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Sabedoria e apocalíptica são melhor estudadas em conjunto porque ambos compartilham uma 
visão. (George M. Schwab, 2006).

Annette Yoshiko Reed, Wisdom and Apocalypticism Group, SBL Annual Meeting, 2006
A literatura da sabedoria é geralmente associada com insights recolhidos de experiência 
humana e da observação do mundo natural, como predicado sobre a posição de Deus como 
Criador. Por outro lado, apocalipses simboliza reivindicações do conhecimento enraizadas na 
revelação.

As pesquisas anteriores tinham tendência a minimizar tais elementos quando se estudava o 
inicio da apocalíptica judaica, também porque estes elementos  não se encaixavam com 
visões tradicionais sobre as distinções entre "sabedoria" e visões de mundo "apocalíptico". 
Com o surgimento de maior integração de perspectivas no estudo do Judaísmo do Segundo 
Templo, no entanto, pode-se  também lançar uma nova luz sobre o início da recepção cristã, 
re-interpretação, e re-afectação dessas tradições.

J.Z. Smith, 1975, 132: A Apocalíptica não pode ser reduzida a mais um catálogo de 
elementos, tais como livros secretos ou celestes, viagens ao céu por um sábio etc. como estes 
motivos podem ser encontrados na religiosidade arcaica do Oriente Próximo e são típicas 
para todos os modos de religiosidade helenística.

IISm 1, 19-27 (22) ֶןׁמָּשַּב ַחיִׁשָמ יִלְּב לּואָׁש ֵןגָמ   דוד תניק :
         !"#$%& '(%") %"* $+#,-!. $/ $)(,0

Gênesis 5 diz:

21 E viveu Enoc sessenta e cinco anos e gerou a Metusalém. 22 E andou Enoque com Deus, 
depois que gerou a Metusalém, trezentos anos e gerou filhos e filhas. 23 E foram todos os dias 
de Henoc trezentos e sessenta e cinco anos. 24 E andou Henoc com Deus; e não se 
viu mais, porquanto Deus o tomou para si .

Judas: 14 Sobre estes também profetizou Enoc, na sua sétima geração desde Adão, dizendo: 
Eis, o Senhor veio com muitos milhares de seus Santos.

(Enoc 42, 1-2)
A Sabedoria não encontrou um lugar onde ela pudesse habitar,
assim a sua morada foi nos céus.
A Sabedoria saiu para habitar entre os filhos dos homens,
mas ela não encontrou uma habitação.
A Sabedoria retornou ao seu lugar, e sentou-se no meio dos anjos
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Jo 1, 9-12: “O verbo (Sabedoria) era a verdadeira Luz que iluminava todas as pessoas. Ele 
veio ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por Ele e o mundo não O recebeu. 
Ele estava entre os seus e estes não O receberam”

IV Esdras 7, 12: Por esta razão, portanto, os que habitam na terra serão atormentados, 
porque embora eles tivessem entendido eles cometeram a iniqüidade, e embora eles tivessem 
recebido os mandamentos, eles não os cumpriram, e embora eles tivessem recebido a lei, eles 
se comportaram incredulamente como se não tivessem recebido.  

Jo 7, 19: Moisés não lhes deu a Tora (Wisdom) e niguém dentre voces a cumpre?

Livro dos Jubileus 27, 1-3: E agora disse ele (Abraão): Eu Te celebro, meu Deus, por me 
deixares ver este dia. Eis me com cento e setenta e cinco anos de idade, velho e no final de 
meus dias, e todos os meus dias foram plausíveis!

Jo: 8, 56: Abraão vosso Pai, se exaltou ao pensar que viria o meu Dia. Ele viu e se 
transbordou de alegria!
 

Sira 24, 7-11 (Eclesiástico 24 7-12)
Armei  a minha tenda nas alturas e meu trono era uma coluna de nuvens.
Só eu rodeei a abóboda celeste, eu percorri a profundeza dos abismos, as ondas do mar, a 
terra inteira, reinei sobre todos os povos e nações.
Junto de todos estes procurei onde pousar e em qual herança pudesse habitar. 
Então o criador de todos as coisas deu-me uma ordem, aquele que me criou armou a minha 
tenda e disse: ‘Instala-te em Jacó’, em Israel terás a tua herança.
Criou-me antes dos séculos, desde o principio, e para sempre não deixarei de existir.
Na tenda Santa, em sua presença, oficiei, deste modo, estabeleci-me em Sion e na cidade 
amada encontrei repouso, meu poder está em Jerusalém. 
Enraizei-me num povo cheio de glória, na porção do Senhor, no seu patrimônio.  

Jo 1, 14: “E o Verbo (dabar) se vestiu de carne e armou sua Suká (tenda) no meio de nós e 
nós contemplamos sua glória, gloria que emana do seu Pai como Filho único, pleno de graça 
e de verdade”.

IV Esdras: I ou II sec. AD. Em hebraico: fala da destruição do Templo - 3 anos depois e 
Clemente de Alexandria o cita. Ele está no final do II Sec. Por isso o livro está neste meio. 
Seja IV Esdras como Henoc falam da catástrofe depois da destruição do Templo. 

III Enoc: Rabi Ishmael disse-me: O Anjo Metraton, Príncipe da Presença Divina, da glória 
do mais alto dos Céus, disse-me:
No começo eu me sentava no grande Trono da porta do sétimo palácio, e eu julgava todos os 
habitantes das alturas, a familia do Onipresente, sob a autoridade do Santo, bendito seja Ele. 
Eu dividia a grandeza, realeza, dignidade, soberania, louvor, glória, diadema, coroa, e honra 
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com todos os Príncipes dos Reinos, quando eu me sentava na corte celestial.
Os Príncipes dos Reinos estavam ao meu lado, à minha direita e à minha esquerda, sob a 
autoridade do Santo Bendito Ele.
Quando Aher veio na visão do carro celestial e temeu diante ao me ver com toda a corte que 
me rodeava e Ele abriu a boca e disse: Na verdade, há dois poderes no céu!
Imediatamente uma voz celestial saiu da presença da Shekhinah e disse: “Retornem, filhos 
infiéis - exceto para Aher "
Então Anafi'el - O SENHOR, o homenageado, glorificado, amado, maravilhoso, terrível, e 
Prícipe temível veio como enviado do Santo, bendito seja Ele, e me golpeou com sessenta 
chicoteadas de fogo e me fez ficar de pé. 

(tb Hagiga 15a). 
Nossos Mestres ensinaram: Quatro entraram no Pardes, e quem são eles? Ben Azzai e Ben 
Zoma, Aher e Rabi Akiba ... Aher foi excomungado. Rabi Akiba saiu vivo ...
Aher foi excomungado ... Sobre  o versículo diz: Não deixe que sua boca faça sua carne 
pecar" (Ecl. 5,5). O que isso significa?  Ele viu que foi dado a Metatron a permissão ( תושר ) 
para sentar-se e escrever as boas ações de Israel. Disse Aher: mas foi ensinado que nas alturas 
(Céus) não se senta (dado que ele viu alguém sentado e não era o Santo Bendito Ele), será 
sem conflitos, sem retorno e sem cansaço! Talvez, Deus me livre, existem dois poderes ( יתש  

תויושר )! 
Eles levaram Metatron para fora e o chicotearam com sessenta chicotadas de fogo (para que 
Metatron não pecasse como Aher). Eles disseram-lhe: Qual é a razão que quando você o viu 
(Aher), voce não se levantou diante dele? A Metatron foi dada permissão para apagar a boa 
ação de Aher. Uma voz saiu do céu e disse: Retornem filhos infiéis (Jr 3, 14/22) - excepto 
para Aher.
Ele  (Aher) disse (consigo mesmo): Dado que ele (eu, aquele homem) foi expulso daquele 
mundo, deixe-o (eu) sair e desfrutar deste mundo! Ele saiu para a cultura do mal. Ele foi e 
encontrou uma prostituta e a solicitou. Ela disse: Mas você não é Elisha ben Abuya !? Ele foi 
e arrancou um rabanete no dia de sábado e deu-lhe. Ela disse: Ele é um outro (Aher) (tb 
Hagiga 15a). 

Eu tive uma visão de um grande trono no topo do Monte Sinai e ele alcançava os céus. Um 
nobre homem estava sentado nele, com uma coroa e um grande cetro na sua mão esquerda. 
Ele acenou para mim com sua mão direita, então me aproximei e fiquei de pé diante do 
trono. Ele me deu o cetro e me fez sentar-se no grande trono. Então ele me deu a coroa real e 
levantou-se do trono.1 Ezequiel?

Nas Similaridades de Henoc, capítulo 46, nos é fornecida a seguinte visão de Henoc, o 
visionário:

1 Howard Jacobson, The Exagogue of Ezekiel (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), 55.
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Lá eu vi alguém que tinha uma cabeça de dias, e sua cabeça era como lã branca.2 E com ele 
estava outro, cujo rosto era como a aparência de um homem; e seu rosto estava cheio de 
graça como um dos santos anjos. E eu perguntei ao anjo da paz, que foi comigo e me 
mostrou todas as coisas escondidas sobre o filho do homem – quem era ele e de onde vinha 
[e] porque ele foi com a Cabeça dos Dias. E ele respondeu-me e me disse, “Este é o filho do 
homem que tem retidão...”

I Enoc

1 Naquele lugar eu vi uma fonte de retidão, a qual nunca falha, envolta em muitas fontes de 
sabedoria. Delas todos os sedentos beberam e foram cheios de sabedoria tendo sua 
habitação com os retos, eleitos e santos. 2 Naquela hora o Filho do homem foi invocado 
diante do Senhor dos espíritos e seu nome na presença do Ancião dos Dias. 3 Antes que o sol 
e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas, seu nome era 
invocado na presença do Senhor dos Espíritos. 4 Ele será um apoio para os justos e santos se 
encostarem, sem falhar; e ele será a luz das nações. Ele será a esperança daqueles cujos 
corações estão temerosos. 5 Todos os que habitam na terra cairão diante d’Ele; O 
abençoarão e glorificarão, e cantarão orações ao nome do Senhor dos Espíritos. 6 Portanto 
o Eleito e Escondido subsistiu em sua presença, antes que o mundo fosse formado, e para 
sempre. 7 E revelou aos santos e aos justos a sabedoria do Senhor dos Espíritos; pois Ele 
preservou o lugar dos retos, porque eles iraram e rejeitaram este mundo de iniquidade, e 
detestaram todas as suas obras e caminhos, no nome do Senhor dos Espíritos. Pois em seu 
nome eles serão preservados e sua será a vida. 8 Naqueles dias os reis da terra e os homens 
poderosos, os quais ganharam o mundo por suas realizações, se tornarão humildes em seus 
semblantes. Pois no dia de sua ansiedade e angústia, suas almas não serão salvas, 9 e eles 
estarão em sujeição daquele a quem eu escolhi. Eu os lançarei como a palha ao fogo e como 
chumbo, na água. Assim eles queimarão na presença dos justos e afundarão na presença dos 
santos; nem a décima parte deles será encontrada. 10 Mas no dia da tribulação o mundo 
ganhará tranquilidade. Em sua presença eles falharão e não serão levantados novamente; 
nem haverá alguém para tomá-los por suas mãos e levantá-los; pois eles negaram o Senhor 
dos Espíritos e o seu Ungido. Bendito seja o nome do Senhor dos Espíritos.3

Capítulo 69 das Similaridades, onde lemos sobre o juízo final:

2 Não é claro para mim como o aramaico קיתע ןימוי , algo como “Ancião dos Dias”, comporta “cabeça dos 

dias”, mas isto é indiferente para o caso presente. Para soluções diferentes sobre este problema, veja Matthew 

Black, em colaboração com James C. VanderKam e Otto Neugebauer, The Book of Enoch, or Enoch: A New 

English Translation with Commentary and Tetual Notes. With an Appendix on the “Astronomical” Chapters 

(72-82), SVTP (Leiden: E. J. Brill, 1985), 192.

3 Nickelsburg e VanderKam, I Enoch: A New Translation, 61-63.
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26 E grande foi sua alegria. Eles abençoaram, glorificaram, e exaltaram porque o nome do 
Filho do homem lhes foi revelado. 27 Ele assentou-se sobre o trono de Sua glória, e a parte 
principal do julgamento foi designada ao Filho do homem. Os pecadores perecerão e 
desaparecerão da face da terra, 28 enquanto aqueles que os seduziram serão acorrentado. E 
no lugar da assembleia será selada a sua destruição e todas as suas obras desaparecerão da 
face da terra; 29 desde então alí não haverá ninguém para corromper, pois o Filho do homem 
foi visto assentado sobre Seu trono de glória. Toda iniquidade desaparecerá e se apartará de 
diante de Sua face; a palavra do Filho do homem se tornará poderosa na presença do 
Senhor dos Espíritos.4

Gênesis 5 diz:

21 E viveu Henoc sessenta e cinco anos e gerou a Metusalém. 22 E andou Enoque com Deus, 
depois que gerou a Metusalém, trezentos anos e gerou filhos e filhas. 23 E foram todos os dias 
de Henoc trezentos e sessenta e cinco anos. 24 E andou Henoc com Deus; e não se 
viu mais, porquanto Deus o tomou para si .

IV Esdras é ainda mais próximo ao do Evangelho do que o da versão de Enoque:

Depois de sete dias eu tive um sonho à noite; 2e eis que um forte vento veio do mar e agitou 
todas as suas ondas. 3E eu olhava, e eis que este vento fez vir do calor do mar alguma coisa 
como a figura de um homem. E eu olhava, e eis que este homem voou com as nuvens do céu; 
e para onde ele virasse o seu rosto para olhar, tudo sob o seu olhar tremia, 4e para onde a 
voz de sua boca seguisse, todos os que ouviam sua voz derretiam como cera no fogo.

5Depois disto, eu olhava e eis que uma multidão inumerável de homens se reuniram dos 
quatro ventos do céu para fazer guerra contra o homem que surgiu do mar. 6E eu olhava e eis 
que ele esculpiu para si uma grande montanha e ele voou acima dela. 7E eu tentei ver a 
região ou o lugar de onde a montanha tinha sido esculpida, mas não pude.

8Depois disto eu olhava e eis que todos que se reuniram contra ele, para fazer guerra contra 
ele, estavam muito temerosos mas, ainda assim, ousaram lutar. 9E quando ele viu a multidão 
se aproximando, ele sequer levantou sua mão, nem segurou uma espada ou armas de guerra; 
10 mas eu só vi ele lançando de sua boca como se fosse uma corrente de fogo e de seus lábios 
um sopro flamejante, e de sua língua ele lançou uma tempestade de brasas acesas.5.

4 Ibid., 91-92.

5 Michael Edward Stone, Fourth Ezra: A Commentary on the Book of Fourth Ezra, ed. Frank Moore Cross, 

Hermeneia – A Critical and Historical Commentary on the Bible (Minneapolis: Fortress Press, 1990), 381-82.
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A visão conclui:

12Depois disto, eu vi o mesmo homem descendo da montanha e outra multidão  pacífica 
chamava por ele. 13Então, vários tipos de pessoas vieram a ele, alguns alegres, outros 
tristonhos; alguns estavam amarrados e alguns traziam outros consigo como oferenda.

Ap 19 11-12: Vi então o céu aberto: eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se 
chama ‘Fiel’ e ‘Verdadeiro’; ele julga o combate com justiça. Seus olhos são chama de fogo; 
sobre sua cabeça há muitos diademas, e traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto 
ele; veste um manto embebido de sangue, e o nome com que é chamado é Verbo de Deus. Os 
exército do céu acompanham-no em cavalos brancos... da sua boca sai uma espada afiada 
para com ela ferir as nações. Ele é quem as apascentará com um cetro de ferro. Ele é quem 
pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-poderoso. Um nome está escrito sobre 
seu manto e sobre sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores... 

IV Esdras 12, 32: “Este é o Messias que o Altíssimo manteve até o final dos dias, Ele surgirá 
da posteridade de Davi, e virá para falar com eles; Ele denunciá-los-á por suas impiedades e 
por suas maldades, e vai elencar  diante deles suas relações de desprezo.

............

Textos sobre o Messias: ISm, 2,10: O Senhor julga os confins da terra, dá força ao seu Rei e 
exalta o poder do seu Ungido (!"#$%&' ('%&' חישמ ).

ISm 26, 9-10: Mas David respondeu a Abisaí: Quem levantaria a mão contra o Ungido חישמ  
do Senhor e ficaria impune? 

Mq 5,1: Mas tu Beit Lehem (Efratá), embora o menor dos clãs de Judá, de ti sairá para mim 
aquele que será dominador em Israel.

Is 7, 14: Pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal: Eis que a jovem concebeu e dará 
à luz um filho e por-lhe-á o nome de Emanuel...

9, 5: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, ele recebeu o poder sobre seus 
ombros, e lhe foi dado este nome: Conselheiro maravilhoso, Deus-forte, Pai-eterno, Príncipe-
da-paz, para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim 
sobre o trono de David e sobre o seu reino ... desde agora e para sempre”. 

53, 10: Mas o Senhor quis ferí-lo, submetê-lo à enfermidade.  Mas, se ele oferece a sua vida 
como sacrifício pelo pecado, certamente verá uma descendência, prolongará os seus dias, e 
por meio dele o desígnio de Deus há de triunfar...

Zc 3, 9: Eis que vou introduzir o meu servo ‘Rebento’. Eu afastarei a iniquidade desta terra 
em um único dia... 

9, 9-10: Exulta muito. filha de Sion! Grita de alegria, filha de Jerusalém! Eis que o teu rei 
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vem a ti: Ele é justo e vitorioso, humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, 
filho da jumenta... Ele anunciará a paz às nações. O seu domínio irá de mar a mar e do Rio às 
extremidades da terra. 

Ps 89, 4-5: Fiz uma aliança com meu eleito, eu jurei ao meu servo David: estabeleci tua 
descendência para sempre, de geração em geração construo um trono para ti.

Daniel 7, 9-14
Eu continuava contemplando, quando foram preparados alguns tronos e um Ancião sentou-
se. 
Suas vestes eram brancas como a neve; e os cabelos de sua cabeça, alvos como a lã.
Seu trono eram chamas de fogo com rodas de fogo radiante. Um rio de fogo corria, 
irrompendo diante dele.
Mil milhares o serviam, e miríades de miríades o assistiam. 
O tribunal tomou assento e os livros foram abertos. 
Eu continuava olhando, então, por causa do ruído das palavras arrogantes que proferia 
aquele chifre, quando vi que o animal fora morto, e seu cadáver destruído entregue ao 
abrasamento do fogo. Dos outros animais também foi retirado o poder, mas eles receberam 
um prolongamento de vida, até uma data e um tempo determinados.
Eu continuava contemplando, nas minhas visões noturnas, quando notei, vindo sobre as 
nuvens do céu, um como Filho de Homem.
Ele adiantou-se até o Ancião dos dias e foi introduzido à sua presença.
A ele foi autorgado o império, a honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o 
serviram. 
Seu império é um império eterno que jamais passará, e seu reino jamais será destruído. (Dn 
7, 9-14).

53, 10: Mas o Senhor quis ferí-lo, submetê-lo à enfermidade.  Mas, se ele oferece a sua vida 
como sacrifício pelo pecado, certamente verá uma descendência, prolongará os seus dias, e 
por meio dele o desígnio de Deus há de triunfar...

...................

Lc 24, 26-27:  Não era necessario que o Messias (Ungido, Cristo) padecesse todas essas 
coisas para entrar em sua glória? E começando por Moises e passando por todos os Profetas, 
explicou-lhes  tudo o que era referente a Ele em todas as Escrituras.

ICor. 15, 3-4: Porque eu lhes transmiti em primeiro lugar o que eu mesmo recebi: que o 
Messias (Ungido, Cristo) morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras; que foi 
sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras...


