
 
 
 
 
 
 

Antíoco IV Epifânio 

 

Quem era? 

 
Antíoco IV Epífânio (do gr: Άντίοχος Έπιφανής, "que se manifesta com esplendor") (ca. 215 - 
162 a.C.) foi um rei da Dinastia Selêucida que governou a Síria entre 175 e 164 a.C. 
 
Terceiro filho do rei Antíoco III Magno, e irmão de Seleuco IV, após a derrota do seu pai pelos Romanos na 
Batalha de Magnésia (189 a.C.), viveu 14 anos como refém em Roma, antes de se tornar rei com o acordo 
do senado romano. 
 
Entre 171 a.C. e 168 a.C., esteve envolvido na sexta Guerra da Síria contra o Egipto, na qual derrotou os 
reis Ptolomeu VI e Ptolomeu VIII. O seu objectivo era cercar Alexandria, mas foi forçado a recuar por 
Roma. 
 
Após este episódio, Antíoco centrou a sua atenção na Judeia, que procurou helenizar. Durante o reinado do seu pai tinha sido 
concedida ampla autonomia aos judeus, que se encontravam divididos em dois partidos, um dito "piedoso" e outro que 
favorecia a helenização. Por razões financeiras, Antíoco apoiou este último partido e permitiu ao sumo sacerdote, Jasão, a 
construção de um "gymnasium" (instituição para educação de jovens de acordo com os modelos da cultura grega) em 
Jerusalém. Em 172 a.C. Antíoco aceitou o suborno de Menelau, nomeando-o para o cargo de sumo sacerdote, no lugar de Jasão. 
 
Em consequência deste acto, um exército liderado por Jasão apoderou-se de praticamente toda a cidade de Jerusalém em 169 
a.C., matando os simpatizantes de Menelau. Em 167 a.C. Antíoco, que regressava de uma campanha ao Egipto, conquistou 
Jerusalém. A cidade perdeu os seus privilégios e passou a ser permanentemente controlada por soldados. 
 
Antíoco procurou forçar a helenização deste seu novo território, proibindo o culto judaico. A observância do shabbat e das 
interdições alimentares, bem como a circuncisão foram proibidas. No Templo de Jerusalém seria instalada uma estátua do deus 
grego Zeus. O objectivo destas medidas era criar uma uniformidade cultural entre os súbditos do seu reino. 
 
Esta situação gerou descontentamento entre os Judeus que eram contra a helenização e que provocaram uma revolta, na qual 
foram liderados pelo cohen Matatias e seus filhos, os Macabeus, os quais expulsaram as tropas de Antíoco IV de Jerusalém. Por 
fim chegou ao termo da sua vida no ano 164 a.C., sem socorro de qualquer pessoa (Dn 11.45) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quem foram os Macabeus? 

 
Os macabeus (do hebraico מכבים ou מקבים, makabim ou maqabim, "martelos"; em grego: Μακκαβαῖοι, AFI: 
[makav'εï]) foram os integrantes de um exército rebelde judeu que assumiu o controle de partes da Terra de Israel, até então 
um Estado-cliente do Império Selêucida. Os macabeus fundaram a dinastia dos Hasmoneus, que governou de 164 a 37 a.C., 
reimpuseram a religião judaica, expandiram as fronteiras de Israel e reduziram no país a influência da cultura helenística. 
 
Seu membro mais conhecido foi Judas Macabeu, assim apelidado devido à sua força e determinação. 
 
Os macabeus durante anos lideraram o movimento que levou à independência da Judeia, e que reconsagrou o Templo de 
Jerusalém, que havia sido profanado pelos gregos. Após a independência, os hasmoneus deram origem à linhagem real que 
governou Israel até sua subjugação pelo domínio romano em 37 a.C.. 



 

Início da revolta? 

 
Com a proibição em 167 a.C. da prática do judaísmo pelo decreto de Antíoco IV e com a introdução do culto do Zeus Olímpico no 
Templo de Jerusalém, muitos judeus que decidem resistir a esta assimilação acabam sendo perseguidos e mortos. Conforme diz 
o 1 Macabeus 1:56-64 : 
 
"Quanto aos livros da Torá, os que lhes caíam nas mãos eram rasgados e lançados ao fogo. Onde quer que se encontrasse, em 
casa de alguém, um livro da Aliança ou se alguém se conformasse à Torá, o decreto real o condenava à morte. Na sua 
prepotência assim procediam, contra Israel, com todos aqueles que fossem descobertos, mês por mês, nas cidades. No dia vinte 
e cinco de cada mês ofereciam-se sacrifícios no altar levantado por sobre o altar dos holocaustos. Quanto às mulheres que 
haviam feito circuncidar seus filhos, eles, cumprindo o decreto, as executavam com os mesmo filhinhos pendurados a seus 
pescoços, e ainda com seus familiares e com aqueles que haviam operado a circuncisão. Apesar de tudo, muitos em Israel 
ficaram firmes e se mostraram irredutíveis em não comerem nada de impuro. Eles aceitaram antes morrer que contaminar-se 
com os alimentos e profanar a Aliança sagrada, como de fato morreram. Foi sobremaneira grande a ira que se abateu sobre 
Israel". 
 
Entre os judeus que permanecem fiéis à Torá, está o sacerdote Matatias, chamado de Hasmoneu devido ao nome do patriarca 
de sua linhagem (Hasmon). Recusando-se a servir no templo profanado, Matatias se exila com sua família em sua propriedade 
em Modin. Matatias tem cinco filhos: João, Simão, Judas, Eleazar e Jônatas. Convocados para os sacrifícios sacrílegos, Matatias 
acaba matando o emissário real e um sacerdote que se propõe a oficiar os sacrifícios. Convoca então os judeus fiéis à Torá e foge 
com seus filhos para as montanhas, iniciando o movimento de resistência contra o domínio estrangeiro, destruindo altares, 
circuncidando meninos à força e recuperando a Torá das mãos dos gentios. 
 

Judas Macabeu 

 
Matatias morre em 166 a.C., e seu filho Judas assume a liderança da resistência. Judas desenvolve técnicas de guerrilha, que 
vence as contínuas tropas selêucidas enviadas. Apesar de alguns explicarem tal como "intervenção divina", Antíoco também 
tinha de se preocupar com outras revoltas em seu império. Em 164 a.C., Judas e seus homens conseguem tomar Jerusalém e 
rededicar o Templo, no que ficaria conhecida como a Festa de Chanucá. 
 
"No dia vinte e cinco do nono mês - chamado Casleu - do ano cento e quarenta e oito, eles se levantaram de manhã cedo e 
ofereceram um sacrifício, segundo as prescrições da Lei, sobre o novo altar dos holocaustos que haviam construído. Exatamente 
no mês e no dia em que os gentios o tinham profanado, foi o altar novamente consagrado com cânticos e ao som de cítaras, 
harpas e címbalos (…) E Judas, com seus irmãos e toda a assembleia de Israel, estabeleceu que os dias da dedicação do altar 
seriam celebrados a seu tempo, cada ano, durante oito dias, a partir do dia vinte e cinco do mês de Casleu, com júbilo e alegria". 
(1 Macabeus 4:52-54,59) 
 
Com a morte de Antíoco IV em 164 a.C., a luta de resistência prossegue contra Antíoco V (164-162 a.C.), seu filho, e o regente 
Lísias e, a seguir, contra Demétrio I Sóter (161-150 a.C.). 
 

Dinastia Hasmoneia 

 
Com a morte de Judas, a liderança da família e da revolta contra o Império Selêucida passa para o seu irmão Jônatas. Jônatas faz 
vários acordos e alianças com vários países, como Esparta e inclusive com a potência da época, a República Romana, para que 
fosse reconhecido a situação de Israel como nação livre perante o império selêucida. Jônatas prossegue com a revolta, até que 
no ano de 153 a.C. ganha o cargo de sumo sacerdote de Israel por decreto de Alexandre Balas, rei selêucida. Jônatas se aliara a 
Alexandre, na tentativa deste de usurpar o trono de Demétrio I Sóter. Quando Alexandre consegue o trono, ele recompensa 
Jônatas, a qual permite governar quase que com total independência a Judeia. Entretanto, o rei sucessor de Alexandre, o rei 
Antíoco VI, torna-se hostil aos judeus, o que provoca nova guerra, dessa vez liderada por Simão, irmão de Jônatas e atual sumo 
sacerdote. 
 
Por fim, a real independência da Judeia vem no governo de João Hircano I, filho de simão, que se tornou sumo sacerdote e foi 
coroado rei da Judeia. João Hircano ainda enfrentou uma nova tentativa de invasão do Império Selêucida sob o comando do rei 
Antíoco VII. De acordo com a lenda, o rei João Hircano I, abriu o sepulcro do Rei Davi e de lá retirou três mil talentos, que 
entregou a Sidetes para que esse poupasse Jerusalém. Antíoco, então, atacou a Pártia, apoiado pelos judeus, e, por um curto 
tempo, recuperou a Mesopotâmia, Babilônia e a região dos Medos, antes de cair em uma emboscada e ser morto por Fraates II 



de Pártia. O reino Selêucida, então, se restringiu à Síria. Com isso a independência da Judeia como um reino independente sob a 
dinastia Hasmoneia é assegurada. 
 
Durante o reinado de João Hicarno I e de Alexandre Janeu, há uma expansão do reino judeu, que incorpora regiões importantes 
da Palestina, como Mádaba, Samega, Siquém, Adora, Marisa e a Idumeia. Nesse processo, há uma ajudaização forçada das 
populações conquistadas. Por essa época é que surgem os três grandes partidos políticos da Judeia: Fariseus, Saduceus e os 
Essênios. As crueldades cometidas por João Hircano I contra as cidades conquistadas e as populações forçadamente judaizadas 
provocam a primeira reação dos Fariseus contra os governantes Macabeus. A partir deste momento João Hircano I alia-se aos 
saduceus e rompe com os fariseus. Durante os próximos reinados, de Alexandre Janeu (103-76 a.c) e de Aristóbulo I (104-103 
a.c), os governantes Hasmoneus se apoiam nos Saduceus contra os Fariseus. Entretanto, durante o reinado da rainha Salomé 
Alexandra (76-66 a.c), há um aproximamento da monarca com o partido Fariseu, em detrimento dos Saduceus. 
 

Declínio hasmoneu e subjugação romana 

 
A relativa independência dos judeus termina com a ascensão de Aristóbulo II ao trono. Seu irmão, João Hircano II, inicia uma 
guerra civil que termina com a intervenção do general romano Pompeu no ano de 63 a.C., sob o pretexto de pacificar a região. 
Pompeu coloca Hircano II como sumo sacerdote, entretanto lhe retira o título real e transforma a Judeia em um reino cliente 
subordinado a um procurador romano. No ano de 37 a.C., Marco António executa Antígono e entrega o trono da Judeia a 
Herodes, o Grande, um príncipe idumeu filho do procurador romano, Antipater. Para se legitimar no trono, Herodes se casa com 
Mariana, a única filha e herdeira do sumo sacerdote Hasmoneu Antigono, filho de Hicarno II. Entretanto, com medo de 
conspirações por parte da elite judaica e dos seus filhos com Mariana, manda executar a esposa e acusa seus filhos, Alexandre e 
Aristóbulo IV de alta traição, que são julgados e executados em 7 a.C.. 
 

Lista de reis e governantes hasmoneus 

 
● Judas Macabeu - 164-160 a.C. - Lidera a sua família e os rebeldes contra o Império Selêucida. 
● Jônatas Macabeu - 160-143 a.C. - Governou como sumo sacerdote. 
● Simão Macabeu - 142-134 a.C. - Governou como sumo sacerdote. 
● João Hircano I - 134-104 a.C. 
● Aristóbulo I - 104-103 a.C. 
● Alexandre Janeu - 103-76 a.C. - Primeiro Hasmoneu a tomar o título de rei, além de sumo sacerdote. 
● Salomé Alexandra - 76-66 a.C. 
● Aristóbulo II - 66-63 a.C. - Deposto pelos romanos. Seu irmão, João Hircano II, foi feito sumo sacerdote em seu lugar. 
● João Hircano II - 63-40 a.C. - Colocado no governo como sumo sacerdote pelos romanos. 
● Antígono - 40-37 a.C. - Deposto pelos romanos, foi eleito Herodes, o Grande como rei da Judeia. 

 

Um caso contado por um judeu 

 
1. Aqui a história é principalmente política. Os romanos começaram a se aproximar do Oriente Médio. Quando Antíoco 

Epifânio subiu ao poder, em 175 A.E.C., seu grande sonho era unir todo o Oriente Médio contra os romanos. A 
homogeneidade religiosa e cultural já fora alcançada, com exceção de um pequeno grupo, que se encontrava num 
ponto estratégico e mantinha-se isolado com seus costumes. Este povo o preocupava - um grupo diferente e 
centralizado que pôs em risco a unicidade governamental. Não era possível saber o que ocorreria lá. Antíoco tentou, 
numa primeira etapa, erguer um governo em Jerusalém que lhe fosse conveniente. 
 
Na prática, o líder do povo judeu era o Sumo Sacerdote. Antíoco depôs o Sumo Sacerdote Chonyo e em seu lugar 
nomeou Jasão. Isso ainda era tolerável, pois Jasão era irmão de Chonyo. Contudo, Jasão transformou Jerusalém em 
"pólis". Introduziu instituições gregas e um ginásio no qual jovens competiam despidos em jogos atléticos. Não impôs a 
cultura grega sobre o povo, mas pregou o entrelaçamento da Torá com a sabedoria grega. Jasão criou um clima de 
helenismo, que influiu até os sacerdotes do Templo. Conta-se sobre sacerdotes que preferiam assistir aos jogos no 
ginásio a fazer o serviço sagrado do Templo. 

 
2. Com uma terrível perseguição, contra o povo de Deus, com o objetivo de exterminá-los, este homem, proibiu o Culto ao 

Nosso Deus, proibiu a circuncisão dos meninos, símbolo de Aliança com O Senhor, obrigava os judeus a sacrificarem 
animais, para ídolos, e ele mesmo, colocou uma estátua do seu deus grego chamado "Zeus", dentro do Santo dos 
Santos, no Templo do Senhor, e lá, sacrificava porcos, (animal considerado imundo pela Palavra de Deus), para zombar 
do Senhor e do seu povo. Não satisfeito, passou fezes de porco nas paredes do Templo, fazendo o que estava 
profetizado por Daniel, como a "ABOMINAÇÃO DESOLADORA".  



 
Um homem descendente dos sacerdotes da Casa de Arão, chamado de Judah Macabeu, (filho de Matatias, que havia 
iniciado uma revolta quando num dia viu outro judeu, subir para sacrificar para os deuses dos gregos, sem oferecer 
resistência e por isso ficou tomado de ira, e matou o judeu e o grego, e arregimentou um exército, para lutar contra os 
opressores), liderou o povo na retomada de Jerusalém e a Mão de Deus era com ele. 

 

Livro dos Macabeus 

 
29 Dois anos depois, o rei Antíoco enviou às cidades de Judá o chefe dos cobradores de impostos, que marchou contra 
Jerusalém com um forte exército.  
 
30 Falou de paz com fingimento e os judeus acreditaram nele. Por isso, atacou a cidade de repente, causando sérios prejuízos, e 
matou muito povo de Israel.  
 
31 Roubou todos os objetos de valor, pôs fogo à cidade e destruiu as casas e as muralhas.  
 
32 Os soldados levaram como prisioneiras as mulheres e as crianças e ficaram com o gado.  
 
33 Depois fizeram da cidade de David uma fortaleza, construindo em volta dela uma muralha alta e forte, com torres de vigia. 34 
Puseram de guarda na fortaleza pagãos pecadores, homens sem lei, que nela se fortificaram.  
 
35 Armazenaram armas e mantimentos na fortaleza, guardaram ali os objetos de valor que tinham saqueado em Jerusalém e 
puseram soldados de vigia.  
 
36 Isto tornou-se um perigo constante para o templo, um inimigo perigoso para Israel.  
 
37 Derramaram sangue inocente à volta do templo e profanaram o lugar santíssimo.  
 
38 Por causa deles os moradores de Jerusalém fugiram, e a cidade tornou-se uma colónia de estrangeiros; os naturais de 
Jerusalém já não se sentiam na sua própria casa e abandonaram a sua cidade natal.  
 
39 O templo, abandonado, parecia um deserto; as suas festas tornaram-se dias de luto; os seus sábados, dias de vergonha; e a 
sua honra tornou-se humilhação.  
 
40 A sua humilhação chegou a ser tão grande quanto a sua antiga glória; no lugar do orgulho ficou a lamentação.  
 
41 Depois o rei Antíoco escreveu um decreto a ordenar que todas as pessoas do seu reino formassem um só povo,  
 
42 e abandonassem os seus próprios costumes. Todos os não-judeus obedeceram à ordem do rei,  
 
43 e muitos israelitas adotaram com prazer a religião do rei; ofereceram sacrifícios aos ídolos e profanaram o sábado.  
 
44 O rei enviou a Jerusalém e às outras cidades de Judá mensageiros com ordens escritas, ordenando que seguissem os 
costumes dos outros povos.  
 
45 Proibiu que fossem apresentados no templo sacrifícios queimados, ofertas de cereais e ofertas de vinho; ordenou que 
profanassem os sábados, as festas sagradas  
 
46 e que manchassem o santuário.  
 
47 Mandou também que construíssem altares pagãos, templos e outros lugares sagrados para os ídolos; que sacrificassem 
porcos e outros animais impuros;  
 
48 que não circuncidassem os seus filhos. Enfim, mandou que corrompessem as suas almas com toda a sorte de costumes 
impuros e abominações,  
 
49 a fim de esquecerem a lei e desobedecerem a todos os seus mandamentos.  
 
50 E a ordem terminava assim: «Quem não obedecer à ordem do rei será morto.»  
 
51 Foi isto o que Antíoco escreveu a todos os habitantes do seu reino. Também nomeou administradores para governar o povo e 
ordenou aos moradores das cidades de Judá que em todas elas fossem oferecidos sacrifícios pagãos.  



 
52 Muitos de entre o povo — todos os que desprezavam a lei — seguiram a ordem do rei e praticaram o mal por todo o país,  
 
53 fazendo com que os de Israel se escondessem em qualquer lugar onde pudessem estar seguros.  
 
54 No dia quinze do mês de Quisleu, do ano cento e quarenta e cinco da era grega, o rei Antíoco mandou construir a 
abominação devastadora em cima do altar do templo. Construíram altares pagãos nas cidades de Judá,  
 
55 e ofereceram incenso em frente das portas das casas e nas ruas.  
 
56 Rasgaram e queimaram também todos os livros da lei que encontraram.  
 
57 E quando encontravam alguém que tinha um livro da aliança e que obedecia à lei, mandavam matá-lo, de acordo com a 
ordem do rei.  
 
58 Assim, durante vários meses, esses homens abusaram do seu poder e perseguiram os israelitas que encontravam nas cidades 
do país.  
 
59 No dia vinte e cinco de cada mês ofereciam um sacrifício no altar pagão que havia sido construído em cima do altar do 
templo.  
 
60 De acordo com a ordem do rei, as mulheres que mandavam circuncidar os seus filhinhos eram mortas,  
 
61 com os meninos pendurados nos seus pescoços. Também matavam as famílias dessas mulheres e os homens que tinham 
circuncidado os meninos.  
 
62 Muitos em Israel resistiram firmemente e não comeram nada impuro.  
 
63 Resolveram que morreriam, mas não deixariam que qualquer comida os tornasse impuros nem profanariam a aliança 
sagrada; e morreram.  
 
64 A ira de Deus caiu de forma pesada em Israel. 


