
Profecias como alegorias 
  
O Rambam estabelece os seguintes princípios em relação à Era da Redenção:  
 
“Não se deve alimentar a noção de que na Era de Mashiach qualquer elemento da ordem 
natural será anulado, ou que haverá qualquer inovação no trabalho da criação. Em vez 
disso, o mundo continuará de acordo com seu padrão.” 
  
Embora Yeshayahu afirme: “O lobo habitará com o cordeiro ...”, essas [palavras] são uma 
alegoria e um enigma. Elas significam que Israel habitará seguramente junto com os gentios 
ímpios que são comparados a lobos e leopardos .... [Nesta era, todas as nações] retornarão 
à verdadeira fé e não mais saquearão ou destruirão .... 
  
Da mesma forma, outras profecias dessa natureza a respeito de Mashiach são analogias. Na 
Era do Rei Mashiach, todos perceberão o que está implícito nessas analogias e alusões. 
  
Nossos Sábios ensinaram: “Não haverá diferença entre a era atual e a Era de Mashiach, 
exceto [nossa emancipação da] subjugação aos reinos [gentios].” 
  
Milagres reais na era da redenção 
  
Superficialmente, existem vários Midrashím que parecem contradizer o princípio do 
Rambam, de que a Era da Redenção não inaugurará uma nova e milagrosa ordem mundial. 
Por exemplo, o Torát Kohaním ensina: “Que texto bíblico nos ensina que árvores de sombra 
(estéreis) acabarão produzindo frutos? - O seguinte: 'As árvores do campo produzirão seus 
frutos.' ” 
  
Um conceito semelhante é encontrado na conclusão do Tratado de Ketubôt, que afirma: 
  
Rav Chiya bar Ashi disse em nome de Rav: “No final, todas as árvores de sombra em Eretz 
Yisrael darão frutos, como está escrito: 'As árvores darão frutos e as videiras e as figueiras 
darão sua força.'” 
  
Essas declarações parecem contradizer o princípio estabelecido pelo Rambam, pois 
certamente a produção de frutos por uma árvore estéril representa uma mudança na ordem 
natural. No entanto, é possível explicar que nossos Sábios também falaram em alegorias, de 
modo que o termo “árvores frutíferas” poderia ser interpretado como uma referência aos 
estudiosos da Torá e “árvores de sombra” aos iletrados. 
  
Em uma análise mais detalhada das passagens, entretanto, tal interpretação é insustentável. 
A passagem acima mencionada em Torát Kohaním compreende a exegese de vários versos 
que falam de uma abundância de bênçãos materiais em um sentido muito literal. Por 
exemplo, no mesmo versículo citado acima, "A terra dará sua produção e as árvores do 
campo produzirão seus frutos", Torát Kohaním explica: "A terra não produzirá como dá 
agora, mas sim como aconteceu na época de Adão, o primeiro homem. No mesmo dia em 
que ele semeou, as colheitas foram produzidas.” Da mesma forma, quando a passagem em 
Ketubôt é considerada em sua totalidade, é óbvio que as declarações de nossos Sábios 
deveriam ser entendidas literalmente. 



  
Por estas razões, as declarações do Rambam não foram aceitas por todas as autoridades. 
Em seu comentário sobre Hilchôt Melachím, o Raavád discorda do Rambam, afirmando: 
"Veja: a Torá escreve: 'E eu removerei predadores da terra', o que implica que esta profecia 
certamente não é uma alegoria, mas sim uma descrição do que realmente vai acontecer.” 
  
Uma solução possível: a singularidade de Eretz Yisrael 
  
O Radbaz no Mishnê Torá toma nota da declaração do Raavád e comenta: 
  
Isso não representa uma contradição: assim como os outros versículos são alegorias, isso 
também é uma alegoria .... 
  
O que se deve acreditar é o seguinte. As [profecias] serão cumpridas de maneira literal em 
Eretz Yisrael. [Isso está implícito no versículo 12] "Eles não farão mal, nem destruirão todo o 
Meu santo monte, porque a terra [isto é, a Terra de renome] será repleta de 
conhecimento." Da mesma forma, está escrito: "Vou remover predadores da terra." 
  
Em outras terras, em contraste, “o mundo continuará de acordo com seu padrão”. [Nessas 
terras] as profecias serão cumpridas no sentido alegórico, como está escrito, “Nação não 
levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra.” Em Eretz Yisrael, 
entretanto, as profecias serão cumpridas tanto no sentido literal quanto alegórico. 
  
Uma rejeição desta explicação 
  
As declarações do Radbáz, no entanto, não parecem representar uma resolução completa 
do problema: 
  
(a) A declaração acima citada do Rambam, "Não se deve alimentar a noção de que na Era de 
Mashiach qualquer elemento da ordem natural será anulado, ou que haverá qualquer 
inovação na obra da criação", parece implicar que em todo o mundo, a ordem natural 
continuará a prevalecer. A instituição de uma ordem milagrosa dentro de Eretz Yisrael 
certamente pareceria uma "inovação na obra da criação". 
  
(b) A concepção do Rambam da Era da Redenção também se reflete no capítulo anterior de 
Hilchôt Melachím. Lá o Rambam escreve:  
  
“Não se deve alimentar a noção de que o Rei Mashiach deve operar milagres e maravilhas, 
trazer novos fenômenos ao mundo, ressuscitar os mortos ou realizar outros atos 
semelhantes. Isto definitivamente não é verdade.” 
  
[Uma prova pode ser trazida do fato de que] Rabi Akiva, um dos maiores Sábios da Mishná, 
era um dos apoiadores do Rei Ben Koziva, e o descreveria como o Rei Mashiach ... Os Sábios 
não pediram a ele quaisquer sinais ou maravilhas. 
  
Uma vez que a revolta de Bar Kochba ocorreu em Eretz Yisrael, parece que o Rambam 
afirma que a ordem natural continuará a prevalecer durante a Era da Redenção, mesmo na 
Terra Santa. 



  
Uma resolução alternativa: de volta ao Éden 
  
O autor de Avodát Hakôdesh, oferece uma interpretação diferente para o conceito de que a 
ordem natural continuará a prevalecer na Era da Redenção. Ele afirma que a intenção é que 
D'us não trará uma nova ordem que transcenda a natureza. Todas as criaturas, no entanto, 
retornarão à natureza com a qual foram originalmente dotadas no início da criação, antes 
do pecado da Árvore do Conhecimento. 
  
Com base nesta concepção, as profecias aparentemente milagrosas da Era da Redenção 
mencionadas acima não representam uma contradição com a tese do Rambam. Antes do 
pecado da Árvore do Conhecimento, todas as árvores davam frutos e não havia predadores. 
O pecado aviltou a composição espiritual do mundo inteiro, trazendo essas características 
negativas. Na Era da Redenção, porém, elas serão erradicadas, e o mundo voltará à sua 
natureza original. Assim, a ordem natural não deixará de existir na Era da Redenção. Ao 
contrário, a verdadeira intenção de D'us para a ordem natural será revelada. 
  
A rejeição desta tese 
  
Isso é, no entanto, difícil de explicar dentro do contexto da postura do Rambam. Sua 
declaração de que “Não se deve alimentar a noção ... de que haverá qualquer inovação na 
obra da criação”, aparentemente implica que a ordem natural atual continuará. 
Aparentemente, não importa exatamente quando o potencial de produção de frutos foi 
retirado das árvores de sombra, nem quando certos animais foram dotados de uma 
natureza predatória. A partir das declarações do Rambam, parece que uma vez que esta é a 
sua natureza no momento, esta natureza continuará a prevalecer. 
  
Assim, ainda é difícil compreender como o Rambam reconciliará seu princípio de que a 
ordem natural não será revogada na Era da Redenção, com as declarações de nossos Sábios 
que parecem indicar que, em última análise, a Era da Redenção iniciará uma nova ordem 
mundial, na qual a natureza dará lugar a milagres. 
  
Duas autocontradições aparentes 
  
O Lechem Mishnê enfatiza ainda mais a dificuldade com a tese do Rambam, observando 
vários lugares dentro do próprio Mishnê Torá onde o Rambam toma decisões contrárias a 
este princípio. Por exemplo: 
  
(a) A tese do Rambam é baseada na seguinte passagem talmúdica: 
  
O Rabino Chiya bar Abba declara em nome do Rabino Yochanan: “Todos os profetas 
profetizaram apenas a respeito da Era do Mashiach. O mundo vindouro, em contraste, [é 
descrito pelo versículo]:  'D'us, nenhum olho a não ser o Seu, viu.' ” 
  
Isso entra em conflito com [a opinião de] Shmuel, que afirma: “Não haverá diferença entre a 
era atual e a Era de Mashiach, exceto [nossa emancipação da] subjugação aos reinos 
[gentios].” 
  



O Rabino Chiya bar Abba está afirmando que todas as visões dos profetas se referem à Era 
de Mashiach, e é nesta Era que os milagres que eles profetizaram acontecerão. O Mundo 
Vindouro, em contraste, representa um nível superior de existência que nem mesmo o olho 
da visão profética poderia conceber. Shmuel, em contraste, difere dessa visão. Ele afirma 
que os milagres preditos pelos profetas não acontecerão na Era de Mashiach, pois nessa 
época a ordem natural do mundo continuará a prevalecer como no presente. 
  
O Lechem Mishneh observa que aqui, em Hilchôt Melachím, o Rambam se identifica com a 
visão de Shmuel, enquanto em Hilchôt Teshuvá ele se identifica com a visão do Rabino Chiya 
bar Abba. 
  
(b) A Mishná ensina: 
  
Uma pessoa não deve sair [para o domínio público no Shabat] carregando uma espada ou 
um arco ... Se ele fizer isso, estará sujeito a trazer uma oferenda pelo pecado. 
  
Rabino Eliezer diz: "Esses artigos são ornamentos [e, portanto, como joias, são considerados 
vestimentas que podem ser usadas no Shabat]." Nossos Sábios dizem: "Pelo contrário, eles 
são vergonhosos, pois está escrito: 'E eles transformarão suas espadas em relhas de arado e 
suas lanças em ganchos de poda ... e não aprenderão mais a guerra'"; [ou seja, se fossem 
ornamentos, não teriam que ser transfigurados na Era da Redenção]. 
  
Na discussão do Talmud sobre o assunto, nossos Sábios associam essa diferença de opinião 
com a diferença de opinião entre o Rabino Chiya bar Abba e Shmuel mencionados acima. Há 
uma dúvida entre os Sábios sobre se Rabino Eliezer aceita ou não o ponto de vista do Rabino 
Chiya bar Abba. É óbvio, no entanto, que a decisão dos Sábios não está de acordo com a 
visão de Shmuel. No entanto, embora o Rambam subscreva a opinião de Shmuel no que diz 
respeito à Redenção, no que diz respeito às leis do Shabat, ele aceita a decisão dos Sábios. 
  
A ressurreição não é um milagre?! 
  
As dificuldades acima podem ser resolvidas no contexto da resolução de outra questão, de 
âmbito mais amplo. Um dos Treze Princípios de Fé do Rambam é a crença na Ressurreição 
dos Mortos que acontecerá após a vinda de Mashiach. Se sim, como pode o Rambam dizer 
que a ordem natural do mundo não será alterada na Era de Mashiach? Que inovação 
poderia ser mais cataclísmica do que a Ressurreição dos Mortos? 
  
Em conclusão: 
 Dois períodos na era da redenção 
  
Parece, portanto, que o Rambam mantém que haverá dois períodos dentro da Era da 
Redenção: (a) um período associado com a vinda de Mashiach, quando a ordem natural 
continuará a prevalecer, e (b) um período subsequente que verá milagres que partem da 
ordem natural, incluindo a Ressurreição dos Mortos. 
  
Neste contexto, podemos entender as implicações da referência do Rambam a Bar Kochba 
como prova de que Mashiach não precisa fazer milagres. Isso esclarece que a vinda de 
Mashiach não trará uma nova ordem mundial e, portanto, sua capacidade ou incapacidade 



de fazer milagres não é de forma alguma significativa no que diz respeito ao seu papel entre 
o povo judeu. 
  
De acordo com o Rambam, Mashiach restaurará a monarquia, construirá o Beit Hamikdásh e 
reunirá o povo judeu, criando assim um ambiente no qual o povo judeu será capaz de 
observar a Torá e suas Mitzvót de maneira perfeita. Além disso, ele removerá quaisquer 
obstáculos para esse fim no mundo em geral. Como consequência, o povo judeu “será livre 
[para se envolver] na Torá e sua sabedoria, sem ninguém para oprimi-lo ou perturbá-lo. 
Naquela época não haverá fome nem guerra ... [e] a ocupação do mundo inteiro será 
apenas dedicar-se a D'us.” Ou seja, enquanto a ordem natural do mundo prevalece, o povo 
judeu e o mundo em geral serão elevados a um estado perfeito de conhecimento e prática. 
Este é o propósito da vinda de Mashiach. 
  
Neste contexto, podemos entender a abordagem do Rambam às profecias da Torá e as 
declarações de nossos Sábios que parecem indicar que haverá uma mudança na ordem 
mundial na Era da Redenção. Aquelas profecias que estão conectadas com Mashiach 
pessoalmente ou os efeitos imediatos de sua vinda ao mundo em geral, o Rambam 
interpreta como alegorias, pois neste período “o mundo continuará de acordo com seu 
padrão”. 
  
Em contraste, as profecias de que D'us “removerá predadores da terra” e fará com que as 
árvores de sombra produzam frutos, que falam da Era da Redenção como um todo, não 
precisam ser interpretadas como alegorias. Eles serão cumpridos em um sentido literal no 
último período da Era da Redenção, o período em que os mortos serão ressuscitados. 
  
Resolvendo as dificuldades nas declarações do Rambam 
  
Nesse contexto, podemos explicar as duas questões problemáticas levantadas pelo Lechem 
Mishnê. Em primeiro lugar, com relação às leis do Shabat: Visto que, em última análise, 
haverá uma era em que a ordem natural mudará, o Rambam conclui que as armas não são 
ornamentos e que uma pessoa que as carregue no domínio público é responsável. 
  
Da mesma forma, em relação à diferença de opinião entre Rav Chiya bar Abba e Shmuel: A 
partir da declaração do Talmud de que Rav Chiya bar Abba difere de Shmuel, parece que o 
próprio Rav Chiya bar Abba afirma que milagres acontecerão no início de a Era da Redenção. 
Com relação a isso, o Rambam difere e aceita a visão de Shmuel. Por outro lado: Uma vez 
que, em última análise, no período posterior da Era da Redenção, todas as profecias de 
milagres - mesmo aquelas destinadas a serem entendidas em um sentido literal - serão 
cumpridas, é apropriado para o Rambam tomar emprestado Rav Chiya A declaração de bar 
Abba de que “Todos os profetas profetizaram apenas a respeito da Era do Mashiach, ...” a 
fim de enfatizar a singularidade do Mundo vindouro. 
  
O que trará o advento da era milagrosa? 
  
Ainda existe uma certa dificuldade com a decisão do Rambam. Visto que a vinda de 
Mashiach não exigirá um afastamento da ordem natural, que evento o fará? Qual é a causa 
que levará à Ressurreição dos Mortos e ao início de uma ordem milagrosa de existência? 
  



Há uma outra dificuldade levantada pelas próprias declarações do Rambam sobre a Era da 
Redenção. Em Igueret Techiát Hametím, o Rambam escreve que suas próprias declarações 
no Mishnê Torá - que as profecias a respeito da Redenção são alegóricas por natureza - não 
representam uma decisão definitiva e final sobre o assunto; na verdade, é bem possível que 
as profecias sejam realizadas em um sentido literal. De acordo com a explicação acima, esta 
afirmação é problemática. Essas profecias devem ser entendidas como alegorias, porque 
Mashiach se destina a trazer um estado de redenção dentro do contexto natural do mundo. 
E este estado de redenção, que encontra expressão na completa observância da Torá e suas 
Mitzvót dentro do contexto de nossa existência material, é o propósito de sua vinda. A 
revelação de uma ordem milagrosa parece contradizer esse ideal. 
  
A resolução: com mérito e sem mérito 
  
Essas dificuldades podem ser resolvidas elucidando a seguinte passagem talmúdica:  
  
Está escrito: “Eis que como um filho do homem veio sobre as nuvens do céu”; no entanto, 
também está escrito: “[Seu rei virá ...] como um homem pobre montado em um jumento.” 
Se [o povo judeu] for considerado digno disso, [Mashiach] virá “sobre as nuvens do céu”; se 
eles não merecerem, ele virá “como um pobre homem montado em um jumento”. 
  
Da mesma forma, em muitos outros contextos, pode-se explicar que existem dois caminhos 
possíveis de conduta para Mashiach. Se o povo judeu for meritório, ele seguirá o único 
caminho; se, Deus me livre, faltam méritos, ele virá pelo outro caminho. Por exemplo, várias 
fontes afirmam que o Terceiro Beit Hamikdásh está completamente construído e descerá 
dos céus. Em contraste, existem outras fontes (e esta opinião é adotada pelo Rambam) que 
sustentam que o Terceiro Beit Hamikdásh será construído por Mashiach. Aqui, também, 
pode ser explicado que se os judeus forem considerados dignos, eles receberão um Beit 
Hamikdásh celestial; se não, o Beit Hamikdásh terá que ser construído por esforço mortal. 
  
A possibilidade de milagres 
  
No Mishnê Torá, que é um texto de Halachá, a lei da Torá, o Rambam escolhe descrever a 
Redenção em termos que certamente serão cumpridos. Visto que os méritos do povo judeu 
dependem do livre arbítrio, quem pode dizer do que eles serão considerados dignos? O 
Rambam, portanto, afirma que a ordem natural continuará a prevalecer. A possibilidade, no 
entanto, permanece de que as realizações espirituais coletivas do povo judeu trarão uma 
ordem mundial milagrosa. 
  
Com base nisso, podemos entender o que levará ao advento do segundo período da Era da 
Redenção. Uma vez que "a ocupação de todo o mundo [incluindo as nações gentílicas] será 
apenas dedicar-se a D'us" e os judeus serão perfeitos em sua observância da Torá e suas 
Mitzvót, os judeus certamente terão atingido o nível em que eles são considerados 
“merecedores”. Isso permitirá o advento de uma ordem milagrosa, incluindo a Ressurreição 
dos Mortos. 
  
Assim, no Mishnê Torá, o Rambam descreve a Redenção dentro do contexto da ordem 
natural, pois isso, no mínimo, acontecerá. No entanto, em Igueret Techiát Hametím, ele 



escreve que existe a possibilidade de os judeus de fato “merecerem”, caso em que as 
profecias de milagres se materializarão de maneira literal no início da Era da Redenção. 
  
* * * 
  
Que possamos testemunhar o cumprimento dessas profecias quando: “Como nos dias de 
seu êxodo do Egito, eu lhes mostrarei maravilhas”. 

 


