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¶ Eúde e Eglom. O gênero sátira política. ||  Assassinato: Joabe assassina Abner e Amasa, 2 Sm 3:27; 20:8-10. 
Caim e Abel Gn 4:1-18. Somente 2 Sm 18, Gn 22 e a narrativa da paixão possuem detalhes densos de execução. 
12 ⌜⌝ LXX 

13, 17 Eglom  bezerro, ♦ ⌜vistoso⌝  heb. barai’; adjetivo para animais encorpados, Gn 41:1-4,  
LXX belo; Vg gordo. Aparece na tradição rabínica como pai de Rute. T. Sotah 47a; T. Sanhedrin 105b; T. Horayot 
10b; Midrash Ruth Rabbah, 2:9; Midrash Numbers Rabbah, 16:27. 

13  Moabitas, amonitas e amalequitas eram povos aparentados e inimigos dos israelitas que viviam à leste do 

Jordão e no deserto do Negebe, locais que na Idade do Ferro I a vida urbana floresceu. 
 Cidade das Palmeiras: Jericó, Dt 3:43; Jz 1:16. 

15  Eúde: significado desconhecido. Hipocorístico para Abihud? Aparenta ter alta posição social, pois tinha 
acesso a Eglom e os israelitas respoderam sua convocação. O termo heb. sofet, “líder” traduzido como “juiz” não 
aparece nessa passagem no TM, mas aparece implícito bem como na LXX. ♦  restrito na mão direita: poderia ser 
canhoto ou treinado a lutar tendo a mão direita atada, como faziam guerreiros maori e espartanos, talvez os 
benjamitas de Jz 20:16. LXX: ambidestro. Tg Jon: mão mirrada. Em Juízes ocorre o motivo literário da arma 
inusitada: aguilhada 3:31; cravo 4:21; pedra de moinho 9:53; tocha e trombeta 7:20; queixada 15:16; cf. as pedras 
de Davi 1Sm 17:20-50. 
16 Esconder o punhal em local menos usual seria uma forma de despistar uma eventual revista.  gômede: 
comprimento de medida desconhecida. LXX spithame. ♦ Vestimenta: Capa, LXX. 

 Gera, linhagem da tribo de Benjamim, 1Cr 8:3, 5, 7. ♦Heb. “Filho de Hemini”, variante de “benjamita”? 

16-17 ♦ oferta. A ocasião de trazer ofertas era também um momento para demonstrar submissão e lealdade ao 
suserano. Cf. Obelisco Negro de Salmaneser III. Ironicamente, Eglom é a oferenda sacrificada. 
18, 26 ♦ monumentos: Heb. pesilim, imagens esculpidas, esculturas (cf. Jz 18:18; Êx 20:4; Dt 7:5,25; 12:3; 2 Re 
17:41; 2Cr 34:4; Sl 78:53), LXX, Vg, Tg: ídolos.  
♦ Gigal: termo sugere uma estrutura ou círculo de pedra, cf. Dt 11:30; Js 4:19; cuja localização é desconhecida. 
As interpretações possíveis são  (a) o local pedras levantadas por Josué depois de cruzar o Jordão (Js 4); (b) um 
marco ou fortificação na divisa com Moabe; (c) um forte, um pequeno espaço por onde Eúde transitou. 
19: segredo e surpresa: motivo que se repete em Juízes: Jael e Sísera, 5; o ataque-surpresa de Gideão 7; o cabelo 
de Sansão e a derrubada do templo de Dagom 16. ⌜cortesões⌝ LXX. || Mensagem divina:  um administrador do 
rei Zimri-Lim de Mari escreveu: "Quando meu senhor estava prestes a sair numa campanha, ordenou-me: 'você 
mora na cidade de Deus; reporte qualquer oráculo que você ouvir ocorrendo no templo de Deus '”ARM 26 196. 

20 ⌜ ⌝ LXX  
21 ⌜coração⌝ Josefo. Ant. Jud. 5.5.2. A morte imediata, não comum em apunhalada abdominais, sugere isso. 

22 happarshedonah: o ânus? ⌜ø⌝ LXX. ⌜ imediatamente os excrementos saíram por suas vias naturais.⌝ Vg  
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 23 hammisderounah: o pórtico? Esgoto do banheiro? Não há registros arqueológicos de banheiros elevados. 
24: “cobrindo seus pés”, eufemismo para defecar. O odor e as portas trancadas podem ter feito os servos 
pensarem que o rei estava no banheiro. 
24a-25 LXXA E eles disseram “talvez esteja sentado no trono no toalete de seu quarto.” E esperaram 
envergonhados. E eis que não tinha ninguém para abrir o aposento superior. E tomaram a chave e abriram, e eis 
que encontraram seu senhor caído no chão, morto. 
LXXB “talvez esteja drenando seu pé no armazém de verão” E esperaram pacientemente até que ficaram com 
vergonha. E eis que não tinha ninguém para abrir o aposento superior. E tomaram a chave e abriram, e eis que 
encontraram seu senhor caído no chão, morto. 
Vg: E os servos do rei, entrando, viram as portas da sala fechadas e disseram: Talvez ele esvazie as entranhas da 
câmara de verão. Depois de esperar muito tempo até ficarem constrangidos e ver que ninguém abria a porta, eles 
pegaram a chave e abrindo-a, encontraram seu senhor caído no chão, morto. 
26: ⌜eles estavam em confusão e não havia ninguém prestando atenção nele⌝ LXX  Seirá: localização 
desconhecida. 
28: ⌜fortes além do⌝ LXX 
29: ♦ Tropas: heb. ’eleph, numeral mil ou unidades militares (Nm 1:16; Jz 6:15; 1Sm10:19). LXX, Vg: mil. 
30: ⌜⌝ LXX 

31: ¶ Em alguns manuscritos gregos aparece antes de Jz 16:1. ➔Jz 5:6 Sangar: nome aparentemente hurrita 

de significado desconhecido. Anate: nome de uma deusa guerreira da sírio-cananeia, o que torna possível “filho 

de Anate” significar “guerreiro”.  ⌜relha de arado⌝ LXX. Não há indicação temporal ou de local, nem a fórmula 
desobediência-anos de opressão-libertação. Foi proposto que Sangar fosse (1) mercenário estrangeiro; (2) um 
camponês que reagiu surpreendido com a invasão; razões para não ser chamado explicitamente de juiz.  
Maisler, B. “Shamgar ben ʿAnat.” Palestinian Exploration Quarterly 66 (1934): 192–194. Craigie, P. 
“Reconsideration of Shamgar Ben Anath (Judg 3:31 and 5:6).” Journal of Biblical Literature 91, 2 (1972): 239–240. 
Snyman, S. “Shamgar ben Anath: a farming warrior or a farmer at war?” Vetus Testamentum 55,1 (2005): 125–129. 
4:1 ⌜ø⌝ LXXA  Eúde:  Halpern, B. “The Assassination of Eglon: The First Locked-Room Murder Mystery,” Bible 

Review 4 (1988): 35. Sasson, J. Judges 1–12. Anchor Yale Bible 6D. New Haven: YUP, 2014. Ausloos, H. The 
Story of Ehud and Eglon in Judges 3:12-30: A Literary Pearl as a Theological Stumbling Block. Old Testament 
Essays, 30, 2, (2017): 225-239. Stone, L. "Eglon's Belly and Ehud's Blade: A Reconsideration," JBL 128 (2009): 
649-663. Aitken, J. K., "Fat Eglon," in Studies on the Text and Versions of the Hebrew Bible in Honour of Robert 
Gordon, ed. Geoffrey Khan and Diana Lipton. Leiden: Brill, 2012, 141-154. Gunn, M. Judges: Blackwell Bible 
Commentaries. Blackwell, 2005, pp. 38-49. Wong, G. "Ehud and Joab: separated at birth?." Vetus Testamentum 56, 
no. 3 (2006): 399-412.Genesis Rabbah, 99.3 


