, os papéis da deusa que 
ama e do deus que morre. A liberdade concedida ao homem 
que desempenhava o papel do deus que morre na festa 
Sacaea fala vigorosamente em favor da hipótese segundo a 
qual, antes que a divindade encarnada encontrasse morte 
pública, podia ou devia gozar das carícias de uma mulher 
que desempenhava o papel da deusa do amor. A razão dessa 
união forçada do deus e da deusa humanos não é difícil de 
adivinhar. Se o homem primitivo acreditava que o 
crescimento das plantações podia ser estimulado pelas 
relações sexuais entre homens e mulheres comuns, que 
bênçãos enormes não esperaria ele do intercurso sexual de 
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um par que sua imaginação investia de toda a dignidade e 
de todos os poderes das divindades da fertilidade? 

A festa judaica Purim possuía paralelo com a festa Sacaea,   ou 
de Marduk, e outras festas semita na qual a característica 
principal era o sacrifício de um homem no papel de um deus, 
onde no mundo religioso da antiguidade encontramos vestígios 
do sacrifício humano sob formas mitigadas. Tal expectativa é 
plenamente confirmada pelos fatos, pois, desde há muito tempo, 
é costume, entre os judeus, na festa Purim, queimar, ou destruir 
de algum outro modo, efígies de Hamã. A prática era bem 
conhecida durante o Império Romano, pois, no ano 408 da nossa 
era, os imperadores Honório e Teodósio promulgaram um 
decreto determinando que os governadores das províncias 
impedissem os judeus de queimarem efígies de Hamã 
crucificado durante uma de suas festas. Esse decreto nos 
mostra que o costume era considerado como ofensivo pelos 
cristãos, que viam nele uma paródia blasfema do mistério central 
de sua própria religião, sem desconfiar que se tratava apenas de 
uma continuação, sob forma moderada, de um rito que era 
provavelmente celebração no Oriente muito antes do 
nascimento de Cristo. Ao que tudo indica, o costume sobreviveu, 
de muito, à promulgação do édito, pois, numa forma de 
abjuração que a igreja grega impunha aos judeus conversos, e 
que parece datar do século X, o renegado tinha de dizer: 
"Amaldiçoo também os que celebram o festival do chamado 
Mordecai no primeiro sabbath [sábado] do jejum cristão, e que 
deveras pregam Hamã na árvore, juntando-lhe o símbolo da cruz 
e queimando-o juntamente com ele, enquanto lançam toda a 
sorte de imprecações e maldições sobre os cristãos". 
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Na festa Sacaea, portanto, o homem que personificava um 
deus ou herói do tipo de Tamuz ou Adônis desfrutava dos 
favores de uma mulher, provavelmente uma prostituta 
sagrada, que representava a grande deusa semita Ishtar ou 
Astarte, e, depois de assim desempenhar seu papel para 
assegurar, por meio da magia simpática, o renascimento da 
vida vegetal na primavera, era levado à morte. Podemos 
supor que a morte desse homem divino era lamentada pelos 
seus adoradores, e especialmente pelas mulheres, mais ou 
menos do mesmo modo pelo qual as mulheres de Jerusalém 
choravam por Tamuz às portas do templo e as moças sírias 
pranteavam Adônis morto enquanto o rio se tingia de 
vermelho com o seu sangue. Esses ritos parecem, na verdade, 
ter sido comuns em toda a Ásia ocidental; o nome do deus que 
morria variava nos diferentes lugares, mas, em sua essência, o 
ritual era o mesmo. Fundamentalmente, o costume era uma 
cerimônia religiosa, ou antes, mágica, com o objetivo de 
assegurar o renascimento e a reprodução da vida na primavera. 

 

“Ora, se essa interpretação da festa Sacaea é correta, é evidente 

que um aspecto importante da cerimônia está ausente nas 

breves informações sobre a festa que chegaram até nós. A morte 

do homem-deus está registrada, nada se diz, porém, da sua 

ressurreição. Mas, se ele realmente personificava um ser do tipo 

de Adônis ou Átis, podemos ter certeza de que sua morte 

dramática era seguida, após um intervalo mais curto ou mais 

longo, de sua ressurreição dramática, tal como nas festas de Átis 

e de Adônis a ressurreição do deus morto sucedia rapidamente a 

sua pretensa morte. Surge aqui, porém, uma dificuldade. Na festa 
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Sacaea o homem-deus morria realmente, e não apenas 

simbolicamente; e na vida normal, a ressurreição, mesmo de um 

homem-deus é, pelo menos, uma ocorrência excepcional. O que 

fazer? O homem, ou antes, o deus, estava indubitavelmente 

morto. Como fazê-lo voltar novamente à vida? É claro que a 

melhor, se não a única, maneira de fazê-lo era colocar um outro 

homem, vivo, como o deus renascido, e podemos imaginar que 

isso realmente se fazia. Podemos supor que as insígnias da 

realeza que haviam adornado o morto fossem transferidas 

para seu sucessor que, delas revestido, seria apresentado aos 

seus adoradores jubilosos como o deus renascido.”  

Na medida que enxergamos os detalhes das celebrações  aos 

deuses da natureza, da fertilidade e os ritos de legitimação dos 

reinos da antiguidade, nós vamos caminhando igualmente no 

aprofundamento da obra de Cristo. 

Certo instante Jesus recebe as insígnias do rei morto, papel que 

ele mesmo representou alguns dias antes: 

 

Mateus 28 

…17 Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns 

ficaram em dúvida.  

18 Então, Jesus aproximando-se deles lhes assegurou: “Toda a 

autoridade me foi dada no céu e na terra.  

http://bibliaportugues.com/kja/matthew/28.htm
http://bibliaportugues.com/matthew/28-17.htm
http://bibliaportugues.com/matthew/28-18.htm
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19 Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se 

tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e 

do Espírito Santo; …   

E ao seu lado provavelmente estaria uma mulher, no papel de 

sua divina consorte, a deusa Ishtar ou Astarte. Em favor dessa 

hipótese, podemos observar que ela oferece ao mesmo tempo 

uma explicação clara e inteligível de um aspecto notável do Livro 

de Ester que até agora não foi, pelo que sabemos, esclarecido 

adequadamente. Referimo-nos à aparente duplicação das 

principais personagens, para a qual já chamamos a atenção do 

leitor. Se estamos certos, Aman representa o rei temporário ou 

deus mortal, que era morto na festa Sacaea; e seu rival Mordecai 

representa o outro rei temporário que, na morte de seu 

antecessor, era investido das insígnias reais e exibido ao povo 

como o deus renascido. 

As figuras da deusa ao lado do consorte divino também 

encontram eco na representação da Igreja glorificada, quando a 

Noiva do Cordeiro se torna participante de sua natureza e de sua 

glória.  Essa representação de uma “rainha” para Cristo é também 

tema de Apocalipse que a mostra vestida de sol, tendo a lua por 

seus pés e coroada com estrelas.   

Apocalipse 12 

1 E viu-se um grande sinal no céu: uma mulher vestida do sol, 

tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de doze estrelas 

sobre a sua cabeça. 

http://bibliaportugues.com/matthew/28-19.htm
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Da mesma forma, Vasti, a rainha deposta na narrativa, 

corresponde à mulher que desempenhava o papel de rainha e 

deusa do primeiro rei simulado, Aman, e sua bem-sucedida rival, 

Ester ou Ishtar, corresponde à mulher que figurava como a divina 

consorte do segundo rei simulado, Mordecai ou Marduk. Vimos 

que o rei simulado da festa Sacaea realmente tinha o direito de 

usar as concubinas reais. No ritual paralelo de Adônis, o 

casamento da deusa com seu malfadado amante era 

comemorado publicamente no dia anterior ao de sua pretensa 

morte.  

Uma reminiscência clara da época em que a relação entre Ester e 

Mordecai era considerada como muito mais íntima do que um 

mero parentesco parece estar preservada em algumas das peças 

judaicas representadas na festa Purim, nas quais Mordecai 

aparece como amante de Ester, e essa indicação significativa é 

confirmada pelo ensinamento rabínico segundo o qual o Rei 
Assuero nunca conheceu Ester realmente, mas sim um fantasma 
a ela semelhante que com ele se deitava, enquanto a verdadeira 
Ester estava nos braços de Mordecai.  

A festa de Ester será deturpada em seu sentido original nos 

escritos talmúdicos, ou rabínicos e pela tradição pagã que a 

contamina.  

Haverá, infelizmente, um processo de aculturação de práticas 

pagãs pelo judaísmo, a influencia grega dará origem ao 

movimento filosófico dos saduceus que liam as Escrituras como 

se fosse um tratado moral desprezando o sobrenatural, dará 

origem a geração das fábulas judaicas com a incorporação do 
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assombroso dos povos e histórias de monstros diversos, tais 

como da vampira Lilith, festas sagradas serão paganizadas nos 

carnavais medievais que vulgarizariam as festas de Purim e as 

festas de Benjamim onde o religioso daria lugar ao lúdico e essa 

influencia do mundo mágico originaria ainda o retorno ao 
mágico, quando, pasmem, magos israelitas criariam uma tradição 

esotérica da bíblia, o KABALA, que é o uso das Escrituras 

hebraicas de modo místico e mágico. O processo similar 

contaminará a ortodoxia católica, as crenças, as práticas 

inundando a igreja romana de práticas mágicas, festas aos 

deuses romanos incorporadas e diversas tradições magicas dos 

celtas, e dos povos da antiga Europa incorporando tradições 

mágicas heréticas à tradição eclesiástica.   

A relação de Mordecai com Ester é pura, é de afeição, respeito e 

carinho entre um tio que em meio a tremendas dificuldades 

criou sua sobrinha, em nenhum momento é insinuado qualquer 

outro tipo de envolvimento na história.  A integração do 

pensamento mágico da antiguidade pode ser analisada pelas 

comemorações populares européias da primavera. Se a 

interpretação desses costumes por J Frazer estiver certa, o 

contraste entre o verão e o inverno ou entre a vida e a morte, 

que figura em efígies ou nas pessoas dos representantes vivos 

nas cerimônias da primavera dos camponeses europeus, é 

fundamentalmente um contraste entre a vegetação decadente 

ou morta do ano velho e a vegetação que desponta no novo ano 

- um contraste que nada perderia de seu vigor se, como ocorria 

na Roma antiga, na Babilônia e na Pérsia, o início da primavera 

fosse também o início do novo ano. Nessas cerimônias, e em 
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todas as  examinadas no Ramo de Ouro, o antagonismo não se 

processa entre poderes de uma ordem diferente, mas entre os 

mesmos poderes, vistos sob diferentes aspectos, como o velho e 

o novo. Trata-se, em suma, do eterno contraste entre a juventude 

e a velhice. E assim como o poder ou o espírito da vegetação é 

representado, no ritual religioso e no costume popular, por um 

par humano, seja ele chamado de Ishtar e Tamuz, de Vênus e 

Adônis, ou de a rainha e o rei de maio (das celebrações da 

natureza europeias), assim também podemos esperar encontrar 

o velho e decrépito espírito do ano anterior personificado por 

um par e o novo e fresco espírito do novo ano por outro par. Os 

dois parecem representar as forças da fertilidade das plantas e 

talvez também dos animais. Ambas as forças, na hipótese de 

Frazer, eram personificadas não apenas no mito, mas também no 

costume, pois, ano após ano, um casal humano tinha a tarefa de 

intensificar a vida da natureza graças a uma união na qual, como 

num microcosmo, as vidas das árvores e das plantas, das ervas e 

das flores, dos pássaros e dos animais estariam resumidas de 

alguma maneira mística. Originalmente, podemos conjeturar, 

esses casais exerciam suas funções por todo um ano, e, quando 

este terminava, o homem — o rei divino — era morto; mas, nos 

tempos históricos, parece que, em geral, o deus humano — 

Saturno, Zoganes, Tamuz, ou qualquer que fosse seu nome — 

desfrutava de seus divinos privilégios e desempenhava os seus 

deveres divinos apenas durante uma certa parte do ano. Essa 

redução de seu reinado na terra foi provavelmente 

introduzida na época em que as antigas divindades 

hereditárias, ou reis divinizados, conseguiram transferir a 

parte mais penosa de seus deveres a um substituto, fosse ele 
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um de seus filhos, um escravo ou um malfeitor. Tendo de 

morrer como um rei, era necessário que o substituto também 

vivesse como um rei por algum tempo. Mas o monarca 

verdadeiro naturalmente trataria de restringir aos limites mais 

estreitos possíveis tanto o tempo como o poder de um reinado 

que, enquanto durasse, necessariamente constituía uma invasão, 

e mesmo uma anulação, de seu próprio reinado. O que acontecia 

à companheira do rei, a deusa humana que partilhava de seu 

leito e transmitia suas energias benéficas ao resto da natureza, 

não podemos dizer. Pelo que sabemos, são poucas, ou nenhuma, 

as evidências de que ela, como ele, era também morta quando 

sua função primordial estava concluída. A natureza da 

maternidade sugere uma razão óbvia para que lhe fosse 

poupada a vida por mais um pouco, até que aquela lei misteriosa 

que liga a vida da mulher aos aspectos cambiantes do céu 

noturno tivesse sido cumprida pelo nascimento de um deus 

menino, que, por sua vez, crescesse, talvez, à sombra de seus 

ternos cuidados, para viver e morrer pelo mundo. 

O livro de Ester então caminha dentro de uma pedagogia 

espiritual, tratando coisas espirituais com a doçura corriqueira do 

Espírito de Deus, para que mentes e corações dos povos medos, 

persas, babilônicos e assírios pudessem ter uma base de 

comparação, a partir de sua vivencia com as celebrações da 

fertilidade e da natureza. Cristo que é o cumprimento do livro de 

Ester então reunirá todas as figuras mágicas envolvidas, unindo a 

natureza divina à natureza humana, do mesmo modo como o 

casamento sagrado unia a natureza humana à natureza vegetal. 

O livro de Cantares, através de Sunamita, dançará, literalmente 
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sobre um cenário primaveril, sobre a beleza dos campos para 

através de uma história de amor contar a história do amor divino 

pela humanidade, de Deus pelo seu povo e de Cristo por sua 

Igreja.    
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Capítulo 12 

 

Os reis sacerdotes 

 

A associação de um título real a deveres sacerdotais era comum 
na Itália e na Grécia antigas. Em Roma e em outras cidades do 
Lácio, havia um sacerdote chamado rei sacrifical ou rei dos ritos 
sagrados, e sua mulher tinha o título de rainha dos ritos 
sagrados. Na Atenas republicana, o segundo magistrado anual 
do Estado era chamado de rei, e sua mulher, de rainha; as 
funções de ambos eram religiosas. Muitas outras democracias 
gregas tinham reis titulares, cujas atribuições, pelo que 
conhecemos, parecem ter sido sacerdotais, centralizando-se em 
torno do lar comum do Estado. 

Essa combinação de funções sacerdotais com autoridade real é 
conhecida de todos. A Ásia  Menor, por exemplo, foi sede de 
várias grandes capitais religiosas, habitadas por milhares de 
escravos sagrados e governadas por pontífices que tinham uma 
autoridade ao mesmo tempo temporal e espiritual, como os 
papas na Idade Média. Zela e Péssimo foram dessas cidades 
dominadas por sacerdotes. Também os reis teutônicos, nos 
velhos tempos do paganismo, parecem ter desempenhado 
funções e conhecido poderes de sumos sacerdotes. Os 
imperadores da China ofereciam sacrifícios públicos, cujos 
detalhes eram regulados pelos livros rituais. O rei de Madagáscar 
era o mais alto sacerdote do reino. Na grande festa do Ano-
Novo, quando um boi era sacrificado em prol da felicidade do 
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reino, o monarca presidia ao sacrifício pronunciando preces e 
ações de graças enquanto seus assistentes abatiam o animal. Nos 
Estados monárquicos que ainda mantêm sua independência, 
entre os galas da África oriental, o rei faz sacrifícios no alto das 
montanhas e regula a imolação das vítimas humanas. A pálida 
luz da tradição revela uma união semelhante do poder temporal 
com o espiritual, de atribuições reais e sacerdotais, nos reis 
daquela aprazível região da América Central cuja antiga capital, 
hoje sepultada sob a densa vegetação da floresta tropical, é 
assinalada pelas imponentes e misteriosas ruínas de Palenque. 
Mas, ao dizermos que era comum que os reis antigos fossem 
também sacerdotes, estamos longe de ter esgotado os aspectos 
religiosos de suas funções. Naquela época, a divindade que 
envolvia um rei não era uma simples figura de retórica, mas a 
expressão de uma crença concreta. Os reis eram reverenciados, 
em muitos casos, não apenas como sacerdotes, ou seja, como 
intermediários entre o homem e o deus, mas propriamente como 
deuses, capazes de conceder aos seus súditos e adoradores, 
bênçãos que habitualmente se supõe estarem fora do alcance 
dos mortais e que só podem ser obtidas, quando o são, pela 
oração e pelos sacrifícios oferecidos a seres invisíveis e sobre-
humanos. Assim, esperava-se, em muitos casos, que os reis 
proporcionassem chuva e sol nas devidas estações, fizessem 
crescer as plantações e assim por diante. Por mais estranhas que 
essas expectativas nos pareçam, estão de acordo com os modos 
primitivos de pensar. Um antigo dificilmente concebe a distinção, 
feita habitualmente pelos povos mais adiantados, entre o natural 
e o sobrenatural. 

Esse é um dos caminhos pelos quais se chega à ideia do deus-

homem. Há outro, porém. Juntamente com a crença de que o 
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mundo é habitado por forças espirituais, o antigo nutre uma 

concepção diferente, e provavelmente ainda mais antiga, na qual 

podemos perceber o germe da noção moderna de lei natural, ou 

seja, a visão da natureza como uma série de eventos que 

ocorrem numa ordem invariável, sem a intervenção de qualquer 

agente extranatural. O germe de que falamos existe naquilo que 

podemos chamar de magia simpática e que desempenha um 

grande papel na maioria dos sistemas de superstição. Nas 

sociedades antigas o rei é muitas vezes um mago, bem como um 

sacerdote; na verdade, com frequência ele parece ter ascendido 

ao trono em virtude de sua suposta proficiência na arte da magia 

negra ou branca. Portanto, para se compreender a evolução da 

realeza e do caráter sagrado de que freqüentemente ela se 

revestiu aos olhos dos povos selvagens ou bárbaros, é essencial 

ter certo conhecimento dos princípios da magia e formar uma 

concepção do extraordinário poder que o antigo sistema de 

superstição teve sobre o espírito humano em todas as épocas e 

em todos os países.  

Jesus é a expressão máxima do rei sacerdote segundo o 

pensamento mágico da Antiguidade. A maravilha de ele ter 

direito ao trono tanto humanamente, era descendente de Davi, 

era o primogênito, o reino dado a Davi por uma profecia era 

eterno e mesmo que a nação israelita estivesse sobre o domínio 

romano e escravizada por quatro grande potencia a mais de 430 

anos a promessa dada a Davi de um descendente real ainda 

etsva em vigor. Ele era também um sacerdote, não da Ordem 

Levítica, mas segundo a profecia dada a Davi, “segundo a Ordem 
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de Melquisedeque” ou seja, houve um chamado, uma comissão, 

uma instituição sagrada que o chamava a um sacerdócio pre-

existente realizada no passado por outros reis-sacerdotes, 

ilustrado por aquele que dá nome a Ordem, Melquisedeque, que 

era além de sacerdote, um rei. Os reis-sacerdotes tinham a 

responsabilidade espiritual sobre seu povo, sendo muitos reis-

feiticeiros, ou funções mágicas atribuídas ao seu duplo cargo, 

seu ofício necessitava de poderes ou capacitação dada por meio 

de anuncio profético, por consagração de visões ou sonhos, ou 

por ascendência, filiação real. Um sacerdote ou mago da 

antiguidade poderia alcançar o status de governante ou rei como 

demonstrado através de José no Egito, que por meio da 

revelação do sonho foi compreendido como emissário divino e 

elevado a categoria do segundo homem no poder e na 

administração do império egípcio e temos a Daniel que do 

mesmo modo é consagrado pelo menos em dois impérios 

diferentes como o chefe supremo de uma ordem de conselheiros 

e magos. A própria instituição do reino israelita tem início com 

uma comissão mágica, uma escolha divina de um homem 

comum, Saul.  A partir deste instante da consagração o rei era 

tido como portador de desígnios dos deuses, como 

representante de Deus na terra, de onde reivindicava a força de 

seu domínio, sua autoridade era suprema porque reivindicava 

seu cargo como comissão divina. Jesus pelo mesmo motivo é 

comissionado por profecias  (centenas delas) é apresentado ao 

profeta que o unge (os céus se abrem e o Espírito de deus desce 

sobre ele em forma de pomba) e sua escolha é confirmada pelos 

poderes celestiais que acompanham seu ministério. O rei 
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sacerdote tinha a missão de lidar com as forças da natureza, sua 

missão principal era invocar a chuva, a cheia do rio, proporcionar 

aos habitantes de seu reino a prosperidade. Seu comportamento 

deveria ser irreparável, porque seus pecados poderiam trazer a 

desgraça e o descontentamento dos deuses, os reis sacerdotes 

eram revestidos de ritualismos, comportamentos, práticas sociais, 

tabus, só poderiam pisar o chão em certas ocasiões, ficar sob o 

sol somente com proteção, ninguém poderia tocá-los 

indevidamente ou sem permissão, ele tinha que cumprir ritos, 

horários, casamentos com pessoas escolhidas, pertencentes a 

classes especiais ou que recebessem a dignidade necessária para 

as futuras esposas. As futuras esposas de reis coreanos da era de 

Joseon não poderiam ter status de escravas ou classes inferiores, 

não poderiam ter cicatrizes, marcas ou deformidades. Deixar de 

praticar determinados rituais invalidariam até a legitimidade ao 

trono ou ao sacerdócio. Se cometessem adultérios ou se 

relacionassem de modo ilegítimo trariam imediatamente a praga 

sobre as plantações e as pestes sobre as cidades. Jesus então 

será o rei sacerdote de conduta perfeita, ele cumprirá 

cabalmente cada exigência divina, não as humanas, mas a 

essência da lei divina, em nenhum instante de sua existência ele 

se desviará de regras espirituais ou cometerá qualquer desvio 

dos padrões divinos exigidos para seu comportamento, pois é o 

sacerdote perfeito. Jesus não cometerá pecado em nenhum 

momento de sua existência, não falará o que lhe convém ou o 

que quer, todo seu ministério será pautado por abrir a boca e 

profetizar, por falar de acordo com a sabedoria e a revelação do 

espírito de Deus, sendo então um espelho da vontade divina na 
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terra. Os povos liam perfeição ritual como perfeição 

comportamental diante de Deus, não consideravam o pecado do 

coração ou dos pensamentos do rei, antes o atendimento de 

ritos e tabus. Os reis que agiam dentro dos ritos, que vestiam 

determinadas vestes, que agiam dentro de limites de justiça 

razoáveis eram tidos como bem-aventurados, abençoados e 

portanto capazes de receber dádivas ou presentes divinos, criam 

que as orações e intercessões reais, poderiam realizar coisas 

especiais, até mesmo proporcionar a cura em muitos casos. Jesus 

então ao findar seu sacerdócio aponta par a perfeição de seus 

atos, para o aceite de sua missão quando proclama: 

João 14 

 

…12 Em verdade, em verdade vos asseguro que aquele que crê 

em mim fará também as obras que Eu faço e outras maiores fará, 

pois eu vou para o meu Pai.  

13 E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu Nome, isso 

Eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho.  

14 Se vós pedirdes algo em meu Nome, Eu o farei.   

 

 

Poderia continuar indefinidamente em comparações do gênero. J 

Frazer abrange outras  áreas da religiosidade e da mágica 

http://bibliaportugues.com/kja/john/14.htm
http://bibliaportugues.com/john/14-12.htm
http://bibliaportugues.com/john/14-13.htm
http://bibliaportugues.com/john/14-14.htm
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humana, tais como o espírito dos grãos, sobre como os nativos 

compreendiam a sobrenaturalidade dos grãos de trigo, milho e 

cevada, e como o mito de Perséfone e tantas outras vão se 

fundindo do grão, até onde os deuses se tornam ‘alimento’ 

sagrado para os fiéis. Mas é impossível abranger a todos os 

significados mágicos que estão presentes nas Escrituras, alguns 

que foram escritos para povos que sequer existem mais. Existem 

tradições mágicas nas Escrituras, ou tradições que o Espírito de 

Deus também listou, que tinham um endereço exclusivo, elas 

evocavam imagens míticas que para nós são de caráter 

desconhecido. Se encontrarem vestígio de uma antiga religião 

desconhecida, e seus ritos e suas preces, seus cânticos, suas 

orações e suas práticas, ali  também, TIRANDO O 

DESNECESSÁRIO, O INUTIL, E A INIMIZADE, JESUS CUMPRIRIA 

TODAS AS PRESCRIÇÕES ESPIRITUAIS NECESSÁRIAS PARA A 

SALVAÇÃO HUMANA, FOSSE O QUE LÁ ESTIVESSE ESCRITO,   

NA CRUZ DO CALVÁRIO 

 

Welington Corporation  

Jesus através do Espelho 
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ADENDO I 

 

PARTEIRAS e o MUNDO MÁGICO 

Cabia à parteira apresentar a criança ao pai. Este não participava 

do processo do parto, conforme se lê em Jr 20.15; Jó 3.3.(Vaux, 

1975: 79) O primeiro choro da criança sinalizaria um pedido de 

adoção e o pai responderia com um hino, um refrão de aceitação 

conforme Jó 3.7; Gn 4.1; 21.6-7. Também a mãe entoava um hino 

de agradecimento pelo bom parto, já que a experiência podia 

significar uma luta entre a vida e a morte. Assim, temos as 

referências Gn 30.11 e 13 em que Raquel exclama pelo 

nascimento de dois de seus filhos.(Brenner, Dijk-Hemmes, 1993: 

93).1 

Nos tempos bíblicos, a vida começava não com a concepção, 

mas com o reconhecimento da criança, por parte do pai ou da 

mãe. Nesse processo, a parteira desempenhava um papel 

fundamental. Se a criança não recebesse o reconhecimento do 

pai e da mãe, seria adotada por uma mãe substituta, uma ama de 

leite. No entanto, “se ninguém a adotasse, a parteira deixaria a 

criança, da mesma maneira que veio do útero, em um campo 

aberto onde poderia ser adotada por outra casa.” (Matthews, 

Benjamin, 1995: 73)2 

Antes da concepção, as parteiras já tinham um lugar junto ao 

processo de preparação da futura esposa e/ou mãe. Como 
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profundas conhecedoras da corporeidade, da biologia, 

principalmente da mulher, elas observavam os inícios da 

menstruação e controlavam os períodos de fertilidade, os ciclos e 

os tempos apropriados para efetuar o casamento e as relações 

sexuais que resultariam numa gravidez. (Matthews, Benjamin, 

1995: 68). Numa sociedade onde a maternidade e a procriação 

determinavam o valor social das mulheres, deter o conhecimento 

em torno destas realidades certamente investia de poder a quem 

desenvolvesse e possuísse tal saber. Neste sentido, as parteiras 

detinham um poder social destacado, tanto em assuntos de 

ordem social quanto religiosa. 

Na história de Yera e Nikkal-Ningal da Mesopotâmia, a função da 

parteira era controlar a menstruação. As parteiras eram sete e 

calculavam o casamento de Yera e Nikkal-Nigal planificando e 

calculando a data de acordo com o ciclo lunar, da lua nova para 

cheia. “A confluência do ciclo da lua com a menstruação é a peça 

central no trabalho da parteira.” (Matthews, Benjamin, 1995: 75). 

Um hino, que faz parte dessa história, ilustra a função das 

parteiras: 

Hino às parteiras divinas 

 

Ó Kotharôt, eis que uma mulher jovem vai dar à luz um filho; 

Que as Kotharôt dirijam seu olhar para ele (...) 

Eu canto às divinas Kotharôt, 

Filhas de Hilal*, as andorinhas, 

Filhas de Hilal, o senhor com a foice, 



 

205 
 

Que descem com as plantas... 

Sim, minha força está em El, 

O misericordioso de coração grande. 

Eis que tenho na boca a receita das Kotharôt, 

Em meus lábios a sua fórmula, 

Elas são o seu dote e a sua riqueza. 

Ó vos que fazeis um pacto com ela 

Que ruidosamente aplaudis próximo a Prbht** 

Vós, as boas, as jovens Kotharôt! 

Era conhecido o uso da mandrágora como planta afrodisíaca (Gn 

30.14- 20; Ct 7.13). Se as parteiras exerciam o controle da 

fertilidade, é possível que a prescrição e o uso dessa planta 

também estivessem sob sua orientação. Também fazia parte do 

material utilizado pela parteira o banco ou a cadeira de 

alumbramento, que consistia de duas rochas ou madeiras que 

serviam de suporte ou apoio para a parturiente na hora do 

parto.(Vaux, 1975: 79). Essa prática de dar à luz sobre dois tijolos 

também era conhecida no Egito, onde havia inclusive uma Deusa 

chamada Meskhenet, que era a personificação desses dois tijolos. 

(Robin, 1996: 84). 

De alguma forma, esta linguagem foi incorporada nas 

experiências registradas nos textos bíblicos. Em alguns textos são 

usadas imagens de Deus como uma mulher que dá à luz, que 

geme em dores de parto –Is 42.14; 66.9; Os 11.3-4. A analogia 

que o texto de Dt 32, principalmente, os versículos 3-4, 18 faz 

entre Deus como rocha é sugestiva numa tentativa de vincular os 
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processos de dar à luz, em cima de duas pedras, com a 

experiência com o divino e o sagrado doador da vida. 

As evidências arqueológicas de figuras/estatuetas que evocam a 

proteção ao parto e à amamentação são sugestivas nessa 

suposição. Muitas figuras de mulheres, grávidas ou segurando 

crianças podem ser representações das Deusas da fertilidade, 

Astarte, Anat e Ashera. Estas formas de estatuetas femininas, que 

podem estar sentadas ou de pé, são objetos cúlticos muito 

comuns encontrados em vários períodos da história bíblica. Estas 

poderiam ter sido usadas como votos de oferenda apresentados 

pelas mulheres à divindade, em situações que requeriam pedidos 

de ajuda. (Stern, 1982: 17, Brooks, 1941: 245) “Modelar e invocar 

a Deusa Mãe pode ser permitido nos ritos de concepção, parto 

ou lactação...” (Dever, 1990: 157) Esses rituais eram organizados, 

presididos e freqüentados por mulheres. 

Controle da natalidade no Egito e Mesopotâmia Há textos que 

fazem referência ao controle da natalidade já no segundo 

milênio a.E.C. Um papiro médico datado de 1550-1500 a.E.C. 

descreve como fazer que a mulher não engravide por 1 até 3 

anos. Aqui há a referência a sementes e plantas: deve-se tomar 

uma medida de acácia e palma com mel; também receita-se o 

uso de sementes de algodão umedecido na vagina. (Brenner, 

1997: 69). Outro papiro, datado de 1850 a.E.C, contém 

fragmentos que receitam o uso de fezes de crocodilo misturado 

com massa fermentada, mel e outros ingredientes na vagina. O 

crocodilo é associado com o Deus egípcio Seth. Esta divindade 
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procura fazer dano a Ísis quando esta se encontra em trabalho de 

parto. Em amuletos, o crocodilo encontra-se associado com abrir 

ou fechar o útero, em relação ao aborto, enquanto que o 

hipopótamo é associado com a gravidez. (Riddle , 1997: 66-67). 

Em outro texto egípcio do 4º século a.E.C., com o título “oração 

de Lysias” um homem chamado Antigene, acusa a sua mulher de 

homicida pois ela fez um aborto voluntário, impedindo com isso, 

que ele seja pai. Parece que a preocupação aqui não é pelo ato 

do aborto ou pela vida do feto em si, mas pela privação da 

vontade do homem de ser pai. Na Mesopotâmia, o 

conhecimento de métodos de controle da natalidade estava 

relacionado com o conhecimento e práticas de magia e feitiçaria. 

Uma evidência se relaciona com os “jardins de Adônis”. Estes 

jardins eram pequenas caixas cultivadas nas casas, com plantas 

medicinais,  

de uso em situações de fertilidade ou anticoncepção. Estas caixas 

eram cultivadas especialmente por parteiras e curandeiras. 

Elaine Gleci Neuenfeldt Faculdades EST- Correio eletrônico: 
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Adendo II 

O RITUAL DAS ÁGUAS AMARGAS 

 

 

Dentro do livro mais criticado e abominado de todos os livros do 

Velho Testamento, no livro de Levítico, o Pai transtorna o sentido 

da religião. Fazendo algo tão absurdo como belo. Tão incoerente, 

tão louco que não nos dá chance se não de ficarmos aturdidos.  
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Welington José Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ordália da mulher acusada de adultério. Ordália era um tipo de 

prova judiciária usada para determinar a culpa ou a inocência do 

acusado por meio da participação de elementos da natureza – 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Prova
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_processual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Culpa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Natureza
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um rito mágico - e cujo resultado seria interpretado como um 

juízo divino.  

Números 5:11-31  

Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: 

Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando a mulher de alguém 

se desviar, e transgredir contra ele, De maneira que algum 

homem se tenha deitado com ela, e for oculto aos olhos de seu 

marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e 

contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, 

E o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver 

ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o 

espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se 

havendo ela contaminado..., Então aquele homem trará a sua 

mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta 

por ela; uma décima de efa de farinha de cevada, sobre a 

qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, 

porquanto é oferta de alimentos por ciúmes, oferta 

memorativa, que traz a iniqüidade em memória. E o sacerdote a 

fará chegar, e a porá perante a face do Senhor. E o sacerdote 

tomará água santa num vaso de barro; também tomará o 

sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo, e o 

deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/nm/5/11-31


 

211 
 

o Senhor, e descobrirá a cabeça da mulher; e a oferta 

memorativa, que é a oferta por ciúmes, porá sobre as suas 

mãos, e a água amarga, que traz consigo a maldição, estará na 

mão do sacerdote. E o sacerdote a fará jurar, e dirá àquela 

mulher: Se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste de 

teu marido pela imundícia, destas águas amargas, amaldiçoantes, 

serás livre. Mas, se te apartaste de teu marido, e te 

contaminaste, e algum homem, fora de teu marido, se deitou 

contigo, Então o sacerdote fará jurar à mulher com o juramento 

da maldição; e o sacerdote dirá à mulher: O Senhor te ponha por 

maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor 

consumir a tua coxa e inchar o teu ventre. E esta água 

amaldiçoante entre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o 

ventre, e te fazer consumir a coxa. Então a mulher dirá: Amém, 

Amém. 

 

Depois o sacerdote escreverá estas mesmas maldições num livro, 

e com a água amarga as apagará. E a água amarga, 

amaldiçoante, dará a beber à mulher, e a água amaldiçoante 

entrará nela para amargurar. E o sacerdote tomará a oferta por 

ciúmes da mão da mulher, e moverá a oferta perante o Senhor; 

e a oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um 

punhado da oferta memorativa, e sobre o altar a queimará; e 
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depois dará a beber a água à mulher. 

E, havendo-lhe dado a beber aquela água, será que, se ela se 

tiver contaminado, e contra seu marido tiver transgredido, a água 

amaldiçoante entrará nela para amargura, e o seu ventre se 

inchará, e consumirá a sua coxa; e aquela mulher será por 

maldição no meio do seu povo. E, se a mulher se não tiver 

contaminado, mas estiver limpa, então será livre, e conceberá 

filhos. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher, em poder de 

seu marido, se desviar e for contaminada; Ou quando sobre o 

homem vier o espírito de ciúmes, e tiver ciúmes de sua mulher, 

apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute 

toda esta lei. E o homem será livre da iniqüidade, porém a 

mulher. levará a sua iniqüidade. 

 

Números 5:11-31 

Essa é a mais bruxuleante de todas as cenas do Velho 

testamento. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/nm/5/11-31
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Esse rito, o ritual das águas amargas é uma versão 

absolutamente MÁGICA de um ordálio; fazendo a releitura de um 

‘ritual de maldição’, ritual de contaminação, de destruição e de 

vergonha.  

Começa com uma família em decomposição, uma esposa que 

cometeu um ato de adultério ou não, sendo exposta a um ritual 

publico de humilhação, sendo exposta a uma situação 

tipicamente machista e de acordo com os códices vigentes de 

toda a terra. O elo mais fraco da sociedade da época, numa 
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sociedade patriarcal e machista, desamparada da proteção do 

único que pode lhe conceder amparo, seu marido, é colocada à 

mercê de uma realidade mágica, um poder que poderá 

DESFIGURÁ-LA para sempre, tocando nos dois bens mais 

preciosos de uma mulher oriental da época, sua BELEZA e sua 

capacidade de ser MÃE.  

O que está por detrás da cortinada não é um Deus amoroso, é 

antes um poder cruel que independente das razões que lhe 

levaram a pecar, ou a trair, a transformaria num PÁRIA, numa 

mulher abandonada, humilhada, rechaçada. Não seria aceita por 

seus pais, seu marido receberia imediato direito ao benefício de 

uma carta de divórcio.  Ela traria em seu corpo a marca de uma 

tragédia familiar que por vergonha quis ocultar e que agora 

tornaria bem publico e motivo de chacota eterno.  
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- Ou não. 

 

 

O Deus do Antigo Testamento, condenado por suas 

contradições, o Pai, amado e revelado por CRISTO, se revela em 

toda sua plenitude neste ritual.  
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Querem saber quem é Deus? Querem entender o Velho 

testamento? Bem vindos ao final da apostila “sobre o PAI”, 

resumida.  

Tudo é feito de modo SOLENE, declarada na LEI, revestido de 

SACRALIDADE. Envolvido num manto de mistério e em tradições 

SACERDOTAIS eternas, dadas como orientação PERPETUA, com 

ordem de ser realizada pelo mais SAGRADO dos homens de 

Israel, pelo Sumo-Sacerdote dentro do lugar da terra 

considerado como mais sagrado, o tabernáculo.   

E ali, no lugar onde toda a nação é chamada para o PERDÃO dos 

pecados, uma possível pecadora não obterá o DIREITO a 

remissão dos pecados, antes foi CONVOCADA através do ciúme 

doentio, para um ritual de CONDENAÇÃO.  

E aqui desvenda-se o mistério... 

Descartes discorre sobre o ciúme: “O ciúme é uma espécie de 

temor, que se relaciona com o desejo de conservarmos a posse 

de algum bem; e não provém tanto da força das razões que 

levam a julgar que podemos perdê-lo, como da grande estima 

que temos por ele, a qual nos leva a examinar até os menores 

motivos de suspeita e a tomá-los por razões muito dignas de 

consideração”. 
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A combinação de amor, ciúme e tragédia, que sempre pontuou 

as crônicas policiais.. O Mada (Mulheres Que Amam Demais 

Anônimas), que existe há 18 anos no Brasil, acolhe mulheres que 

se encontram em relações destrutivas. “Ter ciúme é uma 

característica comum de todas nós, mas apenas algumas 

apresentam um quadro de ciúme patológico”, diz uma integrante 

do grupo. Seguindo uma versão adaptada dos 12 passos do 

grupo Alcoólicos Anônimos (AA), as mulheres do Mada, que 

possui mais de 30 pontos de encontro pelo País, procuram evitar 

os comportamentos destrutivos, um dia de cada vez. “Através do 

depoimento das outras mulheres, consigo aprender algo sobre 

mim mesma e manter sob controle meus sentimentos.” A mesma 

filosofia move o grupo de apoio aos ciumentos patológicos do 

Instituto de Psiquiatria (IPq) do Hospital das Clínicas (HC), em São 

Paulo. O serviço é gratuito e destinado a homens e mulheres. “O 

objetivo é melhorar a autoestima e ajudar a controlar o 

comportamento de ciúme daqueles que buscam ajuda”, explica 

Mônica Zilberman, coordenadora do projeto. “Não falamos em 

‘cura’ até porque não se trata de uma doença em si, mas de um 

sintoma que pode estar exacerbado até em pessoas sem 

transtorno psiquiátrico.” 
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O ciúme doentio era uma força tão poderosa na antiguidade que 

as Escrituras lhe PERSONIFICARAM. “E o espírito de ciúmes vier 

sobre ele”.  

Havia algo tão sinistro neste sentimento que afetava o ser 

humano como um todo, também ESPIRITUALMENTE.  Como um 

poder demoníaco.  E em alguns momentos, será exatamente 

assim. Doca Street e Dorinha Duval, Eloá Pimentel e Lindenberg 

Alves, Sandra Gomide e Antonio Pimenta, Janken Evangelista e 

Ana Claudia, Djalma Veloso e Ana Alice, Nercia Nakashima e 

Mizael Bispo, Diego Moisés Cândido e Francisca Joelma, Sérgio 

Estorãos e Zulmira Tarmamade, Ana Maria Laurete e Romário 

Luiz, Marcos Kitano e Elize Kitano evidenciam o ponto de 

envolvimento maligno que tal situação pode ocasionar.   
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Em fevereiro de 2007, Lisa Nowak - casada e mãe de tres filhos - 

foi acusada de tentativa de sequestro, roubo de carro e 

destruição de evidências, em Orlando (Flórida). A astronauta foi 

atrás de Colleen Shipman,  

https://pt.wikipedia.org/wiki/2007
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orlando
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%B3rida
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engenheira da agência, por estar namorando William Oefelein,  

https://pt.wikipedia.org/wiki/William_Oefelein
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astronauta e piloto da missão STS-116 da nave Discovery, que foi 

ao espaço em dezembro de 2006 e vértice do triângulo amoroso. 

Ela empreendeu uma viagem alucinante de carro, saindo de 

Orlando ao Texas sem parar (mais de 2 mil quilômetros). Levando 

apenas disfarces na bagagem, Nowak usou até fraldas geriátricas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Astronauta
https://pt.wikipedia.org/wiki/STS-116
https://pt.wikipedia.org/wiki/Discovery
http://weirdnews.about.com/b/2009/11/12/diaper-lady-shuttle-astronaut-strikes-plea-deal-in-love-triangle-attack.htm
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para não precisar interromper a viagem. Assim que chegou, a 

astronauta tentou sequestrar Shipman -- que conseguiu escapar.  

   

A mulher cuja acusação é fruto do ciúme doentio, será conduzida 

a um “tribunal divino”. O marido ‘traido’ quer a confirmação da 

‘suspeita’ e está disposto a ver a terrível pena proposta pela 

maldição, cumprida, para vergonha ETERNA da acusada, que não 

teve a ‘sorte’ de ser pega em fragrante, já que a lei a condenaria 

de imediato a morte ao adultero pego em fragrante.    

Há uma condenação declarada que será INVALIDADA no instante 

em que o ciumento marido entrar no santuário.  

Ele trás consigo uma OFERTA.   
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Começa a aqui o plano. Ela é declarada como MEMORIAL DE 

CULPA.  Mas toda oferta possui o caráter de CONCILIAÇÃO. O 

marido revoltado oferece um punhado de farinha seca cheia de 

ódio. Mas o fez diante de DEUS. E não é a OFERTA DELE. É POR 

ELA. Ele a trás por ELA, ele a oferece por ELA. A OFERTA antecede 

a MULHER.  E é colocada DIANTE DO SENHOR.  O Sacerdote 

então prepara a ‘água amarga’ com o pó que é feito de cinzas do 

chão do santuário. O que ele produz é água com cinzas que por 

muitos anos na antiguidade será utilizado para fazer LIXIVIA – 

Uma espécie de água sanitária feita a partir  de cinzas, com alto 

poder germicida. A lixivia ainda é produzida na atualidade, leva 

dias para ser confeccionada. A água cinza era somente a mistura 

inicial do processo, sua única propriedade era a de ter o gosto 

amargo. Mas não produzia nenhum tipo de mal ao organismo.  

Era feia, era cinza, e tinha a aparência horripilante. Quanto mais 

límpida a água, mais pura, mais bem tratada, mais considerada 

no Oriente. Até a água barrenta das cheias do Jordão são 

consideradas como “sujas e imundas’ pelo general Naamã que o 

compara as águas dos rios de sua região natal. O marido estava 

olhando atentamente a confecção a tal ‘poção de 

envenenamento’ uma porcaria preta, algo que AOS SEUS OLHOS 

certamente TINHA PODER de AMALDIÇOAR.  
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Aquela coisa medonha, com certeza absoluta, aos olhos deles, 

produziria um efeito qualquer. ANTES de dar a dita ‘porcaria’ à 

moça acusada, ele a fazia recitar as ‘palavras da maldição’.   

Depois para dar mais solenidade ainda as ESCREVIA num rolo.   

Mas antes de qualquer coisa ele COLOCAVA A OFERTA NA MÃO 

da ACUSADA. Uma coisa SANTIFICADA. Ela não soltaria a 

OFERTA ACEITA, feita por ELA, enquanto durasse o tal ritual. 

Então ele a faz recitar as palavras ‘mágicas’. E as escreve em um 

rolo. Num livro QUE PERMANECERIA NO SANTUÁRIO. E depois 

as APAGA.  

ELE APAGA AS PALAVRAS DA MALDIÇÂO! COM A PRÓPRIA 

ÁGUA QUE É DITO QUE TERÁ PODER. O tal livro de maldições era 

uma cópia em branco de coisa alguma. Toda maldição nele 
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escrita fora apagada antes de produzir uma impressão continua. 

Só tinha MANCHAS borradas de algo que não podia ser lido. Os 

nomes das mulheres lá escritos também foram APAGADOS. Não 

serviria de EVIDENCIA após alguns anos, e toda a cena ocorrida 

ficaria apenas na MEMORIA do sacerdote que com o passar dos 

anos também esqueceria o nome da moça que um dia foi 

acusada... 

Somente após ter APAGADO a maldição o sacerdote daria para 

ela a ‘água amarga’ enquanto ela PERMANECIA TENDO EM SUAS 

MÃOS a OFERTA por sua VIDA.  A oferta só seria retirada de sua 

mão após beber a água. Essa OFERTA será MOVIDA diante de 

Deus num gesto que é o mesmo da CONSAGRAÇÃO dos 

sacerdotes. E depois colocada sobre o ALTAR. E queimada um 

punhado sobre ele.  Todos esses gestos são para SANTIFICAÇÃO, 

para ESQUECIMENTO e perdão de faltas outrora cometidas. 

Somente após isso ela beberá pela segunda vez e depois se não 

TIVER COMETIDO ERRO, será imputada como INOCENTE e será 

abençoada. Só que o pecador só é considerado pecador até que 

OFEREÇA o holocausto, o sacrifício, a oblação ou a oferta. Uma 

vez REALIZADA A OFERENDA, ele é considerado JUSTIFICADO. A 

moça, independente te ter cometido o erro ou não, a LUZ do rito 

sacerdotal, uma vez aceita a oferta não poderia ser tido como 

CULPADA.  
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Deus declarando isso por meio de uma revelação, propôs uma 

FARSA! O ritual de condenação é uma FRAUDE! É um rito de 

SANTIFICAÇÃO disfarçado de CONDENAÇÃO! Na verdade usou a 

favor do pecador as LEIS DO SANTUÁRIO... e como ninguém 

conhece melhor suas leis que ele mesmo...não há tribunal 

canônico do mundo que possa condená-lo por absolver antes de 

julgar... 

Ele usou de suas LEIS para mudar a condenação em justificação, 

mas o faz de modo tão sutil que TRANQUILIZA e APLACA o 

FUROR HUMANO, já que aos olhos do ciumento, Deus não seria 

capaz tal ‘trapaça’ para justificar a infiel. O Pai trabalha com as 

regras que ele mesmo pré-estabeleceu no sacerdócio. Para 

impedir que a mulher oriental pereça pela força do ciúme 

doentio. Nada é mais parecido com um ritual de magia que a o 

ritual das águas amargas e nada é mais maravilhosamente 

protetor que tal humilhante ritual... de acusação! 

Que caráter é esse, um “Deus” que usa de inteligência para 

impedir crimes passionais? Que Deus é esse que aparentemente 

‘transgride’ suas próprias leis para impedir a morte de uma 

mulher, adultera? 

É o mesmo que é revelado na NATUREZA. 
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Salmo 65:8-13: 

 

 “Tu visitas a terra, e a refrescas; tu a enriqueces grandemente 

com o rio de Deus, que está cheio de água; tu lhe preparas o 

trigo, quando assim a tens preparada. Enches de água os seus 

sulcos; tu lhe aplanas as levas; tu a amoleces com a muita chuva; 

abençoas as suas novidades. Coroas o ano com a tua bondade, e 

as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do 

deserto, e os outeiros os cingem de alegria. Os campos se 

vestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo; eles se 

regozijam e cantam. “ 

 
Nunca VEREMOS em toda a história do Velho testamento uma 

única mulher amaldiçoada pelas águas amargas.  

Ele, Deus Pai, o Senhor,  possui a essência amorosa da belíssima 

cena em que Jesus se assenta no solo e escreve com uma vara, 

quando é colocado como JUIZ de uma jovem pega em fragrante 

adultério.  

E a preserva.  

 
Mas,  foi viver uma vida completa...   
 
 
"Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida 
em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos e disseram a Jesus:  - 
Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos 



 

229 
 

mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas; tu, pois, que 
dizes?  Mas Jesus, inclinando-se escrevia na terra com o dedo.  
 
Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: - Aquele que 
dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire pedra.E 
tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles 
esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um 
por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a 
mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais 
além da mulher, perguntou-lhe: 
 - mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu 
ela: - Ninguém, Senhor!  
Então, lhe disse Jesus: - nem eu tampouco te condeno; vá e não peques 
mais. 
 
(João - 8: 3-11). 
 
 

 

A legislação antiga era extremamente rígida com relação ao 

adultério. Todas elas. A penalidade máxima para um casal pego 

em flagrante ato poderia até mesmo ser a morte. No caso da Lei 

Romana por exemplo: 

O adultério (adulterium) verificava-se quando um homem, 

casado ou solteiro, mantinha relações sexuais com uma mulher 

casada. Se o homem tivesse relações com prostitutas ou 

escravas, estas relações não eram consideradas como adultério. 

O adultério foi também alvo das preocupações do imperador 

Augusto, que em 17 a.C., através da lex Julia de adulteriis 

coercendis, procurou puni-lo severamente. O adultério passou a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Adult%C3%A9rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/17_a.C.
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ser um crime público, quando até então tinha sido resolvido no 

âmbito familiar. O marido era obrigado a pedir o divórcio (caso 

contrário seria acusado de proxenetismo, lenocinium), dispondo 

de 60 dias para apresentar queixa contra a esposa adúltera. Em 

caso de inércia, qualquer cidadão poderia apresentar provas do 

adultério num período de quatro meses. Caso ninguém a 

denunciasse durante este período, a mulher não poderia mais ser 

perseguida. Nos termos da lei, o marido poderia matar o amante 

da esposa caso o surpreendesse em "flagrante delito" e se este 

fosse membro dos estratos considerados pouco dignos (ou seja, 

se fosse um escravo, um gladiador, um ator, um bailarino ou um 

prostituto). O marido poderia ainda prendê-lo durante vinte 

horas, com o objetivo de poder chamar testemunhas. O pai da 

adúltera poderia matar a filha e o amante caso os apanhasse em 

sua casa ou na casa do genro, dado que se considerava que 

existia particular agravo em levar um amante para uma destas 

casas. Porém, não poderia matar apenas o amante, pois poderia 

ser acusado de homicídio. As penas para uma mulher condenada 

por adultério eram a confiscação de metade do seu dote e da 

terça parte dos seus bens e o exílio para ilhas desertas, como a 

ilha de Pandataria (actual Ventotene). Era também obrigada a 

usar a toga e não poderia voltar a casar, assumindo o estatuto de 

probrosa (infame), o que a colocava ao mesmo nível que as 

prostitutas. No caso do homem, previa-se a confiscação de 

metade dos bens e o exílio para uma ilha (obviamente que não 

seria a mesma ilha para onde tinha ido a mulher com a qual tinha 

praticado o adultério); poderia ainda ser condenado ao trabalho 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Proxenetismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gladiador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homic%C3%ADdio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pandataria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ventotene
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forçado em minas. Augusto aplicou as disposições desta lei na 

sua própria família, nomeadamente sobre a sua filha e a sua neta, 

ambas chamadas Júlia. Denunciou os vários amantes da primeira 

através de uma carta que dirigiu ao Senado romano (e que gerou 

um escândalo na altura) e mandou matar um deles, Júlio António, 

filho de Marco António, tendo Júlia sido desterrada para a ilha da 

Pandataria. Quanto à sua neta, foi igualmente enviada para uma 

ilha inóspita pela prática de adultério. A lei Judaica era tão rispida 

quanto a lei romana. Mas, os interesses da apresentação da moça 

expondo-a a publico nessa cena é tosca em todos os sentidos. 

Ela é irrelevante. Os religiosos que a levaram a presença de Cristo 

não estão interessados em qualquer instancia de justiça, defesa 

do casamento, resgate da honra, cumprimento da lei ou coisa 

que o valha. A menina é só um artificio, e sua captura uma 

armadilha. Descumprindo a lei o homem que com ela estava 

deveria ter sido trazido também a julgamento, e não ali, mas 

diante de um conselho jurídico chamado sinédrio. 

Propositalmente eles liberaram o homem que ali deveria estar 

sendo julgado também. A moça, talvez não pertencesse a uma 

família abastada, não tinha posses, não tinha como "subornar" a 

ninguém é levada com rigor, tratada com desprezo, tida como 

objeto sem valor diante do objetivo maior daquele teatro. 

Queriam destruir a reputação de Cristo. Queriam anular sua 

tremenda e eficaz sabedoria. Queriam mostrar que sua doutrina 

invalidaria as leis recebidas por meio de Moisés. Quando o 

apertam para que cumpra a legislação, Jesus estabelece uma 

máxima que os destrói em absoluto. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mina_%28minera%C3%A7%C3%A3o%29
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%BAlio_Ant%C3%B3nio&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marco_Ant%C3%B3nio
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Só pode executar uma pena tão grande, se os que a estivessem 

julgando não tivessem pecado jamais. O eco de sua voz é 

absurdo dentro dos corações. 

A vergonha é muito grande, o constrangimento é tamanho que 

eles não conseguem mais falar. Eles não conseguem mais se 

olhar nos olhos uns dos outros. As pedras caem no chão. Como 

se cada um revivesse a memória dos erros de suas próprias vidas. 

Como se cada um lembrasse de seus próprios dias de erro, no 

qual tiveram a sorte de não serem pegos em flagrante. Talvez 

alguns já estivessem mortos a essa altura. E vão indo embora, Um 

por um. Vieram em grupo, na multidão. Mas vão embora, 

sozinhos. Absurdamente sozinhos. 

 

E o vento sopra sobre os cabelos embaraçados da moça de 

vestes rasgadas e rotas, que permanece em silencio, de pé, 

diante do Senhor da Vida.  Ela não vai a lugar algum. Não sabe 

para o que deve fazer. O homem sábio que escrevia na terra 

diante de seus olhos a salvara da morte certa. Somente há algo 

que ela não sabia. É que diante dela havia um homem, que 

jamais pecara em toda sua vida. 

 

Jesus olha ao redor. Olha então para a moça quieta, 

absolutamente imóvel. 

Ninguém havia falado com ela até aquele momento 

absolutamente nada. 

 

- Onde estão os que te acusavam, moça?  
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- Foram embora. Não tem mais ninguém.  

Então Jesus olha para ela e diz o que somente ela merecia 

escutar. 

- Nem eu. Vai. Só procura não fazer mais isso. 

E ela foi. Condenada pelo pecador, absolvida pelo santo e 

transformada por Deus. E depois o que aconteceu não sabemos. 

 

Mas,  foi viver uma vida completa.  
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