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Resumo: 
O presente artigo visa analisar as cartas entre judeus e espartanos que estão presentes 
no livro de 1 Macabeus, evidenciando não somente o processo de construção de um 
suposto parentesco entre os dois povos, como ainda buscando indicar as razões da 
presença de tais cartas neste livro. Segundo estas cartas, haveria uma ancestralidade 
comum entre judeus e espartanos por Abraão, de modo que estes povos seriam 
“irmãos”, sendo esta relação uma forma de afirmar ou consolidar um vínculo 
diplomático. Neste artigo será analisada a motivação política e militar que poderia estar 
por trás destas cartas, a partir do contexto político das relações internacionais tanto de 
judeus como de espartanos no mundo helenístico, limitando-se à avaliação da 
possibilidade de tal relação servir como uma espécie de “ponte” dos judeus aos 
romanos por meio dos espartanos. 
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Abstract: 
This article aims to analyze the letters between jews and spartans that are present in 1 
Maccabees, showing not only the construction process of a supposed kinship of these 
peoples, but also indicate the reasons of the letters in this book. According to these 
letters, there was a common ancestrality of jews and spartans from Abraham, which 
resulted that these peoples was “brothers”, stressing this relation to affirm or 
consolidate its diplomatic connections. In this article will be analyzed the political and 
military motivation that would be behind these letters, from the political context of the 
international relations not just of the jews but even of spartans in the hellenistic world, 
limiting itself to the evaluation of the possibility of such a relationship serving as a kind 
of “bridge” of the Jews to the Romans through the Spartans. 
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Introdução 
 
 

No primeiro livro dos Macabeus (1 Macabeus), aparece ao leitor uma 
associação bastante intrigante entre judeus e espartanos, estabelecida mediante a 
troca de cartas e fundamentada em uma afirmação de consanguinidade: judeus e 
espartanos seriam “irmãos”. Surge, ao pesquisador, a seguinte pergunta: “o que tem 
a ver os espartanos com os judeus?”, ou, nos termos de Nuno Simões Rodrigues 
(2013), “o que tem Esparta que ver com Jerusalém?”. 

 
De fato, como bem indicou Olivier Curty (1992: 247), “este tema já interessou 

inúmeros pesquisadores, tanto biblistas quanto historiadores”, tendo sido 
pesquisado, segundo Sepp Schüller (1956: 257), “repetidamente durante os últimos 
200 anos”. É, portanto, um tema já bem debatido, porém isto não significa que a 
pesquisa se encerrou, senão que as novas pesquisas devem levar em conta o trabalho 
já realizado sobre o assunto e as teorias já existentes2. Recentemente, portanto, 
novas pesquisas colocaram novamente o tema da relação entre judeus e espartanos 
no debate acadêmico, trazendo à luz novas perspectivas3. 

 
A importância deste tema se dá pelo fato de que não se trata apenas de um 

assunto curioso, mas também de um elemento importante não somente para o 
estudo de 1 Macabeus como ainda para a compreensão do próprio mundo 
helenístico. Não é à toa, portanto, que Arnaldo Momigliano dedica o último capítulo 
de sua obra Prime linee di Storia della tradizione maccabaica a tratar de “La leggenda della 
parentela tra Ebrei e Spartani e i documenti del I Maccabei” (Momigliano, 1931: 
141-170), onde vale-se das cartas entre judeus e espartanos para estabelecer uma 
datação do livro. Ao mesmo tempo que as cartas são importantes no estudo de 1 
Macabeus, são também importantes para a compreensão do contexto no qual este 
livro se insere, ou seja, as relações entre o helenismo e o judaísmo e o judaísmo 
dentro do mundo helenístico, ou seja, dentro do contexto cultural do mediterrâneo 
oriental após Alexandre, o Grande, o qual, como bem destacado por Moses Hadas 
(1959), era marcado pela fusão e difusão entre a cultura grega e as várias culturas 
orientais.4 

 
2 Apesar do tema ter sido estudado desde G. Wernsdorff, em seu Commentario historico-critico de fide historica 
librorum Maccabaicorum (Vratislaviae, 1747), tal como indicado por Schüller (1956: 257), o debate se intensificou 
a partir de algumas pesquisas posteriores, dentre as quais destacamos as de A. Momigliano (1931: 141-170), 
M. S. Ginsburg (1934), S. Schüller (1956), M. Hengel (1974: p. 72 [I] e 50-51 [II]), J. A. Goldstein (1976: 444-
462), e R. Katzoff (1985). Para mais estudos até 1985, cf. Katzoff, 1985: 485n1. 
 
3 Merecem destaque os trabalhos de C. Orrieux (1988), O. Curty (1992), E. S. Gruen (1996; 2011: 277-307), 
C. P. Jones (1999: 75-79), J. N. Bremmer (2010), N. S. Rodrigues (2013), e O. Amitay (2013). 
 
4 Ginsburg lembra, no início e final de seu artigo (Ginsburg, 1934: 117 e 122) a importância da crítica das 
fontes para o estudo das relações entre helenismo e judaísmo (na qual a relação entre judeus e espartanos 
seria “a maior discussão”, cf. Ginsburg, 1934: 117), e a importância das fontes judaicas para o estudo do 
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1. As cartas entre espartanos e judeus em 1 Macabeus 
 
 

O livro de 1 Macabeus, apesar de não ter sido incorporado no cânon judaico5, 
teve tamanha importância para a história do povo judeu que não somente fez parte 
da Septuaginta (LXX)6, como ainda permanece até hoje como um livro sagrado para 
muitos cristãos, uma vez que faz parte do cânon católico. A data do livro é 
relativamente bem estabelecida: após ser datado por Arnaldo Momigliano (1976: 
661) após 130 a.C., teve uma datação mais precisa por Jonathan A. Goldstein (1976: 
63), que indicou o período entre 103 a.C. e 63 a.C. Sabe-se que o livro originalmente 
foi escrito em hebraico7, porém somente a tradução grega do mesmo foi 
preservada8. 

 
Seu conteúdo trata dos quarenta anos entre a ascensão do rei selêucida9 

Antíoco IV e a morte de Simão, um dos líderes da Revolta dos Macabeus, que 
visava a autonomia do povo judeu em relação ao controle selêucida. Após Antíoco 
IV Epifânio estabelecer uma série de medidas repressoras – proibindo a circuncisão 
e o Sábado, por exemplo –, o sacerdote Matatias inicia uma revolta que é levada 

 
helenismo (Ginsburg, 1934: 122). Não cabe elencar aqui uma bibliografia sobre a relação entre o judaísmo e o 
helenismo, uma vez que se trata de “uma das relações mais discutidas na história cultural” (Rajak, 2001: 61). 
 
5 O cânon judaico, chamado de Tanakh (תנ״ך), é formado por três partes: Torá (תורה), a “Lei”, Nebiim (נביאים), 

os “profetas”, e Ketubiim (כתובים), os “escritos”, contando com todos os livros do Antigo Testamento (em seu 
padrão protestante). Tal como indicado por Jan Bremmer, a referência de Hecateu de Abdera a 
Deuteronômio (29.1) como “o final das suas Leis” (Diodorus Siculus, Bibliotheca historica, 40.3.6; cf. 
Ruppenthal Neto, 2018: 182), indica a existência do Pentateuco (Torá) como um livro único já no séc. IV a.C. 
(Bremmer, 2010: 49). Isto não impediu que livros escritos até o período macabeu, como o livro de Daniel, 
fizessem parte da Tanakh. 
 
6 A Septuaginta, ou “tradução dos setenta” (LXX) é considerada a primeira tradução dos livros sagrados 
judaicos para o grego. Arnaldo Momigliano chega a afirmar que uma tradução grega de algumas partes da 
Torá anterior à LXX não é algo incrível (Momigliano, 1975: 84), até porque a mesma é confirmada por 
Aristobulo, um judeu alexandrino do século II a.C. (cf. Eusebio, Praep. Ev., 13.12.1). 
 
7 O texto hebraico é atestado por Orígenes e Jerônimo (c345-420), que afirma (no Prologus galeatus): “encontrei 
o primeiro livro hebraico dos macabeus” (machabaeorum primum librum hebraicum reperi). Orígenes, porém, chega 
inclusive a fornecer o título do livro em uma transliteração grega do hebraico (preservada na citação de 
Orígenes por Eusebio, Hist. Eccles., 6.25.2): σαρβηθσαβαναιελ (sarbêthsabanaiel). Segundo Goldstein, os 
informantes de Orígenes devem ter lhe ditado a frase hebraica “sphar bêth sabanê êl”, que significaria “O livro da 
dinastia dos resistentes de/a Deus” (The Book of the dynasty of God’s resisters). Segundo o próprio Goldstein, 
possivelmente o título teria o sentido de “O livro da dinastia dos que resistem a Deus”, uma vez que seria 
originalmente um título hostil, enquanto crítica ao livro e aos asmoneus (Goldstein, 1975; 1976: 16-17). Este 
título, porém, teria sido assumido por seus defensores, ganhando uma conotação positiva. Outra 
possibilidade é “Sarbêth Sabanaiel”, ou seja, “Chefe da Casa dos Filhos de Deus” (Rost, 2004: 71-72). 
 
8 O texto grego não é de um grego “de qualidade”, tal qual 2 Macabeus, apresentando diversos hebraísmos, 
conforme indicados por Paul Joüon (1922). 
 
9 O Império Selêucida foi uma monarquia helenística, formada pelos reis selêucidas, sucessores de Seleuco I 
Nicator, um dos diádocos (sucessores de Alexandre, o Grande), que herdou a Babilônia do Império 
Alexandrino e acabou por incorporar ainda outros territórios do Oriente. 
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adiante por seus filhos, Judas Macabeu, Jônatas e Simão, que após tomarem o 
poder, se estabelecem como uma nova dinastia em Israel, a dinastia dos asmoneus10. 
O propósito do livro é evidente: legitimar e enaltecer a dinastia dos asmoneus que, 
não apenas cumprem um caráter messiânico11, como ainda estabelecem uma 
tradição religiosa, enquanto príncipes e sacerdotes do povo judeu12. O livro difere 
de 2 Macabeus – onde há maior ênfase na ação divina e mesmo na importância dos 
mártires –, de modo que apresenta não somente uma ideologia diferenciada deste 
outro livro13, como ainda uma teologia não tanto de ação divina, senão de 
coparticipação entre Deus e seus representantes no mundo: “homens lutam contra 
homens sob o comando de Deus” (Rost, 2004: 75). A relação entre judeus e 
espartanos em 1 Macabeus, portanto, se encontra dentro deste contexto de 
afirmação política e militar do grupo asmoneu. 

 
Dentre as diversas cartas presentes em 1 Macabeus14, há três cartas que 

apresentam uma relação diplomática entre judeus e espartanos: 1) a carta do sumo 
sacerdote Jônatas aos espartanos (1 Mac 12.6-18); 2) a carta do rei espartano Ario ao 

 
10 Os asmoneus foram uma dinastia real de Israel que assumiu o poder a partir da Revolta dos Macabeus, que 
surgiu em oposição ao domínio selêucida. Os asmoneus, que reinaram por volta de cem anos em Israel (140-
37 a.C.), estabeleceram um Estado judaico independente com forte aspecto religioso, conquistando territórios 
ao redor de Israel e muitas vezes impondo a religião judaica às cidades conquistadas (Goldstein, 2007: 292-
351). 
 
11 Jonathan A. Goldstein (1987) defende que 1 Macabeus visa que a dinastia asmoneia substitua a dinastia 
davídica prometida, enquanto John J. Collins (1987) indica que a dinastia davídica não é rejeitada, mas adiada. 
 
12 Dongbin Choi (2013), em sua dissertação de mestrado, indica que 1 Macabeus não visa legitimar os 
asmoneus como reis, uma vez que não suplanta a dinastia davídica, mas lhes exalta como heróis do povo 
judeu. Em geral, porém, 1 Macabeus é apontado como uma defesa do reinado dos asmoneus, tal como é 
defendido por Jonathan A. Goldstein (1987), Tessa Rajak (2001), entre outros.  
 
13 Katell Berthelot (2006) indica que enquanto em 1 Macabeus há uma “ideologia da resistência armada”, que 
enfatiza o aspecto militar da Revolta dos Macabeus, em 2 Macabeus há uma “ideologia do martírio”, que 
destaca o aspecto religioso da mesma. 
 
14 Timo Nisula (2005: 201n1) indica que dos 934 versos do livro, 138 podem ser classificados como 
documentos ou reportagens de comunicações, ou seja, cerca de 15% do total de versos. Tal prática de citação 
de cartas e documentos oficiais, segundo Nisula, é comum nas historiografias judaica e grega do período 
helenístico. Arnaldo Momigliano (2004: 31), porém, ressalta que tal traço não é tão forte na tradição 
historiográfica grega, sendo tal citação literal de documentos uma influência da historiografia persa na judaica 
que “é caracterizada por extensas citações de documentos originais que provêm, ou se diz que provêm, de 
arquivos”. Nisula (2005: 202) aponta para 9 cartas em 1 Macabeus e 9 textos adicionais que podem ser 
citações de comunicações, enquanto Philip Alexander (1984) aponta 11 cartas, divididas em três grupos: 1) 
cartas de judeus (5.10-13; 12.6-18); 2) cartas de reis selêucidas aos judeus (10.18-20; 10.25-45; 11.30-37; 11.57; 
13.36-40; 15.2-9); 3) cartas de outros governantes aos judeus (12.20-23; 14.20-22; 15.16-21). Note-se que, uma 
vez que 1 Macabeus 5.10-13 apresenta a carta dos judeus aos próprios macabeus, a carta de Jônatas aos 
espartanos (1 Mac 12.6-18) é a única carta de judeus a outros povos em 1 Macabeus. Nisula se diferencia de 
Alexander pois não considera 1 Macabeus 5.10-13 como uma carta, senão como um texto reformulado em 
estilo de carta, seguindo Nils Martola, e considera a carta de Areu a Onias (1 Mac 12.20-23) como um anexo à 
carta de Jônatas, não as separando – o que explica o número menor indicado (9 ao invés de 11). Leonard Rost 
indica 13 cartas, adicionando as cartas dos romanos aos judeus (8.23-32) e a carta de Demétrio I a Jônatas 
(10.3-6) à lista de Alexander (Rost, 2004: 73). 
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sumo sacerdote Onias (1 Mac 12.20-23); 3) a carta dos espartanos ao sumo 
sacerdote Simão (1 Mac 14.20-23). As cartas, apesar de estarem nesta ordem no 
livro, não se pretendem em ordem cronológica, uma vez que a segunda carta, do rei 
Ario (Areu) a Onias, seria uma carta mais antiga que a de Jônatas, a qual este chega a 
fazer menção. A razão das cartas no próprio texto já deixa evidente um ponto sobre 
a qual as cartas giram, ou seja, Jônatas: a primeira carta é enviada por ele aos 
espartanos, a segunda é transcrita como documento que lhe dá razão para escrever 
tal carta, e a terceira é enviada por conta da sua morte (1 Mac 14.16ss). 

 
Jônatas é um ponto central por ser o eixo de ligação entre o sacerdócio bíblico, 

mediante a continuidade a partir de Onias, e o sacerdócio asmoneu, sendo assumido 
por Simão após sua morte. As cartas, portanto, serviram como uma forma de 
legitimação do sacerdócio asmoneu15, estabelecendo uma linha de continuidade: 
Jedua16 » Onias17 » [...] » Jônatas18 » Simão19. Além da legitimação, há também a 
evidência de uma reconfiguração da instituição do sumo sacerdócio. De fato, os 
asmoneus unificaram os poderes temporal e espiritual, sendo ao mesmo tempo 
príncipes e sumo sacerdotes (Habicht, 2009, p. 104), porém a figura institucional do 
sumo sacerdote é transformada: o sumo sacerdote se torna não somente “o 
principal oficial do governo neste tempo” (VanderKam, 2004: 137)20, como ainda o 

 
15 A respeito da luta de legitimação do sumo sacerdócio asmoneu, cf. Flávio Josefo, Ant. Jud., 13.288-296; 
Bavli Qiddushin 66a. 
 
16 Jedua, pai de Onias, está na listagem sacerdotal de Neemias. Cf. Neemias 11.12. 
 
17 Maria Brutti (2006: 77) afirma que o autor de 1 Macabeus demonstra “indiferença em relação aos sumos 
sacerdotes pré-asmoneanos e, em certas ocasiões, até hostilidade”, de modo que “o título é dado apenas aos 
membros da dinastia asmoneia”. A referência a um sumo sacerdote Onias, nas cartas entre judeus e 
espartanos é tratada como uma exceção (Brutti, 2006: 92). Apesar de Brutti destacar o uso de uma expressão 

diferente (ἱερεῖ μεγάλῳ) na carta de Ario (1 Mac 12.20), cabe se perceber que o texto traz o termo tradicional, 

ἀρχιερεύς, na carta do próprio Jônatas, em 1 Mac 12.7: Ονιαν τὸν ἀρχιερέα. Discordamos, portanto, da 
posição defendida por Brutti. Uma possibilidade de conciliação entre as perspectivas seria as cartas serem 
interpolações posteriores que estivessem em contraposição à usual perspectiva sacerdotal de 1 Macabeus. 
Etienne Nodet também destaca que o nome de Onias aparece aqui de uma forma mais balanceada, e que a 
relação com Esparta é uma forma de “proclamar uma certa continuidade dinástica” (Nodet, 1997: 260). 
 
18 1 Macabeus vale-se do termo grego para sumo sacerdote, ἀρχιερεύς (arkhiereús), inúmeras vezes em relação 
a Jônatas – tanto no contexto de documentos (10.20; 12.6; 14.30), quanto de narrativa (10.69; 12.3), e a Simão 
– também em documentos (13.36, 42; 14.20, 27, 35, 41; 15.17) e na narrativa (14.17; 15.24; 16.12). 
 
19 A ligação entre Jônatas e Simão é particularmente desenvolvida em 1 Macabeus 14.30-32a: “Jônatas 
congregou em torno de si a nação e se tornou para eles sumo sacerdote. Mas depois que foi reunir-se ao seu 
povo [morreu], os inimigos dos judeus quiseram invadir o território e estender a mão contra o seu lugar 
santo. Foi quando Simão levantou-se contra eles e combateu por sua nação...”. 
 
20 VanderKam (2004: 195), analisando o texto de 2 Macabeus 4.1-2 mostra que há um destaque de Onias III 
como “o líder político da nação assim como seu líder de culto”. Este texto de 2 Macabeus, que possui 
justamente o sentido de combater Simão “delator do tesouro e da sua pátria” (que é exaltado em 1 
Macabeus), indica que a reconfiguração do papel do sumo sacerdote é um processo efetuado também pelos 
asmoneus, mas que lhes ultrapassa. O fato da carta de Ario ser endereçada a Onias (Onias I, provavelmente) 
gera a possibilidade de o processo também anteceder os asmoneus: “o título do destinatário da carta (1 Mac 
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protagonista principal das relações exteriores. Desta forma, apesar da carta de Ario 
ser endereçada ao sumo sacerdote Onias, o novo sumo sacerdote, Jônatas, pode 
responde-la como se tivesse sido enviada a ele mesmo. Também a resposta dos 
espartanos à carta de Jônatas pode ser enviada a Simão, uma vez que é este quem 
assume o cargo. Mais do que Jônatas, portanto, é a própria função institucional do 
sumo sacerdócio em torno da qual as cartas giram21. 

 
Um olhar mais atento sobre as cartas, porém, pode apontar outras questões 

importantes sobre elas, a começar pela carta de Jônatas aos espartanos, em 1 
Macabeus 12.6-18: 

 
Texto Grego (LXX) Tradução (Bíblia de Jerusalém) 

6. Ιωναθαν ἀρχιερεὺς καὶ ἡ 

γερουσία τοῦ ἔθνους καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ ὁ 

λοιπὸς δῆμος τῶν Ιουδαίων Σπαρτιάταις 

τοῖς ἀδελφοῖς χαίρειν. 

7. ἔτι πρότερον ἀπεστάλησαν 

ἐπιστολαὶ πρὸς Ονιαν τὸν ἀρχιερέα παρὰ 

᾿Αρείου22 τοῦ βασιλεύοντος ἐν ὑμῖν ὅτι 

ἐστὲ ἀδελφοὶ ἡμῶν, ὡς τὸ ἀντίγραφον 

ὑπόκειται. 

8. καὶ ἐπεδέξατο ὁ Ονιας τὸν 

ἄνδρα τὸν ἀπεσταλμένον ἐνδόξως καὶ 

ἔλαβεν τὰς ἐπιστολάς, ἐν αἷς διεσαφεῖτο 

περὶ συμμαχίας καὶ φιλίας. 

9. ἡμεῖς οὖν ἀπροσδεεῖς τούτων 

ὄντες παράκλησιν ἔχοντες τὰ βιβλία τὰ 

ἅγια τὰ ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν 

10. ἐπειράθημεν ἀποστεῖλαι τὴν 

πρὸς ὑμᾶς ἀδελφότητα καὶ φιλίαν 

ἀνανεώσασθαι πρὸς τὸ μὴ 

ἐξαλλοτριωθῆναι ὑμῶν· πολλοὶ γὰρ 

καιροὶ διῆλθον ἀφ᾽ οὗ ἀπεστείλατε πρὸς 

ἡμᾶς. 

6. O sumo sacerdote Jônatas, o conselho 
da nação, os sacerdotes e todo o povo dos judeus, 
aos espartanos, seus irmãos, saudações! 

7. Já em tempos passados foi enviada ao 
sumo sacerdote Onias uma carta, da parte de 
Ario, vosso rei, atestando que sois nossos 
irmãos, conforme a cópia que vai anexa. 

8. Onias recebeu com honras o portador 
enviado e aceitou a carta, na qual se falava 
claramente de aliança e amizade. 

9. Quanto a nós, embora não precisemos 
de tais coisas, pois temos por consolo os livros 
santos que estão em nossas mãos,  

10. fizemos a tentativa de enviar-vos 
uma embaixada para renovar a fraternidade e 
amizade convosco, a fim de não nos tornarmos 
estranhos a vós. De fato, passou já muito tempo 
desde que nos mandastes a vossa embaixada.  

11. De nossa parte, em todo tempo e 
ininterruptamente, nas festas e nos outros dias 
estabelecidos, lembramo-nos de vós nos 
sacrifícios que oferecemos e nas orações, 
porquanto é justo e conveniente recordar-se dos 

 
12.20) desafia a afirmação de que o sumo sacerdócio pré-asmoneano não possuía autoridade política” (Brutti, 
2006: 94). Se a carta for falsa, porém, serve como demonstração justamente da transformação radical da 
função sumo sacerdotal a partir dos asmoneus. 
 
21 Cf. A discussão de James C. VanderKam (2004: 124-137) sobre a carta de Areu. Segundo Bremmer (2010: 
52n24), VanderKam não convence. Cabe, porém, a VanderKam o mérito de ter percebido a importância da 
carta de Areu no desenvolvimento da função do sumo sacerdócio. 
 
22 Emil Schürer (1985: 486n3) indica que há manuscritos em que aparece o nome Δαρεῖος (Dareîos), sendo 

uma forma errada do nome Ἀρεύς (Areus), que deveria estar neste texto como Ἄρειος (Areios). 
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11. ἡμεῖς οὖν ἐν παντὶ καιρῷ 

ἀδιαλείπτως ἔν τε ταῖς ἑορταῖς καὶ ταῖς 

λοιπαῖς καθηκούσαις ἡμέραις 

μιμνῃσκόμεθα ὑμῶν ἐφ᾽ ὧν 

προσφέρομεν θυσιῶν καὶ ἐν ταῖς 

προσευχαῖς, ὡς δέον ἐστὶν καὶ πρέπον 

μνημονεύειν ἀδελφῶν. 

12. εὐφραινόμεθα δὲ ἐπὶ τῇ δόξῃ 

ὑμῶν. 

13. ἡμᾶς δὲ ἐκύκλωσαν πολλαὶ 

θλίψεις καὶ πόλεμοι πολλοί, καὶ 

ἐπολέμησαν ἡμᾶς οἱ βασιλεῖς οἱ κύκλῳ 

ἡμῶν. 

14. οὐκ ἠβουλόμεθα οὖν 

παρενοχλῆσαι ὑμῖν καὶ τοῖς λοιποῖς 

συμμάχοις καὶ φίλοις ἡμῶν ἐν τοῖς 

πολέμοις τούτοις· 

15. ἔχομεν γὰρ τὴν ἐξ οὐρανοῦ 

βοήθειαν βοηθοῦσαν ἡμῖν καὶ 

ἐρρύσθημεν ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν, καὶ 

ἐταπεινώθησαν οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν. 

16. ἐπελέξαμεν οὖν Νουμήνιον 

᾿Αντιόχου καὶ ᾿Αντίπατρον ᾿Ιάσονος καὶ 

ἀπεστάλκαμεν πρὸς ῾Ρωμαίους 

ἀνανεώσασθαι τὴν πρὸς αὐτοὺς φιλίαν 

καὶ συμμαχίαν τὴν πρότερον. 

17. ἐνετειλάμεθα οὖν αὐτοῖς καὶ 

πρὸς ὑμᾶς πορευθῆναι καὶ ἀσπάσασθαι 

ὑμᾶς καὶ ἀποδοῦναι ὑμῖν τὰς παρ᾽ ἡμῶν 

ἐπιστολὰς περὶ τῆς ἀνανεώσεως καὶ τῆς 

ἀδελφότητος ἡμῶν. 

18. καὶ νῦν καλῶς ποιήσετε 

ἀντιφωνήσαντες ἡμῖν πρὸς ταῦτα. 

irmãos. 
12. Sentimos alegria pela vossa glória. 
13. A nós, contudo, envolveram-nos 

muitas tribulações e muitas guerras, pois os reis 
nossos vizinhos nos atacaram.  

14. Durante essas guerras, porém, não 
quisemos molestar-vos nem aos outros aliados e 
amigos, 

15. porque recebemos do Céu o socorro 
que nos ajuda. Assim ficamos livres de nossos 
inimigos, que foram humilhados. 

16. Tendo, pois, escolhido Numênio, 
filho de Antíoco, e Antípatro, filho de Jasão, 
enviamo-los aos romanos para renovar a 
amizade e aliança que nos uniam a eles 
outrora. 

17. Demos-lhes instruções também para 
que fossem ter convosco, para saudar-vos e 
entregar-vos esta nossa carta, referente à 
renovação da nossa fraternidade. 

18. Agora, pois, fareis bem em 
responder-nos sobre este assunto. 

 
 
Jônatas demonstra que os judeus não somente conhecem a ancestralidade 

comum com os espartanos, como já os tem em termos de “fraternidade e amizade” 

(ἀδελφότητα καὶ φιλίαν), vendo-os como “irmãos”. Esta relação, segundo Jônatas, é 
mantida da parte dos judeus pelo fato de que “em todo tempo e ininterruptamente” 
se recordam dos seus “irmãos”, “nas festas e nos outros dias estabelecidos” 
mediante os “sacrifícios que oferecemos e nas orações”. De fato, não era incomum 
os laços de ancestralidade das cidades terem um aspecto mítico-ritual, expresso não 
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somente na incorporação de personagens nas lendas de formação das cidades, como 
ainda na rememoração festiva já presente nas suas práticas religiosas23. No caso 
desta carta, a referência aos sacrifícios serve como meio de aproximar os espartanos, 
tão distantes espacialmente e cuja troca de cartas se deu num espaçamento temporal 
também grande. 

 
A carta de Jônatas apresenta-se como resposta a uma antiga carta, que “em 

tempos passados foi enviada” (ἔτι πρότερον ἀπεστάλησαν) pelo rei espartano Ario 
ao sumo sacerdote Onias. A resposta de Jônatas aos espartanos, independentemente 
de a carta ser autêntica, indica uma tentativa de legitimação do sumo sacerdócio de 

Jônatas e dos asmoneus24, conforme já comentado. O rei Ario (᾿Αρείου) a qual 
Jônatas se refere é geralmente apontado pelos estudiosos como sendo Areu I de 
Esparta, que reinou entre 309 a.C. e 265 a.C.25 – ou seja, que reinou um século antes 
do período da Revolta narrada –, enquanto Onias (Ονιας) é indicado por 
determinados autores como sendo o sumo sacerdote Onias I e outros como sendo 
Onias II26. A referida carta, de Areu a Onias, é logo em seguida apresentada no 
texto de 1 Macabeus 12.20-23: 

 
 
Texto Grego (LXX) Tradução (Bíblia de Jerusalém) 

20. ῎Αρειος βασιλεὺς Σπαρτιατῶν 

Ονια ἱερεῖ27 μεγάλῳ χαίρειν. 

21. εὑρέθη ἐν γραφῇ περί τε τῶν 

Σπαρτιατῶν καὶ Ιουδαίων ὅτι εἰσὶν 

20. Ario, rei dos espartanos, ao grande 
sacerdote Onias, saudações! 

21. Encontrou-se num documento 
referente aos espartanos e aos judeus, a 
informação de que são irmãos e que pertencem à 

 
23 C. P. Jones (1999: 78) traz como exemplo o decreto de honra a Cos, por parte do povo de Camarina: “nós 
continuamos a celebrar a memória da nossa relação os convidando e outros fundadores para nossos 
sacrifícios públicos, os quais recebemos deles, e para nossos festivais”. 
 
24 Segundo Vasile Babota (2014: 215), a carta ser enviada por Jônatas indica que, assim como Onias I fundou 
uma dinastia sacerdotal, Jônatas também o fez. 
 
25 Houveram, como lembra Schürer (1985: 248n33) dois reis chamados Areu: Areu I, que reinou quarenta e 
dois anos, e Areu II, que faleceu com a idade de oito anos. Como indicado por Arnaldo Momigliano (1931: 
146), trata-se evidentemente de Areu I, uma vez que Areu II morreu ainda criança. A respeito de Areu I, cf. 
Diod. Sic., Bib. hist., 20.29 e Pausânias, Graec. Desc., 3.6.2; 6.12.5. 
 
26 Onias I: Rodrigues (2013: 113), Bremmer (2010: 51-52); Ginsburg (1934: 119); Schüller (1956: 263); 
Schürer (1985: 248n33); Momigliano (1931: 146); VanderKam (2004: 124-137); Onias II: Erich Gruen, 
Menahem Stern, Ory Amitay (2013: 79). O argumento de Jan Bremmer (2013: 51-52), de que é improvável se 
tratar de Onias II pela forma negativa que é usualmente descrito por Josefo (cf. Ant. Jud., 12.157-167), é 
refutado por Ory Amitay (2013), que indica que além da forma negativa com que Josefo trata Onias II ser um 
vício de sua classe política, ele mesmo coloca a carta de Areu no tempo de Onias III (Ant. Jud., 12.225-227), o 
que faz com que a sua atitude em relação a Onias II não tenha nenhuma validade argumentativa neste 
sentido. 
 
27 Há manuscritos que trazem uma inscrição equivocada do nome de Onias, como Ὀνιάρης (Oniáres), ou ainda 
ΟΝΙΑΑΡΗΣ (ONIAARES), tal como está no Codex Sinaiticus que, segundo Schürer (1985: 248n33), 

poderia ser lido como Ὀνιᾳ Ἄρης. 
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ἀδελφοὶ καὶ ὅτι εἰσὶν ἐκ γένους Αβρααμ. 

22. καὶ νῦν ἀφ᾽ οὗ ἔγνωμεν ταῦτα, 

καλῶς ποιήσετε γράφοντες ἡμῖν περὶ τῆς 

εἰρήνης ὑμῶν, 

23. καὶ ἡμεῖς δὲ ἀντιγράφομεν ὑμῖν 

Τὰ κτήνη ὑμῶν καὶ ἡ ὕπαρξις ὑμῶν ἡμῖν 

ἐστιν, καὶ τὰ ἡμῶν ὑμῖν ἐστιν. 

ἐντελλόμεθα οὖν ὅπως ἀπαγγείλωσιν ὑμῖν 

κατὰ ταῦτα. 

descendência de Abraão. 
22. Agora, pois, que chegamos ao 

conhecimento disto, fareis bem se nos escreverdes 
sobre a vossa situação. 

23. De nossa parte, respondemo-vos que 
o vosso gado e os vossos bens são nossos, da 
mesma forma como aquilo que nos pertence é 
vosso. Ordenamos, pois, que vos seja enviada 
uma mensagem neste sentido. 

 
 
A declaração de Areu de que “vosso gado e os vossos bens são nossos, da 

mesma forma como aquilo que nos pertence é vosso” (Τὰ κτήνη ὑμῶν καὶ ἡ ὕπαρξις 

ὑμῶν ἡμῖν ἐστιν, καὶ τὰ ἡμῶν ὑμῖν ἐστιν) é no mínimo estranha. Segundo Gruen 
(1996: 259), nenhum espartano faria tal afirmação, que é marcada por um “sabor 
bíblico”, como coloca Rodrigues (2013: 120). Acontece, porém, que é possível que, 
tal como indicado por Jonathan A. Goldstein, esta frase seja o resultado da 
adaptação de uma expressão original grega – que poderia ser “o que eu tenho e tu 
tens é agora em comum” – ao estilo bíblico28 e judaico, quando traduzida para o 
hebraico. 

 
A versão desta carta apresentada por Flávio Josefo segue em grande parte o 

texto de 1 Macabeus, mas acaba incluindo outras informações ao final29: 
“Demoteles o portador desta carta irá transmiti-la. O escrito é quadrado, o selo é 
uma águia agarrando uma serpente” (Josefo, Ant. Jud., 12.227). Tal detalhamento no 
final da carta, segundo Jan N. Bremmer (2010: 52), “não é prova de autenticidade, 
mas de falsificação”, de modo que Josefo teria retirado o nome espartano do 
portador da carta, Demoteles, de Xenofonte (Hell., 7.1.32, 39), e a temática da águia 
segurando uma serpente seria tomada dos gregos, apesar de tal símbolo ter sido 
encontrado em uma sinagoga em Golan (Bremmer, 2010: 52; Turnheim, 2000). 
Outra diferença no texto de Josefo está no termo utilizado para indicar a relação 
entre judeus e espartanos: enquanto em 1 Macabeus 12.21 Areu afirma que os 

espartanos são do γένος (genos)30 de Abraão, Josefo (Ant. Jud., 12.225) usa o termo 

 
28 Cf. 1 Reis 22.4 e 2 Reis 3.7. 
 
29 Segundo Jones (1999: 75), a versão de Josefo não sofreu com a dupla tradução, tal como 1 Macabeus, mas 
foi alterada pelas noções estilísticas do historiador. 
 
30 A palavra grega γένος possuía o sentido principal de “raça” ou “parentesco”. A ideia da consanguinidade é 
destaca especialmente em um texto de Demóstenes (Cont. Leoc., 44.2), na qual há a distinção entre o filho “de 

sangue” e o filho adotivo. A palavra γένος também é utilizada no sentido de “clã” ou “família”, tanto em 
Heródoto como em Plutarco. Cf. Heródoto, Hist., 1.125; Plutarco, Rom., 21; Alc., 1.120e; Num., 1. Um 
sentido semelhante é presente em Homero. Na Odisséia, por exemplo, Telêmaco afirma ser de Ítaca por 

“nascimento” (γένος), sendo filho de Odisseu. Cf. Homero, Od., 15.267. É a filiação a Odisseu que lhe dá a 
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οἰκειότητος (oikeiotētos, variação de oikeiotēs)31. 
 
O texto de 1 Macabeus parece acompanhar a mesma tradição que está por traz 

de 2 Macabeus 5.8: “Assim, aquele que havia banido a tantos de sua pátria, em terra 
estrangeira veio a perecer, tendo-se dirigido aos lacedemônios com a esperança de aí 
receber abrigo, em consideração à origem comum” (2 Mac 5.9)32. O termo grego 
utilizado neste texto traduzido por “origem comum” é συγγένεια (syngeneia33), 
justamente o termo utilizado para se referir às relações de familiaridade comum 
entre cidades gregas (Curty, 1992). Como bem lembra Jan N. Bremmer (2010: 53), 
no contexto helenístico, o termo “syngeneia era utilizado no caso de relações de 
sangue ou ancestralidade comum34, enquanto oikeiotēs indicava apenas relações 
próximas”35. Sendo assim, Flávio Josefo muito provavelmente optou por um termo 
mais sutil e aceitável, até porque tais aferições de consanguinidade mítica já não 
eram tão comuns em seu tempo (Bremmer, 2010: 56)36. 

 
Por fim, após a morte de Jônatas, com o lamento de romanos e espartanos, 

aparece uma carta dos espartanos dirigida a Simão, sucessor de Jônatas, cuja texto de 
1 Macabeus 14.20b-23 pretende-se uma cópia: 

 
 
Texto Grego (LXX) Tradução (Bíblia de Jerusalém) 

20. καὶ τοῦτο τὸ ἀντίγραφον τῶν 

ἐπιστολῶν, ὧν ἀπέστειλαν οἱ Σπαρτιᾶται 

Σπαρτιατῶν ἄρχοντες καὶ ἡ πόλις Σιμωνι 

20. Segue, agora, a cópia da carta que os 
espartanos enviaram: Os magistrados e a cidade 
dos espartanos a Simão, sumo sacerdote, aos 

 
conexão por γένος a Ítaca, de modo que permanece, mesmo nestes sentidos, a questão da consanguinidade 
(Liddell; Scott, 1996: 344). 
 
31 A palavra grega οἰκειότης possuía uma dupla significação: poderia ter o sentido de parentesco ou 
relacionamento, como aparece em Heródoto (Hist., 6.54) e Tucídides (Bell. Pel., 3.86), ou ainda o sentido de 
intimidade e amizade, cf. Tucídides, Bell. Pel., 4.19; Platão, Symp., 197d; Andocides, 1.118; Demóstenes 18.35 
(Liddell; Scott, 1996: 1202). 
 
32 Tradução da Bíblia de Jerusalém, porém com grifo nosso. No grego: καὶ ὁ συχνοὺς τῆς πατρίδος 

ἀποξενώσας ἐπὶ ξένης ἀπώλετο πρὸς Λακεδαιμονίους ἀναχθεὶς ὡς διὰ τὴν συγγένειαν τευξόμενος σκέπης. 
 
33 Note-se que a transliteração aqui segue a regra de que quando a letra gama (γ) estiver em posição anterior a γ, κ, 
ξ, ou χ, deve ser transliterada e pronunciada por n ao invés de g. 
 
34 Iseu de Atenas (séc. IV a.C.), por exemplo, vale-se dos termos γένος e συγγένεια quando visa indicar os 
graus de parentesco, apontando que uma filha certamente é uma parente mais próxima do que um irmão. Cf. 
Iseu, Ciron, 8.33. 
 
35 A respeito das diferenças entre syngeneia e oikeiotēs, vale a pena conferir o trabalho de Édouard Will (1995). 
 
36 Lembrando que Flávio Josefo (Ant. Jud., 14.247-255) se refere também ao vínculo de amizade referido pela 
cidade de Pérgamo em relação a Abraão e seus ancestrais. 
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ἱερεῖ μεγάλῳ37 καὶ τοῖς πρεσβυτέροις καὶ 

τοῖς ἱερεῦσιν καὶ τῷ λοιπῷ δήμῳ τῶν 

Ιουδαίων ἀδελφοῖς χαίρειν. 

21. οἱ πρεσβευταὶ οἱ ἀποσταλέντες 

πρὸς τὸν δῆμον ἡμῶν ἀπήγγειλαν ἡμῖν 

περὶ τῆς δόξης ὑμῶν καὶ τιμῆς, καὶ 

ηὐφράνθημεν ἐπὶ τῇ ἐφόδῳ αὐτῶν. 

22. καὶ ἀνεγράψαμεν τὰ ὑπ᾽ αὐτῶν 

εἰρημένα ἐν ταῖς βουλαῖς τοῦ δήμου 

οὕτως Νουμήνιος ᾿Αντιόχου καὶ 

᾿Αντίπατρος ᾿Ιάσονος πρεσβευταὶ 

Ιουδαίων ἦλθον πρὸς ἡμᾶς ἀνανεούμενοι 

τὴν πρὸς ἡμᾶς φιλίαν. 

23. καὶ ἤρεσεν τῷ δήμῳ 

ἐπιδέξασθαι τοὺς ἄνδρας ἐνδόξως καὶ 

τοῦ θέσθαι τὸ ἀντίγραφον τῶν λόγων 

αὐτῶν ἐν τοῖς ἀποδεδειγμένοις τῷ δήμῳ 

βιβλίοις τοῦ μνημόσυνον ἔχειν τὸν δῆμον 

τῶν Σπαρτιατῶν. τὸ δὲ ἀντίγραφον 

τούτων ἔγραψαν Σιμωνι τῷ ἀρχιερεῖ. 

anciãos e aos sacerdotes e a todo o povo dos 
judeus, seus irmãos, saudações! 

21. Os embaixadores por vós enviados 
ao nosso povo nos deram notícia da vossa glória 
e honra, enchendo-nos de alegria a sua vinda. 

22. As coisas por eles ditas, nós as 
transcrevemos entre as decisões do povo, nestes 
termos: Numênio, filho de Antíoco e 
Antípatro, filho de Jasão, embaixadores dos 
judeus, vieram a nós para renovarem a amizade 
conosco. 

23. Aprouve ao povo receber esses 
homens com magnificência e incluir a cópia de 
suas palavras nos livros das atas públicas, a 
fim de que o povo dos espartanos conserve a sua 
lembrança. Outra cópia, escreveram-na eles ao 
sumo sacerdote Simão. 

 
 
Segundo Jan N. Bremmer (2010: 56), a falsidade da carta é evidenciada não 

somente por hebraísmos, como ainda por outros elementos linguísticos que 
permitem que ela seja percebida como “uma mistura de terminologia selêucida, 
vocabulário judaico e grego ruim – dificilmente as características que esperamos em 
uma carta espartana”. Acontece, porém, que não apenas os hebraísmos como a 
própria qualidade do grego das cartas podem ser resultados da dupla tradução destas 
em 1 Macabeus (Grego » Hebraico » Grego), uma vez que, apesar de ser evidente 
que seriam originalmente em grego, a versão final pode ser o resultado de uma 
tradução grega do texto hebraico de 1 Macabeus (Alexander, 1984: 583; Nisula, 
2005: 203). A falta dos termos oficiais da diplomacia do mundo helenístico 
certamente é evidente, mas isto se pode explicar pelo fato de que “dificilmente se 
pode esperar que o conteúdo oficial tenha sido preservado, ao se fazer a 
retrotradução” (Rost, 2004: 74). Mais forte nos parece o argumento que ressalta a 
forma abrupta com que a carta é colocada no texto, de forma que é, não apenas uma 
possibilidade, senão também uma probabilidade, que se trate de uma inserção 

 
37 A expressão aqui presente para “sumo sacerdote”, ἱερεῖ μεγάλῳ (ierei megalô) não é a forma grega comum de 

se referir a tal cargo, usualmente indicado pelo termo ἀρχιερεύς (àrkhiereús). Isto não significa, porém, tal 
como pensa Bremmer, que se trata de uma fundamentação para a inautenticidade da carta, uma vez que este 
hebraísmo como outros ao longo da carta, é explicado pela retrotradução efetuada no texto. 
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posterior38. Esta teoria é corroborada ainda pela ausência da carta dos espartanos 
em Josefo39. 

 
Não se pode ter certeza quanto à veracidade ou mesmo a inautenticidade das 

cartas entre judeus e espartanos em 1 Macabeus (Amitay, 2013: 79). A pretensão das 
mesmas como autênticas no texto é evidente: são indicadas como cópias certificadas 

mediante o uso do termo grego ἀντίγραφον (antigraphon), utilizado somente em 
outros três casos em 1 Macabeus (Amitay, 2013)40. Tal pretensão de autenticidade, 
porém, não lhe dá crédito automaticamente. Há, de fato, quem defenda a 
autenticidade das cartas (Ginsburg, 1934; Schüller, 1956; Goldstein, 1976, P. 457-
461; Katzoff, 1985)41, quem as perceba como falsas (Gruen, 1996; Bremmer, 
2010)42, e mesmo quem aponte para a autenticidade de duas cartas, tomando a carta 
de Areu como falsa (Hadas, 1959; Hengel, 1974; Patterson, 2010: 59-68)43. Como 
bem indica Rodrigues (2013: 116), porém, “um documento não autêntico poderá ser 
tão ou mais estimulante no seu contexto histórico do que o inverso, não 
inviabilizando uma problemática”44. Mas qual seria a razão para os judeus criarem, 
ou afirmarem, tal ancestralidade comum para com os espartanos? Segundo Nuno 
Simões Rodrigues (2013: 112), tal vínculo com os espartanos possuía motivações 
tanto políticas quanto ideológicas. No presente artigo, porém, o foco se dará 
somente sobre as possíveis motivações políticas destas cartas, ficando as motivações 
ideológicas para um estudo posterior. 
 
 

 
38 Leonard Rost (2004: 73) sugere a possibilidade de a carta ter sido colocada inicialmente à margem do texto, 
“e mais tarde tenha penetrado no texto, sem se cuidar de sua harmonia com o contexto”. 
 
39 A ausência de tal carta nas Antiguidades Judaicas de Josefo pode também ser explicada pelo fato de que o 
historiador não se vale dos capítulos 14, 15 e 16 de 1 Macabeus em sua obra, de forma que parece 
desconhecer tais capítulos. Este fato leva à possibilidade dos capítulos 14 a 16 serem uma inserção posterior 
no texto, não incluídos na cópia utilizada por Josefo (Rost, 2004: 72-73). 
 
40 Os três casos são: 1) 1 Mac 11.31, no qual o rei Demétrio se refere a uma cópia da carta escrita a Lástenes 
(11.32-37); 2) 1 Mac 14.27, na qual se refere às cópias de um texto inscrito em placas de bronze e em estelas 
no monte Sião a respeito de Simão (14.27-49), que teriam sido depositadas no Tesouro (14.49); 3) 1 Mac 
15.24, a respeito de uma cópia da carta do cônsul romano Lúcio a Ptolomeu, que teria sido dirigida a Simão. 
 
41 C. Orrieux (1989) defende a ideia de que a carta de Areu, apesar de autêntica, foi alterada. 
 
42 Outro importante defensor desta posição é Burkhart Cardauns, a quem não tivemos acesso, mas que é 
inúmeras vezes referido nos trabalhos aqui citados. 
 
43 Outros importantes defensores desta perspectiva são Elias Bickerman, Christian Habicht e Menahem Stern. 
Arnaldo Momigliano (1931: 142) defendeu ainda uma quarta ideia: as duas primeiras cartas seriam falsas e a 
terceira verdadeira. Esta ideia é sugerida ainda por Jones (1999: 78), mas respondida com crítica por Erich 
Gruen e Jan N. Bremmer (2010: 55), seguindo a lógica de que se duas cartas anteriores são falsas, dificilmente 
a terceira será autêntica. 
 
44 Erich S. Gruen (2011: 305) destaca que as cartas “devem ser tomadas seriamente. Mas dificilmente como 
história”. 
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2. A possibilidade de relações entre judeus e espartanos 
 
 

No que diz respeito ao valor político das cartas, para além de serem 
(supostamente) documentos de relação diplomática entre judeus e espartanos, a 
própria afirmação de ancestralidade comum também teu seu valor. Afinal, o mito de 
ancestralidade comum entre cidades era algo recorrente no período helenístico45, 
servindo tanto como mecanismo ideológico quanto como forma de uma cidade 
inserir-se na oikoumene46. Assim, não era raro o uso destes mitos em negociações 
diplomáticas (Humphreys, 2014: 430), de modo que as cartas de 1 Macabeus podem 
fazer parte de uma tradição de diplomacia por ancestralidade presente na história de 
inúmeras cidades gregas (Gruen, 2011: 253-276). Acontece, porém, que a ideia de 
uma ancestralidade comum entre judeus e espartanos não foi criada em 1 Macabeus. 
Isto fica evidenciado pelo fato de que o sumo-sacerdote Jasão, quando decide fugir, 
durante a Revolta, dirige-se para Esparta, pela já conhecida familiaridade (syngeneia) 
entre os dois povos (2 Mac 5.9)47. Já existia, portanto, algo que relacionava os judeus 
e espartanos no contexto da Revolta, antes da escrita de seus dois principais relatos 
(1 e 2 Macabeus). 

 
Mas, até que ponto se pode imaginar esta relação entre espartanos e judeus? 

Como indicado por Michael S. Ginsburg (1934: 119), Areu I foi um rei espartano 
bastante peculiar, sendo conhecido por pretender assumir um papel de importância 
política que Esparta não mais carregava, de tal modo que “queria a qualquer custo 
desempenhar um papel importante na política internacional”, se diferenciando da 
tendência geral dos reis de Esparta em aderirem a uma política bastante austera e 
nacional. Assim, Areu investe em suas relações internacionais e chega a fazer parte 
de uma liga de aliados gregos que tinham como objetivo se oporem aos 

 
45 Olivier Curty é, atualmente, uma das grandes autoridades no assunto – senão a maior –, tendo realizadoe 
sua tese (Curty, 1995) a este respeito. Seus artigos podem servir tanto para uma apreciação mais resumida dos 
mitos de ancestralidade mítica das cidades (Curty, 1999), quanto até mesmo do próprio caso entre judeus e 
espartanos (Curty, 1992). Outros trabalhos importantes sobre esta temática são os de C. P. Jones (1999) e L. 
E. Patterson (2010). 
 
46 “Os títulos de glória míticos, bem como os parentescos lendários entre povos, faziam as vezes de 
salamaleques na sociedade internacional; cada cidade afirmava as suas origens lendárias às suas pares, que 
tinham a gentileza de não as pôr em causa; era uma maneira de se afirmarem como pessoas. A sociedade das 
cidades era, assim, composta por pessoas nobres, que possuíam os seus laços de parentesco; ao aceitarem 
estas ficções como artigos de fé, mostravam o seu respeito pelas regras da vida internacional das cidades 
civilizadas” (Veyne, 1987: 101). 
 
47 Apesar de Martin Hengel e Christian Habicht terem argumentado que a tradição do parentesco entre 
judeus e espartanos surgiu no período de Jasão, Jan Bremmer (2010: 50) responde que “se a lenda tivesse tal 
origem recente, Jasão dificilmente teria a tomado a sério”. O nome do sucessor de Jasão, Menelau, sendo o 
mesmo do famoso rei espartano da guerra de Tróia, pode ser outra indicação da lenda (Bremmer, 2010: 50; 
Hengel, 1974: 75 [I]). 
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macedônios48. 
 
O contexto de rivalidade entre Areu e os reis antigônidas49 Antígono I 

Monoftalmo e seu sucessor Demétrio I Poliorcetes50, também parece ser uma 
explicação razoável para que os espartanos, após entrarem em contato com o Egito 
Ptolomaico51, criassem relações com os judeus, mesmo que somente tendo em vista 
o enfraquecimento da posição de Antígono e Demétrio (Schüller, 1956: 259), ou 
mesmo, como indicou Nuno Simões Rodrigues (2013: 114), “buscando no Oriente 
eventuais reforços, pontos de fuga e posições geo-estratégicas adequadas para 
combater as ambições de Antígono e, depois, as do seu filho Demétrio Poliorceta”. 
Da parte de Esparta, portanto, é completamente lógico e verossímil a possibilidade 
de uma relação diplomática com a Judeia, tanto como nova força aliada, como para 
minar as forças de inimigos ao Oriente. Mas quais seriam, da parte dos judeus, as 
motivações políticas para uma relação diplomática com Esparta? 
 
 
3. O vínculo entre espartanos e romanos como razão política 

 
 
Em geral, as motivações políticas de vínculo com Esparta são indicadas como 

tendo relação direta com Roma. Por isso a escolha, neste artigo, de especificar a 
análise nesta possibilidade de os judeus utilizarem os espartanos como “ponte” para 
chegarem aos romanos. Isto se explica pelo fato de que apesar da fama militar de 
Esparta – que certamente povoava o imaginário da antiguidade tal como povoa o 
imaginário atual52 – a cidade já não se encontrava mais em seu tempo de glória, 
estando em situação de decadência (Rodrigues, 2013: 112). Já não se tratava mais da 
potência militar de outrora, mas ao mesmo tempo possuía importância política pela 
sua aliança com a poderosa República de Roma. 

 

 
48 O estudioso russo S. Zebelev se vale de uma lista desta liga para indicar que, não constando a Judeia, não 
haveria uma aliança entre Esparta e Jerusalém, porém, como bem indicado por Schüller (1956: 264), a 
omissão dos judeus é natural se tratando de uma listagem de uma aliança puramente grega. 
 
49 Os antigônidas foram uma dinastia helenística sucessora de Antígono I, Monoftalmo, um dos sucessores de 
Alexandre, estabelecida principalmente na Macedônia, e que permaneceu até a conquista romana na batalha 
de Pidna em 168 a.C.  
 
50 Demétrio I, derrotando o exército espartano em Mantinea, quase conquistou a cidade, em 294 a.C., cf. 
Plutarco, Demet., 35.1; Polyaenus, Strateg. 4.7.9-10. 
 
51 Tal como indicado por Schüller (1956: 259), há uma inscrição datada de 266 a.C. encontrada em Olímpia, 
que cita Ptolomeu II Filadelfo, honrando a Areu. 
 
52 Louis H. Feldman (1993: 11-12) ressalta a importância de Esparta no imaginário antigo, de forma a 
favorecer os judeus: “Apesar dos espartanos terem pouco poder militar neste momento, tal afirmação [de 
parentesco] se autenticada, teria dado muito prestígio aos judeus tendo em vista a grande estima na qual os 
espartanos eram tidos na antiguidade”. 
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A imagem de Roma em 1 Macabeus é extremamente positiva: trata-se de “uma 

república justa e amiga dos asmoneus e dos judeus, sem sugerir que Roma um dia 
será uma inimiga”, como bem lembra Jonathan A. Goldstein (1976: 63)53. Roma é, 
tanto em 1 Macabeus quanto em 2 Macabeus, uma “aliada distante”, cuja relação se 
dá por meio de embaixadas54 e cartas55. As próprias cartas entre judeus e espartanos 
estão diretamente relacionadas a Roma não somente pelo fato de que são enviadas 
nas mesmas missões de embaixadas a Roma, como por possuírem menções àquela 
cidade56. 

 
Esparta de fato sempre foi bem quista pelos romanos, e desde 146 a.C., 

recebia o prestígio de uma cidade satélite favorecida por Roma (Katzoff, 1985: 487). 
Politicamente, portanto, Esparta poderia ser considerada como “uma via para 
chegar a Roma” (Rodrigues, 2013: 115)57. Tal ideia, desenvolvida especialmente por 
Jonathan A. Goldstein (1976: 447-450), foi respondida por Katzoff (1985: 488) com 
o fato de que claramente “a embaixada para Esparta parece estar planejada para a 
viagem de volta de Roma, e não como preparatória para esta”58. Será que o objetivo 
de aliança, portanto, não seria justamente o contrário, ou seja, uma influência 
romana para a criação de um vínculo militar com Esparta (Schüller, 1956: 266)? 

 
53 Goldstein vale-se desta imagem positiva de Roma para datar tanto 1 Macabeus quanto 2 Macabeus, antes 
de 63 a.C., data da conquista romana de Jerusalém, por Pompeu, quando Roma passa definitivamente a ser 
tida como uma inimiga por parte dos patriotas judeus. A. Momigliano (1975: 114) lembra que “I Macabeus 
contém [...] um dos mais marcantes elogios de Roma em toda a antiguidade”. 1 Macabeus é de fato a fonte 
mais antiga da relação entre romanos e judeus, onde há um laus romanorum que favorece a imagem dos 
romanos na Judeia (1 Mac 8.1-16). Sobre o elogio aos romanos em 1 Macabeus, vale a pena conferir o 
trabalho de Marta Sordi (1975). Esta imagem posteriormente varia consideravelmente entre defensores do 
poder romano, tais como Josefo (cf. a afirmação em Bel. Jud., 5.367), e rebeldes patriotas (Wilker, 2012: 157-
187). 
 
54 Cf. 1 Mac 8.17s 11-12; 2 Mac 4.11s; Flávio Josefo, Ant. Jud., 13.163-169. Sobre as embaixadas entre 
romanos e judeus, vale a pena conferir o trabalho de L. T. Zollschan (2004). 
 
55 As “placas de bronze” em 1 Macabeus 14.18 parecem ser um presente dos romanos, apesar da posterior 
referência a uma carta dos espartanos (v. 20), uma vez que em 1 Macabeus 8.22 se fala da carta dos romanos 
gravada em “tabuletas de bronze” (cf. a carta em 1 Mac 8.23-32). Contra esta perspectiva, se posicionou J. A. 
Goldstein (1976: 492-494). 
 
56 1 Mac 12.16-17a. Segundo Jan N. Bremmer (2010: 54), as menções a Esparta e às cartas são inserções 
posteriores, em lugares onde as sentenças indicam questões a respeito dos romanos. Uma leitura atenta 
permite que se perceba como os textos de 1 Macabeus 12.2 e 12.5-23 estão inseridos em um contexto literário 
que aparentemente tratava originalmente apenas dos romanos (Ginsburg, 1934: 118). 
 
57 Arnaldo Momigliano (1975: 113) afirma que o uso dos asmoneus da relação com os espartanos se deu no 
sentido de “explorar esta lenda por respeitabilidade política”, uma vez que os espartanos eram tidos como 
parentes das sabinas, que deram muitas esposas aos reis romanos. Jones (1999: 78-79) segue ideia semelhante 
e lembra a prática helenística de embaixadores irem em uma mesma missão a um aliado principal e a outros 
que pudessem ajudar. 
 
58 Algo semelhante ocorre com a cidade de Pérgamo, com a qual os judeus estabelecem relações na volta de 
uma embaixada a Roma (Flávio Josefo, Ant. Jud., 14.247-255). 
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Esta ideia é facilmente questionada, não somente por Esparta ser para os 

judeus daquele momento demasiada “fraca e distante” (Katzoff, 1985: 487), como 
principalmente pela forma com que os judeus acabam desmerecendo qualquer ajuda 
que pudesse vir dos espartanos. Na carta de Jônatas aos espartanos, o mesmo afirma 
que os judeus não necessitam da assistência dos espartanos, uma vez que contam 
com o encorajamento de seus livros sagrados59, além de não desejarem incomodar 
os mesmos, uma vez que já contam com a ajuda dos céus60. Erich Gruen (2011: 
305) indica estas declarações como evidências da falsidade da carta, que dificilmente 
seria bem aceita pelos espartanos, afinal, “pode-se imaginar a reação dos orgulhosos 
espartanos se uma carta como essa realmente fosse enviada!”61. 

 
Mesmo que as cartas sejam verídicas, elas apontam para uma ausência de 

intenção no sentido de um auxílio militar, até porque, como bem indicou Ginsburg 
(1934: 121), se Roma, “este poderoso Estado, que se tornou aliado da Judéia não 
muito antes, não deu nenhum suporte para os judeus em sua luta contra a Síria, o 
que os judeus poderiam esperar de Esparta, cuja glória pertencia ao passado?”. Se as 
cartas são de fato verídicas, seu propósito político e militar provavelmente se deu 
justamente na afirmação da independência e da força judaicas, que, apesar de contar 
com relações diplomáticas com a poderosa Roma, não lhe deve nada em relação a 
guerra contra a Síria62. 

 
É provável que tenha havido algum contato entre judeus e espartanos, 

independentemente da veracidade das cartas. Se estes não ocorreram nos períodos 

 
59 A expressão “livros sagrados” indica uma etapa já avançada da formação do cânon judaico, uma vez que 
indica uma coleção para além do “livro da lei” (1 Mac 3.48). Vale a pena perceber que o Salmo 79 (v. 2-3) é 
citado como Escritura em 1 Macabeus 7.17. Também 2 Macabeus é importante neste processo (cf. 2 Mac 
2.13), e ainda mais o Eclesiástico (ou Sirácida). O prólogo do livro de Eclesiástico, assim como Eclo 39.1-3 
permitem uma percepção bastante profunda da formação do cânon hebraico. A respeito da formação do 
cânon hebraico e sua relação com a política asmoneia, o trabalho de A. Van der Kooij (2003: 29-38) é 
particularmente esclarecedor. 
 
60 1 Mac 12.9-15. Cf. Flávio Josefo, Ant. Jud., 13.167-168. O uso do termo “céus”, ao invés de “Deus”, 
acompanha o estilo literário de 1 Macabeus, como destaca Jan Bremmer (2010: 58). Cf. 1 Mac 3.18-19, 50, 60; 
4.10, 24, 40, 55; 9.46; 12.15; 16.3. 
 
61 E ainda, Bremmer (2010: 54): “Certamente, se alguém quer bons contatos diplomáticos, a última coisa que 
escreverá é: nós não precisamos da sua ajuda pois temos um muito melhor, supernatural aliado!”. Jan N. 
Bremmer (2010: 54) afirma que tal carta é “patentemente insincera”, não apenas pela falta de pedido de ajuda 
por parte de Jônatas, como ainda pela ideia presente nas mesmas que os judeus se recordam dos espartanos 
em seus sacrifícios e festivais. 
 
62 Em geral, os historiadores tendem a indicar que Roma incentivou a revolta dos súditos dos Selêucidas na 
Judeia, na Mesopotâmia e em outras localidades, porém a ausência de atitudes mais substanciais evidencia a 
complexidade da relação entre Roma e Antíoco Epifânio. A proposta de Erich Gruen de que Roma 
colaborou com os reis helenísticos a manter a ordem no Leste, nos parece uma crítica importante, mas 
exagerada. A ideia de diferentes posturas dentro do Senado romano, como indica Eliezer Paltiel (1982), nos 
parece mais provável. 
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macabeu e asmoneu63, porém, as cartas podem ter servido como mecanismo de 
abertura para a bem conhecida posterior relação entre a dinastia espartana dos 
Euríclidas e Herodes, o Grande, que fazia ofertas a Esparta no tempo de Augusto 
(Flávio Josefo, Bell. Jud., 1.425, 513-531; Ant. Jud., 16.300-310). Quanto à existência 
de uma comunidade judaica em Esparta no séc. II a.C., tal como é aferida por 
muitos autores, carece de embasamento documental64, e é mesmo improvável, uma 
vez que os espartanos (assim como os judeus) eram bem conhecidos pela sua 
ξενηλασία (xenelasia), ou seja, sua aversão a estrangeiros (Figueira, 2003). Se não se 
pensa em uma comunidade espartana em Jerusalém, é semelhantemente improvável 
o contrário. 

 
 
Considerações finais 
 
 

Estes “parentes distantes” dos judeus, eram – ao que as cartas indicam – bem 
quistos por eles. Talvez isso tenha se dado pelo pretenso parentesco, ou talvez ainda 
mais pela própria distância. A cidade grega de Esparta, para além de sua relação com 
Roma, era ainda distante o suficiente para não ser tomada com a percepção negativa 
que as cidades gregas ao redor de Israel foram. 

 
Mesmo que a motivação política e militar das cartas seja questionável, tanto no 

sentido de favorecer uma relação com os romanos como uma relação com os 
espartanos, há, evidentemente, uma intencional construção de um relacionamento 
entre judeus e espartanos no texto de 1 Macabeus que serve ao autor deste para 
algum fim, e que se fundamenta em um mito de ancestralidade entre as cidades, tal 
como está claro na carta de Areu a Onias. É bem provável, portanto, que uma 
análise mais pormenorizada da possibilidade de uma intenção ideológica e cultural 
traga mais luz à compreensão desta enigmática relação entre espartanos e judeus. 
Caberá a uma segunda parte desta pesquisa estabelecer uma análise de tal 
intencionalidade cultural65. 
 
 

 
63 A conclusão de Jan Bremmer (2010: 56) de que “contatos diplomáticos reais nunca tiveram lugar durante 
os períodos macabeu e asmoneu” diverge muito da maioria dos estudiosos, mesmo de autores que negam a 
veracidade das cartas, a exemplo de Cardauns. 
 
64 Alguns defensores desta ideia são: M. S. Ginsburg (1934: 122), F.-M. Abel, e E. Schürer. Segundo S. 
Schüller (1956: 267-268), pode-se duvidar da existência de tal comunidade por diversos motivos, dentre os 
quais a ausência de judeus no momento da morte de Jasão (2 Mac 5.10), que havia se dirigido para Esparta. 
 
65 O presente artigo é o resultado da pesquisa realizada para a cadeira de Estudos Avançados em História II, 
do Programa de Pós-graduação em História, da Universidade Federal do Paraná, ministrada pelo professor 
Dennison de Oliveira, que, juntamente aos demais colegas, colaborou na lapidação do presente texto. 
Agradeço ao professor Dennison e aos colegas de EAH II, assim como ao meu orientador Renan Frighetto, 
pelo empenho e dedicação na leitura e orientação. 
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