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O politeísmo israelita 
  
 
 

rguido em Jerusalém no século X a. E. C (c. 966-c. 959 AEC) e 

destruído por Nabucodonosor II (632-562 AEC), rei da Babilônia, em 

586 AEC, o templo do rei Salomão (reinado de c. 970 a c. 931  AEC), 

chamado Casa da Santificação (Beit HaMiqdash), pertence à fase politeísta da religião 

hebraica. Tradicionalmente considerado como dedicado de modo exclusivo ao culto 

do deus Yahveh, nele teria sido honrada, inicialmente, a deusa da fertilidade de 

origem cananeia denominada Asherah. Numa etapa posterior, Yahveh teria sido  

admitido no templo na qualidade de consorte da deusa, passando a ser celebrada no 

santuário a sagrada união das duas divindades, vistas como representantes dos dois 

princípios regentes do Universo. Yahveh (também chamado Yah ou Yahu), 

exprimindo o princípio masculino, e a deusa Asherah (correspondente à deusa fenícia 

Athirat), o princípio feminino. 

  Ambos os deuses teriam deixado sua marca quer na arquitetura do templo 

e correspondente decoração interna, quer no mobiliário litúrgico e nos demais 

utensílios rituais. Isto pode ser hoje percebido através da descrição bastante 

detalhada que a Bíblia faz dessa construção (1 Reis 6 :1-38; 7: 1-51). Em nome da 

inteiração dos dois princípios cósmicos, chegou a ser exercido no local, durante longo 

tempo, o ritual da chamada “prostituição sagrada”, sob a proteção do culto de 

Asherah. Sacerdotisas (qedeshot) e sacerdotes emasculados vestidos de mulher 

(qedeshim) se ofereciam mediante, provavelmente, quantias pecuniárias destinadas à 

manutenção do templo (Deut. 22: 5; 23 :17-18;1 Reis 14:24; 2 Reis 23:7). Essa prática 

milenar, criada para glorificar o hieros gamos, ou seja, o casamento divino do par de 

deuses cultuados no templo de Jerusalém, era corrente em vários santuários da 
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Mesopotâmia e do Oriente Próximo e só foi extinta na região quando o imperador 

romano Constantino (272-337 E. C.) ordenou a destruição dos lugares pagãos e os 

substituiu por igrejas cristãs. 

                           Outra prática idolátrica, denunciada pelo profeta Ezequiel (c. 622-? AEC) 

em uma de suas visões, era o choro das mulheres de origem judaíta lamentando a 

morte do deus Tammuz (Adon na Fenícia). O deus da vegetação mesopotâmico tinha 

sua morte relembrada a cada solstício de verão, à porta norte do templo de Jerusalém 

(Ez. 8: 14), e seu mito estava ligado ao da deusa Ashtart da Fenícia (deusa assimilada à 

Asherah), sendo considerado um culto estrangeiro pelos monolatristas de Judá. O fato 

desse deus ter sido adorado numa as portas do templo de Jerusalém parece revelar a 

tendência das mulheres locais a confundi-lo com Yahveh e Ashtart com Asherah, 

provando assim que no tempo de Ezequiel ainda persistia no interior do templo de 

Salomão a adoração do casal de deuses Asherah e Yahveh. Ao que parece, foi a 

lembrança do antigo culto de Tammuz realizado junto ao templo que levou o 

historiador Plutarco (46-120 E. C) a identificar Yahveh com o deus Dionísio (fig. 22b), 

deus grego morto e ressuscitado, e tal como Tammuz, ligado ao ciclo da vegetação. 

                     A visão acima citada se inicia com Ezequiel sendo conduzido por um espírito 

a um dos portões do pátio interno do templo, o voltado para o norte (não osculado 

pelo sol, portanto identificado com a escuridão e a morte), e posto defronte a um ídolo 

de ciúmes, então cultuado pelos judeus (EZ. 8:5). Esse ídolo tem sido considerado 

pelos interpretes das visões do profeta como sendo uma estátua de Asherah. O nome  

do ídolo estaria ligado a um hipotético hábito dos maridos judaítas, que, ao 

suspeitarem  da infidelidade de suas mulheres, iam rezar perante a estátua, pedindo 

para que a deusa lhes revelasse a verdade. Hipótese baseada em ritual similar 

praticado pelos maridos traídos na Meca pré-islâmica, ao implorarem à Asherah 

fazendo ofertas de farinha de cevada num local próximo de uma imagem da deusa 

(ver nota 15). 

A fase politeísta da religião hebraica perdurou até depois da volta do povo 

de Israel do cativeiro da Babilônia (c. 587-c. 538 AEC), quando o movimento  

deuteronomista, defensor da adoração exclusiva de Yahveh (Deut. 4:35), desencadeou 

grandes esforços para sufocar a veneração independente do princípio feminino, vista 

como prática idolátrica, que afastava o povo de sua deidade masculina nacional  
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(Deut. 16:21-22).  Na verdade,  há  quem afirme que o monoteísmo só vingou entre os 

israelitas nos séculos II e I AEC, no tempo dos Macabeus (judaísmo rabínico). 

 

O casal divino formado por Yahveh e Asherah 

 
 Os estudiosos da história das religiões informam-nos que Yahveh, deus dos 

israelitas, não era de proveniência cananeia. Sua origem derivaria das regiões ao sul 

de Judá, onde teria assumido a forma de um jovem touro potente1, tal como acontecia 

com muitos deuses bastante populares do Oriente Próximo (entre eles, os cananeus  

El e Ba’al Hadad). 

 Poderoso deus das tormentas, chamado de deus dos exércitos na Bíblia, 

Yahveh encarnava o lado rigoroso, irascível, ciumento, vingativo e perigoso do 

princípio masculino. No primeiro momento, foi identificado com o antigo El, deus 

supremo do panteão cananeu (provavelmente adorado pelos jebusitas, moradores da 

Jerusalém pré-israelita),  ora descrito como um touro, ora como um ancião, de acordo 

com os mitos ugaríticos. 

 Depois, foi assimilado ao deus mesopotâmico Shamash. Deus do sol e da 

justiça. Shamash  não era divindade de primeira grandeza, mesmo assim seu culto se 

havia disseminado pelo Oriente Próximo. Tinha como símbolo o disco solar, às vezes 

representado com asas e cauda de ave de rapina (na Bíblia esses símbolos são 

chamados imagens do sol). O animal sagrado correspondente era o  cavalo e como 

acólitos contava com entidades benfazejas, que sustentavam o seu trono e lhe abriam 

as portas da aurora a cada manhã, os homens-touros (kusarikku, em hitita), evocados 

depois pelo profeta Ezequiel, na visão (Ez. 1:1-28) que teve do carro divino que 

suportava a glória de Yahveh (adiante retornaremos a esses homens-touros 

chamados na Bíblia de querubins). 

 Quanto à identificação de Shamash com o deus dos judeus, cumpre notar 

que até o tempo do rei Josias (reinado de 640 a 609 AEC) fora costume criarem-se 

cavalos dedicados ao sol junto ao templo de Salomão. Josias, procurando combater a 

idolatria, removeu-os do local e mandou queimar os carros por eles puxados (2 Reis 

23:11). Pouco tempo depois (c. 592 AEC), o profeta Ezequiel também surpreendeu 

naquela mesma visão em que vira mulheres judias chorando o deus Tammuz o 

desenrolar de um culto masculino dedicado ao nascer do sol,  cerimônia  que  tinha 
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lugar  em  frente  do  templo  salomônico,  cujo   pórtico   se voltava para leste (Ez.   

8:16). Com o tempo, Yahveh deixou de ser representado sob a forma de touro e 

adquiriu a forma humana. No Livro do Gênesis (1:26), escrito por um redator javista no 

século VI AEC, diz-se que o Homem foi modelado à semelhança de Deus, ou seja, a 

Yahveh já era então atribuída a aparência antropomórfica, o que é confirmado na 

visão que Ezequiel teve do carro de Yahveh. Como veremos adiante, em moedas de 

prata do final do período persa, o deus dos hebreus passou a ter semelhanças com o 

deus grego Zeus (fig. 22 b), só deixando definitivamente de ser representado a partir 

do século II AEC  

                        Asherah ou Athirat, por sua vez, seria herdeira de uma série de deusas da 

fertilidade e da Natureza, que por vários milênios vinham sendo cultuadas tanto na 

Mesopotâmia e no Oriente Próximo (Inanna, Ishtar, Ashtart, Anat, entre outras), 

quanto em largas regiões do continente europeu situadas em torno do mar 

Mediterrâneo.  

                         Ora a deusa era figurada como uma árvore estilizada, de tradição artística 

mesopotâmica (idealização de uma tamareira), simbolizando sua função de fonte 

perene de vida (Matriz Universal) e de alimentação para todos os seres vivos (divina 

mantenedora da ordem do mundo natural)2, árvore sagrada cujos frutos conferiam 

imortalidade a  quem deles comesse (Gên. 3:22) (fig.1), ora cultuada sob a aparência 

de  uma  mulher nua, de  cabelos  soltos  (muitas  vezes  com  penteado  inspirado  no  

da deusa  egípcia Hator), que, de  pé  e  em   posição   frontal,  sustentava   e  oferecia 

os  seios  com  ambas  as  mãos, deixando bem visível o grande triângulo formado por 

seus pelos pubianos, tal como já aparecia  na  iconografia   da  deusa   Inanna  dos  

sumérios (povo existente do V milênio AEC ao início do II milênio AEC)   (figs.2a e 2b).  

                       Com essa imagem imodesta, a divindade tinha exaltada tanto a sua função 

de criadora, reprodutora e nutriz (Dea Nutrix), característica de deusa-mãe – tutelando 

a fertilidade, o acasalamento, o parto e favorecendo o nascimento e a amamentação  

de  animais  e  de  seres humanos –,  quanto   o   seu  lado  francamente erótico,  típico  

de  deusa do amor, em  que  ficavam  ressaltados   seus   amplos  dons lascivos e 

sexuais3.  

                            Uma  representação  das  mais  corriqueiras, contudo, em terras de  

Israel, se dava sob a forma  anicônica de  um poste, de uma estela (bétilo) ou  de uma  
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coluna,  fincados  em lugares altos, ao lado de altares dedicados à deusa  ou  a outros  

deuses. Além dos elementos citados, Asherah pode muito bem ter sido igualmente 

representada por certas  árvores, e até mesmo bosques, já que na Bíblia se encontram 

citações a “árvores frondosas” e “árvores verdejantes” ligadas a cultos pagãos (1 reis 

14:23; 2 reis 17:10; Jeremias 17:2; Deut. 16:21)(WHITE, 1954, p.117).  

 

 

       

 

 

                      

 

 

1- Árvore da Vida, Kuntillet ‘Ajrud, Israel. Detalhe de inscrição encontrada em 

fragmento cerâmico (pithos A), século IX ou VIII AEC  

O exemplar comparece aqui sob sua clássica aparência, uma tamareira ladeada por dois 
caprídeos rampantes, no caso íbex, que se alimentam das folhas da deusa.  Muito estilizada, 
já não é possível reconhecer na representação a tamareira original, aqui ornada com botões 
e flores desabrochadas, representadas com três pétalas e volutas. Ao acrescentar a figura 
de um leão, sobre cujo dorso a árvore sagrada se equilibra, o artífice deixou claro que a 
planta representada era manifestação de uma das deusas da fertilidade, no caso, 
provavelmente, a deusa Asherah.  
Fonte: 
<http://www.lebtahor.com/Archaeology/inscriptions/kuntillet%20%20ajrud%20inscriptions.htm> 
 
 

 

 

 

http://www.lebtahor.com/Archaeology/inscriptions/kuntillet%20%20ajrud%20inscriptions.htm


 

 6 

 

 

 

 

 

                                 

  

           

2a – À esquerda, desenho de estatueta de terracota com a imagem de uma 

deusa nua mesopotâmica, provavelmente Ishtar. Peça pertencente ao acervo 

do Museu do Louvre, Paris, França. Ilustração retirada da obra A history of art 

in Chaldae and Assyria, de George Perrot e Charles Chipiez, edição inglesa de 

1884. 

A deusa do sexo, da reprodução e da amamentação, mostra, sem pudor, todos os seus 
atributos físicos, recursos necessários tanto à sedução erótica, quanto à perpetuação da 
espécie humana. 
Fonte: <http://www.gutenberg.org/files/28072/28072-h/28072-h.htm#FXVI> 

 

 

2b- À direita, desenho de pendente de ouro com a imagem de uma deusa da 

fertilidade cananeia. Ras Shamra (antiga Ugarit), Síria, c. 1500 AEC 

Imagem característica de uma deusa da fertilidade cananeia, seja Ashtart, Athirat ou 
Qadesh (Asherah) ou ainda Anat, deusas que frequentemente se confundem: o penteado da 
deusa Hator, em forma de ferradura, simboliza talvez um útero; sua completa nudez frontal 
ressalta o lado sexual e reprodutivo da deusa, com destaque para  os seios e o triângulo 
púbico. Apoiada sobre o dorso de um leão, animal consagrado à divindade, retém animais 
selvagens em suas mãos, lembrando que é uma deusa da Natureza, enquanto a presença 
das serpentes evoca sua dimensão ctônica. 
Fonte:< http://www.lebtahor.com/Archaeology/inscriptions/kuntillet%20%20ajrud%20inscriptions.htm 

 

http://www.gutenberg.org/files/28072/28072-h/28072-h.htm#FXVI
http://www.lebtahor.com/Archaeology/inscriptions/kuntillet%20%20ajrud%20inscriptions.htm
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                       Embora persistente, e profundamente entranhado nas populações locais, o 

culto à Asherah  sofreria intermitentes perseguições a partir do último milênio AEC. 

Segundo a Bíblia, já no tempo de Asa (reinado de c.912-c.871 AEC), rei de Judá, 

bisneto de Salomão, foi desencadeada uma operação contra os cultos tidos como 

“estrangeiros”: os prostitutos foram então expulsos do templo, demolidos os altares 

considerados idolátricos, derrubados os postes e destruídas as imagens dos deuses 

proscritos. Asa (reinado de c.912 a 871 AEC) destituiu Maaca, sua genitora, do cargo 

de rainha-mãe por ter mandado fazer uma imagem de Asherah, o que parece 

confirmar que as mulheres tinham especial veneração pela deusa (1 Reis 15; 2 Cron. 

14-16). 

                          Reis posteriores, como Josafá (c.870-c. 846 AEC), de Judá,  e Jeú (c.842 a 

c.813 AEC), de Israel, teriam perseverado no combate ao culto proibido, mas a fé em  

Asherah renascia sempre. Ainda no tempo de Josias, mais de duzentos anos depois, o 

monarca, ao desencadear uma violenta campanha em favor ao culto exclusivo de 

Yahveh, ordenou a profanação dos altares de Asherah e de todos os outros deuses, 

que não Yahveh, adorados no reino de Judá (2 Reis 23:13); expulsou de novo os 

prostitutos do templo (2 Reis 23: 2-7), e mandou retirar um “ídolo do bosque” ou 

“ídolo asserá”, que estava no interior do templo de Salomão e queimá-lo fora de 

Jerusalém (2 Reis 23:6). Esses esforços, porém, nunca surtiram efeitos permanentes, 

pois, os  reis  judaicos   subsequentes   sempre  voltavam  a  favorecer  os  velhos  e 

persistentes cultos, tal como ocorreu com Manassés (c. 690-c.642 AEC), por   

exemplo.  

                       A natureza do relacionamento existente entre Yahveh e  Asherah não  

está, no entanto,   até   hoje   de   todo esclarecida. Baseados em evidências  

arqueológicas muitos acadêmicos admitem que no tempo da Monarquia unificada a 

deusa   Asherah detinha o posto de consorte do deus Yahveh (em Canaã fora consorte 

de El e depois de seu filho, Ba’al Hadad).  A exemplo do que  sucedeu  com   muitas  

outras   deusas-mães,  a   deidade feminina   adorada  pelos  hebreus  teria  desfrutado  

de um imenso  prestígio durante a Idade do Bronze (3300-1200 AEC). Seu poder teria 

sido então muito superior ao de seu eventual parceiro divino (tal como aconteceria 

com a deusa síria mais recente de nome Atargatis, consorte do deus Hadad,   ou   com   

a deusa Tanit dos cartagineses, esposa de Ba’al Hamon).  Com    a introdução   do   
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deus Yahveh  no  panteão    israelita,    deus   reverenciado   por   povos nômades 

(alguns autores sugerem as regiões de Edom, ao sul de Canaã, ou de Midiã, na atual 

Arábia Saudita, como a origem do culto de Yahveh), e com o concomitante 

desenvolvimento do patriarcado hebraico, a deusa, de  antiga  procedência  cananeia,  

foi  sendo  aos  poucos relegada a um papel secundário, embora ainda durante certo 

tempo considerado essencial.                                                                                                                                                                                    

                        A intensa relação que Asherah mantinha com o deus Yahveh não se 

limitava, ao que tudo indica, ao aspecto sexual da questão. Se não ficou registrada em 

nenhum texto bíblico, foi por conta do zelo deuteronomista (do século VII ao V AEC), 

que procurou apagar da religião judaíta não só a presença independente do princípio 

feminino (até então considerado legítimo e necessário ao culto de Yahveh), como 

toda menção ao comportamento sexual do deus, que, muito embora fosse 

intensamente masculino, passou a apresentar desde então um caráter 

completamente assexuado (exceção a essa regra constitui o livro bíblico chamado 

Cântico dos Cânticos, c. 400 AEC, em que é abordada simbolicamente a relação entre 

Yahveh e o povo de Israel como se fosse um relacionamento carnal entre um homem 

e uma mulher). 

                        Durante a fase inicial da Idade do Ferro (1200 a 550 AEC), ainda era grande 

a popularidade da deusa Asherah, como provam as inumeráveis figurinhas toscas 

femininas (pillar figurines) (fig.3)   encontradas  dentro    dos   limites   do  antigo  reino  

de Judá,  às  vezes  representadas   grávidas   ou   com    uma  criança  ao  colo,  e  os 

inúmeros  pequenos    santuários    de   barro   ou   pedra,  artefatos     destinados   ao 

culto doméstico,   datáveis   em   sua   maioria   do   século   IX   ao   VI AEC,   que  têm  

sido descobertos  sobretudo  a  partir   de   pilhagens   arqueológicas   efetuadas   no  

século passado 4  (fig.3a).  Por  outro  lado,  uma  prova  de que o deus Yahveh teve                    

realmente uma consorte é um antigo documento (um dos Papiros de Elefantina, 

atualmente conservado nos Museus Estatais de Berlim) que alude ao fato de que, 

quando o reino de   Judá   foi   derrotado  pelos    babilônicos,      mercenários      judeus  

exilados   no  Egito ergueram em Elefantina (atual Aswan), no século V AEC, um 

templo dedicado  ao  deus  israelita   (Yahu)  e sua esposa  Anat-Yahu     (Anat,    deusa   

cananeia com certa equivalência com a deusa Asherah) 5.    

                Restos     arqueológicos  e  indícios  inadvertidamente  deixados      em      textos  
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3- Imagem de Asherah, conhecida como Pillar Figurine. Judéia, século VIII a VI 

AEC Peça pertencente ao acervo do Museu Erezt Israel, Telaviv, Israel. 

Fonte:<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ashera._Eretz_Israel_Mus.jpg> 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ashera._Eretz_Israel_Mus.jpg
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3a- Um dos inúmeros santuários domésticos encontrados em Israel. Proveniente  não 

de prospecções arqueológicas profissionais, mas do mercado de  antiguidades, o que 

impede a datação precisa da peça e a determinação de sua localização original. 

Objeto datado aproximativamente da Era do Ferro I, 1200-550 AEC  

O artefato em questão foi assunto de acaloradas controvérsias na época de sua descoberta, embora 

reconhecidamente tido como autêntico. Trata-se de um importante exemplar por trazer figuras 

femininas desnudas adossadas contra os fustes das colunas simbólicas da Árvore da Vida, 

evidenciando tratar-se provavelmente de formas antropomórficas dúplices da deusa Asherah. Essa 

dedução é confirmada pela presença de leões ao lado da figura da deusa (um deles desaparecido), 

já que esses animais lhe eram atribuídos. 

Fonte:< http://dailysalty.blogspot.com.br/2008/02/did-yahweh-share-throne-with-his.html / 
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sagrados dão-nos, porém, algumas  pistas  sobre  os  fortes  vínculos    existentes entre 

Asherah e Yahveh. A ligação entre as deidades era tão íntima, que ecos dela 

sobreviveram na doutrina da Cabala medieval. Para essa filosofia mística judaica, o 

masculino e o feminino são dois princípios cósmicos contrários, responsáveis pelo    

Equilíbrio Universal.  Compõem  a  essência  da  Divindade  e  é  partir  deles  que  tudo 

foi criado e tudo subsiste.  

                        Outro  indício  arqueológico  da  adoração  conjunta  de  um par de deuses 

na Antiguidade hebraica seria um pequeno santuário de barro cozido  em  forma  de  

templo  onde se  veem no  interior  dele, lado a lado, dois tronos vazios dedicados a 

divindades não representadas. Na entrada do santuário, duas colunas com a 

configuração estilizada da Árvore da Vida, apoiadas em leões, mais a figura de uma 

pomba empoleirada no alto da fachada, parecem indicar que a mais importante das 

entidades aí veneradas seria Asherah, acompanhada de um consorte, talvez Yahveh 

(fig. 4)6. 

                      Conforme as supostas crenças religiosas vigentes durante o período da 

monarquia israelita e dos ulteriores reinos de Israel e de Judá, Asherah teria passado a 

encarnar uma deusa que, de algum modo, dava suporte a Yahveh. Talvez 

intermediasse a comunicação entre o mundo real dos humanos e os  distantes céus 

habitados pelo deus. O fato de terem sido erguidos postes consagrados a Asherah ao 

lado de altares construídos a Yahveh ou a Ba’al (Hadad) ou serem plantadas “árvores 

vivas” ao lado desses altares, costume patenteado por determinadas passagens 

bíblicas  (Deut., 16:21, por exemplo), nos  levam  a pensar que a presença da deusa  era  

imprescindível não  só  para  a  sacralização  do  local  onde  seriam prestadas as 

honras às divindades (MICHEL-DANSAC et CAUBET,2013, 27 a 30), como para que as 

preces e o fumo das vítimas sacrificadas subissem de modo rápido e eficaz   até   o   

deus  consorte,  fosse  ele  Ba’al  ou  Yahveh,  dois  deuses  muitas   vezes confundidos 

ou adorados com muita rivalidade naqueles dias de politeísmo e monolatria nascente 

(do século IX ao VI AEC). 

                       Exerceria a deusa da fertilidade israelita, nesse aspecto, o nobre papel de 

mediadora,  constituindo  a  Árvore da Vida  um  incomensurável eixo cósmico erguido  

entre três mundos: o subterrâneo infernal, das sombras eternas (sheol), no qual a 

árvore    sagrada    mantinha   as  raízes  profundamente   cravadas;  o   mundo  natural, 
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povoado pelos seres vivos, e a inacessível abóbada celeste (mundo imaterial), onde 

morava Yahveh, e em direção à  qual  ela    expandia suas  palmas  mais  altas.    Seria a  

deusa, portanto, a canalizadora e otimizadora da comunicação entre os devotos e o 

deus. Por meio de oferendas, talvez desempenhasse ela a função equivalente à da 

Virgem Maria no catolicismo, em que a compassiva e amorosa santa cumpre o 

ministério de interceder pela Humanidade junto a seu Filho (Asherah intercederia pelo 

povo  hebraico junto a seu consorte Yahveh).   Por  outro  lado,  a  deusa  canalizaria,  

no   sentido   inverso,   as      bênçãos do deus, derramando-as  generosamente sobre os  

israelitas.   Seria  portanto uma parceria desse tipo,  que  transcenderia  o  aspecto  

meramente  sexual,  que  fazia com que Yahveh aparecesse citado em inscrições feitas 

em fragmentos de um grande jarro de armazenamento (pithos), datadas do século IX 

ou VIII AEC, encontradas em escavações arqueológicas executadas na região nordeste 

da península do Sinai (Kuntillet ‘Ajrud), como uma divindade estreitamente ligada à 

“sua Asherah” 7.  

 Devemos considerar também que, em Israel, no tempo do rei Salomão, o 

culto de Yahveh, se conhecido, não estivesse ainda plenamente firmado entre o 

grosso da população hebraica, tanto entre a população de origem urbana quanto 

entre a de origem rural, ficando talvez restrito a determinados meios sociais, 

enquanto o culto de Asherah, tal como o das demais divindades cananeias, entre as 

quais, El e Ba’al, se mostrava profundamente arraigado na cultura popular de toda 

região. 

                        O movimento monolatrista (iniciado segundo a Bíblia já no século IX AEC), 

mais tarde transformado em movimento monoteísta (na época do Helenismo), estaria 

também circunscrito a determinados círculos sociais, interessados ou no 

desenvolvimento do nacionalismo ou no apoio ao regime monárquico exercido pelos 

sumos sacerdotes durante o período pós-exílio. De acordo com essa perspectiva, 

deve-se interpretar os relatos bíblicos presentes nos livros de 1 e 2 Reis e de 1 e 2 

Crônicas como narrações ideologicamente orientadas, redigidas ou revistas por 

determinadas correntes bíblicas de modo a   fazer  crer  aos  piedosos leitores  que  os 

hebreus haviam sido desde sempre tementes a Yahveh (o que não corresponde à 

verdade  histórica)   e   que   os   frequentes   atos   de   apostasia    deveriam   ser  

atribuídos   ou  a   reis   infiéis, ou  ao povo volúvel, preso aos cultos  tradicionais, agora 
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4-Santuário doméstico supostamente dedicado a Yahveh e Asherah. Provável procedência 

israelita. Século IX ou VIII AEC Desenho do Autor, executado com técnica digital, 2012. 

Na parte externa do santuário, que abriga um duplo trono dedicado a um casal de deuses, talvez, Yahveh e 
Asherah, observam-se motivos iconográficos exclusivos da deidade feminina cananéia, entre eles, os leões 
suportando as colunas da entrada – coroadas com capitéis em forma de flores abertas, com três pétalas 
aparentes, iguais, como veremos adiante, aos presentes no templo do rei Salomão. No alto do santuário, 
surpreendemos também a figura protetora de uma pomba com asas abertas, ave, tal como os leões, 
atribuída a Asherah. Ocorre-nos perguntar: esses elementos simbólicos externos trairiam uma hierarquia 
divina em que a deusa seria mais importante do que a divindade masculina ou apenas denunciaria uma das 
funções da deusa, que seria a de conferir proteção e sacralidade ao santuário? 
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vistos como estrangeiros, sendo a apostasia a causa efetiva dos sucessivos castigos 

coletivos infligidos aos israelitas por seu deus nacional8. 

   

A presença de Asherah e suas funções divinas desempenhadas no 

templo de Salomão 

 

                         De acordo com as descrições feitas nos textos bíblicos, deduz-se que era 

conspícua a presença da deusa no templo de Salomão. Essa decoração decerto 

remontava ao tempo em que a construção teria funcionado como capela palatina, 

exclusivamente dedicada à adoração de Asherah. Tempos depois, porém, Yahveh foi 

instalado no templo, na condição de consorte da deusa, e aos poucos foi assumindo 

uma posição de predominância dentro do quadro da religião hebraica. Quando passou 

a ser o deus dominante, novos rituais tiveram de ser adotados.  

                        Ao sumo sacerdote (kohen gadol) foi permitido que, durante uma única 

vez por ano, na importante cerimônia de expiação (Yom Kippur), se apresentasse 

diante da divindade masculina, recolhida ao interior do Santo dos Santos (Kodesh 

Hakodashim). Para fazê-lo, era necessário atravessar de pés descalços toda a extensão 

do edifício, indo da parte mais externa e profana, e agora tida como menos sagrada, 

onde sobreviviam evidentes elementos arquitetônicos alusivos à divindade feminina, 

ou seja, Asherah – o pórtico (’ulam) com suas duas altas colunas de bronze, a porta de 

entrada e as paredes da primeira sala, denominada Santo (heikhal), sendo esses dois 

últimos elementos, porta e sala, inteiramente revestidos com relevos de querubins e 

“palmas” –, até a parte mais isolada e sagrada, no fundo da edificação, o Santo dos 

Santos, onde desde então se refugiava permanentemente a divina presença 

(Shekinah) de Yahveh. Além disso, o sumo sacerdote passava, ao som agudo das 

sinetas de ouro costuradas na barra de suas vestes litúrgicas (Ex.28:33), diante dos dez 

grandes candelabros sagrados, feitos com quase 50 quilos de ouro cada um, que 

iluminavam o interior do Santo, as chamadas menorás (1 Reis 7:49; 2 Crôn., 4:7; Ex.. 

37:24) (fig.4a). Todos esses componentes, colunas, palmeiras entalhadas e menorás, 

constituíndo diferentes versões da mesma Árvore da Vida sagrada, imagem 

incontestável de Asherah. Esse percurso ritual, pontuado por sucessivas 

representações da deusa, só nos confirma que fora ela a deusa primitivamente 

adorada  no  local,  e  que,  depois,  no  tempo da preponderância de Yahveh, tenha ela  

http://en.wikipedia.org/wiki/Kodesh_Hakodashim
http://en.wikipedia.org/wiki/Kodesh_Hakodashim
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Fig.4a – Vestes litúrgicas do sumo sacerdote israelita, idealizado segundo Ex. 28, baseando-se  na 

imagem do rei Jehu (reinado: 841-814AEC), existente em relevo assírio pertencente ao Obelisco 
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Preto do rei Salmanasar III (reinado 859-824AEC). Desenho do Autor, executado com técnica 

digital, 2019. 

O toucado sacerdotal, habitualmente representado alto e estufado como uma mitra, segue a forma do gorro com 
pequena ponta pendente usado pelos hebreus desde a Antiguidade, do que resultou o chapéu judaico pontudo 
medieval usado sobretudo na Alemanha.  
Sobre a túnica azul, uma sobreveste aparentada com o ependytes grego, originário talvez do norte da Síria. O 
peitoral com as doze pedras em forma de cabochões, estão conformes com as que aparecem em imagens de 
deuses e deusas greco-anatólicos datadas do período do helenismo. Esse traje para sumo-sacerdotes  foi 
provavelmente criado no período pós-babilônico. 
 

passado a desempenhar uma função de caráter introdutório e indispensável à 

adoração do deus, função essa que seria a de preparar o clima de sacralidade para que 

o sumo sacerdote pudesse penetrar com confiança na parte mais íntima e sagrada do 

templo e, em seguida, ao aspergir o sangue dos sacrifícios sobre a Arca da Aliança, 

conforme o rito do Yom Kippur (Lev. 16 1:15), entrar em contato direto com a temível 

deidade masculina que aí habitava. Segundo relatos bíblicos, desde a inauguração do 

templo, no alto do Santo dos Santos, o deus, incorpóreo, pairava permanentemente 

nas trevas, acima dos dois grandes querubins alados, sob os quais ficava guardada a 

Arca da Aliança (1 Rs 8:7). Podemos  imaginar,  porém,  que  essa disposição  não  

fosse a original, mas adotada numa época em que a deusa havia perdido sua posição 

proeminente no panteão judaíta, sendo substituída pelo consorte até então de menor 

prestígio.  

                        Um conhecido episódio bíblico (Ex. 3:1-21), nunca suficientemente 

explicado, de fundamental importância para a história do povo hebraico, ajuda a 

reforçar a ideia de que a partir de determinado momento histórico Asherah passou a 

exercer uma função de grande significação teológica para que o deus Yahveh pudesse 

dar-se a conhecer no plano sensível. Quando Moisés subiu pela primeira vez o monte 

Horeb (ou Sinai), viu-se atraído pela presença sobrenatural de um arbusto em 

combustão, que no entanto não era consumido pelo fogo. Secundado por um anjo 

(querubim, com certeza sob a forma do homem-touro, como veremos adiante), surge 

o terrível Yahveh no meio da sarça ardente, manifestando-se ao profeta pela primeira 

vez. Depois de adverti-lo de que devia tirar as sandálias por se encontrar em solo 

sagrado –  sacralizado sem dúvida graças à presença de Asherah, na forma do arbusto 

em chamas9, detalhe cuidadosamente omitido pelo revisor deuteronomista dessa 

parte das Sagradas Escrituras –, o deus exorta o futuro líder do povo israelita a ir 

libertar os seus irmãos do cativeiro do Egito (fig.11d).   
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                       Esse tipo de teofania nos traz à mente certas representações alegóricas 

recorrentes na arte neoassíria. Entre as inúmeras manifestações, podemos citar o 

belíssimo baixo-relevo de calcário (painel B-23), hoje no Museu Britânico, que 

decorava originalmente a parede atrás do trono real no palácio de Assurnasirpal II 

(reinado de 883 a 859 AEC) em Nimrud, no norte do Iraque (antiga Kalhu ou Calah).  

                        No painel observa-se a majestosa Árvore da Vida, de desenho bastante 

intrincado, rodeada de guardiães alados (chamados abgal ou apkallu), enquanto acima 

dela adeja uma manifestação divina masculina, no caso, Anshar ou Assur, o 

poderosíssimo deus assírio do céu. O deus supremo dos assírios reina pleno nas 

alturas, enquanto no plano terrestre quem domina é a árvore sagrada (figs.5a e 5b). 

Postados atrás da pessoa do rei (duplicada por uma questão de simetria), dois 

espíritos protetores erguem em direção ao soberano pinhas encharcadas em água 

lustral contida em caldeirinhas, dando cumprimento a um ritual purificador por meio 

da aspersão.  

                          Segundo a professora norte-americana Irene Winter, historiadora da arte, 

essa representação constituía  uma  sofisticada  elaboração   de   natureza  teológica  e  

política,  pois não só punha o rei sob a proteção direta de Assur, a principal divindade 

assíria, como mostrava o monarca na condição de adorador e cuidador da Árvore da 

Vida (uma manifestação de   Ishtar,   consorte   de  Assur),  concebida  neste   contexto    

como a mantenedora da ordem fundamental do cósmos10. 

                      Todas as atividades desenvolvidas pelo rei no exercício de seu poder 

absoluto: batalhas, conquistas territoriais, destruição de cidades inimigas, imposição 

de tributos aos povos vencidos, caçadas, etc., registradas nos inúmeros relevos que 

guarneciam as paredes dos principais salões do palácio real, visavam garantir a 

harmonia cósmica representada pela árvore sagrada. As violentas ações  de  cunho 

imperialista, promovidas pela pessoa do soberano, representante de Assur na Terra, 

buscavam tão somente elevar o Estado assírio a um nível acima de todos os demais e 

serviam para exaltar ainda mais a glória do deus supremo.       

                         As implicações teológicas relativas ao casal Yahveh-Asherah, inferidas no 

presente estudo, às vezes fruto de nossa inteira responsabilidade, parecem-se 

confirmar no famoso apoio de oferendas, feito de terracota, encontrado em Ta’anach 

(cidade do norte de Israel, perto de Megiddo), datado do final do século X AEC Entre 
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os acadêmicos, a origem cultural da peça é tida como matéria polêmica, já que uns a 

consideram pertencente ao universo cultural cananeu, enquanto outros preferem vê-

la como produto do  ambiente  cultural  israelita. O  artefato  tem  forma verticalizada 

e acha-se dividido em quatro partes sobrepostas: três seções apresentam-se como os 

andares de uma torre, sendo a peça coroada por uma espécie de capitel (fig.6). 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

5a-Desenho de painel mural posicionado na sala do trono do palácio de Assurnasirpal II, em Kalhu (atual 

Nimrud, Iraque). Baixo relevo de pedra, século XI AEC Peça pertencente ao acervo do Museu Britânico, Londres, 

Reino Unido. 
   Fonte:<http://www. http://mikemcclaughry.wordpress.com/2012/06/04/scientology-roots-chapter-3-god-religion-in-mesopotamia/>  
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5b-Detalhe fotográfico do painel mural do palácio real de Assurnasirpal II, em 

Kalhu (atual Nimrud, Iraque), visto na imagem anterior.  

Relevo originalmente posicionado na sala do trono do palácio, na parede atrás do assento 
real. A figura da Árvore da Vida funcionava como um talismã apotropáico dissipador das 
forças do mal que agiam contra o poder real e a pessoa do rei. Este, por sua vez, 
representado em duplicidade no relevo, atuava como representante do deus Assur, sendo 
responsável pela manutenção ritual do equilíbrio cósmico, materializado no símbolo 
vegetal, aspecto da deusa Ishtar, consorte do deus supremo. 
Fonte:<http://www.diomedes.com/hm_3.htm> 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

http://www.diomedes.com/hm_3.htm
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                        A análise da iconografia religiosa que recobre o objeto nos dá a 

oportunidade de formular  mais  algumas  especulações  de  cunho teológico  sobre  as   

relações então mantidas entre Asherah e Yahveh (no caso de a interpretação ser feita 

dentro do contexto israelita). No ponto mais baixo (ou seja, no plano do mundo 

material) vê-se a divindade feminina sob a forma clássica de uma deusa da fertilidade 

e luxúria: uma mulher nua, de pernas ligeiramente afastadas, com as mãos apoiadas 

em dois leões, animais sempre associados às deusas do amor físico (tal como Ishtar e 

Ashtart). Logo acima, na 2ª seção, notamos um espaço vazio, certamente destinado 

ao invisível Yahveh, entre dois querubins (isto é, esfinges femininas aladas, de tipo 

fenício), tal como ocorria certamente no tampo de ouro  (kapporet)  da  Arca  da   

Aliança.    Na   3ª    seção, observamos outra manifestação de Asherah,  agora  sob a  

forma  sublimada  de Árvore da Vida (no papel de mantenedora da estrutura cósmica), 

uma palmeira datileira (Phoenix dactilyfera) , com três ordens sobrepostas  de folhas 

encurvadas,    flanqueadas    por    dois    íbex (Capra nubiana)    rampantes, no ato de se 

alimentar das folhas da palmeira,     por  sua vez  acompanhados dos leões sagrados da 

deusa. Na parte mais alta, relativa ao capitel (4º segmento), separada dos planos 

inferiores por uma moldura horizontal mais larga, há um símbolo central formado por 

um sol alado sobre a figura de um cavalo (supostos atributos de Shamash, o deus 

mesopotâmico do sol e da justiça, aqui certamente identificado com  Yahveh) 11 . 

                         Esse  arranjo,   ao   que   parece,    acha-se protegido  por  dois símbolos  de  

difícil interpretação,  que têm sido  desprezados  pelos  analistas   como meros 

elementos decorativos, mas que talvez guardem importante significado simbólico.   A 

nosso ver, devem ser atribuídos a Asherah, por lembrarem a insígnia da antiga deusa 

suméria Inanna: dois elementos de aparência filiforme projetam-se nos cantos 

dianteiros do capitel, formando volutas na parte superior – tal como acontecia com os 

postes feitos de feixes de junco amarrados, cuja pontas de cima se enrolavam em 

anel, atributos de Inanna –, elementos que contribuem para fazer com que a parte 

superior do apoio de oferendas adquira uma estranha forma prenunciadora do capitel 

coríntio. Esses símbolos em forma de báculo foram encontrados em situação 

semelhante em estelas dedicadas a deusa Tanit da antiga Cartago12, o que    

confirmaria   a    significação   que   lhes     atribuímos  (figs.7a a 7g),   
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6- Desenho aproximado do apoio de oferendas encontrado em Ta’anach, Israel. 

Peça de terracota pertencente ao Museu de Israel, datada do século X AEC 

Reconstituição gráfica executada por meio de técnica digital. Desenho do Autor, 

2012.   

Em nossa concepção, a peça aqui representada seguia um estrito programa teológico, revelando 
a estruturação cósmica segundo a concepção religiosa israelita, tal como acontecia, por exemplo, 
com os  marcos limítrofes mesopotâmicos denominados kudurru, também recobertos de 
símbolos divinos organizados segundo uma lógica teológica precisa. 
Fonte:< http:// atil.ovh.orgnoosphereabgal2.gif>      
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7a- Pormenor da parte superior do Vaso sagrado de Uruk ou de Warka. Recipiente de alabastro 

inteiramente esculpido externamente, datado de c. 3500-3000 a.C.E., pertencente ao Museu 

Nacional do Iraque. Foto de Hirmer Verlag. 

Detalhe de conhecido e valioso artefato sumério em que surpreendemos um sacerdote ritualmente desnudo 
fazendo uma oferenda à deusa Inanna. Esta o recebe à frente de dois altos postes, constituídos de feixes de junco 
amarrados de cuja ponta superior, encurvada em círculo, pende  solta longa faixa de tecido (?). Símbolos da 
divindade, também chamados nós de Inanna, que mais tarde se tornariam dois brotos de extremidade curva, 
atributos de outras posteriores deusas da Natureza. 
Fonte:<https://smarthistory.org/warka-vase/> 
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7b- Foto de publicação não identificada, mostrando construção tradicional dos brejos iraquianos. 
Datada de 1956. 
Exemplo de edifício iraquiano de uso público, chamado mudhif,  construído no século XX na região de brejos, de 
acordo com a técnica tradicional que emprega juncos gigantes trançados ou em feixes, originária da antiga cultura 
mesopotâmica. Notar os altos feixes na fachada, usados como pilares ou contrafortes, semelhantes aos postes 
símbolos de Inanna, vistos na ilustração anterior. 
Fonte:<https://www.ebay.co.uk/itm/MUDHIF-REED-HOUSE-MADAN-PEOPLE-MARSH-ARABS-SOUTHERN-IRAQ-3pp-PHOTO-
ARTICLE-1956-/361675211611> 
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7c- Detalhe de uma Árvore da Vida talhada em uma bacia cultual de pedra calcária, datada do 

século XIII ou XII AEC Procedência elamita, acervo do Museu do Louvre, Paris, França. Foto de 

Franck Raux, 2005. 

O objeto litúrgico está ornado de cabras marinhas, representantes  de Ea, o deus sumério das águas profundas, 

também adorado no Elam, confrontando Árvores da Vida. A árvore é formada por uma haste dupla central, de que 

partem rebentos de extremidade encurvada. A parte superior da planta é composta por palmeta. A aparência 

desse exemplar confirma ser o elemento em forma de báculo – broto ou caule –, símbolo resumido da deusa da 

fertilidade (no caso, Pinikir ou Kiririsha), tal como se vê nos cantos da parte superior do apoio de oferendas israelita 

de Ta’anach e em estelas púnicas dedicadas à deusa Tanit. 

Fonte:< http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/bassin-cultuel-orne-de-poissons-chevres> 
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7d- Desenho de estela funerária púnica dedicada à deusa Tanit, ou antes Tinnit. Ilustração do livro 

The story of Carthage, de Alfred J. Church (1829-1912), 1886. 

A deusa Tanit, ou antes Tinnit, dos cartagineses tinha pontos em comum com várias deusas do Oriente Próximo e  
da Arábia: Athirat, Asherah ou Ashtart dos fenícios e cananeus e Elat dos árabes. Tanit, que seria um epíteto da 
deusa Ashtart em Canaã, tornou-se, em Cartago, o nome oficial da divindade. Na estela, vemos na parte inferior o 
símbolo típico da deusa, uma forma simplificada, quase infantil, de uma mulher portando vestido de forma 
trapezoidal, com os braços voltados para cima, em posição de reza ou proteção (ou, quem sabe, de sustentação da 
abóbada celeste), entre duas pombas, aves que, tal como o leão, lhe eram dedicadas. A faixa do meio é ocupada 
por uma inscrição votiva, enquanto na faixa superior aparece uma Rankenfrau, uma jovem mulher alada, de torso 
desnudo, sustentando juntos o crescente lunar e o disco solar, símbolos respectivos de Tanit e de seu consorte 
Ba’al Hamon.  A representação da parte inferior do corpo da jovem é uma saia de folhas de acanto, tal como se vê 
na representação da deusa da vegetação (Cel Ati?) na tumba etrusca de Tifão (Necrópole de Monterozzi, Tarquinia, 
Itália (ver fig.7f). Ladeando a figura central, vemos dois símbolos da Árvore da Vida, sob a forma de brotos, 
também chamados gavinhas ou báculos, com a extremidade espiralada. No coroamento da estela, observamos a 
mão aberta de Tanit, num gesto de benção, equivalente à mão de Asherah vista em Khirbet el-Qom (Israel). 
Fonte:< http://www.heritage-history.com/index.php?c=read&author=church&book=carthage&story=religion> 
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7e- Estela votiva de arenito proveniente do tophet de Cartago, séc.II ou I AEC Acervo do Museu 

Britânico, Londres, Reino Unido. 

 Aqui temos outra estela dedicada à Tanit e seu consorte Ba’al Hamon, proveniente do recinto sagrado dedicado ao 

sepultamento, em urnas, das cinzas de crianças pequenas sacrificadas ao par de deuses cartagineses. A lápide traz, 

acima da dedicação escrita em púnico, a representação estilizada da deusa de braços erguidos, repetida mais 

acima em forma de símbolo geometrizado. Ladeando a inscrição e a figura da deusa, veem-se dois caduceus. 

 O caduceu originou-se da representação simbólica do deus sumério Ningishzidda, entidade do inframundo e da 

vegetação. Consistia essa representação na figura dupla do deus serpente, entrelaçada de modo espelhado em 

torno de um bastão. 

 Já a deusa Ishtar (Inanna), portava um cetro  algo semelhante num relevo acádio (símbolo também usado pelo 

deus do submundo Nergal composto por uma maça em que se enrolam duas serpentes com cabeça de leão), 

provindo de Eshnunna (Tell Asmar, Iraque), hoje depositado no Museu do Louvre e datado por volta de 2000 a. EC  

Esse cetro nas mãos da deusa do amor conferia-lhe, assim, uma dimensão ctônica, por ter descido aos infernos 

com a intenção, aliás frustrada, de tomá-los da irmã, Ereshkigal, a rainha do mundo dos mortos. Ishtar ou, antes, 

Inanna ficou retida aí, isto é, morta, até conseguir retornar aos céus, onde morava. 

 Na estela acima, porém, é Tanit quem se apropria do símbolo infernal de Ningishzidda, numa época em que o 

emblema vinha sendo portado pelo deus grego Hermes Psicopompos, responsável pela condução das almas dos 

mortos à última morada. Na estela cartaginesa, portanto, os caduceus indicam que as crianças sacrificadas pelo 

fogo e sepultadas no tophet, foram conduzidas ao  reino dos mortos por veneração a Tanit e seu consorte.  

Fonte:<http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=282700&partId=1&se
archText=tanit&page=2> 
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7f- Urna funerária etrusca talhada em mármore travertino, com relevo de suposta influência 

oriental. Peça usada para guardar as cinzas de uma mulher chamada Thana, proveniente de uma 

necrópole próxima à cidade de Chiusi, Itália, início da E. C (?). 

A decoração frontal da urna é descrita como sendo constituída de elementos vegetais luxuriantes, cercando a 

cabeça da Mãe Terra etrusca, chamada Cel Ati, aqui presente graças à dimensão ctônica da deusa. Notar os 

elementos filiformes com extremidade espiralada que identificamos como símbolos de Asherah e de Tanit.  

Curiosamente, tanto os sacerdotes  etruscos quanto os romanos tinham como instrumento litúrgico um cetro de 

bronze chamado lituus, cuja forma, coincidência ou não, é a mesma dos elementos aqui mostrados, em nossa 

concepção, representando brotos da Árvore da Vida. 

Fonte:< http://www.crystalinks.com/etruscans.html> 
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7g-Moeda romana do período republicano, com o nome do magistrado  L. 
Cornelius L.f.P.n. Sulla Felix . Denário de prata, com a efígie de Vênus e Cupido 
com ramo de palmeira (símbolo de deusas da fertilidade do Oriente Médio, entre 
elas, Asherah, e da Natureza, tal como a mesma Asherah ou a deusa Ártemis dos 
gregos), no anverso, e jarro e lítuo entre troféus militares, no verso. Datada de 84-
83 a. EC Peso: 4,o7 g. Diâmetro:17 mm. 
O lítuo, bastão de bronze com a extremidade superior em espiral, era usado pelos áugures romanos durante a 
realização de suas cerimônias divinatórias. Curiosamente, a forma do bastão lembra os brotos da Árvore da Vida 
presentes em representações oriundas de antigas religiões praticadas no Oriente Próximo. No anverso, vemos 
Cupido tendo nas mãos a lulav hebraica, outra alusão à Árvore da Vida, atributo das deusas da fertilidade e da 
Natureza disseminado pelo mundo mediterrâneo como símbolo da vitória, do regozijo, das boas-vindas e da 
benção divina em favor de alguém. 
Fonte:< http://www.tinianumismatica.com/prodotto/cornelia-cr-3592-denario-venere-brocca-lituo-non-comune/> 
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já que Tanit tinha vários pontos em comum com  deusa  cananeia Asherah 13.  Vemos   

assim    que  nos  três  segmentos  inferiores  do  apoio   de oferendas, situados em 

planos fenomênicos, Asherah sustenta Yahveh (1ª seção), ao mesmo tempo  que 

consegue protegê-lo a  partir de um  plano mais alto do que o dele (3ª seção), 

revelando-se então sob a forma de uma manifestação divina superior, a Árvore da 

Vida,  personificação da harmonia cósmica. Já na seção que remata a peça (4ª seção), 

correspondente à parte mais excelsa ou transcendente dos céus (capitel), o potente 

sol alado, que sobrevoa um cavalo, símbolos representativos de Shamash/Yahveh, 

surge flanqueado por outros hipotéticos símbolos de Asherah (brotos com terminação 

em forma de voluta), o que garantiria à divindade masculina uma proteção reforçada 

por parte da onipresente divindade feminina. 

                           Os suportes de oferendas, semelhantes ao de Ta’anach, eram 

habitualmente usados em ritos da fertilidade para apoio de recipientes destinados a 

receber ofertas de comida e líquidos (vinho e azeite para libação), tal como ocorria nos 

cultos cananeus. Às vezes tinham a aparência de uma Árvore da Vida14, confirmando 

nossa suspeita de que era Asherah quem viabilizava o encaminhamento das oferendas 

à deidade masculina, fosse ela Ba’al ou Yahveh.  Daí o detalhado programa de índole 

teológica observado na decoração da peça que acabamos de descrever. 

                        A partir da representação acima descrita, concluímos que o apoio de 

oferendas de Ta’anach expunha um verdadeiro microcosmo simbólico, de acordo com 

as  crenças  religiosas  do  povo  que  produziu  esse  artefato  litúrgico.  A   organização  

espacial da  peça   reproduziria   a   ordem  de    prioridade    e    a    inter-relação    então   

existentes  entre  os dois deuses hebraicos, Yahveh e Asherah. No começo do  

primeiro  milênio  AEC, a   deusa     da  fecundidade  israelita  parecia dispor ainda de 

amplos poderes, sendo, ao contrário de seu consorte, facilmente acessível aos seres 

humanos em razão sobretudo de suas vigorosas manifestações de natureza física 

(luxúria, fecundidade e maternidade). Se admitirmos, porém, que os símbolos vistos 

nas quinas dianteiras do capitel também lhe pertenciam, teremos de  reconhecer  que  

os  poderes da deusa eram ainda suficientemente potentes para conceder o 

necessário amparo e proteção ao distante Yahveh, não só quando este se encontrava 

no mundo fenomênico, fora de seu elemento original, como aconteceu no episódio da 

teofania do monte Horeb, mas quando o deus se encontrava em seu próprio 
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elemento, o mais alto dos céus. Sob a encarnação da Árvore da Vida, símbolo da 

ordem cósmica representada pela deusa da Natureza, Asherah atingiria então as 

alturas siderais e aí continuaria suficientemente poderosa para dar suporte ao deus 

dos israelitas (ou ao seu correspondente cananeu, Ba’al, igualmente venerado pelos 

hebreus nessa época). Seria, portanto, plenamente capaz de coadjuvar o poderoso 

deus consorte mesmo quando este se encontrava imerso no amplo firmamento. 

Afinal, todo esse imenso poder divino já era esperado, pois emanado de uma 

divindade feminina também conhecida pelo epíteto de Rainha dos Céus15. 

  Com o tempo, porém, é possível que a Árvore da Vida, que assumira, a 

partir de determinada etapa da religião hebraica, a função de intermediária entre o 

povo judaíta e o deus Yahveh, representada nas colunas do pórtico do templo 

salomônico, se tenha aos poucos despegado da imagem da deusa Asherah, tornando-

se uma entidade sobrenatural autônoma. Pois quando o rei Josias decidiu perseguir a 

adoração aos demais deuses no reino de Judá, aí incluído o culto à deusa da 

fertilidade, poupou da destruição ambas as colunas de bronze postadas à entrada do 

templo de Jerusalém, chegando a prestar juramento à divindade masculina ao pé de 

um desses elementos de sustentação (2 Rs. 23:3). Ou seja, embora tenha desenvolvido 

uma terrível campanha monolátrica em favor de Yahveh, continuou Josias a 

reconhecer como legítima a figura da Árvore da Vida na qualidade de entidade 

intercessora junto ao deus supremo dos hebreus. 

                           A Árvore da Vida, que, como afirmou Irene Winter16, assumia uma 

importante função na ideologia política da realeza neoassíria, desempenhava decerto 

um papel equivalente perante a contemporânea realeza do reino de Judá, o de 

garantidora da ordem cósmica e, por derivação, o de estabilizadora da governança 

real e, quiçá, o de entidade tutelar da dinastia reinante. Na Bíblia sobrevivem vestígios 

de que teria sido de fato intensa a veneração dos reis da dinastia davídica pela deusa 

Asherah. Em 1 Reis (4:33) atribui-se profunda sabedoria ao rei Salomão, soberano 

capaz de, entre outras coisas, falar “das árvores, desde o cedro que está no Líbano até 

ao hissopo que nasce na parede” e também falar “ dos animais e das aves, e dos 

répteis e dos peixes”. Essa profunda aptidão mental atribuída ao epítome da realeza 

israelita constitui, em nossa opinião, uma forma de deixar patente a estreita 

vinculação existente entre os reis descendentes de Salomão (e por ele representados) 
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e Asherah, aqui vista como a deusa da Natureza, à qual eram atinentes os assuntos 

perfeitamente dominados pelo mais famoso dos reis hebraicos. Mas havia ainda outro 

aspecto sob o qual Salomão se mostrava profundamente devotado à Asherah, agora 

na qualidade de deusa da fertilidade do sexo e do amor, ao manter extenso harém 

formado, segundo a Bíblia, de 700 esposas e 300 concubinas. As escrituras acusam as 

mulheres estrangeiras de Salomão de o terem levado a adorar a deusa fenícia Ashtart 

(Astarote na Bíblia, equivalente a Asherah), mas indícios encontráveis nos textos 

bíblicos nos fazem conjecturar que na verdade Salomão devia muito honrar a deusa 

cananeia, e depois hebraica, Asherah, de moto proprio, tanto sob os aspectos cósmico 

de Árvore da Vida e luxurioso de deusa do sexo, quanto sob o aspecto de guardiã da 

dinastia real, como veremos logo adiante. 

                          Outra capacidade notável demonstrada por Asherah era a de afastar os 

inimigos do rei. Uma antiga inscrição (século VIII AEC) encontrada Khirbet el-Qom 

(Israel) deixa bem explicitada a função da deusa como eliminadora dos inimigos de 

seus devotos reais:  

 
Uryahu, o chefe/governante, escreve. 
Bendito Uryahu por YHWH 
E de seus inimigos/rivais por AShRTh posto a salvo por ela  
…por  OnYahu 
…por AShRTh 
…e por [Ash]RTh17  
 

 
                       A inscrição acha-se acompanhada de uma representação em relevo de 

uma mão aberta, mão que abençoa e protege. Trata-se sem dúvida da prefiguração 

do amuleto judaico conhecido pelo nome de Mão de Miriam (hamesh), irmã de Moisés 

e Aarão. Também conhecida no mundo islâmico como Hamsá ou mão de Fátima (c. 

605-c.632. E. C.), filha do profeta Maomé (570-632. E. C.). Por trás de personagens 

históricos (ou pretensamente históricos, no caso de Moisés e Miriam) estaria, 

portanto, escondida a deusa cananeia Asherah, equivalente à deusa Tanit dos 

cartagineses, que também possuía um amuleto contra mau olhado em forma de mão 

aberta. O reconhecimento do aspecto talismânico de Asherah é deveras significativo, 

porque é provável que essa dimensão mágica tenha paulatinamente sobrepujado as 

funções mais nobres da deusa.  
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                          Outra confirmação do papel tutelar que assumiam as colunas de bronze 

do templo salomônico em relação à realeza davídica teríamos na posição de destaque 

que desfrutavam esses elementos arquitetônicos na cerimônia de unção dos reis de 

Judá. Impedidos de penetrar no interior da Casa de Yahveh como todos os homens 

leigos, os monarcas de Judá provavelmente realizavam suas mais importantes 

cerimônias oficiais de natureza político-religiosa ao pé do pórtico do templo. 

                         Um episódio relatado em 2 Reis evoca uma cena de grande 

dramaticidade. Atraída pelo ruído de entusiasmada aclamação, a rainha Atália (842-

836 AEC) surpreende o neto Joás (reinado de 836 a 798 AEC), de sete anos, que 

julgava morto, recém-ungido, no pátio fronteiro ao templo, “junto à coluna, conforme 

o costume”, destaca o autor bíblico (de acordo com a tradução de Almeida, corrigida e 

fiel). O menino, que escapara da morte ordenada pela avó, e passara praticamente 

todos os anos de sua  curta existência sob a proteção sigilosa do sum0 sacerdote, 

encontrava-se então fortemente escoltado, rodeado pelos numerosos centuriões da 

corte. E estes, ao verem a soberana reagir de forma indignada diante daquele ato de 

traição, investem selvagemente contra ela, arrastando-a para fora do pátio do templo 

e assassinando-a, em seguida, a poucos passos dali (2 Rs. 11:1-16). 

                       Ser ungido e consagrado como soberano ao pé das colunas de bronze, 

símbolos da Árvore da Vida, no templo do rei Salomão, constituía um ato de grande 

solenidade que, ao que tudo indica, observava antiga tradição mesopotâmica. Desde 

os tempos dos sumérios (a partir do 4º milênio AEC), era Inanna, a divindade ancestral 

das deusas da fertilidade da Babilônia, da Assíria e de Canaã, quem conferia o poder 

real de direito divino aos monarcas locais18. 

                        O mito da árvore huluppu parece justificar o poder detido por Inanna de 

conferir a realeza aos reis sumérios. Segundo o mito19, durante dez anos Inanna 

cuidou da árvore em seu jardim (huluppu pode ter sido um álamo ou uma espécie de 

carvalho, de acordo com alguns estudiosos), esperando que crescesse. A deusa 

desejava que fossem feitos um trono e um leito de seu tronco. Finalmente o rei 

Gilgamesh aparece para cortá-la e fazer os móveis desejados pela deusa. Esses 

objetos são sagrados, já que executados com a madeira da Árvore da Vida20.  

                      Ao receber o dom da realeza das mãos da deusa, o monarca sumério não só 

ocupava o trono de Inanna, como também, ao ser considerado seu consorte  (usando 
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o curioso título de esposa da deusa); tinha direito  de  se  deitar  no leito da divindade 

durante a cerimônia do hieros gamos realizado anualmente no mais importante 

templo de Inanna, Eanna, em Uruk, onde supostamente o rei mantinha relações 

sexuais com a suma sacerdotisa para legitimar sua dignidade real e comemorar o fato 

de ter recebido o régio  poder das mãos de sua consorte divina. 

                         No reino de Acádia (23º século a. E. C), a prerrogativa de outorgar o poder 

real passou para o deus Enlil, chefe do panteão acádio, mas era Ashtar ou Ishtar quem 

continuava a fazer a atribuição das insígnias da realeza ao novo rei21. O mesmo 

acontecia entre os amoritas, semitas ocidentais, conforme se vê na pintura mural da 

Investidura no palácio real de Zimri-Lin (reinado de c. 1775 a 1761 AEC), em Mari (Tell 

Hariri, Síria), hoje no Museu do Louvre (Paris, França). O painel da Investidura estava 

instalado na parede meridional do pátio da Palmeira (datileira), para onde dava a sala 

real e no centro do qual se erguia uma monumental palmeira de metal, agenciamento 

que deixava evidente que o poder real de Zimri-Lim constituía uma dádiva divina 

inteiramente concedida pelo poder da deusa Ishtar. A partir daí, é possível deduzir que 

essa tradição se tenha perpetuado nas demais regiões da Síria, Fenícia e Canaã, 

influenciadas pela religião mesopotâmica, e onde teriam assumido a função de 

doadoras das insígnias reais as deusas herdeiras de Inanna, entre elas Ishtar, Ashtart , 

Asherah (a Asheratu dos amoritas)etc. 22 (figs.8a e 8b). 

                         Devemos nos lembrar ainda da aparência peculiar do cetro empunhado 

pelos reis aramaicos do reino de Sam’al, durante o período sírio-hitita (séculos XI e VIII 

AEC). Conforme certo relevo, o rei Bar-rakib imerso num complexo universo 

multicultural de raiz mesopotâmica, hitita, luvita, hurrita e semita, portava como 

símbolo de sua autoridade real um pequeno bastão cuja forma evocava um lótus ou 

uma palmeira datileira, vista como a Árvore da Vida, vinculada ou à deusa Ishtar ou 

talvez à deusa Kheta ou Kubaba (Cibele), de grande importância no panteão local 

(fig.8c a 8d). 

                       Na Bíblia há ainda outro episódio bastante curioso a respeito da coroação 

de reis, no caso, de Abimeleque (personagem contemporâneo de Abraão), rei de 

Siquém (Js 9-6). A cerimônia teria ocorrido ao ar livre, à sombra de um terebinto junto 

à coluna da cidade. Segundo a Jewish Encyclopedia (1906), tanto o carvalho quanto o 

terebinto     eram  não só  árvores  muito  úteis,  pois da madeira do carvalho faziam-se 
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ídolos e navios e  do terebinto extraia-se a resina de que se fabricava o pez para 

calefação dos cascos das naves, como “ofereciam recursos favoritos para práticas 

religiosas”. Constituíam duas árvores particularmente importantes; de aparência 

marcante e longevas. Havia o costume de enterrar os mortos sob essas árvores e elas 

estavam associadas a teofanias. As traduções da Bíblia costumeiramente usam 

carvalho (êllon, alon ou allah, em hebraico bíblico) por terebinto (elah). Muitas árvores 

famosas citadas na Bíblia Hebraica são de fato terebintos: a árvore sob a qual Jacó 

enterrou os ídolos de Labão (Gên. 35: 4) e a árvore de Orpa, sob a qual o anjo que 

visitou Gideão estava sentado (Js 6:11), por exemplo (Lipnick,2015).  

O terebinto é de fato uma árvore com características especiais. Suas folhas 

mantêm-se sempre verdes e seu tronco, quando cortado, tem a capacidade de 

renascer do toco remanescente, tornando-se, portanto, símbolo da imortalidade. 

Abraão, ao enterrar os ídolos de Labão sob o terebinto, o fez respeitosamente, 

colocando-os sob a proteção de uma árvore sagrada. A coluna associada ao terebinto 

na coroação de Abimeleque era decerto uma representação anicônica de Asherah, e, 

quando Oséias (Os.4-13), profeta do século VIII AEC, condenou as mulheres de Israel 

por se entregarem sexualmente à sombra convidativa e prazeirosa de árvores 

frondosas, entre elas o terebinto, a passagem bíblica confirma que essa árvore era 

uma das especialmente consagradas à deusa hebreia da Natureza, mas também do 

sexo e do amor. 

Foi certamente no cumprimento dessa longa tradição religiosa e 

monárquica, que via na deusa da fecundidade/Árvore da Vida a entidade tutelar da 

realeza, que os reis neoassírios observavam a constante adoração da árvore sagrada, 

no seu aspecto de mantenedora da ordem cósmica e protetora do régio poder, como 

vimos anteriormente. 

                      Sem dúvida, concepção semelhante continuou  válida   durante    o   império 

neobabilônico (626-539 a. EC), quando o rei Nabucodonosor II (630-562 AEC) mandou 

instalar na fachada da sala do trono de seu palácio um   esplêndido painel de azulejos 

azuis com quatro representações de Árvores da Vida sob a forma de colunas da 

sobrepostos   de   volutas,   para   a  devida proteção de  seu   reinado.    Painel   hoje 

restaurado e exibido no Museu de Pérgamo (fig.8b),Berlim, Alemanha, e que, a  

despeito   de   sua   alta   qualidade   artística,   indica   o  provável  empobrecimento  do  



 

 35 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
8a- Afresco da Investidura, originalmente situado na parede meridional do pátio da Palmeira, para 
onde estava voltada a sala do trono, no palácio real da antiga Mari, Síria. No centro do pátio, havia 
uma datileira de metal, em honra à deusa Ishtar, à qual estava consagrada uma capela existente 
dentro do complexo palaciano. C. 1700 AEC Largura: 2,50m. Acervo do Museu do Louvre, Paris, 
França. Foto de Marie-Lan Nguyen, 2012. 
Fonte:< https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Investiture_of_Zimri-Lim_Louvre_AO19826_n01.jpg> 
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8b- Reconstituição da parte central do afresco da Investidura do palácio real de Mari, em que se vê, 

na parte superior, a deusa Ishtar, em sua versão guerreira, tendo na mão esquerda uma acha, e 
às costas várias outras armas, a estender a direita na direção de Zimri-Lim no ato de lhe conferir 
os símbolos reais e divinos: a vara e o anel, ou segundo outra interpretação, a vara de medir e o 
rolo de corda. Note-se que seu pé direito se apoia num leão, animal que lhe era consagrado. Na 
parte de inferior da pintura, duas deusas (ou a mesma deusa duplicada) portam um vaso de 
onde brotam rios mitológicos, cujas águas fluíam para as quatro partes do mundo. Na sala do 
trono do palácio, havia uma fonte com a imagem dessa deusa esculpida em calcário, de cujo 
jarro jorrava água. Estátua hoje pertencente ao acervo do Museu de Aleppo, Síria. Desenho do 
Autor executado com técnica digital, a partir de imagem encontrada na web, 2019. Sem 
maiores informações.  

       Fonte:< https://slideplayer.com/slide/6056323/> 
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8c-Representação da deusa Allat dos árabes sírios, relacionada à deusa Elat dos cananeus, à antiga 

deusa Athirat de Ugarit e, por conseguinte, à deusa Asherah dos judaítas. Relevo de um altar de 

incenso proveniente do templo do deus Ba’alshamin, Palmira (Tadmor), Síria. Datado de 115 EC 

(?). Sem outras informações. 

Suas insígnias são iguais às de Asherah: o leão e a palmeira datileira, aqui substituída, em razão de uma sinédoque 

visual, pela palma (lulav). A deusa também eleva o antebraço direito com a mão espalmada, num gesto de benção, 

tal como a Asherah israelita e a Tanit cartaginesa. Deusa também muito adorada pelos árabes nabateus (Petra, 

Jordânia). 

Fonte:<http://www.aly-abbara.com/voyages_personnels/syrie/Palmyre/page/Allat_lion.html> 
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8d- Detalhe de um ortóstato onde se vê figurado o rei Bar-Rakib (Bar-Rakkab ou Barrekub), cujo 

reinado ocorreu  aproximadamente entre 733 e 713 AEC, sendo o último soberano de Sam’al (atual 

Zincirli, Turquia), cujo reino sírio-hitita foi depois transformado em província assíria. Sentado em 

seu trono, o rei  recebe um escriba. Ao alto à direita, o símbolo do deus lunar Ba’al Harran. Na mão 

esquerda do rei, um cetro com a forma de um lótus, flor associada à uma tamareira estilizada, a 

Árvore da Vida, evocadora da coluna protoeólica, confirmando assim que o poder real em Sam’al 

emanava da deusa da fertilidade local, fosse ela Ishtar, Ashtart ou talvez Khepa (Kubaba ou 

Cibele), deusa de origem hurrita. Relevo datado de 733 AEC a 727 a.EC Acervo do Museu de 

Pérgamo, Berlim, Alemanha. Foto de Maur, 2006. 
Fonte:< https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Samal_King.jpg> 
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8e-Representação do rei Dario I (550 a.EC - 486 a.EC), o Grande, em baixo-relevo de mármore cinza 
escuro, Persépolis, Irã, final do  séc. VI AEC Foto de Kaviani, 2008. 
 Na mão esquerda, o rei persa ostenta um pequeno cetro de aspecto floral, um lótus, herdeiro de antiga tradição 
proveniente do Oriente Médio, segundo a qual o soberano atribuía o seu poder real à deusa da fertilidade, no caso, 
Anahita (antiga Saravasti), a pura, de quem os futuros reis sassânidas receberiam o anel da realeza, conforme 
relevos até hoje existentes em Naqsh-e Rustam e Taq Bostan. Em relevos persas, o príncipe herdeiro do trono 
também aparece tendo o mesmo cetro em sua mão (ver detalhe à extrema direita da imagem). 
Fonte: <en.wikipedia.org/wiki/Darius_the_Great#/media/File:Darius_In_Parse.JPG> 
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8f- Quatro Árvores da Vida em forma de colunas protoeólicas, decoradas no alto 

com flores brancas de miolo amarelo, representadas na fachada da sala do trono 

do palácio de Nabucodonosor II. Na parte inferior, barrado com três leões da 

deusa. Fachada norte, Babilônia, século VI AEC Ladrilhos de barro cozidos e 

esmaltados em várias cores. Pormenor da fachada reconstituida no Museu de 

Pérgamo, Berlim, Alemanha © Vorderasiatisches Museum, Staatliche Museen zu 

Berlin, Photo: Youngrobv, 2008. CreativeCommons. 
Fonte<:https://www.flickr.com/photos/youngrobv/2332152759> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 42 

 

significado da entidade sobrenatural Árvore da Vida, reduzida naquela altura ao seu 

aspecto quase meramente talismânico. 

 

Características arquitetônicas do templo de Salomão segundo a Bíblia hebraica 
 
 

                        Durante muito tempo,  pesquisadores, artistas e arquitetos  interpretaram  

o partido do templo de Salomão como único, já que não era conhecido nenhum outro 

templo da Antiguidade que lhe fosse próximo. E se hoje podemos contextualizá-lo 

devidamente, é graças aos restos arqueológicos de templos semelhantes descobertos 

na região do norte da Síria a partir dos meados do século XX. Segundo o arqueólogo 

John Monson23, de todos os templos conhecidos, os mais parecidos com o de Salomão 

são o de ‘Ain Dara (no norte da Síria, século X AEC, escavado entre 1980 e 1985) e o de 

Tell Ta’yinat (no sudeste da Turquia, junto à fronteira da Síria, c. VIII AEC, escavado 

entre 1935 e 1938). Sendo que o primeiro é o que mais chama a atenção por suas 

semelhanças programáticas, distributivas e decorativas (figs.9a a 9d). 

                           O templo de ‘Ain Dara (em atividade entre c.1300 e 740 AEC) acha-se 

voltado para o sudeste, deitando a fachada principal para um amplo pátio 

pavimentado. Construído sobre um embasamento de pedra, é preciso subir quatro 

degraus de uma escada monumental para alcançar o interior. Dispondo de planta 

retangular, que se desenvolve no sentido longitudinal, a edificação é formada 

essencialmente de três recintos: um pórtico pouco profundo, em forma de nicho, com 

duas colunas (distilo in antis) que sustentavam a cobertura desse espaço; uma 

antecâmara (pronaos) e um recinto principal (cella ou naos), no fundo do qual ficava 

abrigado o santuário interno (debir ou Santo dos Santos), elevado sobre uma 

plataforma. 

                        Entre os anos de 900 e 740 AEC, a construção recebeu um acréscimo, 

sendo envolvida em três de suas faces externas (laterais e de fundo) por um 

deambulatório, que consistia em uma série de compartimentos, possivelmente de 

vários pavimentos, tal como desde o início sucedia com o templo de Jerusalém 

(figs.9a). 

                       Os   elementos   decorativos   externos,   esculpidos   em   ortóstatos ,  eram 
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constituídos basicamente de entrelaces de origem mesopotâmica (guilhochês) e 

figuras míticas de proteção, entre elas esfinges femininas aladas,      com      penteados     

da      deusa    Hator,     leões    e    deuses.    A   presença   de   leões e  esfinges   aladas,   

entre  outros    indícios,  levou   o  arqueólogo responsável  pela escavação das ruínas a 

levantar a hipótese de que o templo era dedicado à Ishtar, uma versão mesopotâmica 

da deusa   Asherah.  Outras interpretações,  porém,  preferem  identificar  a  

construção     religiosa   como  dedicada  a    Shaushka,   deusa hurrita     equivalente    a 
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9a- Planta do templo de ‘Ain Dara, localizado no norte da atual Síria. Construção dedicada à deusa 

hurrita Shauska, equivalente à deusa Ishtar. Infelizmente suas preciosas ruínas foram há pouco  em 

grande parte destruídas (2018) por um ataque aéreo de origem turca. 

O tipo de templo que vemos acima já foi chamado de templo estilo mégaron, por apresentar um pórtico frontal 

provido de duas colunas in antis, tal como o mégaron micênico, que supostamente teria influenciado os templos do 

Oriente Próximo. Essa teoria hoje se acha totalmente superada, sendo chamado o tipo de templo visto acima de 

templo de nave longa. Nave (main hall) que se desenvolve no sentido do eixo longitudinal da construção, tal como 

o templo de Salomão, descrito na Bíblia. Note-se que aqui não existe santuário separado, mas uma plataforma 

elevada, certamente protegida  por painéis de madeira. Esse tipo especial de planta de templo, hoje se admite, foi 

criado sob a influência provinda do norte da Síria, de cultura aramaica. 

Fonte:< http://www.abovetopsecret.com/forum/thread935208/pg1> 

 

 

 

                               

 

 
 

 

9b- Vista isométrica (pormenor) do templo Tell Ta’yinat, localizado no sudeste da atual Turquia, 

junto à fronteira da Síria, datado de c. VIII AEC Ilustração do livro The Bible and recent archeology 

(edição revisada de 1987), da autoria de Dame Kathleen Kenyon. 

Outro templo que, apesar de posterior ao de Salomão, apresenta, tal como o de ‘Ain Dara, características 

semelhantes à construção de Jerusalém. Trata-se de uma pequena capela real construída ao lado de um complexo 

palaciano, provavelmente erguida em honra a uma deusa da fertilidade, protetora da linhagem real então reinante. 

A planta da construção apresenta as mesmas três partes distintas do templo salomônico: pórtico com duas colunas 

in antis, apoiadas em bases de pedra figurando leões geminados (o que é uma indicação que as colunas 

representavam uma deusa da fertilidade, tal como Asherah, Ishtar etc.), nave longa, onde se desenvolviam os ritos 

religiosos, e ao fundo um santuário apartado, onde ficava instalada a imagem da divindade sobre um pedestal. 

Fonte:< http://utexashb-comps.wikia.com/wiki/Tayinat> 

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread935208/pg1
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9c- Reconstrução da planta do pretenso templo (construção IV) erguido junto ao palácio real sírio-

hitita de Hamath, correspondente ao nível E da escavação realizada na Síria, junto da fronteira da 

Turquia. As linhas pontilhadas reconstroem o templo com três compartimentos, tal como o de 

Salomão, mas com um vestíbulo fechado no lugar do pórtico com duas colunas. Imagem colhida 

em USSISHKIN, D. Building IV in Hamath and the Temples of Solomon and Tell Tayanat. Israel 

Exploration Journal. Israel Exploration Society, vol. 16, n. 2 ,1966, p. 104 a 110. Ilustração da p. 107. 

 
A construção IV encontrava-se dentro do recinto real amuralhado de Hamath, que abarcava vários edifícios, entre os quais uma 

portaria de acesso, uma construção identificada como harém, um palácio real e este suposto templo, construído isoladamente 

num pátio, de acordo com uma solução semelhante ao palácio real de Jerusalém. O conjunto remontava ao período sírio-hitita, 

erguido talvez entre o século X ou IX AEC, havendo sido destruído provavelmente quando Hamath foi anexada ao império 

neoassírio por Sargão II (765 a.EC-7 05 a. EC), em 720 AEC  

Fonte:< https://www.jstor.org/stable/27925049?read-now=1&seq=1#page_scan_tab_contents> 
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9d- Reconstituição gráfica do recinto real de Hamath (século X ou IX AEC), cujas ruínas foram  

encontradas no nível E da escavação ocorrida entre 1931 e 1938. Notar no centro, em plano médio, 

uma construção pequena ao lado do palácio real, visto à esquerda. Nesta versão, o pequeno 

templo, ou capela palatina, foi reconstituído com o tradicional pórtico com duas colunas in antis, 

existente nos templos de ‘Ain Dara, Tell Ta’yinat e Jerusalém. Desenho assinado por L.(?) F., 1956, 

e retirado do vídeo relativo à apresentação da exposição denominada Royaumes oubliés. De 

l'empire hittite aux Araméens, realizada  dia 9 de maio de 2019 no Museu do Louvre, Paris, França.  
Fonte:<https://www.louvre.fr/royaumes-oublies-de-l-empire-hittite-aux-arameens-0?> 
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Ishtar 24. 

                           Na parte interna, o Santo dos Santos estava primitivamente separado da 

nave principal apenas por uma divisória de madeira. Uma rampa venceria a altura do 

pódio, sobre o qual se erguia o santuário. Na parede do fundo, num nicho raso 

(adyton), estaria entronizada a imagem da deusa à qual era dedicado o templo. 

                          Segundo a Bíblia, os planos do templo de Yahveh em Jerusalém teriam 

sido fornecidos ao rei Davi (reinado de c.1010 a c. 970 AEC) pelo próprio deus. Proibido 

porém pela divindade de construí-lo, Davi passou os planos para seu filho Salomão (1 

Crôn. 28:11, 12, 19), que o ergueu no monte Moriá. O projeto reproduzia a disposição 

do tabernáculo do tempo de Moisés, embora duas vezes maior. Certos especialistas 

bíblicos atuais não acreditam, no entanto, nessa versão. De acordo com eles, o 

Tabernáculo do Deserto não passaria de uma projeção do templo salomônico em 

direção a um passado mítico e distante, o tempo de Moisés, personagem de que não 

se tem certeza se de fato existiu.  A parte da Bíblia que alude ao tabernáculo seria de 

autoria da corrente sacerdotal, que tinha interesse em consolidar o regime político 

adotado pelos judeus depois da volta da Babilônia, com os sumos sacerdotes 

exercendo, de forma hereditária, o cargo político máximo de uma Judéia submetida 

ao controle imperial dos persas (séculos V e IV AEC).  Na verdade, tudo o que se sabe 

hoje é que o templo erguido por Salomão possuía características arquitetônicas 

parecidas com as daqueles construídos no contexto da civilização sírio-hitita (c.1200 a 

c.700 AEC), desenvolvida no norte da Síria e no sudoeste da Turquia.  

                           Como dissemos, de início, o futuro templo nacional dos hebreus não 

passava provavelmente, de uma capela palatina, anexa ao palácio real israelita e 

dedicada à adoração da deusa tutelar da monarquia e da dinastia reinante (fig.9d). 

Dispunha de uma longa planta retangular, que se expandia ao longo do eixo 

longitudinal, e cujas medidas internas se baseavam  em    módulos     de     20    côvados    

(côvado    de  0,53 cm).  A   largura    da    construção   apresentava   20  côvados   (L)  de 

extensão,  sem   considerar  o  deambulatório  com   compartimentos  laterais    usados  

para       armazenagem,    que     envolvia     externamente    o  corpo   do   templo   como    

acontece   com      o   de   ‘Ain Dara.    O  pórtico    frontal  tinha  10  côvados  (½ L)       de    

profundidade;  a nave,  40 (2 L)  por 30  (1½ L)  de  altura;  o  santuário,  20  côvados  (L) 
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9c-Na página anterior, reconstituição  gráfica do Templo de Salomão. Desenho do Autor, 

executado por meio de técnica digital, 2012.  

A nossa versão segue as prescrições de I Reis e as ruínas do antigo templo de ’Ain Dara, no norte da Síria. Aceita, 

em parte, a proposta do arqueólogo John Monson para o Santo dos Santos e propõe um arranjo “shamashístico“ 

para esse recinto. Tal como ocorria com as colunas do templo de ’Ain Dara, as colunas de bronze do templo de 

Salomão estavam integradas na construção e sua aparência aproximada é o resultado das pesquisas desenvolvidas 

no presente estudo. 

 

 

profundidade; a nave, 40 (2 L) por 30 (1½ L) de altura; o santuário, 20 côvados (L) 

tanto de largura, quanto de altura e de profundidade. O santuário, segundo 

reconstituição proposta pelo professor John Monson, erguia-se sobre um alto pódio  

de  10  côvados (½ L),   sendo  necessário  para  penetrar  nesse espaço galgar uma 

longa escada ou rampa que transpusesse o desnível. O edifício do templo tinha 

portanto cerca de 10,60 m de largura, 37,10  de profundidade  e  15,90 de altura, sendo 

mais amplo do que os templos de seu gênero hoje conhecidos25.  

                          Construído com silhares, isto é, com pedras não aparelhadas, extraídas 

de jazidas locais (1 Rs. 6:7; 2 Cron. 2:2), o edifício do templo salomônico estava forrado  

internamente  com  painéis   esculpidos     de     madeira     de     cedro     (1 Rs. 6:22),  

folhados  a  ouro.  A cobertura, provavelmente plana, foi executada com pranchas de 

cedro do Líbano e o assoalho, feito com tábuas de cipreste, também recoberto com 

folhas de ouro. Ambos os tipos de madeira haviam sido fornecidos a Salomão por 

Hirão, rei de Tiro (reinado de 980 a 947 AEC) (1 Rs. 5: 6-8), monarca que anteriormente  

já havia ajudado Davi, pai de Salomão, a construir o seu palácio (2 Sam. 5:11). 

Igualmente douradas, as portas de entrada exibiam os mesmos motivos religiosos 

fenícios das paredes internas: querubins (talvez esfinges fenícias, baseadas em 

modelos egípcios) flanqueando palmeiras (1 Rs. 6:29). E até mesmo os trabalhadores 

do templo e do palácio real – pedreiros, carpinteiros, entalhadores, douradores e 

fundidores – tinham origem fenícia (1 Rs. 5 :18). O ouro para as douraduras e para a 

confecção de vários tipos de vasos e utensílios em uso no templo também foi 

providenciado por Hirão de Tiro (1 Rs. 9:11). Além disso, afirma-se que mais ouro veio 

de Ofir ou de Parvaim, lugares até hoje não adequadamente identificados (1 Crôn. 

29:4; 2 Crôn. 3:6).  

                          Querubins    (esfinges    fenícias),    “palmas”   (palmeiras    ou    tamareiras, 
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representando Árvores da Vida), rosetas (flores de oito pétalas, tema decorativo 

associado à antiga Inanna e à Árvore da Vida) e botões e flores abertas – influenciados 

pelas ninfeias azuis egípcias, Nymphea cerúlea Sav., tradicionalmente chamadas lótus 

–, estes últimos intercalados, numa sequência ornamental tipicamente egípcia, 

constituíam temas decorativos onipresentes na parte interna do templo. A adoração 

perpétua das palmeiras pelas esfinges significava o zelo que esses entes celestes 

demonstravam pela integridade de Asherah enquanto Árvore da Vida, mantenedora 

da ordem cósmica, deusa de quem emanavam as leis que deveriam ser obedecidas 

por todas as criaturas do Universo, quer físicas quer espirituais. E de quem 

provavelmente efluía também o poder real conferido aos reis de Israel, conforme 

vimos (fig.9d). 

                       Alguns artefatos especialmente fabricados para uso litúrgico tinham, 

porém, decoração mais específica, tais como, as menorás de ouro, os vários utensílios 

que ficavam dispostos no pátio fronteiro ao templo e as famosas colunas de bronze. 

                      Construído no fundo do templo, todo forrado de tábuas de cedro, lavradas  

e douradas (1 Rs. 6:16), e provavelmente apoiado sobre uma plataforma de 10 

côvados de altura, ao Santo dos Santos se tinha acesso, hipoteticamente, por meio de 

uma íngreme escada ou rampa. A entrada do santuário era vedada por um par de 

portas recobertas de ouro, sobre as quais caia amplo véu de linho nas cores azul, 

púrpura e vermelho, onde haviam sido bordadas imagens de querubins (2 Crôn. 3:14). 

Nesse recinto, considerado o mais sagrado do templo, estava instalada a Arca da 

Aliança, transferida, segundo a tradição bíblica, do tabernáculo montado em 

Jerusalém por ordem de Davi. Consistia essa arca numa caixa de madeira, dourada por 

dentro e por fora, que continha as tábuas da Lei. Duas longas varas metidas em 

argolas permitiam o transporte dessa relíquia. A tradição dizia que seu desenho havia 

sido fornecido a Moisés pelo próprio Yahveh (Ex.25:9-10). A cobertura (kapporeth), 

feita de ouro maciço (chamada propiciatório), trazia dois querubins, ou antes, duas 

prováveis esfinges femininas de tipo fenício, que, confrontadas, estendiam suas asas 

para frente delimitando um espaço sagrado sobre o tampo onde eram feitas as 

consultas do sumo sacerdote às divindades por meio do jogo divinatório do Urim e 

Thummim (Ex.25:22; Num. 27:21; 1 Sam. 28:6) (fig.10).     
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9d –  Querubins, sob a forma de esfinges masculinas aladas, ladeiam uma tamareira estilizada, 

símbolo da Árvore da Vida, ou seja, símbolo da deusa Asherah (Ashtart ou Ishtar). Fragmento de 

uma caixa  circular (prixis) de marfim proveniente de Nimrud, capital da antiga Assíria, século IX ou 

VIII AEC Tema decorativo recorrente tanto na arte fenícia, quanto na de outras regiões do Levante. 

Ilustração de Der Salomonische Tempel. Mainz Am Rhein. Verlag Philipp Von Zabern. 1999. 

O relevo acima, com o tema dos querubins  guardando a Árvore da Vida, nos traz à lembrança a passagem 3:24 do 

Gênesis, quando Deus, após expulsar Adão e Eva do Paraíso, pôs querubins a impedir que os homens se 

aproximassem da árvore que conferia a imortalidade aos que comessem de  seus frutos. O relevo remete-nos 

também diretamente à decoração da porta de entrada e das paredes internas do templo de Salomão, indicando 

talvez que a deidade principal cultuada nesse recinto fosse inicialmente Asherah e não Yahveh. 

Fonte:< http://www.bibleorigins.net/CherubimNimrudPrixis.html> 
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10- Reconstituição supositícia da Arca da Aliança, conservada no Santo dos Santos do Templo de 

Salomão, sob as figuras colossais dos homens-touros que sustentavam a presença imaterial de 

Yahveh. Desenho do Autor, executado por meio de técnica digital, 2012. 

Nesta reconstituição os querubins aparecem sob a forma de esfinges femininas de tipo fenício, com a aparência 

influenciada pela arte egípcia. As asas em posição de voo abatido avançavam criando um espaço central sobre o 

tampo da arca onde o sumo  sacerdote lançava o Urim e Thummim, duas prováveis pedras, ou fichas de madeira ou 

osso, usadas em cleromancia, no intuito de conhecer a vontade divina sobre determinado assunto. 
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                       Ladeando a arca, erguiam-se duas altas figuras de querubins (de cerca   de 

5 m altura) com asas estendidas de lado a lado. Essas  imagens  de  madeira  entalhada 

e dourada  muito  provavelmente  não   tinham a aparência  egipcianizante  das  

esfinges da arca.  Pelas  proporções, e  por  sua  posição   ereta   (2 Cron. 3:13),   deviam  

ter  forma  humana, semelhante, supomos, a versões aladas dos homens-touros 

mesopotâmicos  (homens cuja parte inferior do corpo era provida de patas traseiras e 

cauda de bovino). Assistentes de Shamash,  essas criaturas sobrenaturais eram 

responsáveis por sustentar o trono do deus, segundo a mitologia babilônica (figs. 11a 

a 11c). Esses gênios benevolentes seriam     mais     tarde evocados pelo profeta 

Ezequiel para compor os tetramorfos, ou os “quatro seres viventes” (khayyot), 

querubins de quatro faces, quatro asas e  pés bovinos que constituíam o carro de 

Yahveh, em que o deus supremo dos judeus se deslocava em toda a sua glória (Ez.1: 1-

28). Confirmando a identificação dos querubins do Santo dos Santos com a visão de 

Ezequiel, temos duas passagens bíblicas em que os grandes querubins de asas 

estendidas eram chamados de “escabelo dos pés” da divindade ou de “carro” (1 Crôn. 

28:2, 18), o  que  demonstra  que  esses  seres    espirituais   tanto sustentavam nos 

ombros a pessoa divina de Yahveh, como os querubins do templo, como ajudavam a 

transportá-lo. A ideia de que  esse deus não prescindia de auxiliares celestes era de 

fato arraigada na mentalidade hebreia e a ela já se fazia referência num dos salmos 

atribuíveis a Davi  (Salmos 18-10) (fig.11d). 

                          Outra aproximação que se pode fazer entre o templo de ‘Ain Dara e o de 

Salomão é a presença no templo sírio-hitita de um relevo provindo da base do pódio 

que suportava o santuário da deusa Shaushka/Ishtar. Nesse relevo está representado 

o possível consorte da deusa a quem era dedicado o templo de ‘Ain Dara, o deus da 

montanha, ladeado por dois homens-touros. As três figuras masculinas mantêm os 

braços levantados no ato de sustentar, aparentemente, a divina presença da deusa, 

cuja imagem estaria instalada acima, no nicho do santuário. Situação bem semelhante 

à encontrada no santuário do templo de Jerusalém tal como descrevemos há pouco 

(figs.11e e 11f).  

                           Como o Santo dos Santos do templo salomônico tinha  o  pé-direito de 

cerca de dez metros (20 côvados), a parte inferior do recinto ficava ocupada pela arca 

e pelos grandes querubins de asas estendidas, os quais provavelmente mantinham os 
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11a– Reconstituição esquemática do arranjo “shamashístico” do Santo dos Santos, que teria 

existido no templo de Salomão. Desenho do Autor, executado por meio de técnica digital, 2012. 

A solução vista acima com homens-touros alados sustentando a presença invisível de Yahveh, inspirada no friso 
que se encontra decorando o pódio do santuário do templo de ‘Ain Dara, no norte da Síria, muito provavelmente 
não foi criada no tempo do rei Salomão, embora, segundo a Bíblia (1 Rs. 11:7), Salomão tenha construído um 
templo a Shamash nas proximidades de Jerusalém. O templo de Jerusalém teria sido construído primeiramente 
para funcionar como uma capela real, dedicada à deusa protetora da dinastia davídica, Asherah. Depois, com o 
crescimento da fé no deus Yahveh, este foi elevado à condição de parceiro da deusa, no lugar de El e Ba’al Hadad. 
Com o passar do tempo, ocupou o centro da religião judaíta, sendo a imagem da deusa expulsa do santuário. Será 
então que Yahveh, identificado com o deus solar Shamash, passará a ter a sua presença no santuário sustentada 
pelas esculturas folhadas a ouro dos homens-touros alados, sob os quais ficará guardada a partir de então a Arca da 
Aliança. Essas esculturas, de feição orientalizante, prefiguravam os querubins tetramorfos descritos depois pelo 
profeta Ezequiel. 
Nesta reconstituição gráfica optamos por dispor a arca de modo transversal à entrada do santuário. Há porém 

trecho na Bíblia (1 Rs. 8:8) que afirma que a arca ficava em posição ortogonal em relação ao vão, com as pontas das 

varas podendo ser vistas pela porta de ingresso do Santo dos Santos. 
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11b-Homens-touros amparam a Árvore da Vida (Ishtar) e, ao mesmo tempo, sustentam o disco 

solar, representação do deus Shamash. Placa de cerâmica moldada de origem mesopotâmica, 

pertencente ao acervo do Museu  de Arte Metropolitano de Nova York, N.Y., EUA, c. 2000 a 1600 

AEC Desenho do Autor, executado por meio de técnica digital, 2012. 

 Certamente, a idéia religiosa mesopotâmica de que seres espirituais  estavam sempre à disposição das divindades 
não era estranha à religião dos hebreus. O profeta Ezequiel, por exemplo, teve uma visão em que testemunhou 
querubins, sob a forma de homens-touros, alados e tetramorfos, auxiliando Yahveh em seus deslocamentos 
físicos.Também no episódio da sarça ardente, Yahveh  aparece a Moisés sustentado por um querubim e em meio à 
Árvore da Vida em combustão.                                                                                                                                                                          
Embora a ficha do MET interprete a figura circular acima da Árvore da Vida, como o símbolo do deus solar ,outros 
estudiosos preferem ver nela, talvez com mais razão, a estrela de oito pontas da deusa Ishtar, que estaria assim 
completando o aspecto duplo da deidade feminina, como deusa da Natureza, mantenedora do equilíbrio cósmico, 
e como deusa do amor e da guerra 
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11c-Pormenor de placa de pedra calcária  de c. 860 AEC, mostrando em seu trono o deus Shamash, 

deus solar da Justiça e da Verdade. Acervo do Museu Britânico, Londres, Reino Unido. 

O dossel celeste que protege a divindade está apoiado em colunas em forma simplificada de Árvores da Vida 
(Ishtar) e o trono divino é sustentado por dois homens-touros, tal como ocorria com o deus Yahveh, cujo trono era 
suportado por querubins. Nas mãos o deus traz a vara de medir e o rolo de corda, símbolos do poder e autoridade 
divina. Os símbolos gravados ao alto representam o deus lunar Sin, pai do deus aqui representado, o sol, símbolo 
de Shamash, e a estrela de oito pontas da deusa Ishtar. Peça encontrada em 1881 na cidade babilônica de Sippar. 
Fonte:< https://twitter.com/oriens_cultura/status/784687921282617345> 
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11d- A sarça ardente, pintura de Sébastien Bourdon (1616-1671), datada de 1642-1645. Acervo do 
Museu Hermitage, São Petersburgo, Rússia. Dimensões: 136 x 106,5 cm. 
Profundos conhecedores dos textos bíblicos, os pintores  europeus da Renascença e do Barroco sempre retratavam 
a figura de Deus acolitada por querubins, tal como faziam os homens-touros mesopotâmicos com o deus Shamash. 
Certamente o exemplo mais conhecido da imagem de Deus amparada por figuras angelicais (no caso, desprovidas 
de asas) é a representação, no teto da Capela Sistina, em que a divindade confere o poder da vida  a Adão, o 
primeiro homem, de autoria de Miguelângelo (1465-1564).  
Fonte:<http://fr.wikipedia.org/wiki/Buisson_ardent_(Bible)#mediaviewer/File:Bourdon,_S%C3%A9bastien_-_Burning_bush.jpg> 
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11e- O deus da montanha entre dois homens-touros. Com os braços erguidos, provavelmente está 
sustentando, com a ajuda das entidades auxiliares, a presença de sua consorte, a deusa 
Shaushka/Ishtar. Painel escultórico proveniente do templo de ‘Ain Dara (em atividade entre c.1300 
e 740 AEC), localizado no norte da Síria atual. Desenho do Autor, executado por meio de técnica 
digital, 2016. 
 
No Gênesis há passagens  em que o deus dos israelitas é chamado El Shaddai, nome que alguns estudiosos 
traduzem por  deus das montanhas, o mesmo da deidade acima representada. Podemos assim estabelecer um 
paralelo entre as duas divindades masculinas. Uma era  considerada consorte de Shauska, enquanto a outra, 
podemos deduzir, seria esposo de Asherah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
11f- Gilgasmesh, ao centro, ajuda os homens-touros a sustentar o deus Shamash, aqui 

representado por um de seus  emblemas, o disco solar alado e caudado. Relevo de basalto 

proveniente de Tell Halaf (antiga Gusana), séc. IX AEC Acervo do Museu Arqueológico de Aleppo, 

Síria. Foto de Ziegler187, 1987. 
Fonte:<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AleppoNMTellHalafGilg14Jh.jpg> 

 
 
  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AleppoNMTellHalafGilg14Jh.jpg
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braços voltados para cima, enquanto o espaço superior da câmara sagrada se 

conservava vazio para ser devidamente preenchido pela grandiosa presença imaterial 

de   Yahveh.   

 

O mobiliário litúrgico interno e externo  

 

                           No interior do Santo ou nave estavam dispostas dez menorás de ouro, 

sendo cinco à direita e cinco à esquerda.  Na frente delas, o mesmo número de mesas 

feitas de madeira dourada, para a exposição dos pães da proposição. Próximo do 

Santo dos Santos, havia um altar de cedro também folhado a ouro (1 Rs. 6:22), 

certamente destinado à queima de perfumes (fig. 12 a). Esse mobiliário litúrgico teria 

sido baseado no que, segundo a fonte sacerdotal, fora ordenado por Yahveh a Moisés 

para o mítico Tabernáculo do Deserto. A diferença, segundo essa versão bíblica, era 

que no templo salomônico alguns objetos haviam tido seu número decuplicado para 

mais honrar a divindade. No caso da menorá, por exemplo, só teria existido um único 

exemplar desse candelabro no tabernáculo, colocado junto da porta do Santo dos 

Santos do lado de fora, no Santo, interpondo-se entre o debir e os sacerdotes em 

ofício, tal como a sarça ardente havia ficado postada entre a manifestação divina de 

Yahveh e o profeta Moisés (personagem, como vimos atrás, de existência 

controvertida, a quem se atribui ter vivido no século XI AEC). 

                           A forma da menorá acha-se minuciosamente descrita no livro do Êxodo 

(Ex. 25:1-40). Tratava-se de um objeto feito de ouro batido, cuja estrutura com sete 

braços e decoração de origem vegetalista (copos em forma de amêndoas ou nozes, 

botões e flores, segundo determinadas traduções bíblicas) a identificam como uma 

representação da Árvore da Vida, sob a forma de lampadário, ou seja, de um suporte 

destinado a sustentar lâmpadas de azeite. Compunha-se de uma haste central sobre 

pedestal e de três hastes laterais de cada lado. Há representações antigas que trazem 

braços retos em V, mas o modelo provavelmente mais próximo da menorá original é a 

Árvore da Vida vista no jarro de Lachish (Lachish ewer, século XIII AEC). A descoberta 

dos fragmentos do jarro de Lachish deu-se em 1934 nas ruínas do templo dessa cidade 

cananeia, e  nele se vê claramente  o desenho de uma árvore sagrada, formada de um 

tronco reto central com seis galhos arredondados, três de cada lado, e  identificada  na  
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12 a- Aspecto de parte do interior arruinado do Santo dos Santos do santuário de 
Arad (séc. VIII AEC), vendo-se dois altares de incenso talhados em calcário, 
destinados, acredita-se, o maior a honrar Yahveh e o menor a honrar sua consorte 
Asherah. O modelo dos queimadores seria o mesmo do exemplar um dia existente 
no templo de Salomão, embora este último segundo a Bíblia fosse de madeira 
folhada a ouro. Acervo do Museu de Israel, Jerusalém. Photo © The Israel Museum, 
Jerusalem. Propriedade: Israel Antiquities Authority. 
 
Diz o fichamento do museu:  
“Um pequeno santuário foi descoberto na fortaleza de Arad, na fronteira sul de Judá. É o único templo judaíta já 
descoberto. Como a maioria dos santuários antigos do Oriente Próximo, incluindo o templo de Jerusalém, era composto 
de vários espaços que refletiam uma hierarquia de santidade. Lá no fundo estava o Santo dos Santos, com uma pedra 
lisa (massebah bíblica), possivelmente significando a presença de Deus, e dois altares ainda com os restos do último 
incenso oferecido ali. 
O santuário foi intencionalmente enterrado no tempo do rei Ezequias, que procurou abolir todo o culto público fora do 
templo em Jerusalém.” 
Nota do Autor: O altar de incenso pequeno corresponderia a outra pedra lisa de tamanho menor  não encontrada 
nas ruínas , mas que teria existido, supostamente dedicada a Asherah. 
Fonte:< https://www.museums.gov.il/en/items/Pages/ItemCard.aspx?IdItem=ICMS_IMJ_369406> 
 
 
 
 
 

 

https://www.museums.gov.il/en/items/Pages/ItemCard.aspx?IdItem=ICMS_IMJ_369406
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inscrição existente como a representação da deusa Elat, deusa consorte de El (ou seja, 

Athirat ou Asherah)26. Ladeando a árvore, havia primitivamente o tradicional par de 

caprídeos, dos quais só um remanesce por inteiro (figs. 12b a 12d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12b- Desenho das inscrições existentes nos fragmentos do chamado Lachish Ewer, em que aparece 

uma Árvore da Vida em forma de menorá (dentro do círculo vermelho), ladeada por caprídeos e 

associada ao nome da deusa cananeia Elat ou Asherah. Século XIII AEC.  
Fonte:< http://fontes.lstc.edu/~rklein/images/lachew2.jpg> 

 

 

 

 

 

 

http://fontes.lstc.edu/~rklein/images/lachew2.jpg


 

 63 

 

 

 

      

 

12c-Reconstituição gráfica supositícia da menorá do templo de Salomão, a 

partir da descrição feita no livro do Exodus. Desenho do Autor, executado por 

meio de técnica digital, 2012.  
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12d- Moeda do tempo da Terceira Revolta Judaica, 132-135 E. C., liderada por Simão Bar Kochba, 
posta em curso entre 134 e 135 E. C. No verso, uma tamareira com a inscrição Shimon e no reverso, 
uma folha de parreira, com a inscrição Pela liberdade de Jerusalém. Referência: Hendin 736, 
Meshorer 291, Mildenberg 102 (O8/R66). Peso: 10.2 g. Diâmetro: 24.8 mm. 

A presença da deusa Asherah sobreviveu durante monoteísmo judaico não só através da representação estilizada 
da tamareira sob a forma do lampadário menorá e do  amuleto chamado Chamsa, a mão de Miriam, já presente na 
inscrição encontrada Khirbet el-Qom (século VIII AEC), mas também no uso festivo da folha de palmeira (lulav). 
Esta representava tradicionalmente a deusa, porém, no tempo monoteísta dos Macabeus (167 AEC.- 37 AEC)  eram 
usadas para dar graças à Yahveh e levadas ao templo de Jerusalém como manisfestação de rigozijo “diante do 
Senhor“. Hoje é empregada na cerimônia de Sukkot, sem que os judeus se lembrem de seu significado original 
(Levítico 23,40;I Macabeus 13, 51; II Macabeus 10,7).  
K. D. White (1954, p.126) relaciona a festa dos Tabernáculos, ou festa da colheita, ao sagrado ciclo da vegetação, 
desempenhando Yahveh neste caso o papel dos  deuses Osiris e Tammuz. Podemos supor que essa cerimônia seja 
mais antiga que a presença de Yahveh na religião dos hebreus e remonte a um rito diretamente dirigido a Asherah, 
deusa da fertilidade, da vegetação e da Natureza, ou ao próprio Tammuz, deus do ciclo vegetativo. O buquê feito 
de três espécies usado no Sukkot, pode ser interpretado como um objeto ritual originalmente dedicado à deusa: a 
folha da tamareira (lulav), representando a própria Árvore da Vida, ou seja, Asherah; a murta, uma planta sagrada, 
consagrada na mitologia grega às deusas Ártemis e Afrodite, equivalentes a Asherah pelo fato de serem deusas da 
Natureza e da fertilidade, respectivamente. Quanto ao salgueiro, segundo a interpretação de White, é uma árvore 
que representa “o poder vivificante da umidade”, o que sedimenta o sentido do conjunto das três espécies, sendo a 
quarta o fruto edorg (cidra medica), que os judeus levam na mão esquerda durante o ritual em que rezam e 
concomitantemente acenam o lulav.  
O valor simbólico da palma subsistiu também no monoteismo cristão, já que com ramos de palmeira foi saudado e 
abençoado o Cristo ao entrar triunfalmente em Jerulasém (João 12:13)  No verso da moeda acima, a Árvore da Vida 
retoma a aparência realista de uma palmeira datileira de sete folhas. Aqui, porém, não representa mais a antiga 
deidade feminina, mas a própria terra natal dos judeus, a Judeia, que Simão Bar Kochba tencionava libertar do jugo 
romano durante a Terceira Revolta Judaica (132-135 E. C.). 
Fonte:< <https://www.forumancientcoins.com/historia/coins/g4/g286.htm>  
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                        O exemplar que se vê no Arco do Triunfo de Tito (39-81 E. C.), em Roma, 

Itália, apresenta, porém, peculiaridades que seguramente não pertenciam aos 

candelabros mais antigos. Foi confeccionado no tempo do rei Herodes, o Grande (73-4 

AEC), havendo sido fortemente influenciado pela cultura helenística então vigente na 

Palestina. 

                       Segundo o historiador judaico Flávio Josefo (c. 38 - c. 100 E. C.), em seu 

Antiguidades Judaicas (Livro III, capítulo VI, parágrafo 7)27, na menorá do  

tabernáculo,   cada   braço tinha por decoração pomos, lírios, romãs e copos, num 

total de 70 peças decorativas. A leitura do Êxodo, no entanto, não parece permitir tal 

interpretação. Na Bíblia diz-se que cada braço do candelabro estava ornado com três 

copos, um botão  e   uma     flor, tendo a haste central quatro copos como diferencial. 

Josefo  teria descrito na verdade a menorá , não de seu próprio tempo, saqueada pelos 

romanos em 70 da E. C., mas a do segundo templo, erguido na volta do exílio dos 

judeus. Conforme reza o Talmud, o artefato original, que teria sido feito para o mítico 

Tabernáculo do Deserto, media quase  1,83 m  de  altura  e, segundo o rabino 

Maimônides (1135-1204. E. C.),  a largura da peça era de cerca de 0,91 m. Apresentava 

um tripé por base e seus elementos decorativos  eram compostos de um gebia (copo 

ou vaso), um kaftor (pomo) e um perah (flor), dispostos em sequência  ao longo de 

cada um dos braços da menorá. O gebia tinha a forma de uma taça alexandrina, com a 

borda ligeiramente revirada. O kaftor lembrava uma maçã cretense ou, segundo outra 

descrição, consistia num fruto em forma de ovo com pontas na parte superior, ou seja, 

uma romã, elemento decorativo e simbólico típico da arte cananeia, atribuído à 

Asherah. E o perah era como “uma flor dos pilares”, ou seja, devia lembrar a flor 

esculpida nos capitéis protoeólicos em uso em Israel e em Judá a partir dos primeiros 

séculos do primeiro milênio AEC 28. Esses detalhes decorativos atribuídos à legendária 

menorá do tabernáculo, talvez se baseassem, de fato, ou na aparência da menorá 

salomônica ou na  do exemplar  criado  após a  volta dos judeus da Babilônia para   

figurar no templo de Jerusalém, cuja restauração fora autorizada por Ciro, rei dos 

persas (c. 600–530 AEC).                                                                                                                                                                     

                       A função do candelabro no templo era a um tempo utilitária e simbólica, 

fazendo referência direta à Árvore de Vida/sarça ardente, por meio da qual Yahveh se 

havia manifestado a Moisés no monte Horeb. A luz das chamas, acesas todo final de 
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tarde e apagadas na manhã seguinte pelos sacerdotes (a lâmpada do meio deveria 

ficar sempre acesa), representava a energia vital de Asherah que a tudo vivificava e 

fortalecia. Como afirmamos antes, a árvore sagrada não só sacralizava os ambientes 

com sua presença 29, como provavelmente facilitava a comunicação entre o plano 

inferior da materialidade e os níveis mais altos da transcendentalidade, onde pairava 

Yahveh.  

                         No pátio fronteiro ao templo estavam dispostos vários artefatos 

necessários ao serviço litúrgico dos holocaustos, serviço dispendioso e cruento que 

envolvia mais de 1200 vítimas por ano30. Imolada uma ovelha todos os dias de manhã 

e ao entardecer, as oferendas deviam ser inteiramente consumidas pelo fogo num 

vasto altar feito de metal. Nas proximidades havia um reservatório monumental, 

usado para abluções sacerdotais, e dez bacias sobre rodas, para a lavagem dos 

instrumentos empregados na matança dos animais (2 Crôn. 4:1). Todas essas peças 

eram feitas de bronze. Para sua fundição Davi, pai de Salomão, fizera trazer como 

butim cobre “de Tibate, e de Cum, cidades de Hadar-Ezer”, do reino aramita do 

estado de Zobá, localizado no sul da Síria (1 Crôn. 18:8).  

                          O mar de bronze ou mar de fundição, como também era chamado, tinha 

a forma de um grande recipiente semiesférico, com a borda ligeiramente encurvada 

para fora. A decoração externa dessa vasta bacia reduzia-se a duas ordens de botões 

(esferas, semelhantes aos frutos da coloquíntida, conforme a tradução da Nova 

Vulgata) dispostas sob a borda do artefato (1 Rs. 7:24). Com um palmo de espessura, o 

reservatório era sustentado por doze touros, arranjados em grupos de três, que se 

voltavam para os quatro pontos cardeais (1 Rs. 7:23-26). Essas figuras de touros 

remetiam à arcaica representação de Yahveh e seu número, dizem, estava 

relacionado com o número das tribos de Israel. No século VIII AEC os touros foram 

removidos pelo rei Acaz (reinado de c. 735 a c. 715 AEC), que mandou colocar o mar da 

fundição diretamente apoiado sobre o solo (2 Rs. 16:17). As esculturas bovinas foram 

derretidas e o metal, uma vez refundido, enviado com outras riquezas como 

pagamento de tributo ao reino da Assíria, então suserano de Judá. Também o filho de 

Acaz, o rei Ezequias (reinado de c.715 a c. 686 AEC) seria forçado pelas circunstâncias 

a dar prosseguimento à depredação do templo de Yahveh. Mandou retirar o 

revestimento de ouro das portas de entrada do templo para enviá-lo como tributo ao 
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rei de Assíria (2 Rs. 18:16). Na verdade, a remoção de peças de ouro do templo já se 

iniciara no tempo do rei Roboão (reinado de c.932 a c.915 AEC), filho de Salomão e 

primeiro rei de Judá, quando os escudos de ouro que haviam sido mandados fazer por 

seu pai foram enviados como tributo ao faraó Sheshonk (reinado de c. 943-c. 922 AEC) 

(1 Rs. 14:26), sendo substituídos por similares de bronze. 

                             Como dissemos antes, no pátio do templo também se viam dez bacias 

deslocáveis, encaixadas em estruturas metálicas sobre quatro rodas. As medidas das 

estruturas eram quatro côvados de largura (2,12m), pelo mesmo tanto de 

comprimento e três côvados de altura (1,59m). As rodas, por sua vez, tinham um 

côvado e meio de diâmetro (0,795m). A ornamentação desses suportes consistia em 

figuras de querubins (esfinges ou homens-touros), leões e touros (1 Rs. 7:27-39). As 

esfinges de tipo fenício eram seres celestes protetores da deusa Asherah (figs.12e a 

12i), tanto quanto os leões, enquanto os touros, como vimos, eram animais 

tradicionalmente consagrados a Yahveh. 

                             Devemos chamar a atenção para o fato de que nesse período ainda não 

havia consenso entre os hebreus a respeito da conveniência ou não de observar o 

preceito da não representação da imagem divina do deus Yahveh, sendo essa não 

representação da divindade produto de longa tradição de origem semítica e, no caso, 

mais precisamente semítica ocidental, pois em templos fenícios, por exemplo, já 

existiam deuses não representados ou representados sob a forma de símbolos e não 

de imagens, fossem elas zoo ou antropomórficas. Enquanto no templo de Jerusalém, 

capital do reino de Judá, a imagem de Yahveh, segundo a Bíblia, só comparecia em 

objetos usados nos rituais de sacrifício dispostos no pátio fronteiro ao templo, mas 

não do Santo dos Santos, no reino de Israel, o rei Jeroboão (reinado de c. 931 a c.910 

AEC), que governou depois de Salomão, mandou construir santuários, em Dã e em 

Betel, onde pôs em adoração dois bezerros de ouro (1 Rs. 12:28), formas animais 

assumidas talvez por uma questão de conservadorismo religioso ligado às tradições 

edomitas ou midianitas.  Com essa iniciativa, o rei teria procurado evitar que o seu 

povo tivesse de peregrinar até a capital do reino vizinho para fazer suas orações e 

sacrifícios. Por outro lado, é possível argumentar que a não representação de Yahveh 

por meio de imagens talvez fosse vista, naquela altura, como uma prerrogativa 

exclusiva   do   “Yahveh  de  Jerusalém”,   deidade    mencionada   em   antiga   inscrição   
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12e- Dois aspectos de uma esfinge votiva esculpida em arenito vermelho, datada de c. 1800 AEC, 

encontrada entre 1904-1905 pelo famoso arqueólogo inglês sir William Flinders Petrie (1853-1942) 

nas ruínas de um templo situado em Serabit el-Khadim, na região das altas montanhas ao sul do Sinai, 

onde havia minas de cobre e de turquesa exploradas pelos antigos egípcios. Museu Britânico, 

Londres, Reino Unido. 

Nessa peça foram encontradas inscrições protosinaíticas, inventadas pelos cananeus que trabalhavam nessas 

minas, baseados na escrita hieroglífica e hierática que eles não compreendiam. Em 1916, foi decifrada numa das 

inscrições o nome da deusa Ba’alat, , identificada então com a deusa Hathor, por ser esta última a protetora das 

minas de turquesa dos egípcios. Ba’alat, porém, era uma deusa cananeia, Senhora de Biblos (Ba’alat Gebal), ou seja 

Ashtart, onde havia um templo dedicado à deusa desde 2700 AEC Segundo Frank Moore Cross, a Ba’alat do Sinai 

parece, porém, referir-se mesmo à deusa Hator e possivelmente à Qadesh, que era como a deusa canaanita 

Asherah era conhecida no Egito. Isso tudo parece comprovar que as entidades espirituais representadas pelas 

esfinges femininas, típicas da religião fenícia, estavam intimamente ligadas às deusas da Natureza e da fertilidade 

adoradas no Oriente Próximo, como veremos nas duas imagens a seguir. 

Fonte:< http://members.bib-arch.org/publication.asp?PubID=BSBA&Volume=36&Issue=2&ArticleID=6 > 
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12f- Precursora das deusas-mães da Ásia Menor, a divindade de Çatal Höuyük, Turquia, data de 

6000 anos AEC Obesa e nua –  e representada no ato de parir – era sem dúvida descendente dos 

pequenos ídolos do Paleolítico (c.30.000 a. EC), quando a fertilidade, a sexualidade e  a saciedade 

constituíam a esperança de um futuro urgente para o gênero humano. Ladeada de felinos 

protetores (panteras, leopardos ou leões), como muitas das deusas da Natureza e do sexo do 

período histórico, animais depois substituídos por guardiãs sobrenaturais chamadas esfinges, deu 

origem, entre outras, à deusa Kuvava ou Kubaba, a Cibele dos gregos e romanos. A cabeça da 

escultura é uma reconstituição contemporânea, tal como a cabeça de felino vista à direita. Acervo 

do Museu das Civilizações da Anatólia, Ankara, Turquia. Foto de Nevit Dilmen, 2012. 
Fonte:< <en.wikipedia.org/wiki/Cybele#/media/File:Museum_of_Anatolian_Civilizations_1320259_nevit.jpg> 
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12g- Senhora de Galera. Escultura de alabastro representando muito provavelmente a deusa 

púnica Tanit. Peça encontrada na necrópole de Tútugi, Granada, Espanha, datada do início do 

século VII AEC Museu Arqueológico Nacional de Espanha, Madri. 

Trata-se esta escultura de um recipiente sob a forma da deusa da fertilidade cartaginesa. O leite derramado por 

uma abertura no alto da cabeça, jorrava pelos mamilos, indo acumular-se na grande vasilha sustentada pela 

própria deusa, conforme um ato ritual de magia simpática, favorecedor da abundância. Importa notar que Tanit 

está entronizada entre duas esfinges femininas aladas, de tipo fenício, demonstrando possuírem esses seres 

tutelares grande afinidade com esse gênero de divindade.   

Fonte:< http://www.sourcememory.net/art2/espana/tanit.html> 
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12h- Deusa da fertilidade (Ashtart?), entronizada entre duas esfinges femininas aladas. Escultura 
de pedra encontrada em Chipre, datada da primeira metade do século VI AEC Museu de História da 
Arte, Viena, Áustria. 
Athirat ou Asherah, Ashtart e Anat eram três deusas canaanitas com muitos pontos em comum e por essa razão 

muitas vezes confundidas e até mesmo assumindo formas sincréticas, como a deusa do norte da Síria Ataratheh 

(Atargatis). Aqui, como na figura anterior, constatamos serem as esfinges seres míticos protetores de divindades 

femininas. Mas não só isso, também de deuses e de reis fenícios. No Museu Bardo de Tunis há uma imagem de 

Ba’al Hamon (século I E. C.), consorte da deusa Tanit, sentado num trono, em cujas laterais estão esculpidas figuras 

de esfinges femininas aladas. O mesmo acontecendo no sarcófago de Ahiram, rei de Biblos (c. 1ooo  AEC), no 

acervo do Museu Nacional de Beirut, em que há um relevo com o rei sentado num trono igualmente ladeado de 

esfinges desse tipo.  

Fonte:< https://sk.pinterest.com/pin/319333429814221104/> 
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12i-Suporte de bronze sobre rodas, (1250-1100 a.EC). Objeto proveniente da ilha de Chipre. 

Atualmente exposto no Museu Britânico, Londres, Reino Unido. 

O objeto suportava decerto uma vasilha usada em alguma espécie de ritual. Sofreu muito provavelmente forte 

influência do artesanato siro-fenício. O suporte é extremamente semelhante à descrição das bacias sobre rodas 

executadas por artífice fenício para o templo de Salomão. Entre as figuras que o decoram, veem-se até mesmo 

dois seres tutelares, um sob a forma de esfinge alada e outro sob a forma de um leão. 

Fonte: 
<http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=464314&partId=1&searchTe

xt=sphinx+cyprus&page=1> 
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achada  em  Khirbet  Beit  Lei  (Israel)31, passagem datada do final do século VI AEC 

que testemunharia a  favor  da sobrevivência naquele tempo de um primitivo 

polijavismo (ou seja, adoração de vários Yahvehs locais, como o de Jerusalém, o de 

Samaria e o de Teman, depois unificados). Por outro lado, as moedas cunhadas na 

Judeia entre os séculos IV e III AEC, traziam a imagem antropomórfica helenizada de 

Yahveh, representado como um tipo particular de Zeus (fig.22b) . 

                          Vemos assim que os hebreus do século X AEC ainda hesitavam em 

abandonar definitivamente a ideia de que o seu deus tivera em origem a aparência de 

um jovem touro. Perguntamo-nos se não teria chegado mesmo a existir nos primeiros 

anos de funcionamento do templo de Jerusalém, no interior do Santo dos Santos, 

uma imagem de bovino (que resistiria na menção bíblica do bezerro de ouro adorado 

pelos hebreus após a fuga do Egito) sendo admitida e cultuada ao lado da estátua da 

deusa Asherah, ídolos mais tarde eliminados, por conta de um aniconismo e de um 

monolatrismo prevalecentes na cidade, e substituídos pelo arranjo “shamashístico”, 

com dois grandes querubins com braços levantados a sustentar o deus oculto, arranjo 

tido como original em 1 Reis. 

                        Jeú, 13 º rei do reino de Israel, responsável por uma perseguição mortal 

aos adoradores de Ba’al, manteve durante o seu reinado o culto dos bezerros de ouro 

instituído por Jeroboão, considerando-os perfeitamente legítimos (2 Rs. 10:29). Só 

seria acusado de impiedade e idolatria pelos deuteronomistas dois séculos mais tarde, 

quando o rei Josias de Judá (reinado de 640 a 609 AEC), centralizando em Jerusalém o 

culto a Yahveh, derrubou o altar de Betel construído por Jeroboão e queimou o poste 

(ou talvez uma árvore) de Asherah que lhe estava associado (2 Rs. 23:15, tradução 

Nova Vulgata). 

                         Outra figura de animal que sabemos haver sido conservada no interior do 

templo de Jerusalém, era a serpente de bronze que, de acordo com a tradição bíblica, 

fora mandada fazer por Moisés durante a longa estada do povo de Israel no deserto 

(Núm. 21:8-9). Essa serpente, chamada Nehushtan, estaria segundo alguns associada 

a Yahveh na qualidade de deus da cura, ou, conforme outros, ligada à figura da deusa 

Asherah,  cuja imagem era às vezes relacionada a serpentes32. A representação desse 

réptil teria sido mais tarde identificada com a idolatria, sendo destruída por ordem do 

já mencionado Ezequias, rei de Judá (2 Rs. 18:4).  A  Bíblia  nada  fala  sobre  o assunto, 
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mas  é   provável  que o  metal  de que era feito o ídolo também tenha sido refundido  e  

enviado  como  tributo à Assíria, tal como fora feito com o ouro das portas de ingresso 

do templo. 

 

As colunas de bronze  

 
                          As colunas torsas até hoje conhecidas sob o nome de salomônicas, tão 

usadas no período barroco da arquitetura ocidental, na verdade, nada têm a ver com 

as antigas colunas do templo de Salomão. Seguem o modelo das executadas em 

mármore branco, de ordem jônica, que foram mandadas trazer de algum lugar 

situado no Oriente helenístico pelo imperador Constantino no século IV. E. C. O fuste 

dessas últimas está dividido em quatro seções alternadas, com partes decoradas com 

caneluras helicoidais e partes decoradas com parras e putti. Esse tema ornamental, de 

tradição artística helenística, referia-se de início ao culto dionisíaco (os putti no meio 

de parras aludiam à vindima, atividade diretamente ligada ao culto de Dionísio), e 

havia sido incorporado à primitiva arte cristã, passando o tema da vindima a ser 

vinculado ao sacramento da Eucaristia. 

                       Quando os iluministas europeus do final da Idade Média se propuseram a 

representar o templo de Salomão, inspiraram-se nos exteriores do atual Domo da 

Rocha de Jerusalém, de planta central, magnífico exemplar de arquitetura 

muçulmana, de inspiração bizantina, datado do século VII da E. C. E quando quiseram 

figurar o interior da construção, decoraram-no com as colunas do tempo de 

Constantino instaladas na antiga Basílica de São Pedro (326/333-360 E. C.; demolida a 

partir de 1506), em Roma, pois acreditavam que os referidos elementos arquitetônicos 

haviam sido levados para essa cidade, provindos do antigo templo de Jerusalém 

(fig.13a). 

                      Com a reerguimento da basílica a partir do século XVI, as colunas torsas 

presentes na construção constantiniana foram reempregadas em balcões existentes 

nos quatro pilares do transepto, tendo servido de protótipo também para as 

esplêndidas colunas de bronze fundidas por Gianlorenzo Bernini (1598-1680 E. C.) 

como suportes do baldaquino barroco do altar-mor. Uma das antigas colunas de 

mármore branco, contudo,  fora  elevada  durante  a  Idade Média  ao status de relíquia  
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13a- Dessacralização do templo de Jerusalém em 63 AEC por Pompeu Magno (106-48 AEC) e seus 

soldados. Iluminura de Jean Fouquet (1420-1481), 1470. Paris, Biblioteca Nacional, França. 

Nesta iluminura o templo de Salomão, destruído em 586 AEC, aparece como ainda existente em 63 AEC, 

interpretado como um edifício de planta central, tal como o Domo da Rocha, ainda existente. De modo anacrônico, 

o seu interior está decorado com as colunas ditas salomônicas, executadas no período helenístico e instaladas no 

tempo do imperador Constantino (272-337 EC) na antiga basílica de São Pedro em Roma, então em construção. 

Fonte:< https://www.wikiart.org/en/jean-fouquet/desecration-of-the-temple-of-jerusalem-in-63-bc-by-pompey-and-his-
soldiers> 
  

https://www.wikiart.org/en/jean-fouquet/desecration-of-the-temple-of-jerusalem-in-63-bc-by-pompey-and-his-soldiers
https://www.wikiart.org/en/jean-fouquet/desecration-of-the-temple-of-jerusalem-in-63-bc-by-pompey-and-his-soldiers
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sagrada   (1438 E. C),    sendo    identificada   naquela   altura   como   a    Colonna Santa,  

pretensamente tocada por Jesus Cristo  em   pessoa    quando   em visita    ao   templo  

Jerusalém (figs.13 b e 13c). Essa ex-relíquia encontra-se hoje exposta na Sala della 

Colonna no Museo del Tesoro di San Pietro, organizado na antiga sacristia da citada 

basílica romana. 

  As verdadeiras colunas do templo de Salomão têm história totalmente 

diversa. Segundo nos conta a Bíblia, foram feitas de bronze por um fundidor fenício e 

por isso têm de ser interpretadas dentro do espírito da arte desse povo. Como se sabe,   

a   arte fenícia era o produto da exótica mistura da arte mesopotâmica com a arte 

egípcia. Esses dois estilos artísticos tinham caracteres estéticos opostos, o primeiro 

era de certa forma rude até brutal, enquanto o segundo primava pela extrema  

elegância  e delicadeza. Os fenícios souberam dosar esses dois antitéticos modos de 

expressão, criando uma arte nova, extremamente peculiar, que se espalhou no tempo 

e no espaço, atingindo, durante o primeiro milênio AEC, a ilha de Chipre, a costa da 

Anatólia, a Grécia, a península itálica (por meio da arte etrusca), o norte da África e 

até o sudeste da Espanha. 

                       A origem da entidade chamada Árvore da Vida, identificada com a deusa 

acádia e babilônica Ishtar e com a deusa cananeia Asherah, remontava à Suméria, 

onde ela se relacionava com a velha deusa Inanna por meio do mito da árvore  

Huluppu,  já aludido, e do mito de Dumuzi (Tammuz), deus sumério da fertilidade. Em 

antigos relevos e em sinetes sumérios e babilônicos é possível reconhecer a forma 

altamente estilizada de tamareira, guarnecida com umas poucas palmas espetadas 

para cima, com seus dois cachos de frutos pendentes, em posição simétrica, um de 

cada lado da palmeira. Geralmente é mostrada intermediando seres humanos e 

divindades, como vemos na placa de Sippar em que comparece como uma coluna que 

sustenta o dossel do deus Shamash33 (fig. 11 c). Muitas vezes os reis da Suméria e da 

Acádia se faziam representar honrando os seus deuses por meio do ato de aguar a 

Árvore de Vida, vista como uma tamareira de aspecto franzino, plantada num vaso 

interposto entre a divindade e o monarca (fig.14).  

                        No início do primeiro milênio AEC o tema da Árvore da Vida estava 

amplamente disseminado no Oriente Próximo. Três escolas de artes menores, 

situadas,  de acordo  com  os  especialistas,  na  Fenícia,  no  norte  da  Síria  e , ao   que  
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13b- Antigo registro fotográfico da Colonna Santa, exemplar de coluna 

salomônica  antigamente considerado uma relíquia sagrada e por isso exposto 

com destaque no interior da Basílica de São Pedro, em Roma, Itália. Hoje a ex-

relíquia se encontra incorporada no acervo do Museu do Tesouro, montado na 

antiga sacristia da basílica romana. Imagem colhida na web, sem referências. 
 Fonte:< :< http://www.romanoimpero.com/2010/10/basilica-costantiniana.htm>> 
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13c- Pormenor do afresco intitulado Doação de Constantino (c.1523), de autoria de assistentes de 

Rafael Sanzio  da Urbino (1483-1520). Sala de Constantino, Palácio do Vaticano, Roma.    

No fundo da cena, que se passa na antiga Basílica de São Pedro (326-1506 E. C.), em Roma, vê-se a representação 

do altar-mor original da antiga basílica, separado da nave principal por uma estrutura arquitravada, semelhante a 

uma iconóstase, composta pelas colunas “salomônicas” doadas pelo imperador Constantino (272-337 E. C.) e 

instaladas na construção. 

Fonte:< https://en.wikipedia.org/wiki/The_Donation_of_Constantine_(painting)> 
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14- Foto antiga de pormenor da estela do rei Ur Nammu, em que o monarca água uma Árvore da 

Vida de aparência simplificada como forma de libação em intenção a Nanar, o deus da Lua. 

Terceira dinastia de Ur, c. 2060 AEC Placa de calcáreo branco pertencente ao acervo do Museu da 

Universidade da Pensilvânia, Filadélfia, EUA. 

O ritual realizado pelo rei parece ter o seguinte significado: ao zelar pelo bem-estar da Árvore da Vida, enquanto 
mantenedora da ordem universal, o crente – no caso o rei, representante dos deuses –, contribui para garantir a 
segurança, o conforto e a tranquilidade da própria divindade suprema de Ur.   
Fonte:< http://en.wikipedia.org/wiki/File:Stela_of_Ur-Nammu_detail.jpg> 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Stela_of_Ur-Nammu_detail.jpg
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parece,  no  sul  dessa   última   região,   encarregavam-se   de  divulgá-lo  por  meio  de  

composições decorativas. Nesses trabalhos,  feitos  em  placas  de  marfim  quando de  

procedência fenícia, a  Árvore da Vida aparecia geralmente em composições 

estritamente     simétricas,    ladeada   de  caprídeos  selvagens,  grifos,  gênios   alados,  

esfinges femininas aladas, esfinges com cabeça de carneiro, sacerdotes, sacerdotisas, 

faraós, etc. Pequenos painéis finamente entalhados tornaram-se então produto de 

exportação, a princípio trabalhados em dentes de elefantes sírios, uma subespécie do 

elefante asiático extinta por volta de 100 AEC 34. Os ornatos assim executados, 

realçados com cores, incrustações de vidros coloridos e douraduras, eram 

empregados sobretudo no embelezamento de móveis: leitos (Am. 6:4) e tronos, 

sendo que o assento real pertencente a Salomão, por exemplo, de grandes 

proporções, era inteiramente feito de marfim e revestido de puríssimo ouro (1 Rs. 

10:18) (fig.14a). Além desses móveis, sabemos pelos relevos assírios que havia ainda 

cadeiras, escabelos e mesas, devidamente embelezados com esculturas feitas com 

presas de animais. 

  Em Israel as peças de mobiliário guarnecidas com esse precioso  material  

abundavam nas construções de luxo (Amós 3:15), tal como o palácio do rei Acabe 

(reinado de c 874 a c. 853 AEC) construído em  Samaria, capital do reino (1 Rs. 22:39), 

cidade onde escavações arqueológicas encontraram centenas de  fragmentos  de  

relevos  vazados, de procedência síria principalmente. A adoração da Árvore da Vida 

tornou-se então um tema banal, talvez até esvaziado de seu conteúdo religioso, 

embora seu significado apotropáico ainda se mantivesse com certeza bem ativo.    

 Enquanto a árvore simbólica mesopotâmica conservava uma aparência um 

tanto tosca, o tema religioso/ornamental no Oriente Próximo evoluiu muito, sendo  a 

árvore sagrada configurada com requinte e elegância em sofisticados arranjos, que 

incluíam elementos decorativos colhidos na arte egípcia, como flores de ninfeias azuis 

(comumente chamadas lótus), de várias configurações, e tufos de papiro, ao lado de 

temas tipicamente cananeus, como romãs. Alguns exemplares das árvores sagradas 

datados dos primeiros séculos do primeiro milênio AEC (marfins de Nimrud, por 

exemplo, desde 2011 pertencentes ao acervo do Museu Britânico, Londres, Reino 

Unido) exibiam, nos exemplares de procedência fenícia, elegantes ramos, longos e 

encurvados para cima, evocando a disposição das menorás (figs. 15a e 15b) 35.  
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   14a- Reconstituição gráfica supositícia do trono do rei Salomão, conforme descrição da Bíblia (1 Rs. 
10:18 a 20). Desenho do Autor, executado por meio de técnica digital, 2019.  
Provavelmente confeccionado com madeira dourada e inserções de entalhes de marfim recobertos com folhas de 

ouro, o trono de Salomão era descrito, de acordo com o texto bíblico, como inteiramente feito de marfim dourado. 

O encosto tinha a parte alta arredondada e sob os braços havia representação de leões. Aqui optamos pela forma 

de leões monopódios alados, já que tradicionalmente os tronos fenícios eram ladeados por esfinges, conforme o 

assento usado pelo rei sírio Ahiram, figurado em seu sarcófago (séc. X AEC). O exemplar israelita ficava apoiado 

em um alto supedâneo, provido de seis degraus, sendo estes flanqueados por doze leões, dois em cada degrau. 

Esses animais, atribuídos a Asherah, tinham a função, tantos nos templos como no palácio real, de proteger 

magicamente as propriedades da deusa e o ocupante carnal do trono, por ela consagrado.  

A decoração do assento seria totalmente dedicada à deusa, sob a forma de infinitas variações da Árvore da Vida. 

As mais importantes figurariam nos painéis frontal e traseiro do encosto, para uma mais eficaz proteção da pessoa 

do rei. 

 

 



 

 82 

 

 

 

 

 

                                                          

15a- Placa de marfim com uma Árvore da Vida formada por tufos de papiro e romãs (?), concepção 

artística que conjuga a influência egípcia com a cananeia. Proveniente da antiga Kalhu (atual 

Nimrud, Iraque), século VIII ou VII AEC Acervo do Museu de Arte Metropolitano de Nova York, 

EUA. Desenho do Autor, executado por meio de técnica digital, 2012. 

 

 

15b- Placa de marfim com figura egipcianizante apegada à Árvore da Vida. Proveniente de Kalhu 

(atual Nimrod, Iraque), século VIII ou VII AEC Acervo do Museu Britânico, Londres, Reino Unido. 

Ilustração retirada da obra A history of art in Chaldae and Assyria, de George Perrot e Charles 

Chipiez, edição inglesa de 1884. 

Marfim provavelmente de procedência fenícia, com  uma figura vestida de faraó ao lado da Árvore da Vida, cuja 
aparência evoca certas peças de alabastro encontradas na tumba de Tutancâmon, com longos caules encurvados 
decorados com tufos de papiro e flores de ninfeias azuis (Nymphaea cerulea Sav.), tradicionalmente chamadas 
pelos historiadores da Arte de lótus, que é flor oriental tardiamente introduzida no Egito (Nelumbo nucifera 
Gaertner). Notar junto à base da planta configuração com volutas de origem egípcia, que se transformaria no 
capitel de estilo chamado protoeólico, tornando-se símbolo da Árvore da Vida israelita e judaíta a partir do início da 
Idade do Ferro. 
Fonte:<http://www.gutenberg.org/files/28072/28072-h/28072-h.htm#FLXXX> 
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                         Em  fins  do  segundo milênio  AEC,  devem  ter  aparecido  também  no 

Oriente Próximo as primeiras  colunas  com  decoração    alusiva    à    Árvore   da  Vida.   

Esses elementos verticais de sustentação seriam supostamente usados nos pórticos 

dos  santuários  dedicados  às deusas da fertilidade:  Ishtar,  Ashtart,  Asherah,  etc.,    a  

exemplo das colunas antropomórficas representando deuses, dispostas na entrada do 

templo aramaico de Tell Halaf, no nordeste da Síria atual (na antiga Gusana, séc.X 

AEC). O templo de Ta’ynat, já citado anteriormente, era talvez consagrado a Ishtar. 

Das colunas outrora existentes no pórtico de entrada desse edifício só restaram as 

bases, formadas por pares de jovens leões entalhados na pedra, que atemorizavam os 

crentes com suas bocas ameaçadoras, desmesuradamente abertas. Como vimos, os 

leões eram atributos de Ishtar e o fato de terem sido usados para suportar o fuste de 

madeira das colunas, demonstra que esses suportes verticais tinham intenção de 

figurar a deusa. Os respectivos capitéis não foram encontrados nas ruínas, mas 

deveriam ser compostos de volutas sobrepostas, numa versão simplificada da copa da 

Árvore da Vida. Essa tradição colunar perdurou, sendo-nos conhecido um relevo 

neoassírio do palácio de Assurbanipal (685-c. 627 AEC), proveniente de Kouyunjik 

(antiga Nínive, Iraque), hoje no Museu Britânico (Londres, Reino Unido), com a 

representação de um templo ou um bit hilani no alto de um monte. O par de colunas 

que sustentava o pórtico (distilo in antis) era provido de capitéis duplos de volutas, 

segundo um modelo hoje conhecido como protoeólico (figs. 16a a 16c). Vimos 

também páginas atrás que as Árvores da Vida representadas num painel do palácio de 

Nabucodonosor II tinham a forma de colunas coroadas com três ordens sobrepostas 

de capitéis de volutas do mesmo tipo protoeólico (fig. 8). 

                       Em escavações efetuadas em Israel e na Jordânia têm sido achados 

capitéis de pedra desse  mesmo estilo,  datáveis  sobretudo  dos   reinos de Israel (922-

722 AEC) e    de Judá (722-586 AEC), e até do período persa (538-332 AEC), exemplares 

cuja aparência é o resultado da evolução e simplificação formal dos capitéis sírios e 

fenícios representando a Árvore da Vida. Esses capitéis judaítas (figs.17a e 17b), na 

verdade, raramente correspondem a colunas isoladas. Em geral pertencem a pilastras 

adossadas a paredes ou a grossos pilares de secção retangular dispostos de modo a 

deixar os  capitéis  em  posição  ortogonal    em  relação à largura do vão da entrada.  
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16a- Desenho de baixo-relevo de pedra representando um templo assirio ou um bit 

hilani num bosque real (pormenor). Proveniencia: Kalhu (atual Nimrod, Iraque). 

Acervo do Museu Britãnico, Londres, Reino Unido. Ilustração retirada da obra A 

history of art in Chaldae and Assyria, de George Perrot e Charles Chipiez, edição 

inglesa de 1884.    

Preciosa representação de templo assírio com duas colunas (distilo in antis). Notar que tanto as 
colunas, como as antas (pilastras angulares do templo) trazem capitéis com dois pares de volutas 
sobrepostas, representando a Árvore da Vida, manifestação da deusa Ishtar. 

                      Fonte:< http://www.gutenberg.org/files/28072/28072-h/28072-h.htm#FXLI>  
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16b- Desenho de baixo-relevo de pedra representando um templo ou bit hilani assirio à 

beira de um rio (pormenor). Proveniência: Kalhu (atual Nimrod, Iraque). Acervo do Museu 

Britânico, Londres, Reino Unido. Ilustração retirada da obra A history of art in Chaldae 

and Assyria, de George Perrot e Charles Chipiez, edição inglesa de 1884.   

Também neste exemplar as colunas do templo trazem capitéis com dois pares de volutas horizontais 
sobrepostas, lembrando capitéis jônicos duplos. Neste exemplo é evidente a ausência de antas, 
substituídas por prolongamentos das paredes  laterais da construção. 
Fonte:< http://www.gutenberg.org/files/28072/28072-h/ 
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16c- Três tipos de capités assirios, derivados de um exemplar de estilo protoeólico. Século VIII ou 

VII a. EC Ilustrações retiradas da obra A history of art in Chaldae and Assyria, de George Perrot e 

Charles Chipiez, edição inglesa de 1884.   

 1º- capitel com dois pares de volutas horizontais sobrepostos, visto na ilustração anterior; 2º- capitel com  dois 
pares sobrepostos de folhagens encurvadas e 3º- capitel com configuração semelhante à do capitel coríntio, em 
uso na Assiria antes de adotado pela arquitetura grega. Todos  os exemplares decerto rementendo simbolicamente 
à entidade sobrenatural chamada  Árvore da Vida. 
Fonte:< http://www.gutenberg.org/files/28072/28072-h/28072-h.htm#FXLI>  
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17 a- Na imagem acima, tipo de capitel protoeólico usado durante a Idade do Ferro no reino de 

Judá. Forma que alude à Árvore da Vida cananeia. Desenho do Autor, executado por meio de 

técnica digital, 2012. 
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17b- Exemplar de capitel de origem fenícia encontrado nas ruínas do templo ibérico de Ilici, La 

Alcúdia de Elche, Espanha. Final do século VI AEC  Desenho do Autor, executado por meio de 

técnica digital, 2012. 

O capitel visto aqui é um desenvolvimento do modelo anterior. Os elementos filiformes com extremidade 

helicoidal que decoram as volutas  ora transformadas em círculos, são semelhantes aos elementos já  apreciados 

neste trabalho (figs.6, 7 a a 7c), parecendo fazer alusão direta à Árvore da Vida. 
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                        Os   modelos de capitéis   fenícios   expandiram-se   pela   costa   da   Ásia 

Menor, em   direção   à Jônia  –  lembremo-nos dos capitéis  eólicos  de  Neandria  e  de  

Larissa,  por   exemplo, datados por volta de 550  a.  E. C.  e  hoje  expostos no Museu 

Arqueológico de Istambul, Turquia36 (fig.17c) –, acabando por ser adotados em Chipre 

(tumba em Tamassos), Etrúria (Túmulo dos Relevos, em Cerveteri, Lácio, Itália), 

Cartago e sul da Espanha (capitel do antigo templo de Cronos, ou antes Ba’al, do 

século VII AEC, encontrado nas proximidades do castelo de São Sebastião, em Cádis, 

Andaluzia).  

  A função de todos esses capitéis era aludir diretamente à deusa da 

fecundidade, na qualidade de Árvore da Vida, mas a partir de determinado momento 

é possível que tenham sido vistos mais como meros elementos talismânicos, de 

função apotropáica, como já dissemos, aptos a repelir as forças do mal trazidas, por 

exemplo, pelos estrangeiros que transpunham as portas das cidades. Seria esse tipo 

de abordagem, aliás, que explicaria a razão de terem sido escavados capitéis 

protoeólicos em Israel e na Jordânia nas proximidades das ruínas dos portões das 

povoações em que foram descobertos (em Hazor, por exemplo) 37. 

                      Segundo os textos bíblicos, as colunas do templo de Salomão exibiam, 

contudo, características físicas aparentemente pouco comuns. Eram inteiramente 

feitas de bronze, havendo sido fundidas em partes pelo hábil artesão fenício de nome 

Hirão38.  

             A descrição das colunas que se vê em Reis (1 Rs. 7:15-22), embora 

detalhada,  é um tanto  confusa   e   apresenta   algumas   omissões   importantes.   

Alguém que se disponha a reconstituí-las graficamente terá sempre de tomar 

decisões arbitrárias em relação a certos aspectos omitidos no texto bíblico. Um deles  

é  a  falta de menção às bases das colunas, ordinariamente presentes em 

representações de época (relevos ou santuários de barro) ou em restos arqueológicos. 

As medidas fornecidas também são imprecisas. Com relação aos 18 côvados de altura, 

não se sabe se se referem apenas aos fustes das colunas ou se nessa medida também 

se incluíam as bases não mencionadas. Quanto aos capitéis, ora a eles são atribuídos 

quatro côvados de altura, ora cinco. Isso sem mencionar as grandes discrepâncias 

encontradas entre as descrições do templo feitas em 1 Reis e em 2 Crônicas. No 

presente   estudo   decidimos   observar   apenas   o   texto   de  1 Reis,  considerando   a  
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Fig.17c- Capitel protojônico ou eólico do templo de Neandria (Trôada, Anatólia, Turquia), datado 

c.550 AEC. Desenho do professor de história da arquitetura inglês James Stevens Curl, 2006. 

Em Neandria, cidade grega fundada por eólios na Ásia Menor por volta do ano 700 AEC. havia um templo dedicado 

a Apolo, de onde proveio o exemplar acima, hoje exibido no Museu Arqueológico de Istambul. O modelo dos 

capitéis  das colunas desse templo é chamado eólico, em razão  do grupo étnico de gregos que fundaram a cidade. 

A importância desse tipo de capitel é evidente, pois revela um estágio do processo de transição entre o capitel 

oriental, protoeólico (fig.8f), e o capitel jônico, da arquitetura grega. Daí ser também chamado o capitel que aqui 

nos ocupa de protojônico. É evidente a vinculação desse tipo de capitel com a tradição colunar do Oriente Médio, 

por sua vez, influenciada tanto pela arquitetura mesopotâmica, quanto pela egípcia. No exemplar visto aqui, 

reconhecem-se todos os itens que compunham a coluna oriental: as volutas verticais; a palmeta, na parte superior 

do capitel, entre as volutas; o duplo anel de folhas pendentes decorando o fuste da coluna logo abaixo do capitel. A 

proporção dos elementos, porém, já  indica uma sensibilidade diversa, que, no decorrer do tempo, dará 

nascimento ao capitel jônico, característico da arquitetura grega do período clássico.  

Fonte:< http://www.jamesstevenscurl.com/james-stevens-curl-architecture-drawings > 
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descrição de Crônicas fantasiosa e de redação posterior aos livros de Reis (admite-se 

geralmente que os livros de Crônicas datem do período pós-exílio).  

                          O fuste e o capitel da coluna de bronze atingiam, juntos, a altura de 

aproximadamente 12 metros e cada fuste alcançava algo em torno de 6,36m de 

perímetro (a seção horizontal da peça tinha portanto aproximadamente um metro de 

raio). O corpo era oco e suas paredes apresentavam quatro dedos de espessura (Jer. 

52:21). Na parte superior do fuste, abaixo do capitel, havia uma porção arredondada 

ou com forma globular, que é mencionada mas não descrita (1 Rs. 7:20).  

Protuberância à qual atribuímos hipoteticamente o feitio de um anel de folhas 

pendentes, visíveis em colunas de alguns santuários de barro, mais ou menos 

contemporâneos, ou em colunelos que compunham a balaustrada das falsas janelas 

em que aparecia a face de Asherah ou de uma prostituta sagrada (esquema decorativo 

conhecido como mulher à janela) (fig.18). Anel preservado em antigas colunas gregas 

de estilo eólico (fig.17c). Aos capitéis das colunas bíblicas era atribuída a forma de lírio 

(em antiga tradução portuguesa diz-se que o capitel tinha forma de açucena), ficando 

separados dos anéis de folhas situados abaixo por um trecho decorado com 

elementos ornamentais geralmente traduzidos por “redes de malhas”, “grinaldas de 

cadeias” e fileiras de “romãs”.    

                         Esse tipo de decoração torna-se mais inteligível, quando se observa uma 

base esculpida em basalto, para apoio de uma coluna de madeira, encontrada nas 

ruínas do pórtico do  palácio  de  Tell  Ta’yinat,  situado  no  sudeste  da   Turquia.    

Observando  detalhes da peça, hoje no Museu do Instituto Oriental da Universidade 

de Chicago, Illinois, EUA (fig.19), reconhecemos uma trama feita de delicadas 

cordagens (redes de malhas) contornando temas decorativos ligados à Árvore da Vida 

(composições com aspecto de capitéis protoeólicos), ao lado de sequências de 

guilhochês, que seriam as tais “grinaldas de cadeias”. Nessa base de pedra só faltam 

as romãs, símbolos cananeus de fecundidade ligados à deusa Asherah, presentes até 

nas vestes litúrgicas do sumo sacerdote do templo de Jerusalém (Ex.28:33).                     

  Um ponto muito importante a respeito das colunas de bronze do templo 

salomônico é que elas decerto se integravam na arquitetura, tal  como  acontecia  com  

as  colunas  do  pórtico   do   templo  de  ‘Ain Dara    e    com    as    do    templo    de   Tell   

http://www.bibliaonline.com.br/acf/jr/52/21+
http://www.bibliaonline.com.br/acf/jr/52/21+
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18- Placa de marfim do tipo “mulher à janela“, provavel representação de 

Ishtar ou outra deusa da fertilidade, ou então de uma sacerdotiza do gênero 

“prostituta sagrada“. Proveniente de Kalhu (atual Nimrod, Iraque), século VIII 

ou VII AEC Acervo do Museu Britânico, Londres, Reino Unido. Ilustração 

retirada da obra A history of art in Chaldae and Assyria, de George Perrot e 

Charles Chipiez, edição inglesa de 1884 

Notar o parapeito da janela constituído por colunelos com capitéis em forma de flor aberta 
sobre anel de folhas pendentes. Um modelo que, como veremos, bem poderia ter sido 
usado nas colunas de bronze do templo de Salomâo. 
Fonte:< http://www.gutenberg.org/files/28072/28072-h/28072-h.htm#XXX>  
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19- Base de pedra (basalto), para apoio de coluna de madeira, encontrada nas 

ruínas do pórtico do palácio de Tell Ta’yinat (antiga Kinalua, capital de um 

estado sírio-hitita) situado no sudeste da Turquia,  por volta do século VIII AEC 

Peça hoje pertencente ao acervo do Museu do Instituto Oriental da 

Universidade de Chicago, Illinois, EUA.  

Embora o templo de Ta´yinat seja posterior ao de Salomão, pode-se observar o tipo de 
decoração citada na Bíblia como fazendo parte das colunas salomônicas, tal como, 
cordagens e guilhochês, além de estarem gravadas na base de pedra representações de 
Árvores da Vida, compostas de volutas que remetem formalmente aos capitéis 
protoeólicos. 
Fonte:<http://oi.uchicago.edu/pdf/syro_pal.pdf> 
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Ta’yinat39.    

                         No caso salomônico, as colunas de bronze talvez apenas aparentassem 

suportar a carga do teto do pórtico, já que eram ocas, mas bem poderiam conter 

escondidos em seu âmago elementos verticais de madeira ou alvenaria responsáveis 

pela sustentação da cobertura. A suposição, fundamentada em evidências 

arqueológicas relativas a remanescentes de templos semelhantes, de que as colunas 

de bronze se integravam na construção do templo é deveras relevante, pois contraria 

séculos de reconstruções gráficas do primeiro templo de Jerusalém. Na web acham-se 

muitas reconstruções atuais do templo salomônico que ainda insistem em locar as 

colunas de bronze na parte externa do templo, adossadas à fachada principal. A partir 

da Renascença, artistas e acadêmicos sempre insistiram na ideia de que as colunas de 

bronze não sustentavam carga, constituindo antes elementos simbólicos 

independentes, apenas encostadas na face externa da construção ou, às vezes, até 

mesmo mantidos a certa distância do edifício (figs.20a a 20i). 

 Tal equívoco, tradicionalmente adotado também pela francomaçonaria, 

remonta a um testemunho de Heródoto de Halicarnasso (484-425 AEC), que em sua 

obra Historia (Livro 2, par.44) descreveu um templo visto por ele em Tiro, na Fenícia, 

dedicado ao deus Melcart. Nele havia um par de pilares independentes, um de ouro e 

outro de esmeralda (sic), que brilhavam durante a noite40 . Estrabão (c.63 AEC-c.24 E 

C) em seu Geografia (Livro 3 Capítulo 5 Seção 5) também relata que no templo fenício 

de Hércules (ou seja, Melcart), em Cádiz, Espanha, havia um par de colunas de bronze, 

de oito côvados de altura (c. 4,24 m), que eram então identificadas com os 

verdadeiros pilares de Hércules41. E nas ruínas do templo de Júpiter em Ba’albek 

(Líbano), em pleno pátio grande, fronteiro ao templo, erguem-se ainda hoje duas 

colunas independentes, o que estaria de acordo com a tradição de outros templos 

fenícios. Esse último exemplar, aliás, pode ter influenciado algumas reconstituições 

gráficas do primeiro templo de Jerusalém (fig.20a). 

 Os exemplos acima citados acabaram por convencer os pesquisadores a 

ver as colunas salomônicas como pilares isolados, semelhantes a obeliscos egípcios. 

Reconstituições extravagantes chegaram mesmo a propor colunas que sustentavam 

grandes lâmpadas a óleo ou gordura, iluminando a escuridão como dois faróis 41ª. 
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20a- Colunas salomônicas. Ilustração que aparece na edição holandesa da Bíblia de Willem 

Vorsteman, editor morto em 1543. 

A que tudo indica esse é um dos primeiros exemplares de colunas salomônicas com fuste reto, a suportar esferas 

sobre os capitéis. Esferas que são o resultado de interpretações errôneas, baseadas em descrições mal traduzidas 

da Bíblia (1 Rs. 7:20), que se referem a uma parte arredondada da coluna como bojo, taça ou globo (a Bíblia do rei 

Jaime 1º da Inglaterra menciona belly). Detalhes que persistiriam, contudo, em reconstruções gráficas posteriores e 

na tradição maçônica. 

Fonte:<https://www.delacuadra.net/escorial/jrhist-2.htm. 
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20b – Reconstituição do Templo de Salomão, executada sob a orientação do humanista francês 

François Vatable (1495-1547). Ilustração de Biblia. Hebræa, Chaldæa, Græca et Latina...Edição de 

Robert Estienne, Paris, 1540 [1538-1540], 4 vols. 

Ao fundo, vê-se o templo salomônico segundo uma curiosa reconstrução que poderíamos considerar atual, já que 

sua configuração  volumétrica é compatível com o que se sabe acerca da antiga arquitetura do tempo dos fenícios, 

com coberturas planas inclusive. Mostram-se anacrônicas, porém, a portada de concepção clássica e as janelas em 

arco pleno na parte superior do frontispício. Quanto às colunas, seguem o modelo de Vorsteman, independentes e 

erguendo-se no meio do pátio em frente ao templo. As colunas suportam volumes esféricos, visualmente 

influenciados por ilustração existente na Bíblia do citado editor holandês. 

Fonte:<http://www.renaissance.wursten.be/Vatable_temple.htm>  
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20c- Pormenor da reconstrução artística do Templo de Salomão. Autoria do padre católico 

holandês Christian  Kruik van Andrichem (1533-1585), 1584. 

No detalhe acima podemos apreciar uma representação esquemática do templo salomônico. Ao fundo  da 

ilustração veem-se as colunas de bronze: Boaz, à esquerda, e Jachin, à direita. Note-se que nessa reconstrução as 

colunas têm fuste reto e capitel que lembra o dórico, sobre o qual há uma flor de lis, aludindo ao lírio (ou açucena) 

mencionado na Bíblia (1 Rs. 7:19), cuja altura era de 4 côvados. Pela disposição dada às colunas, deduz-se que eram 

independentes e estavam postadas nos cantos fronteiros do templo, portanto, bastante afastadas lateralmente da 

entrada do edifício. 

Fonte:<https://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_di_Salomone> 
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20d – Reconstrução do templo de Salomão, segundo o gravurista suíço Matthäus Merian, o Velho 

(1593-1650). Ilustração de L’histoire du Vieux et du Nouveau Testament, avec explications édifiantes 

(...),cuja primeira edição data de 1670. A chamada Bíblia de Royaumont é da autoria de Nicolas 

Fontaine (1625-1709) e a ilustração aqui exibida provém de uma reimpressão datada de fins do 

século XVIII.  

A versão do templo de autoria de Merian segue o estilo arquitetônico maneirista então em moda no norte da 

Europa e nela podemos observar que as colunas de bronze são torsas, como fora admitido no período medieval, e 

com  terminações ovoides sobre os capitéis, seguindo a tradição criada pela Bíblia de Vorsteman. Não estão 

adossadas ao templo, mas implantadas  isoladamente no meio do pátio fronteiro à construção, conforme a versão 

de Vatable. Solução talvez influenciada também pelas colunas independentes que se veem no pátio do templo de 

Júpiter em Ba’albek (15 AEC-135 EC), Líbano. 

Fonte:< https://www.delacuadra.net/escorial/jrhist-4.htm> 
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20e- Colunas do templo de Salomão, conforme o gravador alemão Christoph Weigel (1654-1725), 

datada de 1695. 

Conforme a tradição estabelecida no Quinhentos, as colunas do templo salomônico apresentam fuste reto, e não 

torso, como admitido durante a Idade Média, e se mantêm independentes da construção. No alto da coluna 

persistem os volumes esféricos, que vinham marcando presença desde o início do século XVI. 

Fonte:< http://www.freemasonry.fm/FFMMuseum/source/pillars_of_the_temple.htm> 
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20f- Colunas salomônicas, segundo o monge beneditino Antoine Augustin Calmet (1672-1757). 
 À esquerda, uma versão ultrapassada (ver figs.20a a 20e); à direita, a proposta do autor. Duas tentativas de 
entender o texto bíblico, dentro das normas da arquitetura clássica. Adossadas à fachada do templo, as colunas 
tinham mera função simbólica. O pequeno florão no alto do capitel da direita  alude ao lírio citado na Bíblia. 
Fonte:<https://www.amazon.co.uk/ThePrintsCollector-Antique-Print-BOAZ-JACHIN-PILLARS-SOLOMONS-TEMPLE-FREEMASONRY-JEWS-

Calmet-1725/dp/B00K7A> 
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2og- Detalhe da reconstrução gráfica do templo de Jerusalém proposta pelo arquiteto francês 

Charles Chipiez (1835–1901). Ilustração  retirada do livro Le temple de Jérusalem et la maison du 

Bois-Liban; restitués d’aprés Ézéchiel et le Livre des Rois, 1889, de autoria de Charle Chipiez e 

George Perrot. 

Na frente da fachada principal erguem-se duas colunas de bronze independentes, adossadas ao frontispício do 

templo, seguindo assim a tradição criada na Renascença. A altura exagerada do pórtico, com duas torres, por sua 

vez, basea-se em descrição tardia, e certamente inverídica, dada por 2 Crônicas 3:4, que afirma que a altura dessa 

parte do templo era de 120 côvados, ou seja, mais de 50 metros. 
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20h- Coluna de bronze do templo de Jerusalém, tal como idealizada pelo arquiteto Charles Chipiez. 

Ilustração  retirada do livro Le temple de Jérusalem et la maison du Bois-Liban; restitués d’aprés 

Ézéchiel et le Livre des Rois, 1889, de autoria de Charle Chipiez e George Perrot. 

As colunas de bronze na concepção de Chipiez continuavam a ser elementos arquitetônicos isolados, meramente 
simbólicos e decorativos, que não se integravam no corpo da construção. A aparência exótica das colunas, porém, 
revela a busca por uma interpretação das descrições da Bíblia fora do universo da arquitetura clássica greco-
romana, vista agora como um anacronismo inadmissível. O resultado, contudo, lembra mais uma coluna de estilo 
indiano do que uma coluna usada no antigo Levante. 
Fonte:< http://www.jewishencyclopedia.com/articles/8380-jackson-harry> 
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20i-Aspecto do templo maçônico de Charlotte, Carolina do Norte, EUA, em 1904, segundo projeto 
de Charles Christian Hook (1870-1938). 
O projeto em estilo neoegípcio inspira-se na concepção quinhentista do templo de Salomão, com as colunas 
encostadas na fachada, conforme aceito pela tradição maçônica. No alto desses pilares simbólicos, duas esferas: a 
da esquerda, representa o globo terrestre, a da direita, o globo celeste. 
Fonte:< http://www.carolinacorner.com/attractions/belk-house.htm> 
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         O lírio como símbolo resumido da Árvore da Vida 

 

                          Durante certo tempo, consideramos que os capitéis das colunas descritas 

em 1 Reis fossem de modelo protoeólico, já que havia  sido   encontrado    um  

exemplar  desse  tipo  no  chamado  palácio  de  Davi, em Jerusalém.  Mas parece que a 

tipologia formal a que pertence o exemplar trazido à luz o faz proveniente do século IX 

AEC 42, posterior portanto à época da construção do templo (fig.17a). Identificamos 

então um sinete de pedra, datado do século VI AEC, de propriedade de Pedaias, filho 

de Jeconias (1 Cron. 3:16-17),  rei  de  Judá (reinado de c.598 a c.597 AEC), que, em 

nossa opinião, pode pôr termo em definitivo às especulações formuladas por centenas 

de estudiosos que, ao longo de vários séculos, buscaram uma reconstituição gráfica 

plausível para o templo de Jerusalém e suas famosíssimas colunas. 

                        No citado sinete43, hoje pertencente ao acervo do Museu Hecht, em Haifa, 

Israel, vê-se no alto a gravação de um capitel de coluna em forma de flor 

desabrochada, com três pétalas bastante encurvadas, de desenho realista, sobretudo 

quando comparado com o capitel altamente estilizado de tipo protoeólico. Trata-se 

decerto do tipo de capitel que naquela época coroava as colunas do templo 

salomônico, uma versão em bronze da Árvore da Vida então usada pela monarquia 

judaica como emblema da realeza. 

                          Ao que dizem, foi Ezequias, rei de Judá no século VIII AEC, quem primeiro 

empregou em seus selos elementos iconográficos como emblemas reais, no caso, 

figuras egipcianizantes como escaravelhos de asas abertas ou mesopotamizantes 

como os discos solares alados e caudados, inspirados nas figuras simbólicas 

representativas do deus Shamash. Num tempo (fins do século VII AEC) em que o Egito 

e a Babilônia disputavam o domínio sobre o reino de Judá, pode muito bem ter  

preferido o príncipe Pedaias seguir a via da judaitização. Levado sem dúvida por 

motivos nacionalistas, ter-se-ia arriscado a desafiar abertamente tanto os interesses 

imperialistas egípcios quanto os babilônicos, adotando como emblema pessoal o 

símbolo da deusa protetora do trono de Judá. Em nosso modo de ver, constitui esse 

selo importantíssimo documento, já que seria o único registro iconográfico 

subsistente relativo a um detalhe arquitetônico, altamente significativo e simbólico, 

do primeiro templo de Jerusalém (fig.21). 
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21 - Selo do príncipe Pedaias, filho de Jeconias, rei de Judá (reinado de c. 598 a c. 597 AEC). 

Artefato feito de pedra colorida pertencente ao acervo do Museu Hecht, Haifa, Israel. 

Como emblema real, Pedaias usava um capitel em forma de flor aberta, talvez reprodução do capitel usado nas 
colunas de bronze do templo de Jerusalém. O modelo remete sem dúvida à Árvore da Vida e à deusa Asherah, 
protetora da realeza judaíta. 
Fonte:<http://www.bible-history.com/babylonia/BabyloniaIsraelite_Seal_to_Pedaiah.htm> 

 

 

                         Em tempos posteriores, com o desaparecimento do templo de Salomão, 

a  forma  peculiar de flor aberta,   vista    no       capitel     das    colunas    de    bronze,    

foi  esquecida,  sendo substituída pela do lírio (shoshan, em hebraico),com uma pétala 

central ereta, entre duas encurvadas para fora, cuja imagem passou desde então a 

representar a Árvore da Vida. Em moedas cunhadas em Tarso, cidade e depois capital 

da Cilícia (na atual Turquia)  no  tempo  do  Império   Persa  (século IV AEC),   aparece  a  

figura do Senhor de Tarso (Ba’al Tarz), representado à grega, como uma espécie de 

Zeus, vestido de himation (grande manto de lã, de forma retangular, que os gregos 

traziam em geral  enrolado diretamente sobre o corpo nu), sentado num trono,  e 

sustentando um longo cetro, com a haste formada por uma série de glóbulos 

enfileirados, e arrematado ao alto por um lírio (fig.22a). Segundo os entendidos, esse 

deus estava intimamente relacionado com a representação helenizada de Yahveh, 

que aparece estampada em moedas da mesma época, cunhadas em Gaza, ou, como 

se admite hoje, nas proximidades de Jerusalém, moedas que tiveram curso na então 

província persa de Judá (fig.22b). O lírio estilizado, com três pétalas, origem sem 

dúvida da flor de lis da Europa medieval,  baseava-se em antigos exemplares artísticos 

egípcios  (ver  pilar  heráldico  sul  no  Salão  dos   Anais,   em  Karnak,  construído   por       

 

http://www.bible-history.com/babylonia/BabyloniaIsraelite_Seal_to_Pedaiah.htm


 

 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22a- Moeda do período persa (século IV AEC) cunhada em Tarso, na atual Turquia, representando 

Ba’al Tarz sob a forma helenizada de um Zeus com atributos ligados à agricultura, tais como o 

cacho de uvas e a espiga de trigo. Na mão direita, o deus estende um ramo de videira de onde 

pende um racimo e em que posa a águia simbólica: com a esquerda, segura um longo cetro que, 

segundo nosso entender, seria uma representação da Árvore da Vida, reduzida aqui a um atributo 

de uma divindade oriental masculina. 
Fonte:< http://www.bibleorigins.net/YahwehWheelCoin.html> 
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22b- Dracma  de prata  possivelmente cunhado em Jerusalém, no tempo do Império 

Persa, século IV AEC Traz a representação antropomórfica de Yahveh como um Zeus 

grego provido de certas particularidades. Na inscrição em aramaico, o nome  de Yahveh 

(Yaw) ou da Judeia (Yehud). 
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Yahveh  aparece aqui sob a aparência de Zeus grego,  um homem barbado, envolto num himation, com o peito 

desnudo e com a águia pousada no braço esquerdo. Está sentado sobre uma roda alada. Esta representação 

mostra-se parcialmente influenciada pela descrição, em Daniel 7:9, do trono do Altíssimo montado sobre rodas, e 

em Ezequiel 1: 4-27, que ao descrever o trono de Yahveh, menciona misteriosas rodas sob as figuras dos quatro 

querubins tetrápteros. Na representação acima, por uma questão de simplificação, a roda é que foi representada 

com asas, tal como acontecia algumas vezes com a carruagem do semideus Triptólemo, ligado a Deméter, deusa 

grega da Agricultura. No canto inferior direito da imagem, vê-se o perfil de uma máscara teatral, certamente 

aludindo à interpretatio graeca que identificava Yahveh  com o deus Dionísio, deus do ciclo vegetativo. 

 Vemos assim que, através dos tempos, se desenrolou uma sinuosa sequência de sincretismos religiosos que 

levaram o deus dos judeus a ser identificado num momento com o deus solar Shamash ou com Ba’al, e bem mais 

tarde com o grego Zeus, deus dos céus e dos raios e trovões. A identificação do deus israelita com essas três 

divindades masculinas é plenamente admissível, porque Yahveh,  poderoso como o sol, morava no alto dos céus e, 

tal como Ba’al e Zeus, muitas vezes se manifestava por meio de violentos fenômenos climáticos ou atmosféricos. 

 Mais complexa, porém, é a assimilação de Yahveh com deuses ligados ao ciclo vegetativo, pois a deidade hebraica 

não apresentava esse atributo de maneira explícita, que só era indiretamente condizente com sua natureza 

climática e celeste. Mesmo assim foi identificado com o deus mesopotâmico Tammuz e depois com o deus grego 

Dionísio e, como vimos acima, com o herói Triptólemo. 

 Em nossa opinião, o que se esconde por detrás desses sincretismos pouco óbvios são certas deusas que dividiam  

entre si algumas características comuns. Tammuz, adorado no templo de Yahveh, tinha por consorte a deusa  

Inanna, no tempo dos sumérios, e depois a deusa acádica, assíria e babilônica Ishtar, equivalente à deusa Asherah, 

consorte do deus Yahveh. As três partilhavam o fato de serem deusas do amor, do sexo e da fertilidade.  Foi a 

identificação de Yahveh com o deus da vegetação Tammuz que o conduziu ao sincretismo com o deus Dionísio e 

com Triptólemo, cujo mito estava vinculado à deusa Deméter e também a Dionísio, através dos Mistérios 

Eleusinos. Deméter era afinal uma deusa-mãe, deusa da fertilidade dos campos e da Agricultura, correspondente 

sob estes aspectos à deusa Asherah, deusa da maternidade, da fertilidade e da Natureza. Vemos assim que muitas 

associações estabelecidas entre Yahveh e deuses estrangeiros não eram necessariamente diretas, passando antes 

pela identificação de certas deusas com sua consorte Asherah. 

A identificação de Yahveh com Zeus, ao contrário, era algo mais natural, se assim podemos dizer, já que o deus dos 

hebreus e a divindade máxima grega tinham ambos a mesma natureza celeste, identificação esta resultante da 

intensa helenização da cultura judaica ocorrida nos últimos séculos AEC.  Processo que se radicalizaria durante o 

reinado de Antíoco Epifânio (de c.214 AEC a 164/163 AEC), soberano do império selêucida, que ousou entronizar 

uma estátua de Zeus olímpico no templo de Jerusalém, desencadeando assim a revolta dos Macabeus (167-160 

AEC). 

Fonte:< https://en.wikipedia.org/wiki/Yahweh#/media/File:Zeus_Yahweh.jpg> 
 

                

 

Tutmés  III  no    século   XV   AEC, por  exemplo),   aparece    também   isoladamente  

em  outras  moedas judaicas do século   III AEC,   e   fariam   todas   essas    

representações florais,  em  nossa   opinião, alusão direta   à  Árvore da Vida, 

provavelmente  transformada  naquela  altura  em  atributo  de  divindades masculinas 

orientais 44 (fig.22c). 
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22c- Moeda de prata do final do período persa cunhada em território judaico, datada talvez do 

século IV AEC. No verso, ao lado da águia, símbolo helênico de Yahveh, então assimilado a Zeus, 

vê-se a inscrição em aramaico Yehud, Judeia, e no reverso, a imagem do lírio, ou flor de lis, símbolo 

da Árvore da Vida ou Asherah. Evidência da persistência no judaísmo de então da dualidade dos 

princípios cósmicos masculino e feminino, respectivamente, aqui talvez já interpretados como 

aspectos de uma divindade única. Desenho do Autor, executado por meio de técnica digital, 2012. 

 

 

                           Quanto às colunas de bronze do templo salomônico, consistiam, como já 

insistimos diversas vezes, em representações da Árvore da Vida, que ao tempo da 

monolatria  de Yahveh passaram a ser interpretadas como entidades fundamentais do 

cosmos, sobre as quais se erguia o mundo  espiritual do deus. Instaladas no pórtico de 

entrada da capela de Salomão, os símbolos colunares de Asherah antecipavam e 

exteriorizavam a sacralidade do espaço interno do templo, interditado aos profanos. 

Mas no tempo da prevalência de Yahveh,  eram vistas como canais de comunicação 

entre os homens e a divindade masculina  enfurnada no recôndito do Santo dos 

Santos. Além de seu papel de mantenedora da ordem do mundo material, a árvore 

sagrada também assumia o papel de mantenedora da ordem universal ou cósmica. 

Daí sua função apotropáica, que afastava todo o mal que ameaçava a ordem 

politicamente estabelecida pelo rei, representante de Yahveh. Daí seu papel de 

mantenedora da governança real e defensora da realeza judaica. Segundo o mito 

cananeu, o deus El, primeiro esposo de Asherah, prometeu ao rei Kirta que sua 

consorte se juntaria à deusa Anat na amamentação do real herdeiro, o que confirma 

que a Asherah de Canaã também assumia o papel de “divina garantidora do trono” e 

da linhagem real45, como havíamos conjeturado a partir da importância da deusa 
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Inanna na instituição da realeza suméria e do papel das colunas salomônicas na 

cerimônia da coroação dos reis judaicos. Na verdade, até a deusa egípcia Isis, cujo 

nome em egípcio antigo quer dizer literalmente “a do trono” (Iset), tomava para si a 

condição de nutriz e protetora real, como se vê num mural da tumba de Tutmés III 

(século XV AEC ). A deusa sob a aparência de uma árvore sagrada (sicômoro), tal como 

uma divindade da Natureza, uma mãe universal,  dá o seio ao faraó menino,  

identificado com o filho de Isis, o deus Hórus.   

                        Segundo o relato bíblico, tão logo erguidas, as magníficas colunas de 

bronze (fig.23) teriam sido nomeadas por Salomão. Se admitirmos, como já nos 

referimos antes, que a entrada do templo voltava-se para o leste,  veremos que a 

coluna da direita (esquerda do observador), ao sul, teria recebido o nome de Yákin e a 

outra, ao norte, o nome de Boaz (1 Rs. 7:21). Lendo-se da direita para a esquerda, em 

relação à construção, ao modo da escrita hebraica, temos : “Yah estabeleceu, com 

força”. Palavras que devem ter sido criadas num contexto religioso que ainda admitia 

a validez teológica do casal divino formado por Yahveh e a Asherah, mas onde Yahveh 

já surgia como o deus mais importante da religião judaica. 

                       Como interpretação dessa frase, propomos que, no templo de Jerusalém, 

Yahveh se havia assentado firme e definitivamente sobre as colunas de bronze 

(representantes da Árvore de Vida), que  passaram  a servir de fundações místicas para 

a sua divina presença (Shekinah), mantida reclusa no interior do santuário. Ou, numa 

interpretação que considere a frase “Yah estabeleceu, com força” diretamente ligada 

aos interesses dinásticos e monarquistas, teríamos: “Yahveh estabeleceu, com força,[ 

a real casa de Davi] por meio da Árvore da Vida”, cujos símbolos estavam presentes na 

entrada do templo dinástico da monarquia judaíta. Interpretações, aliás, que, a nosso 

ver, de forma alguma se excluem mutuamente. 
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23-Reconstituição gráfica hipotética das colunas de bronze do templo do rei Salomão. O capitel das 

colunas foi concebido a partir do selo do príncipe Pedaias (fig. 21).  Desenho do Autor, executado 

por meio de técnica digital, 2012. 
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Conclusão           

 
 
                           Neste  trabalho   procuramos   localizar   e   reconhecer  no  templo do  rei  

Salomão os elementos arquitetônicos e decorativos ligados à presença da deusa 

Asherah. Construído durante a fase politeísta da religião israelita, o templo a princípio  

não  teria  sido  dedicado  originalmente à  divindade  masculina  de  Israel,  como  bem 

quiseram fazer crer os editores deuteronomistas da Bíblia hebraica, mas sim 

consagrado à deusa Asherah, protetora da dinastia davídica. Numa etapa posterior, o 

templo seria ocupado pelo casal divino formado pelos deuses Yahveh e Asherah, e a 

partir de então a presença de Yahveh no templo iria tornar-se cada vez mais poderosa, 

a ponto de, em certa altura, impor a expulsão da imagem da deusa.    

                         Na falta de qualquer menção feita pela Bíblia acerca do par divino Yahveh 

e Asherah, fomos obrigado a levantar uma  série  de  hipóteses  de  natureza  teológica  

que justificasse não só o tipo de decoração  e  de mobiliário empregados no  interior e 

no  exterior   do   edifício  religioso,  mas  também  os  pontos  estratégicos  em  que  se  

localizavam esses elementos decorativos e litúrgicos. A partir de certo momento, a 

essência divina para os israelitas passou a se expressar então por meio da união de 

dois princípios cósmicos, contrários mas equivalentes e independentes. O princípio 

cósmico masculino (Yahveh) refugiava-se no interior do templo, imerso 

permanentemente no escuro do Santo dos Santos, onde quedava inacessível, 

enquanto o princípio cósmico feminino (Asherah) se mostrava à plena luz do dia, 

instalado na face exterior do templo, à vista dos homens, chegando a assumir uma 

forma luminosa à noite, através das Árvores da Vida em chamas, chamadas menorás, 

mantidas no ambiente interno intermediário da construção.  

                         Além de buscar entender as funções divinas assumidas por Asherah 

durante o período em que foi considerada coadjuvante de Yahveh, procuramos 

levantar hipóteses sobre o significado e a aparência das famosas colunas de bronze, 

que originalmente deveriam ser consideradas materializações da Árvore da Vida – 

outra manifestação da deusa Asherah –, e símbolos protetores da realeza, tanto da 

monarquia unificada de Israel quanto da posterior monarquia de Judá.  
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vez apartados se haviam tornado formalmente independentes. Neste caso, o elemento parcial 

continuava valendo pelo todo, tal como ocorre na figura de linguagem chamada sinédoque: a haste 

espiralada não deixava de ser uma referência abreviada mas direta à Árvore da Vida. Não devemos 

esquecer ainda que elementos filiformes com extremidades helicoidais eram vistos ornamentando 

http://www.thaliatook.com/OGOD/athirat.html
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_ancient_Israel_and_Judah#Iron_Age_Yahwism
http://www.asphodel-long.com/html/asherah.html
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sistros em forma de edícula, instrumentos musicais sagrados ligados à deusa egípcia Hator, assimilada 

na Fenícia às deusas da fertilidade Ashtart e Atirath. Em Chipre, ilha de cultura fenícia, foi encontrado 

uma peça semelhante a um capitel que mostra a fusão da Árvore da Vida com a efígie da deusa Hator. 

No alto de sua cabeleira característica em forma de ômega ou ferradura, que parece figurar um útero, 

veem-se vários caulículos com terminações espiraladas formado um arranjo decorativo entorno de uma 

edícula (século VIII, Lapithos, Chipre, hoje no Museu do Louvre, Paris, França). Como percebemos, 

qualquer que seja a origem do elemento ornamental em questão, ele parece sempre fazer referência à 

deusa Asherah ou a deusas equivalentes. Ver texto da fig. 7 c. 

13- A respeito da deusa Tanit, ver, por exemplo: 

PIERCY,Rohase. In praise of Tanit. Goddess Pages 

Disponível em:< http://www.goddess-pages.co.uk/in-praise-of-tanit-2/> 

Acesso em 29 de abril de 2012. 

 

 STUCKEY.Tanit of Carthago. MatriFocus Cross-Quarter.                 

Disponível em:< http://www.matrifocus.com/LAM09/spotlight.htm> 

Acesso em 29 de abril de 2012. 

 

14-DEVER. Archaeology reconstructs the israelite cult, pdf.p.152 e 153. 

 

15-QUEEN of Heaven (antiquity). Wikipedia. 

Disponível em:< http://en.wikipedia.org/wiki/Queen_of_heaven_(antiquity)> 

Acesso em 29 de abril de 2012. 

Não deixa de ser esclarecedora a confrontação de certos aspectos da religião israelita, tal como vimos 
descrevendo, com a mitologia do antigo politeísmo árabe, outra modalidade de religião semítica. As 
correspondências com o que vimos tratando são evidentes. Como, por exemplo, com a deusa-mãe 
Allat, que também possuía uma dimensão ctônica, ao proteger os espíritos dos mortos que moravam 
sob a terra, tal qual, supomos, sucedia com Asherah. 
Para algumas tribos árabes, Allat  era a esposa do deus altíssimo Alá, morador do mais alto dos céus. 
Igual à Asherah israelita, que devia ser consorte de El antes de o ser de Yahveh. Allat era invocada para 
demonstrar misericórdia e conceder facilidades, prosperidade e bem-estar a seus adoradores, além de 
ser invocada para a proteção contra os inimigos, a vingança contra os agressores e o favorecimento de 
um clima propício.  Da mesma maneira que a deusa árabe Al-Uzza, deusa da fertilidade (de fato, uma 
dissociação da deusa Allat), Asherah manifestava-se por meio das árvores sagradas (entre elas, a sarça 
ardente), recebendo oblações e sacrifícios em altares erguidos perto delas. Na religião árabe, as deusas 
Allat, Al-Uzza e Manata acolhiam orações em nome de Alá, pois este, embora criador do Universo, 
mantinha-se, na qualidade de deus altíssimo, alheio aos assuntos humanos, raramente recebendo 
adoração direta. Segundo nosso entendimento,  o mesmo tipo de intercessão pelos hebreus seria 
exercido por Asherah junto a Yahveh, antes desse deus assumir, aos poucos, uma importância absoluta 
para os judeus, tornando-se então tão próximo de seus fiéis, a ponto de ser tido como o condutor da 
História judaica. Asherah também tinha semelhanças com a deusa Dhatu-Anwat, representada na 
Arábia pela árvore-de-lótus ou lódão. Os adoradores da deusa árabe tinham o hábito de fazer 
peregrinações até a árvore sagrada para enfeitá-la com roupas, jóias e armas. Costume compartilhado 
pelas mulheres de Judá, que “teciam vestes para Aserá”, conforme 2 Reis 23: 7. Ainda segundo a 
mitologia árabe, existia uma árvore-de-lótus de dimensões cósmicas chamada Sidrat al-Muntaha, que 
marcava o fim do sétimo céu, limite que nenhuma criatura viva podia ultrapassar. Da mesma forma, 
deduzimos, Asherah, enquanto Árvore da Vida e Rainha dos Céus, tinha igualmente os seus ramos mais 
altos alcançando as mais extremas regiões celestes em sua missão de amparar e proteger o deus 
Yahveh.  
Sobre a mitologia árabe do período pagão, consultar, por exemplo, os textos de 'Amr-Athtar Yunajjam:    
 
YUNAJJAM, 'Amr-Athtar. Mythology and religion of pre-Islamic Arabia: Deities, Spirits, Figures and 
Locations. wathanism.blogspot.com 
Disponível em: 

http://www.matrifocus.com/LAM09/spotlight.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Queen_of_heaven_(antiquity)
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 <http://wathanism.blogspot.com.br/2011/11/deities-beings-and-figures-in-arabian.html> 

Acesso em 29 de novembro de 2017. 
 
16-Ver nota n.10. 

17- YAHU. Khirbet el-Qom tomb Iscription. Leb Tahor. 

Disponível em: 

<http://www.lebtahor.com/Archaeology/inscriptions/khirbet%20el%20qom%20tomb%20inscription.ht

m> 

Acesso em 29 de abril de 2012. 

18- WESTENHOLZ, Joan G. King by love of Inanna - an image of female empowerment? 

Disponível em:< http://www.gatewaystobabylon.com/essays/kingbyloveinanna.html> 

Acesso em 29 de abril de 2012. 

19- THE MYTH of the Huluppu Tree. Bible and History. 

Disponível em:<http://www.piney.com/BabHulTree.html> 

Acesso em 29 de abril de 2012. 

20-O mito de fundação da cidade de Tiro, na Fenícia, menciona uma oliveira primordial, cujas 

características a aproximam tanto da árvore Hupullu, ligada à deusa sumeriana Inanna, quanto da sarça 

ardente da Bíblia Hebraica, fazendo sem dúvida das três plantas uma representação da Árvore de Vida. 

A oliveira, quando surgiu nas ilhas flutuantes onde depois seria construída a cidade de Tiro, tinha uma 

serpente (animal ctônico) junto às suas raízes e uma águia no alto, enquanto a sua parte mediana 

estava envolta num fogo que queimava sem a consumir. A árvore Hupullu, que crescia no jardim de 

Inanna, também possuía uma serpente em suas raízes, um demônio feminino instalado na parte 

mediana da árvore, depois identificado com Lilith, enquanto ao alto se empoleirava a águia Imdugud 

/Anzu, com cabeça de leão. A sarça ardente, por sua vez, como é sabido, também queimava sem se 

consumir. Cf.: 

MELQART.Wikipedia 

Disponível em:< http://en.wikipedia.org/wiki/Melqart> 

Acesso em 25 e abril de 2012. 

 

21- Ver nota n.18. 

No centro do mural pintado no palácio real de Mari, vê-se a deusa Ishtar (equivalente a Inanna) 

entregando as insígnias reais a Zimrilin. Essas insígnias, que representavam os emblemas de vida, 

estabilidade e poder, eram constituídas de um cetro e um aro ou anel (simbolizando um útero ou talvez 

a eternidade) ou, segundo outra interpretação, de dois instrumentos de medição fundiária, a vara de 

medir e o rolo de corda, símbolos da autoridade e poder divinos conferidos aos reis. 

 

22- Não deixa de ser intrigante encontrar na grande deusa Kiririsha, do panteão elamita, qualidades 

distintivas muito parecidas com as que descobrimos na deusa Asherah dos israelitas. A deusa Kiririsha 

era chamada de “grande esposa”, por ser consorte do deus supremo Inshushinak. Era considerada 

também “a mãe dos deuses” (na Fenícia Athirat tinha esse mesmo título), “a protetora dos reis” e “a 

senhora da porta”, numa sequência que evocava a benevolência da deusa em relação “àquele que 

reza”. Essas semelhanças podem de fato revelar os traços fundamentais de todas as deusas-mães ou 

deusas da fertilidade adoradas na extensa região formada pela Ásia Menor, Mesopotâmia e Oriente 

Próximo (inclusive Arábia, como veremos abaixo). Kiririsha era denominada “a dama da porta” por lhe 

ser atribuída uma função de natureza infernal e a porta constituir uma passagem simbólica para o 

mundo de além-túmulo. Esse aspecto ctônico  também  era conferido à Asherah (o que era 

http://www.piney.com/BabHulTree.html
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comprovado por sua associação a serpentes, animais às vezes lhe atribuídos), em mais uma  

semelhança com a grande deusa elamita. Função divina que por si só talvez justificasse a colocação das 

colunas de bronze em forma de Árvore da Vida, representantes de Asherah, junto da entrada do templo 

salomônico. Função que se sobreporia àquelas sacralizante e apotropáica, herdadas da Árvore da Vida 

mesopotâmica. Cf.: 

MALBRANT-LABAT, Florence. L’arbre au Proche Orient ancient: deux conception. Kubaba, Université 

de Paris I, Paris, an 1, n.1, 87-104, 2000. p.97. 

Disponível em:< http://kubaba.univ-paris1.fr/2000/arbre/malbran.pdf> 

Acesso em 15 de maio de 2012. 

Outras importantes características que inferimos do relacionamento entre Asherah e Yahveh fomos 

encontrar no par formado pela deusa Allat e seu consorte Allah, do panteão árabe pré-islamico. Allat 

correspondia à deusa Elat dos fenícios, ou seja, equivalia à deusa Atirath ou Asherah, enquanto Allah 

correspondia ao deus cananeu El: 

 

Allat is known as the goddess who birthed the other gods, and is also among the first 

of the deities.   

She is a mother goddess, known as the motherly and protective goddess of her 

children.  Different tribes placed special emphasis on different attributes of Allat, as 

do many today.  Some emphasize her motherly and protective characteristics, while 

others emphasize her wisdom, and others emphasize her fertility attributes.  But it is 

important to note that she is a goddess whom all Arabian polytheists (regardless of  

tribe or lifestyle) worship in some way.  It is often said that she is closer to mortals 

than Allah (who is more distant) and she may intercede with him on a mortal's 

behalf. (grifo nosso) 

 

 Ver : 

DEITY Allat. Al-Muqadas: Arabian blog. (10 March 2012). 

Disponível em: 

<http://al-muqaddasarabianblog.blogspot.com.br/2012/03/deity-allat.html> 

Acesso em 15 de maio de 2012. 

  

23-MONSON, John. The new ‘Ain Dara Temple: closest Solomonic Parallel. Biblical Archaeology 

Review, v.26, n.3, May/Jun.2000. 

Disponível em: 

<http://www.michaelsheiser.com/PaleoBabble/Ayn%20Dara%20Parallel%20to%20Solomons%20Tem

ple.pdf> 

Acesso em 29 de abril de 2012. 

 

24-STUCKEY. Shaushka and ‘Ain Dara: a goddess and her temple. MatriFocus Cross-Quarter. 

Disponível em:< http://www.matrifocus.com/IMB08/spotlight.htm> 

Acesso em 29 de abril de 2012. 

Embora tenhamos afirmado no início deste trabalho que o templo de Salomão tinha sido em algum 

momento consagrado ao par de deuses  Yahveh e Asherah, não podemos desconsiderar a hipótese de 

que o templo tenha funcionado a princípio como  mera capela real, dedicada exclusivamente à deusa 

Asherah, protetora da realeza davídica,  e só depois, tenha sido introduzida a idéia de que o deus 

Yahveh, já admitido como consorte da deusa, ai  deveria ser adorado em pé de igualdade com a antiga 

divindade Cananéia. Séculos mais tarde, Yahveh suplantaria a deusa, quedando sozinho, de modo 

invisível, no Santo dos Santos daquele que seria convertido depois no único templo de Judá. 
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25- A nosso ver, a partir do momento em que a adoração do deus Yahveh  foi introduzida no templo 

salomônico a planta da construção passou a reproduzir no sentido horizontal o esquema vertical que já 

tivemos oportunidade de descrever anteriormente no episódio bíblico da sarça ardente (Asherah em 

posição inferior e Yahveh em posição superior), ou seja, no templo de Jerusalém Asherah ficou alocada 

na parte anterior da construção, sob a forma de colunas, e Yahveh, entronizado, de modo invisível, na 

parte posterior, no interior do Santo dos Santos. Erguidas no pórtico, as colunas de bronze, 

representando a Árvore da Vida, passaram a antecipar e a resguardar  a sacralidade de Yahveh. Como 

dissemos, em determinada data litúrgica, o povo judaico entrava em contato com o seu deus supremo 

por intermédio do sumo sacerdote. Este para atingir o recinto mais recôndito e sagrado, 

exclusivamente dedicado à divindade masculina, tinha de atravessar espaços dominados pela imagem 

da divindade feminina. Algo semelhante ao que teria acorrido com Moisés na revelação do monte 

Horeb. Na eminência de entrar em contato com a deidade suprema pela primeira vez, o profeta teve 

antes de se ajoelhar perante a sarça ardente, símbolo inequívoco de Asherah. Da mesma forma, por 

exemplo, em um antigo relevo babilônico (placa de Sippar) vemos o deus solar Shamash, depois 

identificado pelos judeus com Yahveh, entronizado sob um baldaquino. À sua frente, entre ele e os 

mortais que o veneravam, vê-se uma das duas colunas que sustentam a cobertura cerimonial, elemento 

vertical de suporte que assume a forma simplificada mas inequívoca da Árvore da Vida, cujo capitel era 

idêntico  ao  da  coluna  descoberta    em   Cádiz   (Espanha)   no  antigo   templo  de Melcart,   de    tipo 

protoeólico.Sempre se interpondo entre os devotos e os deuses, erguia-se, portanto, a Árvore da Vida, 

cumprindo seu papel sagrado de intermediária entre os humanos e as demais divindades. 
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33-THE GODS of Sumeria, between 3000 b.C. and 2000 b. C. HISTOREL: The History of Religion.  
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35- Os marfins de procedência fenícia tinham desenho mais elegante e refinado que os de origem síria. 

Eram influenciados sobretudo pelo estilo egípcio, enquanto os outros demonstravam estar sob 

influência preponderante da arte sírio-hitita ou mesopotâmica, mesmo quando traziam evidentes 

marcas de egipcianização, como esfinges com toucados reais (nemes ou pshent). 

Os artefatos encontrados na tumba do faraó Tutancâmon (c. 1341-1323 AEC), por exemplo, revelam 

temas e estilo decorativo em moda nas artes menores do final da XVIIIª dinastia egípcia, que 

inspirariam, mais tarde, os artesãos fenícios. A aparência das lâmpadas a óleo esculpidas em alabastro, 

por exemplo, ou de determinados potes de unguentos, com temas vegetalistas, ecoariam seguramente 

na representação das Árvores da Vida fenícias, com suas composições rigorosamente simétricas e seus 

longos ramos encurvados. Certos arranjos florais egípcios também seriam responsáveis diretos pela 

criação do detalhe decorativo composto de volutas que se tornaria fundamental para configuração do 

capital protoeólico, representação resumida da Árvore da Vida fenícia.  
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