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Esta comunicação
1

 pretende tornar mais compreensivo o tema do Messias nas 

tradições judaica e persa. Para tal, utilizarei o texto judaico pseudepígrafo 4Esdras 13 (séc. I 

d.C.), onde é revelado para o visionário, Esdras, a imagem de um homem saindo das águas. 

Na interpretação da visão este é o Messias. Sendo assim, a ligação com a cultura iraniana é 

evidente, já que no Zoroastrismo, religião que surgiu na Pérsia, o salvador (Saoshyant) surge 

também das águas
2
. Tentarei mostrar a relação do Saoshyant na concepção do Zoroastrismo

3
, 

que é descrito no texto Vendidad e no apocalipse Bahman Yasht
4
 (também chamado de Zand-i 

Vohuman Yasht) com o homem que sai das águas no capítulo 13 do apocalipse judaico 

4Esdras. Estes dois personagens apresentam-se num contexto de resistência cultural
5
, o que 

remete ao mito do “rei vindo do Sol”, personagem que vinga a Ásia contra o Ocidente.
6
 

Apesar de haver relatos sobre o Saoshyant em outros textos persas, o foco deste artigo será em 

sua aparição no Vendidad, por fazer clara menção ao nascimento do salvador a partir das 

águas de um lago, e no BY, por fazer parte do gênero apocalíptico, assim como o texto 

judaico em questão, além de fazer referência ao Saoshyant. 

O Vendidad é uma coleção de textos que serve como compendio do Avesta, sendo um 

código eclesiástico. Está dividido em 22 capítulos, ou fargards, que tratam de diálogos entre 

Zoroastro e Ahura Mazda. Já a respeito do BY, este não é originalmente um apocalipse
7
, mas 

sim “uma compilação secundária de material apocalíptico de diversas origens”, segundo 

Hultgård
8

. De qualquer forma, este é o único texto que pode ainda ser chamado de 

“apocalipse persa”, pois apresenta elementos, em sua narrativa, de caráter apocalíptico, como 

os sinais anunciando o fim do milênio de Zoroastro e outros eventos relacionados ao fim dos 

tempos, além do diálogo entre Zoroastro e Ahura Mazda, o “Senhor da Sabedoria”, a visão de 

quatro eras e, posteriormente, a visão de sete idades (ambas com forte ligação com o livro de 

Daniel). O que se tem hoje do BY é apenas um comentário produzido no período sassânida 

(221 a.C.-642 d.C.) do original avéstico (um zand), assim, o texto é escrito em pahlavi, ou 

seja, persa médio. O Vendidad também apresenta grave problema de datação, como a maioria 

quase que absoluta dos textos persas zoroastrianos. O documento a que temos acesso também 
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é escrito em pahlavi e, por conta disso, também é datado por alguns como sendo do período 

sassânida. No entanto, especula-se que parte do material do livro seja da época dos Magi
9
, 

durante o período aquemênida (entre 600 e 300 a.C.) e, talvez, que remonte até mesmo aos 

primórdios do Zoroastrismo (hipótese que também é conferida ao BY). 

Por outro lado, 4Esdras tem sua datação quase que precisa. É de comum acordo entre 

os acadêmicos que o livro foi composto por volta de 100 d.C. Isso pelo fato, dentre outros, de 

o livro começar com a sentença “no trigésimo ano após a destruição da nossa cidade...”, uma 

clara referência à queda de Jerusalém em 70 d.C. Foi provavelmente escrito em hebraico na 

Palestina, mas não há um consenso a respeito disso.  Nele, o personagem principal tem sete 

visões, que são interpretadas por um enviado de Deus, o anjo Uriel. Após ver a punição dos 

inimigos, o juízo final, Jerusalém Celeste, o Messias, dentre outros, Esdras é designado a ditar 

a cinco homens tudo o que viu, estes produzem noventa e quatro livros em quarenta dias. 

4Esdras é um texto pertencente ao gênero apocalíptico do tipo “histórico” que se difere dos 

demais textos judaicos dessa natureza. O motivo são suas referências à indução química e a 

algo de bom saindo do mar, local do caos por excelência. Este último aspecto do texto é de 

extrema importância para a presente pesquisa. 

As águas eram, para alguns povos orientais antigos, o reservatório para todas as 

possibilidades de existência, precediam toda a forma e sustentavam toda a criação.
10

 Na 

tradição egípcia, o caos era um oceano ilimitado, chamado Nun e trevas cobriam o abismo 

escuro onde se encontravam essas águas. Lá estava a substância a partir da qual se formaria o 

mundo.
11

 É interessante ver como o simbolismo aquático funcionava em sociedades antigas, 

sendo este lugar do caos, de onde se origina a ordem, e provedor de criaturas maléficas. Outro 

mito que remete a este papel das águas é o relativo à Labu, um gigantesco dragão marinho, 

com 480 quilômetros de comprimento e 48 de altura que assolava a ordem do mundo 

mesopotâmico. Era dotado de toda a força destrutiva das águas do caos. Nessa mesma linha 

de pensamento têm-se o mito védico de Vritra, um arquidemônio, cujo nome significava 

“oposição” e geralmente era imaginado como uma serpente gigante repousando sobre a 

montanha (que continha em seu interior as águas primordiais). Vritra, que era traiçoeiro e 

malévolo, também era associado á um javali flutuando nestas águas.
12

 Egito, Mesopotâmia e 

Índia Védica eram sociedades do Antigo Oriente Próximo, anteriores ao surgimento da 

apocalíptica, e que buscavam a ordem do cosmos por meio de batalhas com os seres do caos, 

possuindo uma concepção de história circular. Muito diferente é o caso do mundo judaico, 

que abarca em sua tradição a idéia de fim dos tempos, julgamento e ida aos céus. Mas, apesar 
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das diferenças que estas sociedades apresentam entre si, os textos judaicos continuavam a ver 

às águas, em especial o mar, como agente do caos, lugar do desconhecido e assustador. 

Exemplo disso é a menção ao mito das “4 idades do mundo” no capítulo 7 do livro de 

Daniel
13

. 

 

Dn 7:2-4 

[...] “Eu estava contemplando a minha visão noturna, quando vi quatro 

ventos do céu que agitavam o grande mar. E quatro feras monstruosas 

subiam do mar, uma diferente da outra. A primeira era semelhante a um leão 

com asas de águia” [...]. 

 

No entanto, o texto 4Esdras dá um outro simbolismo às águas, totalmente diferente 

dos outros textos e tradições que foram vistos. No capítulo 13 deste documento, Esdras tem 

sua sexta visão: 

 

4Esdras 13:1-3 

[...] “Após sete dias eu sonhei um sonho na noite, e vede, um vento surgiu a 

partir do mar e agitou todas as suas ondas. E olhei, e vede, esse vento fez 

algo como a figura de um homem que saiu do centro do mar. E olhei, e vede, 

que o homem voou com as nuvens do céu” [...]. 

 

Logo após, a partir do trecho 13:21, o anjo Uriel interpreta a visão de Esdras. O 

homem que vê é “aquele que o Todo Poderoso havia guardado por muitas gerações, a quem 

ele mesmo entregará sua criação”. Este, claramente, é o Messias judaico, apresentado de 

maneira não usual, pois surge de um ambiente que habitualmente era visto como maligno. O 

outro único paralelo que podemos traçar com este caso é com a tradição persa. Nesta, fala-se 

da vinda do Saoshyant, que surge parta restaurar a ordem e fazer asha triunfar sobre druj.
14

 A 

crença na vinda do Saoshyant provavelmente prosperou devido aos infortúnios que passaram 

os persas, em especial após as conquistas alexandrina e árabe.
15

 A princípio, a lenda do 

salvador persa diz que o Saoshyant nasce de uma virgem grávida do sêmen de Zoroastro que 

se encontra no lago Kasaoya. Esta informação é encontrada no texto Vendidad 19.5. 

 

Vendidad 19.5 

[...] “Eu devo matar a bruxa Knathaiti, 

Até o vitorioso Saoshyant 

Nascer do lago Kasaoya, 

Do lado oriental, 
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Dos lados do leste” [...]. 

 

No BY 9.1-2, também menciona-se o salvador persa, ainda que não seja feita 

referência à sua concepção, mas imagina-se que já fosse de conhecimento geral a forma como 

seu nascimento ocorreria, estando apenas implícita no texto. Diz-se somente que na idade de 

30 anos, conversará com Ahura Mazda e aceitará a religião. Na realidade, o BY já incorpora o 

tema de três Saoshyants, bastante comum na tradição. O primeiro deles, citado anteriormente, 

nascerá no ano de 1600 e receberá o nome de Usedar.  Há uma grande expectativa à chegada 

do último deles, pois tornará a criação pura novamente, fará a ressurreição dos mortos e o 

dará lugar ao “corpo final”. 

Apesar de no Zoroastrismo popular sempre ter sido importante a expectativa de um 

Saoshyant, foi criada uma versão mais complexa do mito. A variante do mito com três 

Saoshyants consta no Denkard 8.14:12-14 
16

, onde é relatado que o profeta Zoroastro, ao se 

aproximar de sua terceira esposa, por três vezes derramou seu sêmen no solo. Em vez de uma 

única porção de sêmen, existem três no fundo do lago. Assim, três virgens predestinadas irão 

se banhar neste lago, uma a cada milênio e a cada um dos filhos do profeta terá uma tarefa 

redentora. O último deles tornará o mundo maravilhoso. A idéia de múltiplos Saoshyants 

também representa os que ajudam Zoroastro em seu trabalho de salvação, podendo, até, ser 

uma menção aos seguidores da religião, significando um grupo de pessoas que recusam 

ativamente o mal
17

. 

Sendo assim, é evidente a semelhança entre a versão judaica do messias vindo do mar 

e do salvador persa concebido no lago Kosaoya. Estamos tratando de duas figuras 

escatológicas que estão associadas, de alguma forma, às águas em um momento das narrativas 

que remete aos seus surgimentos. Esta característica na descrição do Messias é exclusiva 

destes textos - 4Esdras e documentos persas. Dessa forma, fica a questão: teria uma tradição 

se apropriado da outra ou este é um caso de mesma idéia em ambientes diferentes? E, se 

houve apropriação, como lidar com a datação problemática do acervo persa zoroastriano? 

É, em grande, parte por conta dos textos persas que nos deparamos com perguntas 

difíceis de serem respondidas no que concerne à discussão da apropriação de temas míticos 

dentro dos contextos semítico e indo-europeu. Minha principal fonte de análise no corpus 

documental zoroástrico é o BY, por ser o único representante do gênero apocalíptico 

“histórico” entre os textos persas (como é 4Esdras, por exemplo, na tradição judaica) e, 

obviamente, por  fazer referência direta à figura do Saoshyant. 
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Alguns temas que incorporarão os textos apocalípticos, tanto no ambiente indo-

europeu quanto no semítico, já aparecem no Avesta Novo
18

, como nos Yašts 13, 19, no Yasna 

26 e no Vendidad 19 (como já foi visto). O Grande Bundahišn
19

 também apresenta temas 

escatológicos e apocalípticos, em especial os capítulos 33 e 34. A história do mundo, desde o 

rei mítico Hystaspes ao Saoshyant, salvador iraniano, é descrita no Denkard, o que incorpora 

esta passagem no gênero apocalíptico. Além disso, a teoria das quatro idades do mundo já 

aparece no Sudgar Nask. Estes e outros textos se assemelham ao BY e integram o grande 

grupo de fontes persas que não podem ser precisamente datados. Para uma melhor 

compreensão dos detalhes do BY que ajudam na questão da datação do mesmo, é necessário 

reproduzir um trecho do capítulo 3: 

 

BY 3:19-29: 

[...] “E eu vi uma árvore no qual havia sete galhos, um de ouro, um de prata, 

um de cobre, um de latão, um de chumbo, um de aço e um [no qual] ferro foi 

misturado [...] O tronco que você viu, este é o material do mundo que eu, 

Orhmazd, criei. E os sete galhos que você viu são as sete épocas que virão. 

O de ouro é o reino de Wishtasp no qual eu e você conversamos sobre a 

religião [...] O de prata é o reino de Ardaxshir, o Kay [...] O de cobre é o 

reino de Ardaxshir, o restaurador do mundo [...] O de latão é o reino dos reis 

arsácidas, que irão guiar o mundo da heresia do Buddha [...] O de chumbo é 

o reino do rei Wahram Gor, que fará visível o espírito da paz [...] O de aço é 

o reino do rei Husraw, filho de Kawad [...] O galho no qual ferro foi 

misturado [este é o perverso reino dos dēws de cabelo partido da 

descendência de Xeshm], quando será o fim do décimo século do nosso 

[milênio], ó Spitaman Zarduxsht” [...]. 

 

A menção feita a um reino histórico, o de Husraw, ou Cosroés II, (531-579 d.C.), que 

aparece no trecho acima é de grande importância para que se date o mesmo. No entanto, este 

capítulo parece ser uma adição bem posterior, do séc. VI d.C., ao tema original de “quatro 

idades do mundo”, que, possivelmente, remonta a séculos de distância. É importante lembrar 

que não devemos confundir a datação do artefato com a datação da idéia. O francês Philippe 

Gignoux assume o posto de opositor às idéias recorrentes sobre o assunto. Este se baseia em 

alguns argumentos para descartar a originalidade persa no tema dos quatro impérios 

simbolizados por metais, assim como para rejeitar a anterioridade persa no que tange o 

Saoshyant e outros temas míticos relevantes no Zoroastrismo. Segundo o mesmo, estamos 

lidando com tradições míticas e lendárias que foram acrescidas nos textos avésticos durante o 

período sassânida. Haveria então muitas reinterpretações durante a passagem dos textos do 

avéstico para o pahlavi. Também argumenta que aproximadamente ¾ do Avesta foram 
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perdidos durante a conquista Árabe-Islâmica. Logo, não saberíamos sequer se certos textos 

existiriam. Quantos textos novos teriam sido compostos em avéstico durante o período parta e 

sassânida? Gignoux também propõe uma discussão filológica para demonstrar uma confusão 

de temas que não seriam tão antigos, como todos pensam.  Além de tudo, ainda discute a 

possibilidade do BY ter sido composto no período helenístico, não configurando como um 

apocalipse e não podendo manter fortes paralelos com textos que o são
20

. Também é bastante 

questionada a própria existência de Zoroastro, o profeta fundador da religião. Seria ele apenas 

uma figura mítica?
21

 

No entanto, no que tange a datação dos textos zoroástricos, um outro argumento a ser 

levado em consideração é o testemunho de Plutarco. Este historiador falava sobre a 

cosmogonia e escatologia zoroástrica, assim como se encontram nos textos em pahlavi, já em 

sua obra Sobre Ísis e Osíris 46-47 de 100 d.C. 

Sobre Ísis e Osíris 46-47: 

 

[...] “mas, um tempo destinado deverá vir quando será decretado que 

Areimanius, empenhado em trazer a pestilência e a fome, deverá ser por 

estes absolutamente aniquilado e deverá desaparecer; e, em seguida, a Terra 

deverá ficar em nível plano e lá deverá existir um estilo de vida e uma forma 

de governo para um povo abençoado que deverá falar uma só língua. 

Theopompus diz que, de acordo com os sagos, um deus irá dominar e o 

outro será dominado, cada um num espaço de três mil anos e, mais tarde, por 

mais três mil anos eles deverão lutar e guerrear e o único (deus) deverá 

desfazer o trabalho do outro e finalmente o Hades deverá passar; e então as 

pessoas serão felizes e eles não precisarão nem de comida nem apanhar 

nenhuma sombra” [...]. 

 

Isto mostra que a tradição iraniana pouco mudou ao decorrer dos séculos. Com o 

testemunho de Plutarco fica mais difícil acreditar que o tema do Saoshyant ou o das idades do 

mundo com os metais no BY tenha sido uma inserção sassânida, ou seja, a partir de idéias 

originalmente judaicas. Mas talvez, uma das saídas mais promissora na discussão sobre os 

paralelismos entre os textos zoroástricos e 4Esdras seja a análise do tema da indução química 

nas tradições persa e judaica. 

 Alguns textos persas e 4Esdras, capítulos 9, 12, 14, mostram muitas semelhanças 

quanto ao tema de estados alterados de consciência por indução química
22

. 

 

4Esdras 9:24-25 
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[...] “mas vá a um campo de flores onde nenhuma casa tenha sido construída 

e coma somente as flores do campo, e não deguste nenhuma carne nem beba 

nenhum vinho, mas coma somente flores e reze para o Altíssimo 

continuamente – então eu virei e conversarei contigo. 

Então eu fui como ele me direcionou, ao campo que ele chamou de Ardat, e 

lá eu sentei entre as flores e comi as plantas do campo, e o nutrimento que 

elas em ofereceram me saciou. E após sete dias, enquanto eu deitava na 

grama, meu coração ficou incomodado de novo, como havia estado antes” 

[...]. 

 

4Esdras 14:38-39 

[...] “E no outro dia, vede, uma voz me chamou, dizendo „Esdras, abra sua 

boca e beba o que eu te der para beber‟. Então eu abri minha boca, e vede, 

um copo cheio foi oferecido a mim, estava cheio de algo como água, mas 

sua cor era de fogo” [...]. 

 

O Jamasp Namag, Wizirkad i Denig, Zardush Nameh, a “Conversão de Hystaspes, 

trechos do Denkard, o Livro de Artay Viraz e passagens do Videvdat, juntamente com o BY, 

listam os textos persas que estão em sintonia com o autor de 4Esdras quanto à indução 

química. 

 

BY 3:6-8 

 

[...] “Ele pegou a mão de Zarduxšt, ele Ohrmazd, o espírito generoso, o 

Criador do mundo [dos] bens materiais, sagrado pôs sua sabedoria de 

onisciência, na forma de água, na mãe de Zarduxsht e disse “beba”. E 

Zarduxsht o bebeu. Ele misturou a sabedoria em Zarduxsht. Por sete dias e 

noites esteve Zarduxsht na sabedoria de Ohrmazd” [...]. 

 

Vale lembrar que a figura de Hystaspes
23

 é bem mais antiga que a apocalíptica judaica, 

ou seja, mais antiga que a figura de Esdras. O tema da taça que dispõe de bebida alucinógena 

em 4Esdras já aparece no Yasna 10.17, material encontrado nos Gathas (que para os 

estudiosos tem sua datação variando de 1000 a.C. ao séc. VI a.C., dependendo de quando 

viveu Zoroastro), além de também constar no BY, como visto. Outro tema, o da flor como 

indutor químico (citado aqui por meio de 4Esdras), também já consta da tradição persa. 

A partir da leitura das fontes pude constatar que estas apresentam outros temas em 

comum, não só a imagem do Messias vindo das águas - algo que não é comum em culturas 

antigas, já que o mar é nitidamente um local de onde surgem bestas e não personagens 

benignos. O tema da indução química também me pareceu extremamente oportuno na 
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pesquisa, já que revela algo que também é exclusivo na literatura judaica, ou seja, só aparece 

em 4Esdras, mas que surge com freqüência nos textos zoroástricos. 

Por fim, apesar dos paralelismos entre as tradições persa e judaica traçados neste 

trabalho serem bastante claros, os problemas de datação das fontes persas me impedem de 

chegar a maiores conclusões
24

. Tendo a crer que a tradição persa é mais antiga que a judaica, 

possivelmente influenciando-a, pelos motivos aqui expostos, mas não podemos descartar 

outras hipóteses, como a do judaísmo provendo idéias para o pensamento persa, ou, até 

mesmo, a de que estas tradições não possuem dependência. 

 

Notas 

                                                           
1
 Alguns trechos de documentos presentes nesta comunicação são traduções minhas de traduções inglesas do 

original. Eles são: 4Esdras, retirado de James H. Charlesworth (ed.). The Old Testament Pseudepigrapha: 

Apocalyptic Literature & Testaments. Vol. 1. New York / London / Toronto / Sydney / Auckland: Doubleday, 

1983. (OTP).; Vendidad, retirado de Almut Hintze. “The rise of the saviour in the Avesta” in: Chr., eds, (ed.). 

Iran und Turfan. Harrassowitz (Wiesbaden), 1995, pp. 77-97.; BY, retirado de Carlo G. Cereti (ed.). The Zand I 

Wahman Yasn, A Zoroastrian Apocalypse. Roma: Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, 1995; 
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