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As Sacerdotisas

Sacerdotisas é uma palavra derivada do latim Sacerdos – sagrado; e otis – representante, portando

“representante sagrada”. São autoridades de alto nível hierárquico que ministram ritos espirituais ou

religiosos.

São capacitadas, através de intensivo treinamento, a dirigir ou representar divindades ou poderes

supremos em rituais sagrados de uma religião em particular.

No passado, elas podiam administrar rituais religiosos, em especial, os ritos

de sacrifício e expiação de uma divindade ou divindades. Na atualidade, os rituais são realizados para

invocação de divindades, poderes ou consciências superiores para devoção, despertar e curas.

As Sacerdotisas existem desde o início das sociedades mais ancestrais. Elas existem em todos ou

alguns ramos do  xintoísmo, hinduísmo, xamanismo como xamãs e muitas outras religiões, como

também, são geralmente considerados como tendo um bom contato com a divindade ou divindades da

religião e muitas vezes os outros crentes pedem conselhos sobre questões espirituais a eles.

Em muitas religiões, o ofício de sacerdote ou sacerdotisa é um trabalho de tempo integral, exigindo

total dedicação. Em algumas religiões, tornar-se um sacerdote ou uma sacerdotisa é feito por eleição;

enquanto em outras, o sacerdócio é herdado em linhas familiares, como um casta, como na Índia e

Egito.

Religiões politeístas

Na história do politeísmo, um sacerdote administra o sacrifício a um deus, muitas vezes em um ritual

altamente elaborado.

Sacerdotisas na Antiguidade, muitas vezes exerciam a prostituição sagrada, e na Grécia Antiga, alguns

sacerdotisas como a Pitonisa, sacerdotisa de Apolo em Delfos, atuava como oráculos.
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Na civilização suméria e acádia , as Entu eram um escalão de sacerdotisas superiores que eram

distinguidas com trajes cerimoniais especiais e o estatuto de igualdade com sacerdotes do sexo

masculino. Eram donas de propriedade, realizavam transações econômicas, e realizavam cerimônias

com os sacerdotes e reis.

As Nadītu serviram como sacerdotisas nos templos de Inanna, na antiga cidade de Uruk. Elas foram

recrutados no meio famílias na terra e que deviam permanecer sem propriedade, sem �lhos ou

negócios. Também nos textos épicos sumérios como “Enmerkar” e o “Senhor de Arata”, Nu-Gig eram

sacerdotisas em templos dedicados a Inanna.

A Puabi era um sacerdotisa e rainha semita acádia.

Na Bíblia hebraica (קדשה) Qedesha ou Kedeshah , derivado da raiz Q-D-Š eram prostitutas de templo

geralmente associadas com a deusa Asherah.

Quadishtu serviam nos templos da deusa suméria Qetesh.

Ishtaritu eram especializadas nas artes, música, dança e canto e serviam nos templos de Ishtar.

Sacerdotisas antigas
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A Pitonisa era a sacerdotisa do oráculo de Delfos. Sentada sobre o trípode ou cadeira alta com três

pés, acima do abismo hiante de onde brotavam as exalações proféticas; ela divulgava seus oráculos

uma vez por ano, no começo da primavera. Mas antes de se sentar na trípode, a Pitonisa se banhava na

fonte de Castália, jejuava três dias, mascava folha de loureiro, e com religioso recolhimento, cumpria

várias cerimônias. Terminados esses preâmbulos, Apolo prevenia a sua chegada ao Templo que tremia

até os alicerces. Então a Pítia era pelos sacerdotes conduzida à trípode. Era sempre em transportes

frenéticos que ela desempenhava sua função: dava gritos, uivos e parecia possuída pelo deus. Assim

que desvendava o oráculo caía em uma espécie de transe, que algumas vezes durava muitos dias. A

princípio existiu uma única Pitonisa, mas com o tempo, o grande número de consultas que eram

regularmente feitas, exigiu que se criassem ou que se recrutassem novas Pitonisas. Para atingir a

grande honra de ser sacerdotisa, isto é, Pitonisa, era necessário satisfazer algumas condições

consideradas essenciais, como ser pura, haver recebido uma educação simples e jamais haver

conhecido o luxo, vestindo-se com recato. De preferência as Pitonisas eram recrutadas entre as

famílias pobres, porque, acreditavam os gregos que a riqueza era incompatível com a elevada missão

da Pitonisa.

Os gregos davam o nome de Pitonisas a todas as mulheres que tinham a pro�ssão de adivinhas,

porque o deus da adivinhação, Apolo, era cognominado de Pítio, quer por haver matado a serpente-

dragão Píton, quer por ter estabelecido o seu oráculo em Delfos, cidade primitivamente chamada Pito.

As Pitonisas:

Tradições de Sacerdotisas:


